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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Bawah klausula pada perjanjian jual beli perumahan telah melanggar 

ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun dalam 

perjanjian baku tersebut tidak dicantumkan jangka waktu penyelesaian 

pembangunan dan serah terima bangunan kepada konsumen, baik yang 

sudah melakukan pembayaran secara cash maupun KPR. Dengan tidak 

adanya jangka waktu penyelesaian bangunan yang pasti maka konsumen 

merasa dirugikan hingga para konsumen harus mengeluarkan uang pribadi 

untuk bisa menyelesaikan bangunan tersebut. Klausula tersebut sangat 

merugikan konsumen dan melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Akibat hukum atas pencantuman 

klausula baku pada perjanjian jual beli perumahan, sebagaimana pasal 18 

ayat 3 perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. 

2. Konsumen menderita kerugian akibat pencantuman klausula baku, sesuai 

dengan pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merasa 



 
 

59 
 

dirugikan dapat menggugat ganti rugi baik melalui lembaga pengadilan 

maupun lembaga di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi upaya perlindungan 

konsumen, khususnya dalam hal perlindungan konsumen terhadap 

klausula baku yang merugikan. Adapun saran tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Bahwa pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak pengembang 

perumahan dalam menjalankan usahanya dengan cara-cara yang baik 

tentang hukum, utamanya tentang hukum perlindungan konsumen. 

Pengetahuan mengenai hukum perlindungan kosumen yang baik, 

menjadikan pelaku usaha paham akan kewajiban dan hak pelaku usaha 

dan konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya diharapkan 

tidak hanya melindungi kepentingannya sendiri tetapi juga secara 

bersamaan menjamin kepentingan konsumen. 

2. Bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, lembaga swadaya 

kosumen serta konsumen sendiri harus lebih aktif melakukan 
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penelitian dan pengawasan terhadap klausula baku yang merugikan 

konsumen. 

3. Bahwa advokasi dan edukasi perlindungan konsumen harus lebih 

disosialisasikan dan ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar masyarakat 

paham akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen maupun sebagai 

pelaku usaha. Selain itu, konsumen konsumen juga dapat mengetahui 

upaya-upaya apa sajakah yang bisa dilakukan ketika pelangaran 

hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.  

 


