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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia membutuhkan sandang, pangan dan papan. 

Kebutuhan papan atau tempat tinggal merupakan salah satu hal yang 

penting. Maka dari itu semua manusia membutuhkan rumah termasuk 

masyarakat di Indonesia yang merupakan negara terluas ke 15 di dunia 

dan negara terpadat penduduknya ke 4 di dunia.
1
  

Pada umumnya, rumah yang dihuni manusia berbentuk rumah 

tapak, namun ada juga yang menggunakan system rumah susun. Sistem 

rumah susun sudah dikenal sejak ribuan tahun sebelum masehi. Bangsa 

davida yang berwilayah di daerah dataran tinggi Dekhan dan sekitarnya 

sudah menerapkan sistem rumah susun. Dilembah sungai Indus mereka 

membangun dua kota yaitu Mohenjo Daro dan Harapa, jauh sebelum 

masuknya bangsa Aria yang mengembara dari asal mereka di Persia dan 

datang ke Hindustan pada sektar tahun 1500 sebelum masehi ke daerah 

Dekhan. Pembangunan Rumah Susun juga dijumpai di Romawi Timur 

mulai zaman kejayaan Bizantium sampai dengan jatuhnya kota Istambul 

pada bangsa Turki pada tahun 1453. 

Mulai dengan perubahan zaman yang dimana kemajuan teknologi 

semakin maju terutama dalam bentuk rumah yang semakin menarik. 

                                                             
1
CIA Goverment https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html di akses 

pada tanggal 6 Juli 2017 jam 16.45 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
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Bentuk rumah bukan hanya bentuk rumah tapak tetapi juga bentuk rumah 

bertingkat yang sering disebut apartemen, kondominium, rumah susun 

sederhana milik (Rusunami), dan rumah susun sederhana sewa  

(Rusunawa). Bentuk rumah bertingkat juga muncul akibat kemajuan 

teknologi dalam pembangunan rumah oleh manusia. Maka dari itu bisa 

dilihat sejak tahun 1970an sistem rumah susun yang masuk ke Indonesia 

yang terus mengalami perubahan aturan hukum dan bentuk-bentuknya. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang 

telah di atur dan di buat oleh para pendiri bangsa juga mengatur tentang 

tempat tinggal yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
2
  

Rumah merupakan tempat berkumpul untuk keluarga dan tempat 

untuk melakukan aktifitas seperti bersantai dan kegiatan yang dilakukan 

oleh khalayak banyak. Masyarakat diseluruh Indonesia bahkan masyarakat 

di seluruh Dunia mendambakan memiliki rumah. Rumah merupakan hal 

pokok yang penting bagi setiap manusia karena rumah adalah tempat 

tinggal untuk setiap manusia agar bertahan hidup dan untuk melindungi 

dari panas, hujan, angin dan untuk beristirahat yang tetap.  

Rumah merupakan kebutuhan masyarakat di berbagai tempat, baik 

di lingkungan pedesaan, maupun di lingkungan perkotaan. Di daerah 

perkotaan seperti DKI Jakarta, banyak dari warga masyarakatnya yang 

                                                             
2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) 
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tidak memiliki rumah. Mereka akhirnya terpaksa mengontrak, ataupun 

membangun rumah liar di pinggir aliran kali / sungai, di tanah kosong dan 

di tempat yang  tidak layak dihuni oleh manusia. 

Dalam hal ini, rakyat di Jakarta juga membutuhkan rumah yang 

layak huni. Semakin maju sebuah daerah, maka semakin mahal harga 

rumah yang dimiliki. Rumah yang bertapak sudah sangat sulit lagi 

dibangun di Jakarta karena harga lahan yang mahal. Ketersediaan lahan 

tidak memadai dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, terutama 

dikarenakan banyaknya pendatang dari daerah luar Jakarta yang merantau 

di Kota Jakarta. Maka dari itu pembangunan rumah susun di Daerah 

Ibukota merupakan solusi yang wajar dan solusi yang tepat untuk 

kebutuhan di dalam Jakarta.
3
  

Didalam hukum rumah susun yaitu dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2011 tidak mengatur secara pasti arti dari apartemen, kondominium 

dan rumah susun. Berdasarkan Undang-Undang tersebut hanya 

menjelaskan arti dari rumah susun. Definisi dari rumah susun dalam 

peraturan tersebut 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 

                                                             
3
 Erwin Kallo, Panduan Hukum untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Kondominium, 

Apartement, dan Rusunami, (Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009), hal 8. 



4 
 

dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 

Ada beberapa hal yang secara eksplisit yang membedakan antara 

apartemen, kondominium serta rumah susun.  

Faktor-faktor utama yang membedakan antara rumah susun dari 

apartemen dan kondominium adalah fasilitas yang ditawarkan. Secara 

umum, rumah susun biasanya hanya dilengkapi dengan prasarana dasar, 

seperti jaringan jalan, drainase, sanitasi, air bersih dan tempat sampah. 

Utilitas umum atau kelengkapan penunjang pada lingkungan rumah susun 

antara lain adalah jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas. 

Sementara pada apartemen dan kondominium adanya fasilitas yang lebih 

lengkap dari rumah susun karena harganya yang lebih mahal dari rumah 

susun. 

Fasilitas yang dimiliki oleh apartemen dan kondominium 

mencakup semua fasilitas yang ada di rumah susun tetapi dilengkapi 

dengan parkir luas, kolam renang dan sarana kebugaran. Perbedaan 

tersebut dipengaruhi oleh developer, pangsa pasar yang berbeda, harga 

yang ditawarkan serta luas tempat tinggalnya. Biasanya apartemen 

dibangun dengan lebih tinggi dengan tinggi diatas 15 lantai, rumah susun 

memiliki tinggi 10-15 lantai, sedangkan kondominium hanya memiliki 8-

10 lantai. Pangsa pasar yang dituju oleh apartemen, kondominium dan 

rumah susun juga berbeda.  

Pangsa pasar yang dituju oleh developer dalam pembangunan 

rumah susun biasanya menyasar rakyat kelas menengah kebawah 
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sedangkan apartemen dan kondominium lebih menuju kepada kelas 

menengah ke atas. Developer yang membangun juga berbeda. Developer 

yang membangun rumah susun mayoritas pemerintah daerah atau 

pemerintah pusat yang membangun sendiri melalui skema kerja sama 

dengan swasta dan bisa juga membangun sendiri. Hal ini berbeda dengan 

apartemen dan kondominium yang secara mayoritas dibangun oleh 

developer swasta baik developer swasta dalam negeri maupun developer 

swasta yang bekerja sama dengan developer asing. 

Istilah penggunuaan kata apartemen berasal dari Amerika Serikat 

yang merujuk pada satuan hunian yang menempati bagian tertentu dari 

sebuah gedung. Secara definisi, apartemen merupakan jenis tempat tinggal 

yang hanya mengambil sebagian kecil ruang dari suatu bangunan. Satu 

gedung apartemen dapat memiliki puluhan atau ratusan unit apartemen 

karena tinggi bangunan yang dimilikinya.  Di Britania Raya dan negara-

negara persemakmuran, apartemen lebih dikenal dengan istilah flat. 

Berbeda dengan apartemen, kondominium diperkenalkan dalam 

sistem hukum Italia dan memilik asal dari kata con yang berarti bersama-

sama, dan kata dominium yang memiliki arti pemilikan. Secara definisi, 

kondominium merupakan bentuk hak guna perumahan di mana bagian 

tertentu real estate dimiliki secara pribadi, seperti kamar apartemen. 

Sementara penggunaan akses ke fasilitas seperti lorong, sistem pendingin, 

elevator dan eksterior berada di bawah hukum yang dihubungkan dengan 

kepemilikan pribadi dan dikontrol oleh asosiasi pemilik yang 



6 
 

menggambarkan kepemilikan seluruh bagian. Jadi, pemakaian istilah 

kondominium lebih merujuk pada hak guna bangunan, sementara istilah 

apartemen lebih menekankan pada fisik bangunan. 

Gaya hidup bertempat tinggal di kondominium sebenarnya bukan 

gejala baru, tetapi telah ada sejak zaman Romawi, kira-kira enam abad 

SM. Kondominium tidak mempunyai tanah, atap, atau jalan setapak 

sendiri, seperti halnya pada rumah biasa. Namun, pemilik unit 

kondominium mempunyai hak melakukan apa saja terhadap unit milik 

mereka. Hal yang menjadi pembeda yang didapatkan arti kodominium dan 

apartemen umumnya dikaitkan dengan bentuk kepemilikannya. Istilah 

apartemen digunakan untuk menunjukkan hunian vertikal yang disewakan, 

sedangkan kondominium adalah apartemen yang dimiliki masing-masing 

penghuni.  

Pemilik kondominium tidak memiliki tanah, atap atau jalan sendiri. 

Meski demikian, mereka berhak melakukan apapun terhadap unit 

kondominium mereka. Pemilik kondominium bahkan bisa menjual atau 

menyewakan unit mereka kepada pihak lain. Alhasil, kondominium dan 

apartemen memiliki pangsa pasar yang berbeda. Pelaku industri properti di 

Indonesia menjelaskan bahwa kondominium dapat menjadi alternatif 

investasi karena dapat dijual atau disewakan.  

Sementara, apartemen cenderung merujuk pada hunian tempat 

tinggal yang menjulang ke atas (high-rise). Meski demikian, pada 

perkembangannya, kini apartemen pun sudah banyak yang memiliki status 



7 
 

kepemilikan hingga terkadang perbedaan antara kondominium dan 

apartemen tidak begitu besar. Kendati begitu, sekarang sudah banyak 

apartemen yang statusnya hak kepemilikan. Selain itu, dikenal pula istilah 

apartemen sewa dan apartemen servis.  

Apartemen servis adalah apartemen yang disewakan berikut 

layanan harian (daily service) layaknya hotel. Sementara itu, apartemen 

sewa (nonservis), yakni apartemen yang disewakan, baik fully furnish 

maupun non-furnish, tanpa daily service.
4
 Hal yang disebutkan merupakan 

sedikit dari sejarah tentang rumah susun, apartemen dan kondominium 

yang penulis rangkum. 

Maka dari itu penulis akan mengangkat kasus untuk di analisis dari 

apartemen. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dari Putusan 2979 

K/PDT/2011  yang berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya dari 

Putusan 581 PN.JakBar/PDT/2010 antara PERHIMPUNAN PENGHUNI 

RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI sebagai Penggugat I 

dan DIPL. ING. HARJADI JAHJA, SH. MH sebagai Penggugat II 

melawan . PT. GRAND SOHO SLIPI, (semula bernama PT. MULTI 

PANIN KOTRINDO, kemudian berubah nama menjadi : PT. PIKKO 

PACIFIC, dan sekarang memakai nama PT. GRAND SOHO SLIPI) 

sebagai Tergugat I, GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA sebagai Turut Tergugat I, dan KEPALA KANTOR 

                                                             
4
 Latief. 2011. “Apartemen dan kodominium. Apasih bedanya?”. 

https://properti.kompas.com/read/2011/10/26/11482821/Apartemen.dan.Kondominium.Apa.Sih.B

edanya. Di akses pada tanggal 20 Maret 2018 Jam 19.00 

https://properti.kompas.com/read/2011/10/26/11482821/Apartemen.dan.Kondominium.Apa.Sih.Bedanya
https://properti.kompas.com/read/2011/10/26/11482821/Apartemen.dan.Kondominium.Apa.Sih.Bedanya


8 
 

PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT sebagai Turut 

Tergugat II. Pada Tahun 1992 Penyelenggara Pembangunan yang semula 

bernama PT MULTIPANEN KONTRINDO, kemudian merubah nama 

menjadi PT PIKKO PASIFIC berdasarkan rapat Umum Pemegang Saham, 

dicatat dalam suatu Akta Berita Acara Rapat Nomor :13 tanggal 18 Juni 

1997 yang dibuat oleh SUTJPTO,SH Notaris di Jakarta, dan terakhir 

merubah nama menjadi PT GRAND SOHO SLIPI berdasarkan Rapat 

Umum Pemegang Saham, dicatat dalam suatu Akta Berita Acara Rapat 

Nomor : 29 tanggal 07 Juli 2004 yang di buat oleh MISA HARDI 

WILAMARTA, SH, Notaris di Jakarta membangun sebuah Rumah Susun 

Apartement Slipi di jalan Let.Jen.S.Parman Kav.22-24 Jakarta Barat. 

Dalam perkara ini penggugat kalah dalam peradilan negeri dan langsung 

mengajukan kasasi tanpa mengajukan terlebih dahulu banding ke peradilan 

tinggi. 

Banyak hal yang menarik dalam putusan hakim terhadap perkara ini 

yang mengabulkan permintaan dari tergugat secara penuh. Maka penulis 

dengan ini tertarik untuk membuat penulisan skripsi dengan judul Analisa 

Yuridis Sengketa Luas Tanah HGB no. 1148 Desa/Kelurahan Palmerah 

yang digunakan untuk Apartemen Antara Developer dengan Pemilik Unit. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bagian latar belakang 

diatas maka identifikasi rumusan masalah dari penelitian hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sengketa luas tanah HGB no. 1148 Desa/Kelurahan 

Palmerah yang dipergunakan untuk Apartemen antara 

Developer dengan Pemilik Unit? 

2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara sengketa luas tanah HGB no. 1148/Palmerah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan diadakan penelitian oleh 

penulis adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah sengketa luas tanah 

HGB no. 1148/Palmerah yang dipergunakan untuk apartemen 

antara developer dengan pemilik unit sudah sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau belum. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja pertimbangan 

hukum hakim dalam memutuskan perkara sengketa luas tanah 

HGB no.1148,Palmerah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Dari Segi Akademis 
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Manfaat yang dapat dilihat dari segi akademis, untuk memberikan 

kontribusi bagi masyarakat umum dalam ilmu pengetahuan yang 

khususnya di bidang hukum sengketa luas tanah HGB no 1148/ 

Palmerah untuk apartemen antara developer dengan pemilik unit. 

2. Dari Segi Praktisi 

Dapat diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan 

atau pertimbangan yang sekaligus memberikan sumbangan 

pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah sengketa 

luas tanah HGB antara developer dengan pembeli unit apartemen. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan 

sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan yang 

dibuat oleh penulis. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II penulis akan membahas tentang  landasan teori 

tentang Hukum Sengketa, Hukum Pertanahan, Hukum tentang Rumah 

Susun, Hukum Perjanjian Jual Beli dalam KUHPerdata, Hukum tentang 

Hak Guna Bangunan, Asas-asas Perjanjian, dan hak serta kewajiban 
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penjual yakni developer dengan pembeli yakni pembeli/pemilik unit 

apartemen. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam Bab III penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian 

yang digunakan dalam memaparkan metode penelitian, prosedur 

memperoleh bahan penelitian yaitu ruang lingkup bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum, sifat analisis 

penelitian dan hambatan penelitian serta penanggulangannya. 

 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

 Dalam Bab IV penulis akan melakukan pembahasan menggunakan  

pisau analisis secara mendalam mengenai sengketa luas tanah HBG antara 

developer dengan pembeli unit apartemen supaya tidak terjadi sengketa 

tentang luas tanah HGB apartemen antara developer dengan 

pembeli/pemilik unit dikemudian hari. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam Bab V penulis akan menulis bagian dari akhir penulisan 

skripsi ini yang memuat kesimpulan dari hasil dan analisis dari Bab IV 

yang dilakukan dan saran yang diberikan oleh penulis agar menjadi 

masukan yang berguna untuk mencegah sengketa luas tanah HGB antara 

penjual/ developer dengan pembeli/pemilik unit apartemen. 




