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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pembahasan terhadap hasil penelitian tentang perlindungan konsumen 

dalam perjanjian jual beli rumah yang dilakukan oleh Developer dengan pihak 

Komsumen di Kota Batam, akhirnya dapat ditarik pada kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan 

1. Developer/Pengembang dalam membuat perjanjian banyak yang 

tidak memahami dengan baik azas-azas perlindungan konsumen 

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga 

tidak mengerti kalau klausul-klausul perjanjian yang mereka buat 

bertentangan dengan Undang-Undang tersebut dan dapat 

membatalkan perjanjian itu sendiri. Para Developer/pegembang 

berpedoman pada pasal 1338 (1) KUH Perdata dimana kesepakatan 

dapat dijadikan undang-undang bagi para pihak, sementara hal-hal 

yang disebutkan dalam klausul perjanjiannya berseberangan 

dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

2. Perjanjian yang dibuat dengan klausul yang bertentangan dengan 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum, akan tetapi 

dalam prakteknya hal-hal yang membatalkan tersebut tidak begitu 

menjadi perhatian dari pada Konsumen itu sendiri. 
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B. Saran 

1. Untuk lebih menjaga hak-hak dari konsumen, agar apa-apa yang 

menjadi hak-hak dan kewajibannya dalam melakukan perbuatan 

hukum sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar dapat disosialisasikan 

oleh pemerintah, supaya apa-apa yang disebutkan dalam Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan oleh 

para pihak.  

2. Undang-undang Perlindungan Konsumen 8 Desember 1999 adalah 

peraturan yang mengatur secara umum atau semua hal yang 

berkaitan dengan konsumen dan pelaku komersial. Lebih baik 

untuk membuat peraturan terpisah atau undang-undang yang 

mengatur perlindungan hukum konsumen, karena masalah 

perumahan konsumen sering dirusak, dan konsumen selalu orang-

orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. 

3. Konsumen diharapkan sebelum menandatangani Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli dengan pihak developer meminta supaya 

dibacakan dengan menolak klausul-klausul baku yang dibuat oleh 

developer dimana hal tersebut nanti akan menjadikan 

permasalahan dikemudian hari yang akan merugikan hak-hak 

konsumen. 

4. Instansi pemerintah di bidang perumahan bekerja untuk 

meningkatkan organisasi pertemuan perumahan sehingga 

pengembang mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai 

pengembang. 
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