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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. 

Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan tanah yang tersedia sangat 

terbatas, maka pembangunan rumah dibuat bertingkat atau yang dikenal dengan 

rumah susun. 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 untuk peremajaan 

kota bagi daerah yang kumuh. Perumahan dan pemukiman tidak dapat hanya 

dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu merupakan proses 

bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk masyarakat dan 

dirinya dalam menampakkan jati diri.1  

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang 

berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembangunan perumahan dan pemukiman 

                                                             
1 Arie S. Hutagalung, Kondominium dan Permasalahannya: Edisi Revisi, cet.1, (Jakarta: Badan 

Penerbit Fakultas Hukum UI, 2007), hlm. 1. 
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adalah kebutuhan paling dasar manusia, maka rumah tinggal memiliki peran 

sangat penting dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa, dan perlu 

dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan masyarakat. 

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan yang 

signifikan. Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap tempat 

tinggal juga semakin meningkat, maka perlu dibuat suatu konsep pembangunan 

perumahan dalam suatu bangunan bertingkat, yang dibagi-bagi atas bagian-bagian 

secara terpisah, baik vertikal maupun horizontal untuk masing-masing penghuni.  

Hukum tanah Indonesia menganut asas pemisahan horizontal, asas 

pemisahan horizontal adalah asas yang membagi, membatasi, dan memisahkan 

pemilikan atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berkenaan dengan 

tanah tersebut secara horizontal. 

Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan dasar 

politik agraria, yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. Bumi yang dimaksud adalah benda tanah. Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 merupakan landasan pembentukan Undang Undang Pokok 

Agraria. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa 

Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria merupakan pelaksanaan dari Pasal 4 

Undang-Undang Pokok Agraria. Sesuai dengan Pasal 5 UndangUndang Pokok 

Agraria, bahwa hukum pertanahan nasional didasarkan kepada hukum adat (asas 

pemisahan horizontal) maka penentuan hak-hak tanah dan air didasarkan pada 

sistematika hukum adat. 
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Konsep-konsep hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria 

nasional membagi hak-hak atas tanah menjadi dua bentuk. Pertama adalah tanah 

yang bersifat primer, tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang 

dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum. 

Sifat tanah yang kedua adalah tanah yang bersifat sekunder, tanah bersifat 

sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, hak-hak tersebut 

dinikmati dalam waktu terbatas. Tanah bersifat primer yaitu: Hak Milik, Hak 

Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan. Hak atas tanah 

bersifat skunder yaitu: Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, 

Hak Guna Bagi Hasil, dan Hak Menumpang. 

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi 

pembangunan dan pemukiman, serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama 

di daerah-daerah yang berpenduduk padat, oleh karenanya perlu dilakukan 

penataan atas tanah sehingga pemanfaatannya betul-betul dapat dirasakan oleh 

orang banyak. Dengan demikian, di kota-kota besar perlu diarahkan pembangunan 

perumahan dan pemukiman yang diutamakan sepenuhnya pada pembangunan 

rumah susun. 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.2 

Keterbatasan tanah sebagai tempat bangunan berdiri kemudian menjadi 

masalah terhadap pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, karena semakin banyak 

bangunan yang didirikan, maka semakin banyak tanah yang dibutuhkan sebagai 

                                                             
2 Ibid., hlm.2. 
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wadah tempat bangunan tersebut didirikan. Berdasarkan hal tersebut perlu 

pengaturan penggunaan tanah, sehingga mempunyai manfaat bagi masyarakat 

luas. Beberapa metode diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan tanah yang 

jumlahnya terbatas, terutama bagi pembangunan perumahan dan pemukiman, 

serta memaksimalkan pembangunan rumah terutama di daerah-daerah yang 

berpenduduk padat. 

Pengaturan mengenai Rumah Susun di Indonesia semula diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun disahkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun menyatakan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun verikal 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. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun menyebutkan bahwa, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat 

yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal 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. Pengertian tersebut menyimpulkan 

bahwa rumah susun merupakan suatu pengertian yuridis arti dari bangunan 
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gedung bertingkat yang senantiasa mengandung sistem kepemilikan perseorangan 

dan kepemilikan bersama, yang penggunaannya bersifat hunian atau bukan 

hunian, secara mandiri ataupun terpadu sebagai satu kesatuan sistem 

pembangunan. Kepastian hukum dan bukti atas kepemilikan satuan rumah susun 

ditunjukkan dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

(selanjutnya disebut “SHMSRS”) kepada setiap pemiliknya. Pasal 47 ayat (1) UU 

No. 20/2011 menyatakan, “Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas 

tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai di atas tanah negara, Hak 

Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan diterbitkan 

SHMSRS. 

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun merupakan salah satu dari objek 

pendaftaran tanah, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya 

disebut PP No. 24/1997), “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 

tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak 

milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah 
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ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya. 

Saat ini keberadaan rumah susun di Indonesia telah memiliki aturan 

hukum tersendiri, sehingga aturan tersebut digunakan sebagai suatu dasar yang 

harus ditaati bagi setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing 

yang berada di Indonesia. Pengaturan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut “UURS”). Untuk peraturan 

pelaksanaannya masih menggunakan peraturan pelaksanaan yang lama, yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun, sepanjang hal 

tersebut tidak bertentangan dengan UURS (Vide Pasal 118 UURS).3 

Dalam pengaturan rumah susun terkandung makna dari pada bangunan 

gedung bertingkat yang mengandung pemilikan perseorangan dan hak bersama 

sebagaimana dimiliki oleh gedung bertingkat, yaitu ruang dimana bangunan 

gedung didirikan akan menjadi hak bersama, seperti barang-barang dan peralatan 

lain yang bersifat hak pakai (common use) diantaranya adalah akses masuk, 

tangga, fasilitas lingkungan, lahan parkir, dan lainnya sebagai benda bersama 

dan/atau bagian bersama tetapi setiap individu yang menempati dan memilik 

bagian atas bangunan bertingkat tersebut diberikan hak yang bersifat individu atas 

ruang sebatas yang ditempatinya.4 Mengenai hak bersama merupakan hak yang 

harus digunakan dan dikelola secara bersama, karena menyangkut kepentingan 

dan kehidupan orang banyak, maka penggunaan dan pengelolaan rumah susun 

beserta lingkungannya yang merupakan hak bersama  tersebut harus diatur dan 

                                                             
3 J. Andy Hartanto, karakteristik Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dan Peralihannya Melalui 

Jual Beli, Disertasi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012, 

hlm. 3 
4 Loc.Cit 
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dilakukan oleh suatu perhimpunan penghuni yang dibentuk, kemudian diberi 

wewenang dan tanggung jawab. Perhimpunan penghuni tersebut didefinisikan 

dalam UURS, pasal 1 angka 21 yang berbunyi: Perhimpunan Pemilik dan 

Penghuni Satuan Rumah Susun (yang selanjutnya disebut “PPPSRS”) adalah 

badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun.5 

Mengenai tanggung jawab Pengembang dalam hal memfasilitasi 

pembentukan PPPSRS yang beranggotakan pemilik atau penghuni sarusun sesuai 

dengan peraturan mutlak yang harus dipenuhi. Mengingat dalam Pasal ini 

ditekankan kata “wajib”. Apabila pembentukan PPPSRS ini tidak dilakukan 

dengan baik, hal ini dapat membuat masalah, antara lain bisa menimbulkan 

dualisme kepengurusan PPPSRS. 

Jabatan PPPSRS merupakan profesi yang berperan penting terhadap 

pelayanan dan pengelolaan apartemen. Dari profil ketua hingga pengurus PPPSRS 

tersebut, segala sesuatu yang berkaitan dengan apartemen bisa dinilai masyarakat 

umum. Jabatan pengurus PPPSRS sebagai pelayanan kepada pemilik dan 

penghuni, sering menjadi sengketa bagi banyak pihak. Dari pihak pengembang, 

penghuni, dan pemilik bahkan bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk 

digunakan membawa kepentingan tertentu. 

Akhir-akhir ini banyak permasalahan rumah susun yang muncul 

dipermukaan, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah timbulnya 

dualisme kepengurusan PPPSRS apartemen di Indonesia. Contoh kasus 

permasalahan dualisme kepengurusan PPPSRS yang penulis ingin bahas adalah 

                                                             
5  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5252, Pasal 1 angka 21. 
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kasus dualisme  kepengurusan PPPSRS di Apartemen Slipi, kasus ini bermula dari 

adanya dua kepengurusan PPPSRS di apartemen Slipi yaitu antara ketua PPPSRS 

versi Dra. Indah Ayu Anggraeni dengan ketua PPPSRS versi Dipl. Ing. Harjadi 

Jahja, S.H., M.H., perkara tersebut terjadi pada tahun 2012 ketika PPPSRS versi 

Dipl. Ing. Harjadi Jahja, S.H., M.H. melakukan permohonan penerbitan 

perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Rumah Susun Apartemen Slipi 

dengan nomor 1271 yang akan berakhir hak guna bangunannya tanggal 16 

September 2012 (selanjutnya disebut “SHGB”) ke kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Pada tanggal 04 April 2012, PPPSRS 

versi Dipl. Ing. Harjadi Jahja, S.H., M.H. telah mengajukan permohonan 

perpanjangan SHGB dan permohonan tersebut telah diterima oleh kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan nomor register 

16518/2012, sejak diajukan permohonan sampai dengan waktu 4 bulan  kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tidak 

melaksanakan/tidak mengabulkan permohonan dari PPPSRS versi Dipl. Ing. 

Harjadi Jahja, S.H., M.H. Karena sikap diam dari kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta yang tidak kunjung merespon 

permohonan, maka pada tanggal 23 Juli 2012, PPPSRS versi Dipl. Ing. Harjadi 

Jahja, S.H., M.H.  melimpahkan berkas permohonan perpanjangan SHGB ke 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan yang mengagetkan 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak mengabulkan/tidak 

menerbitkan surat keputusan atas permohonan penerbitan perpanjangan SHGB 

yang dilakukan PPPSRS Apartemen Slipi. Sehingga berpotensi menyebabkan 

kerugian bagi pemilik apartemen Slipi yang bisa kehilangan hak atas tanah Hak 
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Guna Bangunan nya, serta dapat berakibat pada 276 SHMSRS yang telah 

diterbitkan. Maka pada tanggal 11 Oktober 2012, PPPSRS versi Dipl. Ing. Harjadi 

Jahja, S.H., M.H.  telah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat 

dengan nomor 182/G/2012/PTUN-JKT.  

Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan prerogatif untuk 

memberikan penetapan perpanjangan SHGB atau tidaknya, sehingga para 

penghuni rumah susun seharusnya menyadari bahwa tidak ada jaminan SHGB 

atas tanah bersama mereka akan dapat diperpanjang saat akan kadaluarsa. Seperti 

contohnya bila tanah bersama berdiri diatas Hak Pengelolaan milik instansi 

pemerintah ataupun Pemerintah Daerah setempat, maka tidak ada jaminan 

pemegang Hak Pengelolaan memberi izin perpanjangan tanah bersama rumah 

susun. 

Dalam kaitannya dengan jual-beli perumahan atau apartemen, 

pengembang sebagai badan hukum hanya dapat menjadi pemegang Hak Guna 

Bangunan atau Hak Pakai dan umumnya tanah yang dikuasai pengembang 

berstatus Hak Guna Bangunan,6 maka perlu diberikan perhatian yang lebih untuk 

menjamin kepemilikan rumah tinggal bagi masyarakat. Satuan rumah susun dapat 

dimiliki baik oleh perseorangan maupun badan hukum yang memenuhi 

persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah, dan untuk mencapai tertib 

administrasi pertanahan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

kepada pemilik hak atas satuan rumah susun, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat 

                                                             
6  Maria S.W Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, 

Jakarta: Buku Kompas, hal. 106 
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(1) UURS sebagai tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun diterbitkan 

sertipikat hak milik. 

Dalam hal tanah tempat dibangunnya rumah susun berstatus Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai, terdapat jangka waktu hak atas tanahnya sehingga 

diperlukan adanya perpanjangan atau pembaharuan hak. Untuk Hak Guna 

Bangunan, jangka waktu haknya paling lama tiga puluh tahun dan dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun7, setelah itu haknya 

dapat diperbaharui. Hak Pakai, jangka waktu haknya paling lama dua puluh lima 

tahun dan dapat diperpanjang, setelah itu haknya dapat diperbaharui.8 Dengan 

adanya jangka waktu atas hak atas tanah tersebut, maka jika pemilik dan penghuni 

rumah susun ingin terus menempati satuan rumah susun yang dimiliki wajib 

memperpanjang atau memperbaharui hak atas tanah tersebut jika jangka waktunya 

habis. karena menurut pasal 50 butir a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (PP No. 4 Tahun 1988), Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun hapus karena hak atas tanahnya hapus menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.9 Hal ini merugikan pemilik dan 

penghuni satuan rumah susun karena walaupun sebenarnya mereka telah memiliki 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, tanah tempat satuan rumah susun tersebut 

berdiri bukan berstatus hak milik sehingga masih ada batas waktu terhadap 

haknya dan mereka tetap menghadapi resiko kehilangan tempat tinggal dengan 

musnahnya hak atas tanah tersebut. 

                                                             
7  PP No. 40 Tahun 1996. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, PP No. 40, LN No. 58 Tahun 1996, TLN No. 364, Psl. 

25 Jo. Psl. 22. 
8  Ibid., psl. 45. 
9   Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988, Psl. 50. 
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Permohonan perpanjangan hak atas tanah bersama diajukan oleh PPPSRS 

yang bersangkutan dan untuk hal tersebut dibutuhkan Sertipikat Hak atas Tanah 

Bersama/Induk, selain SHMSRS. Jadi dalam hal rumah susun, terdapat dua 

sertipikat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan kepemilikan satuan 

rumah susun. Pertama adalah Sertipikat Tanah Bersama/Induk yang dimohonkan 

oleh Pengembang kepada Pemerintah pada saat memulai pembangunan rumah 

susun sehingga sertipikat ini adalah atas nama Pengembang dan setelah Rumah 

Susun selesai dibangun dan diterbitkan SHMSRS atas setiap satuan rumah susun 

yang ada, sertipikat ini disimpan di Kantor Pertanahan sebagai warkah.10 

Sertipikat yang kedua adalah SHMSRS yang dimiliki setiap pembeli satuan rumah 

susun atas namanya sendiri. SHMSRS merupakan sertipikat yang terbit setelah 

Sertipikat Hak atas Tanah Bersama/Induk dipecah melalui pembuatan Akta 

Pemisahan. Dengan kata lain, dengan terbitnya SHMSRS seharusnya Sertipikat 

Hak atas Tanah Bersama/Induk tidak berlaku lagi. Namun kenyataannya, untuk 

memperpanjang hak atas tanah bersama rumah susunnya, pemegang SHMSRS 

masih memerlukan Sertipikat Hak atas Tanah Bersama/Induk atas nama 

Penyelenggara Pembangunan tersebut sebagai bagian dari dokumen yang harus 

disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya. Hal ini 

disebabkan karena pada saat terjadi jual beli terhadap unit apartemen dari 

Pengembang kepada Masyarakat tidak dilakukan balik nama atas tanah bersama 

tersebut, yang dilakukan hanya balik nama terhadap satuan rumah susun yang 

terjual. 

                                                             
10 Arie S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan 

Karangan), (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal 46. 
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Dalam peraturan perundang-undangan telah disediakan dua cara yang 

memungkinkan pemegang SHGB yang jangka waktunya berakhir tetap menjadi 

pemegang dari SHGB tersebut, yaitu melalui perpanjangan hak dan melalui 

pembaharuan hak. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu 

berlakunya sesuatu tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. 

Sedangkan pembaruan hak adalah pemberian yang sama kepada pemegang hak 

atas tanah yang telah dimiliknya dengan Hak Guna Bangunan sesudah jangka 

waktu hak tersebut habis atau perpanjangannya berakhir (Pasal 1 angka 6 dan 

angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996).  

Walaupun kepada pemegang Hak Guna Bangunan semula melalui 

pembaruan hak diberikan SHGB terhadap tanah yang sama, namun nomor SHGB 

yang baru pasti beda dengan nomor SHGB yang lama (yang berakhir jangka 

waktunya). Kalau objeknya semula tetap akan dijadikan jaminan, maka harus 

dilakukan pembebanan hak. Perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Bangunan 

dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

Berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, penulis ingin melakukan sebuah 

penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir 

Masa Berlakunya (Studi kasus Putusan PTUN 182/G/2012/PTUN-JKT)”.  

Apabila permasalahan hukum mengenai kepastian hukum terhadap SHMSRS di 

atas tanah Hak Guna Bangunan yang telah berakhir masa berlakunya tidak 

dilakukan kajian, maka akibat yang ditimbulkan diantaranya terjadi ketidakpastian 
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hukum atas SHMSRS yang telah diterbitkan dan menimbulkan kerugian bagi 

pemegang hak atas SHMSRS. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah 

mengidentifikasikan persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai 

menjadi jelas dan terarah. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun akibat berakhirnya SHGB tanah bersama yang dimaksud? 

2. Bagaimana putusan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan nomor 

182/G/2012/PTUN-JKT ditinjau dari asas keadilan, asas kemanfaatan, dan 

asas kepastian hukum? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk meneliti dan merumuskan 

jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan yaitu: 

1. Untuk menggambarkan apakah ada atau tidaknya kepastian hukum atas 

Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagai akibat telah 

berakhirnya masa berlaku atas hak guna bangunan tanah bersamanya. 

2. Untuk menggambarkan apakah putusan majelis hakim dalam putusan PTUN 

182/G/2012/PTUN-JKT memenuhi asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas 

kepastian hukum. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini bermaksud 

untuk mendapatkan manfaat, yaitu berupa: 

1. Penelitian ini secara teoritis (keilmuan) diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan hukum tanah pada khususnya, terutama mengenai 

permasalahan terkait kepastian hukum sertipikat hak milik satuan rumah susun 

di atas tanah hak guna bangunan yang telah berakhir masa berlakunya. 

2. Penelitian ini secara Praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan terkait kepastian hukum sertipikat 

hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak guna bangunan yang telah 

berakhir masa berlakunya dan juga sebagai bahan pertimbangan kepada 

lembaga peradilan agar setiap putusan yang dibuat haruslah mencerminkan 

pada asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini terdiri atas 5 bab yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Memuat uraian terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA  

Memuat uraian sistematis tentang teori umum dan teori konseptual 

yang digunakan untuk mengkaji masalah terkait judul ataupun topik 

penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN  
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 Memuat jenis penelitian yang digunakan, jenis data yang digunakan 

dalam penelitian, cara memperoleh data penelitian, pendekatan yang 

digunakan dan analisis data. 

BAB IV:  ANALISIS HASIL PENELITIAN  

Memuat uraian bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun di Atas Tanah Hak Guna Bangunan 

Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya (Studi kasus Putusan PTUN 

182/G/2012/PTUN-JKT) ditinjau dari peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Republik Indonesia. 

BAB V: KESIMPULAN & SARAN  

 Memuat kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti. 
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