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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengaturan akan kepemilikan properti oleh subyek hukum yang 

berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun yang berstatus orang 

asing telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA 

dijelaskan bahwasannya WNI dapat memiliki properti di atas tanah yang 

berstatus Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai 

(HP). Sementara orang asing hanya dapat memiliki properti di atas tanah 

yang berstatus Hak Pakai (HP).1 Ketentuan ini diatur sesuai dengan amanat 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sehingga hak atas tanah bagi orang 

asing dibatasi sedemikian rupa sementara hak atas tanah bagi WNI 

diberikan seluas-luasnya. 

Aturan-aturan yang dituangkan dalam UUPA menjadi suatu lex 

generalis bagi kepemilikan obyek-obyek bangunan secara umumnya. 

Sementara lex spesialis-nya diatur secara terpisah dalam undang-undang 

lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

                                                           
1 Lihat Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
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Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan begitu, setiap undang-

undang tersebut dapat menuangkan aturan-aturan yang lebih terperinci, 

salah satunya mengenai kepemilikan properti bagi WNI dan orang asing 

terhadap obyek bangunannya masing-masing. Kepemilikan properti ini pun 

juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun (UU Rusun). 

Dalam UU Rusun dijelaskan bahwasannya rumah susun dapat dibangun 

di atas tanah yang memiliki status kepemilikan berupa HM, HGB atau HP 

di atas Tanah Negara, dan HGB atau HP di atas tanah Hak Pengelolaan 

(HPL).2 Sehingga apabila dikaitkan dengan UUPA, maka WNI dapat 

memiliki rumah susun yang berdiri di atas tanah yang berstatus HM, HGB, 

dan HP. Sementara orang asing hanya dapat memiliki rumah susun yang 

berdiri di atas tanah yang tapaknya berstatus HP.3 Dan sebagai tanda bukti 

kepemilikannya, baik WNI maupun orang asing akan diberikan Sertifikat 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.4 

Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut mengenai kepemilikan properti 

bagi orang asing di Indonesia, diterbitkanlah Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan 

                                                           
2 Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
3 Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah 
Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia  
4 Lihat Pasal 1 angka 11 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Rumah Susun 
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Hak Atas Tanah Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang 

Asing yang Berkedudukan di Indonesia (Permen ATR/KBPN 29/2016). 

Secara umum peraturan ini menjelaskan tentang tata cara pemilikan properti 

bagi orang asing dan hal-hal teknis atau administrasi lainnya. Namun, 

terdapat suatu kejanggalan dalam salah satu pasalnya. Sebagaimana yang 

dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) Permen ATR/KBPN 29/2016, bahwa orang 

asing dapat membeli Satuan Rumah Susun (sarusun) yang dibangun di atas 

tanah HGB. Selain itu, orang asing tersebut pun akan diberikan Hak Pakai 

Atas Satuan Rumah Susun (HPSRS) sebagai bentuk tanda kepemilikan 

sarusun yang berasal dari perubahan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

(HMSRS) yang ada sebelumnya.  

Dengan begitu, muncul dua konflik hukum. Konflik hukum yang 

pertama ialah lahirnya suatu hak baru dalam peraturan menteri yang 

sebelumnya tidak pernah ada dalam undang-undang induknya. Seharusnya 

peraturan menteri hanya mengatur hal-hal teknis/administratif dan tidak 

boleh melahirkan suatu norma hukum baru selain yang telah diatur oleh 

undang-undang induknya. Kemudian, konflik hukum yang kedua ialah 

orang asing diperbolehkan memiliki rumah susun di atas tanah HGB. 

Sementara seharusnya orang asing hanya dapat memiliki rumah susun 

apabila dibangun di atas tanah HP. Sehingga ketentuan dalam Permen 

ATR/KBPN 29/2016 secara jelas bertentangan dengan ketentuan UUPA 

maupun UU Rusun serta telah mencederai ketentuan hierarki peraturan 

perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
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Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (UU 12/2011).5 

Sebagai bentuk peraturan pelaksanaan, seharusnya peraturan menteri 

tidak bertentangan dengan undang-undang. Pada dasarnya, peraturan 

menteri memang tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-

undangan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Namun, dalam 

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dijelaskan bahwasannya peraturan 

menteri juga memiliki kedudukan sebagai salah satu peraturan perundang-

undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dibentuk 

berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan.6 

Dalam doktrin, terdapat dua dasar kewenangan pembentukan peraturan 

perundang-undangan, yaitu:7 

1. Kewenangan atribusi 

Kewenangan atribusi dalam pembentukan perundang-undangan adalah 

pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-

undangan dari konstitusi/grondwet atau undang-undang/wet kepada 

suatu lembaga negara. Misalnya, peraturan perundang-undangan 

atribusi yang berasal dari UUD 1945 adalah Undang-Undang, Peraturan 

                                                           
5 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan 
6 Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 
7 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, 
(Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 167 
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Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

dan Peraturan Daerah (Perda). 

2. Kewenangan delegasi 

Sementara, kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan ialah pelimpahan kewenangan untuk membentuk 

peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah. Misalnya, dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menegaskan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai undang-undang tersebut akan diatur 

dalam peraturan menteri. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Permen ATR/KBPN 29/2016 

tersebut termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang terbentuk 

karena kewenangan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Sehingga secara otomatis telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan 

ayat (2) UU 12/2011.8  

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan analisis dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis 

Disharmonisasi Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun di Atas Tanah Hak 

Guna Bangunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 

                                                           
8 Lihat bagian Menimbang huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, 
Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Tanah Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh 
Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan bagian Menimbang huruf a Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian 
oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia 
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tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan hak-hak atas satuan rumah susun menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun? 

2. Bagaimana konflik hukum pengaturan Hak Pakai Atas Satuan Rumah 

Susun oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2016 dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menelusuri dan menganalisis pengaturan hak-hak atas satuan rumah 

susun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun. 

2. Menelusuri dan menganalisis konflik hukum pengaturan Hak Pakai Atas 

Satuan Rumah Susun oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2016 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama terkait hukum 

agraria dan hukum real estate, yang berhubungan dengan hak atas tanah 

bagi orang asing terhadap obyek bangunan berupa rumah susun. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat umum, serta memberikan kontribusi 

pemikiran bagi praktisi hukum, yakni sebagai tambahan referensi bagi 

kajian hukum di bidang hukum agraria dan hukum real estate, 

khususnya dalam perihal hak atas tanah bagi orang asing terhadap 

obyek bangunan berupa rumah susun. Disamping itu, penelitian dan 

analisa dalam skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi para orang asing yang bermaksud membeli obyek bangunan 

berupa rumah susun di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penguraian dan pembahasan mengenai skripsi 

ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 
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Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, 

masalah-masalah yang akan diidentifikasi, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual mengenai 

hak penguasaan atas tanah, rumah susun, bukti kepemilikan rumah susun 

dan hal-hal lain yang mendasari penelitian ini. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

skripsi ini, jenis penelitian, tipe penelitian, serta data-data yang digunakan. 

Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah, maka penelitian ini termasuk dalam 

kategori penelitian ilmiah resmi (basic research) yang menggambarkan 

fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan begitu, penulis 

menggunakan teknik penulisan deskriptif analisis, yaitu metode penelitian 

yang menggunakan uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai 

fakta-fakta yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang 

relevan. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berupa bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data 

dalam penulisan ini menggunakan peninjauan kepustakaan, yaitu penelitian 

dengan menggunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, surat kabar atau media massa dan tulisan-

tulisan lain yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang akan 
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dibahas. Selanjutnya, teknik analisis data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif yang mana difokuskan pada kualitas 

dari materi hukum normatif yang terkait.  

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat pada 

Bab I dengan menggunakan pemecahan masalah yang berlandaskan pada 

teori hukum, prinsip hukum, data sekunder, dan peraturan perundang-

undangan. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

memberikan saran/masukan hukum atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


