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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia.sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan dalam rangka 

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat,bidang perumahan dan pemukiman 

tumbuh dan berkembang berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 

huruf H, dinyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat 

tinggal,dan juga mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat serta 

berhak memperoleh layanan kesehatan”.  

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang 

sangat strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa, perlu dibina dan 

dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan 

manusia.1 Penyelenggaraan perumahan diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 

55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (selanjutnya disebut UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman). 

Penyelenggaran rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan 

                                                   
1 A.P Parlindungan, Komentar atas Undang-undang Perumahan dan Pemukiman & Undang-

undang Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 30 dalam Urip Santoso, Hukum Perumahan, 
Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 2 
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kesejahteraan sosial. 2 

Aspek Perumahan dan pemukiman menjadi suatu hal yang dominan dalam 

perkembangan kota, pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif 

pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah 

perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah 

susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang ruang terbuka kota yang 

lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara peremajaan kota bagi daerah yang 

kumuh,pemerintah menganggap perlu untuk mengembangkan konsep pembangunan 

perumahan yang dapat di huni bersama dalam suatu gedung bertingkat.3 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun), rumah susun adalah 

“bangunan gedung bertingkat yang di bangun dalam suatu lingkungan yang terbagi 

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah 

horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat 

dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang 

dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama”. 

Pendirian rumah susun yang didasarkan pada UU Rumah Susun merupakan 

aturan yang terbaru yang menggantikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985. 

Pengembang dalam melakukan kegiatan bisnisnya untuk mencari keuntungan akan 

melakukan pemasaran dan bahkan hingga penjualan berhubungan erat dengan hal 

                                                   
2   Urip Santoso, Hukum Perumahan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 51 
3 Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun & Apartemen, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 184 
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perizinan yang untuk mana pengaturan mengenai hal-hal tersebut ada diatur dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 karena erat hubungannya juga dengan hal 

perizinan.  

Terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tidak disertai dengan 

perubahan pada aturan pelaksananya, antara lain peraturan pemerintah. Tidak adanya  

aturan pemerintah ini memungkinkan timbulnya perbedaan presepsi ditingkat daerah. 

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 dikatakan bahwa 

“Satuan Rumah Susun yang telah dibangun baru dapat dijual setelah mendapat izin 

kelayakan untuk dihuni dari pemerintah”. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah 

Susun (selanjutnya disebut PP Rumah Susun) bahwa Izin layak huni diajukan setelah 

pembangunan selesai. Hal ini sebagai bentuk kontrol pemerintah daerah terhadap 

keterbangunan rumah susun dengan perizinan yang telah diberikan sebelumnya. 

Pasal 43 ayat (1) UU Rumah Susun mengatakan “Proses jual beli sarusun 

sebelum pembangunan rumah susun selesai, dapat dilakukan melalui PPJB yang 

dibuat dihadapan Notaris”. Mengenai tata cara pelaksanaan penjualan melalui PPJB 

ini belum diatur dalam PP Rumah Susun. Disamping peraturan yang telah disebut 

diatas beberapa aturan lain diantaranya adalah berkaitan dengan hak atas tanah maka 

yang perlu diperhatikan  adalah  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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Kemudian pemasaran tersebut terjadi penjualan unit-unit apartemen di mana 

pembayaran dari pembelian tersebut yang akan baru digunakan untuk menjadi modal 

tambahan dalam pembangunan apartemen yang dijanjikan. Dari penjualan itu, 

terjadilah perjanjian antara pengembang dan pembeli yang dituangkan dalam 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli/Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (selanjutnya disebut 

PPJB). 

Materi muatan PPJB antara pelaku pembangunan dengan pembeli merupakan 

kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang 

menganut asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Burgerlijk 

Wetboek (BW), dikenal juga dengan istilah pre project selling dimana diperjanjikan 

bahwa Pelaku pembangunan akan menjual kepada pembeli unit yang disebutkan 

dalam PPJB dan pembeli juga akan membeli dari pelaku pembangunan atas unit 

tersebut. 

Oleh karenanya lahirlah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 

dituangkan dalam PPJB, yang berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW mengatakan : 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga para pihak yang secara 

sukarela mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harusnya menaati perjanjian 

tersebut.   

Dengan lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan 
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Jual Beli Rumah yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2019 (Selanjutnya 

disebut Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019) melahirkan beberapa hal baru yang 

belum diatur dalam UU Rumah Susun. 

Salah satu hal yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 adalah 

tentang pembatalan pembelian rumah susun pada saat pemasaran oleh calon pembeli 

yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan, maka pelaku 

pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli 

dengan dapat memotong 10% (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah diterima 

oleh pelaku pembangunan ditambah atas biaya pajak yang telah diperhitungkan, hal 

ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019. 

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan b Permen PUPR Nomor 

11/PRT/M/2019 menyebutkan dalam hal pembatalan pembelian rumah setelah 

penandatanganan PPJB karena kelalaian pembeli, maka pelaku pembangunan berhak 

memotong 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi. Sesuai dengan Pasal 43 ayat 

(2) UU Rumah Susun, Pelaku pembangunan dapat melakukan PPJB ketika 

keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari volume konstruksi 

bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Dalam waktu paling sedikit selama 2 

(dua) tahun sejak PPJB tersebut, biasanya pelaku pembangunan sudah bisa 

melakukan serah terima fisik kepada pembeli. 

Secara sistematis prosedural, serah terima fisik yang dilakukan pelaku 

pembangunan sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 
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(SHMASRS) atau Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). Sehingga 

terdapat cacat/kesalahan prosedural dalam UU Rumah Susun, karena tidak 

dipertimbangkan serah terima fisik dibutuhkan pada saat bangunan selesai untuk 

pengurusan Izin Laik Fungsi dan juga terkait dengan lamanya proses pengesahan akta 

pertelaan di Pemerintah Kota. Sehingga tidak mungkin pelaku pembangunan 

menunggu sampai dengan terbitnya SHMASRS/SKBG baru menjual atau melakukan 

serah terima pertama kali sebagaimana diamanatkan dalam UU Rumah Susun. 

Lamanya pengurusan pengesahan akta pertelaan pada Pemerintah Kota dan 

Proses Pemisahan hingga penerbitan SHMASRS/SKBG, pembeli sudah bisa 

menempati unit yang ia beli sesuai ketentuan dan syarat-syarat dalam PPJB yang 

telah ditandatangani. Oleh karena pembeli telah menikmati manfaat atas unit tersebut, 

maka sesuai Pasal 13 ayat (2) Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 apabila atas 

kelalaian pembeli dilakukan pembatalan pembelian maka pelaku pembangunan hanya 

bisa memotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi.  

Hal ini tentunya akan sangat merugikan pelaku pembangunan, dimana atas 

pembatalan tersebut pelaku pembangunan hanya dapat memotong 10% (sepuluh 

persen), sedangkan objek jual beli / unit sarusun tersebut sudah dinikmati pembeli 

dan menjadi unit berkas /secondhand. Karenanya harga jual kembali atas unit tersebut 

akan cenderung menurun dan bahkan akan lebih sulit dijual kembali. Selain itu, 

pelaku pembangunan dalam menyerahkan objek jual beli/unit tersebut kepada 

pembeli berdasarkan PPJB tentunya telah mengeluarkan banyak biasa seperti namun 
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tidak terbatas pada kewajiban bagi pelaku pembangunan atas Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya furniture, promosi, komisi 

marketing/agent dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban pelaku pembangunan 

pada saat melakukan penjualan. 

Dalam Pasal 13 ayat (2) Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 apabila atas 

kelalaian pembeli dilakukan pembatalan pembelian maka pelaku pembangunan hanya 

bisa memotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, tidak dijelaskan 

lebih lanjut tentang harga transaksi yang dimaksud, berbeda dengan ketentuan 

pengenaan potongan dalam Pasal 9 ayat (3) Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 

bahwa pelaku pembangunan dapat memotong 10% (sepuluh persen) dari pembayaran 

yang telah diterima ditambah atas pajak yang telah diperhitungkan. 

Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 42 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bahwa 

PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha.  Besarnya Tarif PPN berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU 

No. 42 Tahun 2009 adalah sebesar 10% (sepuluh persen). 

Atas Pajak Penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 34 Tahun 2016 tetang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan 

atas Tanah dan/atau Bangunan, dan PPJB atas Tanah dan/atau Bangunan beserta 

Perubahannya dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan besarnya PPh atas penghasilan yang 
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diperoleh dari PPJB menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebesar 2,5% (dua koma 

lima persen).  

Aturan tentang pemberian komisi bagi perusahaan perantasa (agen, broker atau 

marketing) diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan 

Properti bahwa perusahaan perantara berhak menerima komisi yang besarnya paling 

sedikit 2% (dua persen) dan paling banyak 5% (lima persen) dari nilai transaksi. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai pembatasan pemotongan pembayaran oleh pelaku pembangunan terhadap 

pembeli, dan untuk itu penulis memilih judul pada tesis ini yaitu: “AKIBAT 

HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI 

TERKAIT PEMBATASAN PENGENAAN POTONGAN PEMBAYARAN 

OLEH PELAKU PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN TERHADAP PEMBELI 

(ANALISIS PERATURAN MENTERI PUPR RI NOMOR 11/PRT/M/2019 

TENTANG SISTEM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI RUMAH)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah 

yang hendak dikaji adalah : 

1.2.1 Apa ratio legis munculnya pembatasan pengenaan potongan pembayaran oleh 

Pelaku Pembangunan Rumah Susun dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 
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11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah? 

1.2.2 Apa perlindungan hukum bagi Konsumen dan Pelaku Pembangunan Rumah 

Susun terkait pembatasan pengenaan potongan pembayaran berdasarkan 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian 

Pendahuluan Jual Beli Rumah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka yang ingin diketahui 

oleh penulis didalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis ratio legis dari munculnya pengaturan tentang pembatasan 

pengenaan potongan pembayaran oleh pelaku pembangunan rumah susun 

dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem 

Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah? 

2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan bagi pelaku 

pembangunan rumah susun terkait pembatasan pengenaan potongan 

pembayaran oleh Pelaku Pembangunan Rumah Susun terhadap pembeli 

berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem 

Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

Ilmu Hukum dalam bidang hukum rumah susun khususnya dalam pembuatan 

dan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atas unit-

unit rumah susun komersial. 

2. Secara praktis, diharapkan untuk dijadikan pedoman dalam penentuan 

kebijakan/pembentukan aturan pelaksana Undang-undang Rumah Susun yang 

saat ini masih dalam tahap perancangan dan agar menjadi sumber hukum bagi 

semua stakeholder dibidang properti khususnya dibidang rumah susun 

komersial.  

 

1.5 Kajian Pustaka 

1.5.1 Perikatan 

Istilah verbintenis dalam BW ternyata diterjemahkan berbeda-beda dalam 

kepustakaan hukum Indonesia. Ada yang menerjemahkan dengan perutangan, ada 

yang menerjemahkan dengan perjanjian dan ada pula yang menerjemahkan dengan 

perikatan. Penggunaan istilah perikatan untuk verbintenis tampaknya lebih umum 

dipergunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia.4 

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda 

“verbintenis”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang 

                                                   
4 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung, 2006, h. 

195   
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yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa 

perbuatan, misalnya jual beli, hutang-piutang, dapat berupa kejadian, misalnya 

kelahiran, kematian, dapat berupa keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, 

rumah bersusun. Peristiwa hukum itu menciptakan hubungan hukum.5 

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara 

timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak 

yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak 

yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib 

memenuhi tuntutan disebut debitur. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi.6 

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa perikatan itu adalah hubungan 

hukum. Hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat 

berupa perbuatan, kejadian, keadaan. Objek hubungan itu adalah harta kekayaan yang 

dapat dinilai dengan uang. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, dan 

pihak yang wajib memenuhi tuntutan itu disebut debitur. Dengan demikian dapat 

dirumuskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang 

terjadi antara kreditur dan debitur.7 

Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum (i.c. Buku III BW) 

memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan 

hukumnya. Apa yang diatur dalam buku III BW hanya sekedar mengatur dan 

                                                   
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 1993, h. 

198 

6 Ibid. 
7 Ibid., h. 199 
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melengkapi (regelend recht – aanvullendrecht). 8 

Undang-undang sebagai penambahan atau pelengkap apabila paraq pihak yang 

membuat perjanjian tidak secara tegas mengatur hal-hal yang terjadi dikemudian hari 

maka hukum harus bisa memberikan perlindungan bagi para pihak.9 

Sistem terbuka Buku III BW tercermin dari substansi Pasal 1338 (1)  yang 

menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Menurut Subekti, cara 

menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada 

perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Dikatakan bahwa Pasal 

1338 (1) BW itu seolah-oleh membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita 

diperbolehkan membuat suatu perjanjian apa saja dan itu akan lambat laun dirasakan 

bahwa kebebasan berkontrak menjurus pada ketidakadilan. 10 

Mariam Darus Badrulzaman memberikan penjelasan kepada pasal 1338 ini 

sebagai berikut :11 

1) Persetujuan dibuat secara sah. Artinya Perjanjian itu diadakan dengan memenuhi 

syarat Pasal 1320 BW 

2) Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya 

(pacta sunt servanda). Artinya, perjanjian itu wajib ditaati tanpa berhak 

mengubahnya secara sepihak. 

3) Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, bahwa perjanjian itu harus 

                                                   
8 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian ; Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 

Prenada Media, Jakata, 2014, h. 108 (selanjutnya disebut Agus Yudha Hernoko-I) 
9 Agus Yudha Hernoko, Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro, Method Determining 

The Contents of The Contracts, Harlev Volume 3 Issue 1, April 2017: pp.091-103, 

http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/947/227 
10 Ibid, h. 111-112 
11 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga : 

Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981, h. 123-124 

http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/947/227
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dilaksanakan secara rasional dan patut/pantas (rational en billjk) yang hidup 

dalam masyarakat. Figur ini dinamakan objectieve goede trouw. Makna itikad 

baik juga dapat diartikan secara subjektif, yaitu kejujuran (subjectieve goede 

trouw). Artinya sikap batin yang terkandung didalam diri manusia diterapkan 

didalam hukum benda Buku II BW. 

4) Didalam hukum romawi dibedakan antara perjanjian yang secara ketat terikat 

pada undang-undang (contractus stricti juris) dan perjanjian yang baik 

(contractus bonae fidei). Untuk contractus stricti juris maka hakim hanya 

memberikan putusan yang secara tegas mengatur hal itu. Dalam contractus bonae 

fidei, hakim memberikan putusan menurut syarat-syarat dari kewajaran 

(redelijkheid) dan kepatutan.  

 

Menurut Niewenhuis12 dijelaskan bahwa untuk menentukan sifat perjanjian  

yang lahir dari hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum kontraktual, terdapat 

dua aspek utama yaitu interpretasi dan faktor yang mempengaruhinya. Pemikiran 

Niewenhuis ini dapat dilihat pada Pasal 1339 BW 

Kewajaran dapat dimengerti dengan akal sehat, sedangkan kepatutan dapat 

dimengerti dengan merujuk pada perasaan, sopan, patut, dan adil. Dengan demikian 

menurut kewajaran dan kepatutan meliputi semua yang dapat ditangkap, baik dengan 

intelek maupun  perasaan. Dalam pelaksanaan perjanjian, sikap para pihak diuji 

dengan norma-norma objektif yang tidak tertulis. 

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka Pasal 1233 BW menetukan 

bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena Undang-

Undang. Dengan kata lain, sumber perikatan adalah Undang-Undang dan Perjanjian. 

Dalam pasal 1352 BW, perikatan yang terjadi karena Undang-Undang dirinci menjadi 

dua, yaitu perikatan yang terjadi semata-mata karena ditentukan dalam Undang-

                                                   
12 Agus Yudha Hernoko-II, Op.Cit 
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Undang dan perikatan yang terjadi karena perbuatan orang. Perikatan yang terjadi 

karena perbuatan orang, dalam pasal 1353 BW dirinci lagi menjadi perbuatan 

menurut hukum (rechmatig daad) dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige 

daad).13 

 

1.5.2 Pembelian Rumah Susun Dengan Sistem Perjanjian Pendahuluan 

Jual Beli (PPJB) 

 

Salah satu cara pembelian rumah oleh orang per orang adalah pembelian rumah 

dengan sistem perjanjian jual beli atau PPJB. Dengan sistem pendahuluan jual beli 

atau PPJB ini, penyelenggara pembangunan perumahan mendapatkandana pembelian 

rumah dari pembeli dan pembeli akan mendapatkan kepastian memiliki rumah 

dengan dana yang terbatas. 14 

PPJB diatur dalam Pasal 42 UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan 

Pasal 43 UU Rumah Susun, penjelasan Pasal 42 UU Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian pendahuluan jual 

beli adalah kesepakatan melakukan jual beli rumah yang masih dalam proses 

pembangunan antara calon pembeli rumah dan penyedia rumah yang diketahui oleh 

pejabat yang berwenang. Penjelasan Pasal 42 (2) UU Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hal yang diperjanjikan adalah 

kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui 

                                                   
13 Riduan Syahrani, Op.cit., h. 200-201 
14 Urip santoso, Op.Cit., h. 238 
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media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kavling, bentuk rumah, 

spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, 

fasilitas lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.  

Pengertian Perjanjian menurut R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu suatu 

perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak 

berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak 

lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 15 Menurut R. Subekti, Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian antara penjual dan pembeli sebelum 

dilaksanakan jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk 

jual beli tersebut, antara lain sertipikat belum ada karena masih dalam proses, belum 

terjadinya pelunasan harga.16 

PPJB dibuktikan dengan akta notaris. Kewenangan notaris untuk membuat 

PPJB diatur dalam Pasal 15  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris. Pengaturan lebih lanjut tentang PPJB juga diatur dalam Burgerlijk Wetboek 

(BW) / Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

 

1.5.3 Akibat Hukum  Pembatalan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli 

 

 

Pembatalan yang dimaksud adalah sebagai salah satu kemungkinan yang dapat 

dituntut kreditur terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi. Dalam 

                                                   
15 R. Wirdjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000, h.4, 

dikutip dari Urip Santoso, Hukum Perumahan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.  239 
16 Ibid 
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perjanjian timbal balik (bilateral) selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang 

saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. BW yang mengikuti Code 

Civil Perancis memilih asas syarat batal seperti yang termuat dalam Pasal 1266 BW 

adalah sebagai berikut17: 

1. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang 

bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 

2. Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi 

pembatalah harus dimintakan kepada hakim. 

3. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa 

untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat memberikan jangka 

waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana, namun 

itu tidak boleh lebih dari satu bulan. 

 

Jadi, yang berhak menuntut pembatalan perjanjian hanyalah kreditur. Ada 3 

syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya pembatalan perjanjian, yaitu: 

1. Perjanjian harus bersifat timbal balik, yaitu perjanjian dimana kedua pihak 

sama-sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi.  

2. Harus ada wanprestasi. Jika debitur wanprestasi, sebelum kreditur menuntut 

pembatalan maka terlebih dahulu detiru telah diberikan teguran/pernyataan 

lalai. 

3. Harus dengan keputusan hakim. Keputusan hakim disini bersifat konstitutif 

(membatalkan perjanjian penggugat dan tergugat). 

Dalam hal hakim berwenang memberikan waktu kepada debitur untuk 

memenuhi prestasinya, hakim harus mempertimbangkan apakah debitur dapat 

memenuhi prestasi dan apakah prestasi masih ada manfaatnya bagi kreditur. 

                                                   
17  Riduan Syahrani, Op.cit., h. 229 
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Tenggang waktu yang diberikan ini disebut terme de grace (jangka waktu 

pengampunan). Tuntutan kreditur untuk membatalkan perjanjian harus 

dipertimbangkan hakim mengenai besar kecilnya wanprestasi yang dilakukan debitur. 

Wewenang hakim ini disebut wewenang discretionair. 

 

1.5.4 Perlindungan Hukum bagi Pembeli dan Pelaku Pembangunan 

Rumah Susun 

 

Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia masih menjadi permasalahan 

yang tidak pernah habis-habis, termasuk permasalahan konsumen rumah susun, 

meskipun Indonesia sudah memiliki undangundang yang mengatur perlindungan 

konsumen, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) dan UU Rumah Susun.  

Menurut Urip Santoso, secara keseluruhan bentuk rumah meliputi :  

1. Rumah tunggal, yaitu rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu 

dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kavelin.  

2. Rumah deret, yaitu beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan 

menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi 

masingmasing memiliki kaveling sendiri.  

3. Rumah susun, yaitu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang terbagi dalam bagian –bagian yang distrukturkan secara 

fungsionabaik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan 

satuansatuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 

terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda 

bersama dan tanah bersama. 18 

 

                                                   
18 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 53 
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Menurut Philipus M. Hadjon, Negara Indonesia sebagai Negara hukum 

berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga 

masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum 

berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan 

martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, 

Persatuan, Permusyawaratan serta Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah Negara kesatuan yang 

menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. 

Perlindungan hukum di dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang 

penting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. 19 

Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Konsumen, bahwa yang 

dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” 

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, 

dijelaskan pengertian konsumen sebagai berikut : “Konsumen adalah setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan”  

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya antara 

lain dimaksudkan memberikan tempat yang seimbang antara pelaku usah dengan 

                                                   
19 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 

1998, h. 84 
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konsumen. Masalah keseimbangan ini secara tegas dinyatakan dalam asas-asas 

perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen yang menyebutkan: “Perlindungan Konsumen berasaskan 

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian 

hukum.“ Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa asas keseimbangan 

dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan 

pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.  

Dalam kaitannya dengan jual beli rumah susun antara pengembang dengan 

konsumen, tanggung jawab pengembang dapat dilihat sejak dikeluarkannya brosur 

penawaran rumah susun oleh pengembang, pelaksanaan PPJB rumah susun antara 

pengembang dengan konsumen hingga pasca penyerahan rumah dari pengembang 

kepada konsumen. Brosur yang dikeluarkan oleh pengembang bisa juga dijadikan 

dasar gugatan bagi konsumen yang merasa dirugikan karena tidak adanya fasilitas 

seperti yang dijanjikan dalam brosur tersebut.20 

Seperti telah disebutkan diatas sebelumnya, Perlindungan Hukum bagi 

konsumen apabila pengembang wanprestasi dapat dilihat dari berbagai segi yaitu bisa 

menurut BW yang mengatur secara umum mengenai sanksi terhadap suatu perbuatan 

wanprestasi, juga bisa menurut UU Perlindungan Konsumen yang dalam Pasal 6 dan 

Pasal 7 nya mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta menurut Pasal 

16 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. 

                                                   
20 Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditia, 

Bandung, 2009, h. 114- 115 
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Sedangkan bagi Pelaku pembangunan Rumah Susun berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak, Pelaku Pembangunan dijamin kebebasannya dalam membuat 

PPJB selama sesuai dengan syarat-syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam 

Pasal 1320 BW. Dalam hal Pelaku Pembangunan tidak melanggar Pasal 1320 BW 

maka PPJB yang ditandatangani antara Konsumen dengan pelaku pembangunan 

adalah sah dan mengikat sampai dengan adanya pemutusan perjanjian atau 

pembatalan perjanjian yang diajukan oleh salah satu pihak dan/atau berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

Hubungan hukum yang lahir dari Perjanjian maka hak dan kewajiban antara Para 

Pihak telah tertulis dalam perjanjian yang ditandatangani bersama sehingga dapat 

dipergunakan sebagai bukti tertulis apabila salah satu pihak tidak melaksanakan 

kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati/wanprestasi dikemudian hari pada 

saat pelaksaanaan perjanjian. 

Materi muatan PPJB telah diatur dalam ketentuan Pasal 42, 43 dan 44 UU 

Rumah Susun dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 

1994 Bagian III angka 5, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh 

Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual 

Beli 

Dengan dikeluarkannya Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tersebut apabila 

ditelaah secara keseluruhan maka akan nampak pembentuk peraturan ini sangat 

melindungi Konsumen, bisa nampak dari Pasal 13 ayat (2) Permen PUPR Nomor 
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11/PRT/M/2019   dimana apabila terjadi pembatalan pembelian atas Rumah setelah 

penandatanganan PPJB karena kelalaian pembeli maka pelaku pembangunan hanya 

berhak memotong 10% (sepuluh) persen dari harga transaksi. 

Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tidak memberikan perlindungan apapun 

kepada Pelaku Pembangunan yang dalam hal ini juga berpotensi mengalami kerugian 

apabila Pembeli/Konsumen melakukan pembatalan pembelian rumah susun. Pelaku 

Pembangunan sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum yang setara 

dengan Konsumen.  

Pembentuk undang-undang seharusnya memberikan hak dan kewajiban yang 

setara antara Pelaku Pembangunan dan Pembeli/Konsumen karena sama-sama 

merupakan subjek hukum yang sah. Pelaku pembangunan sebagai badan hukum yang 

bergerak dibidang perdagangan tentunya profit oriented. Apabila pembentuk undang-

undang tidak melindungi kepentingan Pelaku Pembangunan maka akan menimbulkan 

rasa tidak percaya bagi pelaku usaha lain untuk berinvestasi pada bidang properti. 

Bahwa sesuai dengan program satu juta rumah oleh Pemerintah, tentunya 

membutuhkan peran dan partisipasi dari investor untuk mewujudkan program 

tersebut. Apabila pemerintah tidak memberikan perlindungan yang dibutuhkan akan 

menghambat perkembangan ekonomi indonesia sendiri terutama dibidang pengadaan 

rumah bagi rakyat. 
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Berdasarkan Pasal 43 UU Rumah Susun diatur bahwa PPJB dapat dilakukan 

dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. status kepemilikan tanah 

b. kepemilikan IMB 

c. ketersediaan  prasarana, sarana dan utilitas umum 

d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan 

e. hal yang diperjanjikan 

 

Berdasarkan hal tersebut nampak bahwa Pelaku Pembangunan telah 

mengeluarkan cost/biaya atas proses pembangunan rumah susun yang telah dibeli 

atau dipesan oleh Pembeli/Konsumen. Apabila pelaku pembangunan dibatasi hanya 

boleh memotong 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi dengan pembeli, maka 

hak pelaku pembangunan sebagaimana dalam Pasal 89 ayat (2) huruf g UU Rumah 

Susun bahwa setiap orang berhak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian 

yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan rumah susun. 

Pada saat terjadinya pemesanan rumah susun oleh pembeli, Pelaku 

Pembangunan saat itu juga terhutang akan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% 

(sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5% (dua koma lima persen). Apabila 

pembatalan dilakukan oleh Pembeli yang membayar secara tunai (lunas) maka Pelaku 

Pembangunan wajib membayar total pajak sebesar 12,5% (dua belas koma lima 

persen) dari harga transaksi belum termasuk biaya administrasi, biaya komisi agen 

dan biaya lainnya. 
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1.6  Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian dalam hukum untuk 

mencari pemecahan isu hukum (rumusan masalah), tipe yang digunakan adalah 

penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada hukum positif. 

1.6.2 Pendekatan Masalah 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan 

perundang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 21 Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa untuk kegiatan akademis pendekatan undang-undang ini diperlukan untuk 

mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut agar penulis 

dapat menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. 

 Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan 

hukum yang ada.22  Sehingga penulis perlu membangun suatu konsep untuk dijadikan 

acuan dalam penelitiannya. Dalam pendekatan ini penulis membangun konsep harus 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam 

ilmu hukum. 

 

                                                   
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet ke-12, Prenadamedia Group, 

Jakarta, 2016, h. 133 
22 Ibid., h. 177 
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1.6.3  Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan tesis ini bersumber pada 2 (dua) 

bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh 

penulis dari studi kepustakaan. 

Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu: 

 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 

 Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1847 Nomor 23) 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043) 

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 50, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5069) 
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 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) 

 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5491) 

 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas  Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang 

Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372) 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 

1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak 

Penghasian atas Penghasilan dari  Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau 
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Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan 

beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916) 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli 

Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 777)  

 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang 

Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1070) 

 Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 

Bahan Hukum Sekunder 

Sebagai bahan hukum sekunder dalam penulisan tesis ini diperoleh dari buku-

buku hukum, artikel, literatur, pendapat-pendapat ahli hukum, yang membahas 

masalah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Bahan hukum sekunder ini 

digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer untuk membahas pokok 

permasalahan dalam tesis ini. 

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara 

inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Setelah inventarisasi, klasifikasi, dan 

sistematisasi bahan-bahan hukum yang terkumpul diolah dengan menganalisa untuk 

menjawab pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini. 
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1.6.5 Analisis Bahan Hukum 

Analisis terhadap bahan hukum serta permasalahan yang ada dilakukan 

menggunakan metode analisis normatif. Metode analisis ini diharapkan dapat 

menghasilkan preskripsi dan menjadi suatu pertimbangan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Tesis ini diawali dengan pendahuluan yang merupakan bagian pemaparan 

latar belakang masalah yang dikaji. Permasalahan disusun dalam suatu konsepsi dasar 

ilmiah kemudian dianalisis sebagai pedoman kerangka penulisan. Dalam 

memecahkan masalah dilakukan dengan metode kajian yang dijabarkan pada bab-bab 

berikutnya, yaitu bab 1 dan bab 2 yang disusun berdasarkan masalah-masalah yang 

telah dirumuskan. 

 Topik “AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN 

PENDAHULUAN JUAL BELI TERKAIT PEMBATASAN PENGENAAN 

POTONGAN PEMBAYARAN OLEH PELAKU PEMBANGUNAN RUMAH 

SUSUN TERHADAP PEMBELI” sebagai fokus dalam penulisan ini, maka pada 

bab II ini akan dibahas terlebih dahulu tentang ratio legis pembentukan Peraturan 

Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019, dan penerapan asas kebebasan berkontrak 

dalam pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah di Indonesia, 
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serta keterkaitannya dengan asas-asas hukum kontrak lain yang berlaku  

 Dalam bab III, dibahas mengenai perlindungan hukum bagi Pembeli selaku 

konsumen dan Pelaku Pembangunan selaku pelaku usaha dalam hal terjadi  

pembatalan PPJB terkait pembatasan pengenaan potongan pembayaran oleh Pelaku 

Pembangunan Rumah Susun terhadap pembeli berdasarkan Peraturan Menteri PUPR 

Nomor 11/PRT/M/2019.   

 Berdasarkan uraian dalam dua bab diatas (bab II dan bab III) jawaban atas 2 

(dua) masalah yang akan dijadikan objek penulisan tesis ini ditarik suatu kesimpulan, 

dan saran dalam bab IV sebagai penutup. 




