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Developer
Ingkar Janji

JAWABAN :
Pasal 1491 KUH Perdata menyebut-

kan; Penanggungan yang menjadi ke-
wajiban penjual terhadap pembeli,
adalah untuk menjamin dua hal yaitu:

1. penguasaan barang yang dijual
itu secara aman dan tenteram

2. tiadanya cacat tersembunyi pada
barang tersebut atau yang sedemikian
rupa sehingga menimbulkan alasan
untuk pembatalan pembelian.

Saudara menyebut kualitas bangun-
an dibawah standard, tidak sesuai de-
ngan yang diperjanjikan itu, sudah
cukup alasan bagi Saudara untuk
mengajukan pembatalan. Saudara
dengan developer baru terikat dengan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB), kiranya dapat disampaikan
dengan Pasal 1266 KUH Perdata yang
mengatakan: Syarat batal dianggap
selalu dicantumkan dalam persetu-
juan timbal balik, andai kata salah
satu pihak tidak memenuhi kewa-
jibannya. Dalam hal demikian perse-
tujuan tidak batal demi hukum, tetapi
pembatalan harus dimintakan kepada
Pengadilan. Permintaan ini juga harus
dilakukan, meskipun syarat batal
mengenai tidak dinyatakan di dalam
persetujuan, maka hakim dengan
melihat keadaan atas permintaan
tergugat leluasa memberikan suatu
jangka waktu untuk memenuhi ke-
wajiban. Tetapi jangka waktu itu tidak
boleh lebih dari satu bulan.

Berdasarkan ketentuan tersebut,
Saudara sebagai pembeli, berhak un-
tuk mengajukan pembatalan PPJB,
namun tuntutan pembatalan tersebut
harus diajukan dalam bentuk gugatan/
permohonan kepada Pengadilan Ne-
geri yang wilayah hukumnya menca-
kup domisili hukum developer atau
sesuai domisili yang ditentukan dalam
PPJB. Dengan adanya penetapan
pembatalan PPJB oleh Pengadilan, be-
sar kemungkinan segala uang pem-
belian berikut pajak yang telah Sau-
dara keluarkan dapat dikembalikan.

Demikian penjelasan yang dapat ka-
mi berikan, dan semoga dapat mem-
bantu persoalan yang Saudara hadapi.

Kepada pembaca yang berminat bertanya masalah
seputar hukum dan aplikasinya, dapat berkirim

surat ke alamat Redaksi Radar Surabaya di
Gedung Graha Pena lt 4, Jl A Yani 88 Surabaya.
Bisa juga melalui email qidoscho@yahoo.com,
atau evyretnowulan@gmail.com. Penanya tidak

akan dikenakan biaya.

Saya membeli rumah di sebuah peru-
sahaan Real Estate, dengan perjanjian
rumah akan diserahkan dalam waktu
10 bulan, dalam keadaan yang prima.
Karena itu saya langsung melunasi
harga pembelian, dengan melakukan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
Ternyata rumah tersebut tidak selesai
sesuai yang disanggupkan, terjadi
keterlambatan hingga hampir satu
tahun. Selain itu kualitas bangunan
tidak sesuai dengan yang diperjanjikan,
mutunya di bawah standard.

Saya lakukan komplain. Tetapi tidak
mendapat tanggapan, namun justru de-
veleoper memaksa saya untuk menan-
datangani Akte Jual Beli (AJB). Tentu
saja saya tolak.  Akibat itu semua
apakah saya masih dikenakan PPN atau
PPh, meskipun saya menolak menan-
datangani Akta Jual Beli,�sebab saya
anggap developer wanprestasi. Apakah
saya dapat menuntut pengembalian
uang saya sepenuhnya, karena developer
telah wanprestasi.
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Rumah Sakit Adi Husada (RSAH) Undaan Wetan

Mengenal Penyakit Gondongan (Bagian 2/Selesai)

ADA materi sebelumnya,
pada musim pancaroba
seperti saat ini penderita
gandongan meningkat
tajam. Penularannya bisa

melalui virus, bisa melalui droplet
infection (percikan air ludah)
ketika si penderita berbicara,
percikan air seni, peralatan makan
minum, dan sebagainya. “Jadi,
kalau di satu daerah ada yang
sakit, maka biasanya akan cepat
menular,” kata dr Lili Soetjipto.

Tak heran jika dokter yang
merawat akan menyarankan agar
si penderita dikarantina. Sampai-
sampai ada yang tidak boleh
keluar rumah, tidak sekolah, dan
tidak kontak dengan anggota
keluarga lain. Maka dari itu, saat
anak menderita gondongan harus
dirawat secermat mungkin.
“Upayakan agar peralatan makan
minum si penderita tidak dipakai
oleh anggota lain yang sehat,
begitu juga peralatan mandi
seperti handuk,” jelasnya. Selain
itu, usahakan pula agar selalu

menyiram dengan karbol seusai si
penderita buang air kecil dan
besar. Pendek kata, upayakan
pencegahan agar tidak menulari
anggota keluarga yang lain.

Yang perlu diingat, kendati si
kecil harus dikarantina tidak
berarti orang tua menjauhinya.
Justru harus menemaninya agar ia
tidak terlalu rewel, terutama acara
makan yang akan menjadi sulit
baginya karena sakit saat menelan.
Biasanya, gondongan juga akan
membuat anak jadi malu. “Jadi, jika
anak sudah sekolah, kita anjurkan
supaya jangan masuk sekolah dulu

sampai bengkaknya hilang. Karena
selain malu, juga akan bisa menular
ke anak lain,” paparnya.

Hal yang harus dilakukan ketika
anak gondongan yakni orang tua
juga bisa mengompres untuk
menghilangkan bengkaknya.

Menurut ia, umumnya orang tua
sudah tahu jika anaknya terkena
gondongan. Kalau lehernya beng-
kak, pasti gondongan. Dulu, leher
yang bengkak ini sering diberi
blau (semacam tinta biru untuk
bahan pemutih pakaian) atau
buah pace. “Sebetulnya prinsipnya
adalah untuk mengompres.
Kadang-kadang dokter juga
memberi ramuan untuk mengom-
pres,” lanjutnya. Mengompres di
bagian yang bengkak ini tujuan-
nya untuk mengurangi rasa sakit
akibat bengkak yang ditimbulkan.
Kecuali itu, mengompres juga
bertujuan untuk menurunkan
suhu tubuh. Caranya, kompreslah
bagian lipatan paha dan ketiak.
Karena di daerah tersebut terda-
pat pembuluh darah besar, jadi
dengan mengompresnya suhu
tubuh akan cepat turun.

Biasanya, bengkak pada gondo-
ngan akan kempes secara berta-
hap. “Bisa sampai satu minggu
atau bahkan lebih, tergantung
kerusakan yang terjadi di sel-sel
saluran kelenjar ludah dan kelen-
jar ludahnya. Biasanya bengkak
akan kempes dengan sendirinya.

Menurut dr Lili, ada beberapa
hal yang bisa dilakukan orang tua
untuk menangani anak yang
terkena gondongan yakni ukur
suhu anak. Jika demam, kompres
supaya suhunya turun. Lalu,
berilah makanan cair. Kalau perlu
gunakan sedotan jika anak sukar
menelan makanan. Anak harus
banyak minum dan minta berku-
mur untuk menghilangkan rasa
kering di mulut, berobat ke dokter
untuk memastikan diagnosis, atau
jika anak merasa sakit pada testis
atau di perut bawah. “Segera
berobat jika setelah 10 hari keada-
an anak memburuk dan mengeluh
sakit kepala hebat serta kuduknya
kaku,” jelasnya.

Selain anak-anak, gondongan
juga bisa menyerang orang
dewasa. Apalagi dulu belum ada
imunisasi, tetapi, biasanya
gondongan tidak berulang. Semua
infeksi karena virus memang
sangat tergantung pada daya
tahan tubuh. “Kalau daya tahan
tubuhnya bagus, ya, kemungkin-
an nggak tertular,” lanjutnya.
Yang jelas, jika gejala-gejala
gondongan muncul, sebaiknya
secepatnya dibawa ke dokter
untuk meyakinkan. Walaupun
bisa sembuh sendiri, tetapi yang
ditakutkan kalau ada infeksi lain
yang masuk, seperti meningitis
tadi, atau tahu anak jadi batuk
dan pilek. (*/het)

P

Cepat Hamil dan Awet Muda Dengan Kiwi
VITAMIN C tidak hanya dikan-

dung oleh buah jeruk. Tetapi vita-
min yang bagus untuk mening-
katkan daya tahan tubuh ini juga
di kandung oleh buah kiwi. Buah
kiwi (Actinidia deliciosa) me-
ngandung air sekitar 83% dari
beratnya. Kandungan lainnya
yang juga banyak adalah karbo-
hidrat (15 gr), protein (1 gr), le-
mak (0,4 gr), serat (3,4 gr) dan
kalori (61 kkal), untuk setiap 100
gram kiwi.

Selain sebagai penghasil vita-
min C, buah kiwi juga mengan-

dung magnesium, fosfor, besi, dan
vitamin A dan
E. Vitamin C
yang di kan-
dung kiwi dua
kali lebih ba-
nyak dari je-
ruk manis,
lemon, dan
pepaya. Se-
d a n g k a n
kandung-
an vitamin
E-nya le-
bih banyak
dibanding
m a n g g a
dan pepa-
ya.

Ada ba-

nyak manfaat dari buah kiwi. Meski-
pun harganya cukup mahal, tetapi
dengan banyak manfaat itu tidak ada
salahnya memasukkan buah kiwi
dalam menu makanan harian kita.
Berikut ini adalah sebagian manfaat
memakan buah kiwi, di antaranya :

Mengatasi Sembelit dan Nyeri
Persendian

Buah kiwi mengandung actinidin,
enzim alami yang dapat mengatasi
sembelit. Asam askobin-nya melin-
dungi tubuh dari demam dan nyeri
persendian.

Melancarkan Peredaran Darah
dan Impotensi

Kandungan Amino arginine pada
buah kiwi membantu melancarkan
peredaran darah dan mampu me-
ngatasi masalah impotensi.

Mencegah Kanker Prostat
Kandungan zat lutein pada kiwi

diduga dapat mencegah kanker
prostat.

Cocok untuk Diet
Buah kiwi juga mengandung serat

yang tinggi sehingga sangat cocok
bagi mereka yang sedang menja-
lankan program diet.

Menurunkan Tekanan Darah,

Mencegah Serangan Jantung
dan Hipertensi

Kalium berfungsi menjaga fungsi ge-
rak reflek sistem saraf dan menjaga
fungsi otot. Mineral ini juga berperan
sebagai penurun tekanan darah tinggi.
Sedangkan mineral magnesium dalam
kiwi mampu mencegah serangan
jantung dan hipertensi.

Antioksidan dan Meningkatkan
Daya Tahan Tubuh

Peran vitamin C dan E dalam kiwi
berfungsi sebagai antioksidan, zat pe-
nangkal radikal bebas penyebab pe-
nuaan dini dan pencegah sel kanker.
Tingginya kandungan vitamin C
dalam kiwi menjadikan buah ini da-
pat mempertahankan trubuh dari se-
rangan flu. Vitamin C dan E memiliki
peran sebagai pembentuk energi, ber-
bagai hormon, imun, dan antioksidan.

Meningkatkan Kesuburan
Kehamilan pada seorang wanita juga

bisa dipicu oleh makan buah-buahan,
terutama buah-buahan mengandung
kadar vitamin C yang tinggi.Dengan
demikian, kesuburan seorang ibu atau
istri yang mendukung suami dari ke-
biasaan makan yang sehat ditambah
dengan buah-buahan yang mengan-
dung vitamin C tinggi akan akan mem-
buka kemungkinan kehamilan tentu
diinginkan, atau didambakan suami
dan istri.Buah-buahan yang mengan-
dung vitamin C yang kaya asam folat
yang bermanfaat bagi ibu yang ingin
hamil dengan mudah. (*)

DOK

MENYAMANKAN: Mengompres di bagian yang bengkak ini tujuannya untuk mengurangi rasa sakit akibat bengkak yang ditimbulkan. Kecuali itu, mengompres juga
bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh.

Penyakit gondongan merupakan
penyakit endemi, dan termasuk
menular. Penularannya bisa terkena
siapa saja, terutama pada yang
belum pernah terkena gondongan.
Umi Hany Akasah
Wartawan Radar Surabaya

Daya Tahan Tubuh Bagus,
Tak Mudak Tertular

SEGAR: Banyak keuntungan yang didapatkan dari buah
kiwi ini khususnya untuk perempuan yang paling ingin
tampil sempurna.


