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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha perumahan lahir ketika 

konsumen dan pelaku usaha melakukan transaksi jual beli, maka akan timbul 

hak dan kewajiban pengembang dan konsumen. Sekurang-kurangnya 2 (dua) 

hubungan hukum yang terjadi pada pembelian rumah secara kredit yaitu : 

Antara konsumen dengan PT Karya Dhika Mandiri dalam perjanjian 

pengikatan jual beli (PPJB) di depan PPAT. Serta antara konsumen dengan 

pihak Bank yang memberikan fasilitas KPR. Jika pembelian rumah secara 

cash maka hubungan hukum yang terjadi adalah antara konsumen dengan PT 

Karya Dhika Mandiri dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). 

Kemudian, antara konsumen dengan pihak PT Karya Dhika Mandiri akan 

melakukan penandatangan Akta Jual Beli di depan PPAT setempat. 

Kemudian, sertifikat rumah akan diberikan kepada konsumen pada saat proses 

balik nama ke Kantor Pertanahan selesai dilakukan. Ditandatanganinya 

perjanjian jual beli rumah antara PT Karya Dhika Mandiri dengan konsumen, 

maka terjadi hubungan hukum antara keduanya. Dasar hukumnya yaitu Pasal 
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1313 KUHPerdata mengenai perjanjian dan Pasal 1457 KUHPerdata 

mengenai jual beli. 

 

2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen menurut UUPK berupa larangan-

larangan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 17 UUPK. Berdasarkan 

hasil yang diperoleh langsung dari konsumen perumahan Pesona Rajabasa, 

bahwa PT Karya Dhika Mandiri telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 

Pasal 17 huruf a UUPK tentang larangan pelaku usaha untuk melakukan  

pengiklanan mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 

kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu 

penerimaan barang dan/atau jasa dan huruf b UUPK tentang larangan pelaku 

usaha memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang 

dan/atau jasa. 

 

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas tindakan yang telah 

dilakukan oleh pengembang PT Karya Dhika Mandiri terhadap konsumen 

perumahan Pesona Rajabasa tentu saja dapat merugikan pihak konsumen. 

Sebagai pihak yang dirugikan, konsumen perumahan Pesona Rajabasa dapat 

melakukan berbagai upaya hukum untuk memperjuangkan haknya sesuai 

demgan pasal 45 UUPK. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen 

perumahan yaitu sebagai berikut: 

a. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan 

1) Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa. 

2) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen/BPSK.  
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b. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan 

Konsumen Pesona Rajabasa dapat mengajukan gugatan perdata ke 

pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen, yaitu Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang. Adapun dasar gugatan yang dapat diajukan 

adalah perbuatan melawan hukum. Namun walaupun terdapat berbagai 

permasalahan yang terjadi diperumahan Pesona Rajabasa, semuanya dapat 

diselesaikan melalui penyelesaian secara damai. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pengembang PT Karya Dhika Mandiri dalam memberikan informasi 

penawaran perumahannya atau pengiklanan baik dalam bentuk brosur maupun 

media lainnya, seharusnya memberikan informasi yang sebenarnya, tidak 

mengelabui, dan menyesatkan konsumennya, agar konsumen tidak dirugikan 

hak-haknya. Harus merealisasikan janji-janji yang sudah dibuat, serta 

diharapkan jangan terlalu lamban dalam melayani komplain dari konsumen. 

 

2. Bercermin dari banyaknya keluhan dan kasus yang terjadi di masyarakat, bagi 

konsumen perumahan hendaknya berhati-hati dalam membaca dan 

mendengarkan iklan atau informasi dari pengembang. Informasi penawaran 

perumahan yang diperoleh, terutama dari brosur iklan, harus dipahami dengan 

sungguh-sungguh agar konsumen tidak tersesat dan menyesal di kemudian 

hari, karena rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. 

  


