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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan serah 

terima fasilitas umum dan fasilitas pada penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa tanggung jawab Pengembang terhadap penyerahan fasilitas-fasilitas 

umum dan sosial di perumahannya ialah suatu kewajiban karena 

penyerahan tersebut bila tidak dilaksanakan dengan baik akan merugikan 

banyak pihak, yaitu Penghuni, masyarakat, Pemerintah dan juga 

Pengembang itu sendiri. Namun, sangat disayangkan masih banyak 

Pengembang perumahan yang belum maupun tidak melaksanakan 

penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada 

perumahan/permukiman yang mereka bangun kepada Pemerintah Daerah 

setempat.  

Perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang berujung pada 

perbuatan hukum karena setiap orang atau pengembang perumahan 

dilarang membangun permukiman yang tidak memenuhi kriteria dan 

persyaratan PSU yang dijanjikan. Salah satu contoh dari tindakan tersebut 

yaitu pengembang perumahan yang tidak menyerahkan fasilitas umum dan 

fasilitas sosial kepada Pemerintah yang menyebabkan hak konsumen yang 

mana merupakan penghuni permukiman dan masyarakat sekitar 

terbengkalai. Para Pengembang Perumahan yang melakukan perbuatan 

tersebut dapat dikenai sanksi administratif yang berdasarkan pada pasal 

Pasal 150 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman atau sanksi pidana bila perbuatan tersebut menyebabkan 

adanya korban maupun merugikan bagi kesehatan dan bagi keamanan serta 

kenyamanan bagi para warga perumahan yang mana berdasarkan pada 

pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011. 
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B. Saran 

Setelah melalui penelitian serta pembahasan yang sudah dilakukan 

sebelumnya mengenai penyerahan fasum dan fasos oleh Pengembang 

kepada Pemerintah, terdapat beberapa saran yang lahir dari penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk pihak Pengembang, sebaiknya sebelum melakukan 

pembangunan perumahan, hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan 

legal dalam pelaksanaan pengadaan dan pembangunan perumahan 

termasuk di dalamnya ketentuan dalam penyerahan fasilitas umum dan 

fasilitas sosial harus diperhatikan dan dipersiapkan dengan teliti agar 

dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan 

calon penghuni. Tidak hanya calon penghuni yang dirugikan, pihak 

pengembang pastinya juga akan merugi karena pelanggaran tersebut 

membuat pihak Pengembang disanksi maupun dihukum sesuai dengan 

kebijakan sanksi dan hukuman yang berlaku. 

2. Untuk Pemerintah Daerah, dianggap harus lebih teliti dan tegas dalam 

pendataan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan 

oleh Pengembang perumahan yang melaksanakan kegiatan usaha di 

wilayah hukum Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Karena masih 

banyak terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan yang 

mana merupakan asset Pemerintah Daerah yang belum diserahkan oleh 

Pengembang. 
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