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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tempat tinggal merupakan suatu obyek yang dikategorikan sebagai 

kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan atas tempat tinggal diatur di pasal 

28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyatakan bahwa: 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

di pasal 25 ayat 1 Universal Declaration of Human Rights yang mengatur 

bahwa: 

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the 
health and well-being of himself and of his family, including food, 
clothing, housing and medical care and necessary social services, 
and the right to security in the event of unemployment, sickness, 
disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in 
circumstances beyond his control”; 

 
di dalam pasal 40 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat 

tinggal serta berkehidupan yang layak”; dan juga di pasal 11 ayat 1 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan 

Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang berbunyi  

“Negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang 
layak bagi keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan 
yang layak, dan atas perbaikan kondisi yang berkelanjutan...” 
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Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung 

pembangunan tempat tinggal untuk rakyatnya.1  Kewajiban ini tidak hanya 

demi memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga untuk meningkatkan 

taraf kehidupan mereka dan menguatkan ekonomi Indonesia demi 

kesejahteraan mereka.2 

Dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara dengan 

penduduk terbanyak ke-empat dengan populasi 252,200,000 jiwa pada 

tahun 2014 berdasarkan Badan Pusat Statistik,3 sedangkan tanah yang 

ditujukan untuk perumahan jumlahnya tetap; permintaan atas tempat tinggal 

akan terus meningkat selaju dengan penambahan jumlah populasi.  Hukum 

permintaan dan penawaran mengatur bahwa harga dari sebuah produk akan 

dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan dari produk tersebut.4 Ini 

berarti bahwa ketika penawaran suatu produk rendah tetapi permintaannya 

tinggi, maka harga dari produk tersebut akan naik. Berdasarkan Sofyan 

Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, kenaikan harga tanah 

yang signifikan yang tidak dibarengi dengan kenaikan gaji dari para 

                                                

1 Hj. Ina Budhiarti Supyan, “Perlindungan Hukum Bagi Penghuni Satuan Rumah Susun Dibidang 
Pengelolaan Rumah Susun Di Bandung Dihubungan Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 
2011 Tentang Rumah Susun”, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 34, No. 1, Februari 2016, Sekolah 
Ringgi Hukum Bandung, 2016, hal. 88. 
2 Arie Sukanti Hutagalung (1), Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, (Depok: 
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 161. 
3 Badan Pusat Statistik, “Perkiraan Penduduk Beberapa Negara 2000-2014”, 
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/960/perkiraan-penduduk-beberapa-negara-2000-
2014.html>, diakses 8 Mei 2018.  
4 Michael Parkin, Melanie Powell dan Kent Matthews, Economics, 11th ed, (Harlow: Pearson 
Education Limited, 2014), hal. 57. 
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milenial menyebabkan para milenial kesulitan untuk membeli tanah di 

Indonesia.5  

Degan adanya penurunan dalam penyediaan tanah kawasan tempat 

tinggal, salah satu cara untuk mengatasi masalah ketersediaan tempat 

tinggal adalah dengan membangun tempat tinggal secara vertikal dalam 

bentuk bangunan tinggi yang terdiri atas banyak ruang hunian. Ini disebut 

dengan apartemen/kondominium/rumah susun.6 Fenomena ini dapat 

disaksikan terutama di ibukota Indonesia, DKI Jakarta yang mengarah ke 

pembangunan vertikal. Pembangunan tempat hunian vertikal merupakan 

sebuah solusi yang jika tidak dijalankan dapat mengakibatkan 

keberlangsungan pembangunan horizontal dan permasalahan kelangkaan 

lahan terutama lahan pertanian.7 Ketersediaan rumah susun dalam berbagai 

kelas dan ukuran mendukung kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal. 

Di zaman sekarang, penghunian rumah susun bukan hanya merupakan 

kebutuhan dasar tetapi juga telah menjadi sebuah gaya hidup umum dari 

penduduk kota Jakarta. 

Untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan rumah susun 

yang baik, ditetapkanlah Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang 

Rumah Susun yang diamendemen oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 

                                                

5 Eduardo Simorangkir, "Milenial Susah Beli Rumah, Menteri ATR: Harga Tanah Naik Berlipat, 
Gaji Tidak", Detik.com, <https://finance.detik.com/properti/d-3749786/milenial-susah-beli-rumah-
menteri-atr-harga-tanah-naik-berlipat-gaji-tidak>, diakses 23 Februari 2018 
6 Arie Sukanti Hutagalung (2), Condominium Dan Permasalahannya, (Depok: Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007). 
7 Imam Kuswahyono, Hukum Rumah Susun: Suatu Pengantar Pemahaman, (Jakarta: Bayumedia 
Publishing, 2004). 
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tentang Rumah Susun ‘UURS’, dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 

1988 tentang Rumah Susun ‘PPRS’. Di dalam UURS diatur bahwa setiap 

satuan rumah susun dapat dimiliki. Kepemilikan satuan rumah susun dapat 

diperoleh dan/atau dialihkan dengan cara pembuatan akta jual beli ‘AJB’, 

tukar-menukar, hibah ataupun pemberian hadiah. Melalui kepemilikan 

satuan rumah susun, seseorang akan memiliki hak kebendaan individu atas 

satuan rumah susun yang diilustrasi dalam pertelaan rumah susun.8 Pertelaan 

sebagaimana diatur dalam pasal 31 PPRS, menunjukkan batas yang jelas 

dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama 

dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya 

‘NPP’. 

Perlu dibedakan antara Hak Milik Atas Tanah dan Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun ‘HMSRS’ (Strata Title). Berdasarkan Boedi Harsono, 

hak milik merupakan: 

“hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 
orang atas tanah dan memberikan kewenangan untuk 
menggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang 
tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.”9 

 
Sedangkan HMSRS didefinisikan di pasal 46 UURS sebagai:  

“Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersifat perseorangan 
yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda 
bersama, dan tanah bersama.”  

                                                

8 Erwin Kallo, Panduan Hukum Untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Kondominium, 
Apartemen Dan Rusunami), (Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009). 
9 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1997)  
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Dengan demikian, kepemilikan yang terkuat dan terpenuh atas satuan rumah 

susun dibatasi hanya untuk satuan rumah susun saja, sedangkan kepemilikan 

atas bagian bersama, benda bersama serta tanah bersama merupakan hak 

bersama yang dinikmati oleh pemilik satuan rumah susun lainnya. 

Oleh karena pertumbuhan populasi yang terus-menerus, permintaan 

atas tempat tinggal juga bertambah yang akhirnya berdampak terhadap 

pembangunan rumah susun yang pesat. Rumah susun merupakan bangunan 

yang terbagi atas satuan rumah susun yang dapat dimiliki oleh perorangan 

dan badan hukum. Berdasarkan pasal 43 UURS, satuan rumah susun dapat 

dipasarkan dan dijual kepada konsumen sebelum pembangunan. Transaksi 

jual beli yang dilakukan sebelum pembangunan merupakan transaksi 

pemesanan satuan rumah susun yang berarti bahwa pembeli belum memiliki 

satuan rumah susun  tersebut secara sah. Ini merupakan praktik umum pada 

transaksi jual beli satuan rumah susun di mana pembangun menyiapkan 

sebuah Perjanjian Pengikatan Jual Beli ‘PPJB’ yang mengatur hak dan 

kewajiban dari pembangun sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. 

Untuk melakukan transaksi jual beli atas rumah susun, kedua pihak harus 

menandatangani PPJB tersebut yang menandakan bahwa kedua belah pihak 

telah setuju dengan isi dari PPJB. 

 Setelah pemesanan atas satuan rumah susun telah dilakukan, 

pelaku pembangun rumah susun akan melanjutkan pembangunan rumah 

susun dan melengkapi dokumen penting agar dapat diterbitkan sertifikat hak 

milik atas satuan rumah susun. Berdasarkan pasal 44 UURS, penggantian 



 

 

6 

kepemilikan atas satuan rumah susun hanya dapat dilakukan setelah 

SHMSRS dan Sertifikat Laik Fungsi ‘SLF’ telah diterbitkan. Pada tahap ini, 

pelaku pembangun rumah susun dan pembeli akan bertemu dengan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah ‘PPAT’ yang akan membuat Akta Jual Beli ‘AJB’. 

AJB tersebut akan didaftarkan dengan kantor Badan Pertanahan Nasional 

‘BPN’ yang bertanggung jawab untuk mencatat perpindahan kepemilikan 

atas satuan rumah susun di Buku Tanah dan di SHMSRS. Selanjutnya, 

nama dari pemilik satuan rumah susun yang baru akan di catat di SHMSRS. 

Pada saat penggantian nama telah dilakukan, kepemilikan pembeli atas 

satuan rumah susun yang dibeli telah diakui secara yuridis.  

 Setelah paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama atas 

satuan rumah susun telah dilakukan, pelaku pembangun rumah susun 

berkewajiban untuk memfasilitasi pembentukan Perhimpunan Pemilik dan 

Penghuni Satuan Rumah Susun ‘P3SRS’. P3SRS beranggotakan pemilik 

satuan rumah susun beserta dengan penghuni yang telah diberikan kuasa 

dari pemilik. Tujuan dibentuknya P3SRS adalah untuk mengutus 

kepentingan para pemilik dan penghuni terutama yang berkaitan dengan 

pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama 

dan penghunian. P3SRS memiliki wewenang untuk menunjuk maupun 

membentuk pengelola yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan 

kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan bagian bersama, benda 

bersama dan tanah bersama. Berdasarkan pasal 74 ayat 1 UURS, setiap 

pemilik satuan rumah susun wajib membentuk P3SRS. Pembentukan 
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P3SRS difasilitasi oleh pelaku pembangun yang berkewajiban untuk 

membantu paling lambat sebelum masa transisi berakhir ketika penyerahan 

rumah susun kepada pembeli dilakukan. Setelah P3SRS dibentuk, 

pengelolaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama diserahkan 

oleh pembangun kepada P3SRS. Pengelolaan rumah susun termasuk 

kegiatan operasional dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama dan 

tanah bersama yang dilaksanakan oleh sebuah badan hukum yang terdaftar 

dan telah memperoleh ijin dari bupati, walikota ataupun gubernur.  

Sebelum terjual habisnya satuan rumah susun, pembangun memiliki 

kewajiban untuk mengelola rumah susun pada saat masa transisi sebelum 

dibentuknya P3SRS. Masa transisi didefinisikan di pasal 59 ayat 2 sebagai 

paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kali satuan rumah susun 

kepada pemilik. Sebagaimana diatur di pasal 59 ayat 4, biaya pengelolaan 

rumah susun pada masa transisi ditanggung oleh pelaku pembangun dan 

pemilik satuan rumah susun berdasarkan perhitungan NPP setiap satuan 

rumah susun. 

Penjelasan di atas mengenai proses jual beli satuan rumah susun 

hingga pengelolaan rumah susun berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu UURS dan PPRS. Namun, pada realitasnya, 

terdapat beberapa masalah hukum yang muncul pada saat transaksi jual beli, 

pengalihan hak kepemilikan, pembentukan P3SRS serta pengelolaan rumah 

susun. 
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Permasalahan pertama pada proses jual beli terkait dengan PPJB. 

Dengan adanya transaksi jual beli sebelum rumah susun dibangun, 

konsumen terpapar oleh risiko tinggi seperti kegagalan pembangun dalam 

membangun rumah susun, kegagalan pembangun dalam menyerahkan 

SHMSRS, pembangun pailit dan lain-lain. Masalah terkait PPJB yang 

paling sering terjadi adalah bentuk perjanjian baku yang tidak dapat di 

negosiasi oleh konsumen. Sering sekali PPJB disusun oleh pembangun yang 

dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian akan lebih berpihak kepada 

pembangun. Menurut Henry P. Panggabean, pihak yang memiliki posisi 

lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan keadaan agar 

memihak kepadanya (misbruik van omstandighegen).10 Dalam keadaan ini, 

pembangun sebagai pihak dengan posisi lebih tinggi memiliki kesempatan 

untuk menggunakan klausa-klausa yang menguntungkan bagi pembangun 

dan untuk tidak menggunakan klausa-klausa yang membahayakan 

kepentingan pembangun. Praktik seperti ini sering terjadi dalam kasus PPJB 

di mana jika pembeli telat membayar cicilan satuan rumah susun, maka 

pembeli di penalti dengan bunga yang tinggi, sedangkan jika pembangun 

telat menyerahkan satuan rumah susun, maka tidak ada penalti bagi 

pembangun. Oleh sebab penyalahgunaan tersebut, konsumen menjadi 

dirugikan oleh pembangun. Bahkan sering terjadi kejadian di mana PPJB 

                                                

10 Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai 
Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian: Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda, 
(Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 5. 
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ditandatangani oleh pembeli hanya dihadapan sales marketing tanpa notaris. 

Agen pemasaran tersebut akan membaca kontrak dan menjelaskan isi PPJB 

secukupnya. Konsumen jarang sekali diberikan penjelasan yang lengkap 

dan juga jelas sehingga mungkin saja konsumen tidak ataupun kurang 

mengerti isi dari PPJB dan hak konsumen untuk menegosiasi isi PPJB yang 

telah dipersiapkan oleh pembangun rumah susun dalam bentuk kontrak 

baku. Oleh karena itu, sering sekali konsumen sembarangan 

menandatangani PPJB tanpa mengerti isi ataupun klausa-klausa yang 

terdapat di dalam PPJB sehingga praktik ini dapat dibilang tidak adil bagi 

konsumen terutama jika terdapat klausul baku yang merugikan konsumen. 

Lebih dari itu, beberapa pembangun hanya memberikan surat pemesanan 

dan kuitansi pembayaran atas pemesanan satuan rumah susun kepada 

konsumen, sedangkan PPJB akan diberi pada waktu yang mendekati tanggal 

serah terima satuan rumah susun.11 

Permasalahan hukum kedua yang akan dibahas di dalam skripsi ini 

adalah mengenai SHMSRS. Terdapat banyak keluhan yang disampaikan 

oleh konsumen tentang keterlambatan pembangun untuk menyerahkan 

SHMSRS kepada konsumen satuan rumah susun. Salah satu rumah susun 

yang bermasalah terkait dengan SHMSRS adalah Apartemen Kalibata City. 

Salah satu konsumen rumah susun tersebut menyatakan bahwa ia telah 
                                                

11 Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh penulis di Kantor Pemasaran Pantai Indah Kapuk 
pada 2016. Penulis berbicara dengan agen pemasaran yang menjelaskan syarat dan ketentuan 
tentang pembelian properti PIK 2 dan yang menyatakan bahwa “Jujur ngomong kalau di Sedayu 
ini PPJB lama sekali, bisa mau dekat dekat serah terima baru PPJB. Pegangan customer berupa 
surat pemesanan dan kwitansi pembayaran.” 
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memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran satuan rumah susun 

yang telah dihuninya selama lima tahun, namun, sertifikat hak milik satuan 

rumah susun tidak kunjung terbit.12 Tanpa adanya SHMSRS, kepemilikan 

satuan rumah susun tidak sah walaupun pemilik telah menghuni di satuan 

rumah susun tersebut. 

Permasalahan hukum ketiga adalah mengenai pembentukan P3SRS. 

P3SRS merupakan badan hukum yang menentukan siapa yang mengelola 

rumah susun. Ini berarti P3SRS memiliki nilai ekonomi terutama karena 

pengelolaan rumah susun memerlukan uang. UURS menetapkan bahwa 

sebelum dibentuknya P3SRS, pembangun berkewajiban untuk mengelola 

rumah susun. Sering sekali pengelola sebagai entitas yang memiliki motif 

ekonomi dan keuntungan menolak untuk memfasilitasi pembentukan 

P3SRS dengan alasan bahwa satuan rumah susun belum habis terjual 

sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 59 ayat 2 UURS. Bahkan ada 

pembangun rumah susun yang diberitakan telah mengintimidasi pemilik 

satuan rumah susun agar tidak dibentuknya P3SRS. Salah satunya adalah 

PT Graha Rayhan Tri Putra yang membayar preman untuk mengintimidasi 

pemilik Apartemen Pancoran Riverside.13 Kemudian kuasa hukum 

                                                

12 Detik Finance, “Sertifikat Tak Kunjung Terbit, Tinggal di Rusun Bak ‘Anak Kos’”, Detik.com, 
<https://finance.detik.com/properti/d-2705053/sertifikat-tak-kunjung-terbit-tinggal-di-rusun-bak-
anak-kos>, diakses 27 November 2018. 
13 Ibid. 



 

 

11 

pembangun menyatakan secara publik bahwa pembentukan P3SRS adalah 

sah jika difasilitasi oleh pembangun.14 

Permasalahan terakhir yang dibahas adalah terkait dengan 

pengelolaan rumah susun. Salah satu rumah susun yang bermasalah terkait 

pengelolaannya adalah Apartemen Green Pramuka City. Rumah susun ini 

dikelola oleh PT Mitra Investama Perdana yang mengeksploitasi 

kesempatan untuk mengelola rumah susun secara sementara dengan 

membuat keputusan sepihak dalam perhitungan iuran pengelolaan.15 

Diberitakan bahwa PT Mitra Investama Perdana menagih sejumlah uang 

yang tidak sepantasnya seperti iuran parkir seharga Rp. 200.000 per bulan,16 

iuran pengelolaan lingkungan ‘IPL’ seharga Rp. 18.700/m2 17 dan iuran 

fitting out seharga Rp. 300.000 untuk satuan rumah susun dengan luas 33m2. 

Lebih dari itu, pengelola gedung rumah susun juga menagih Pajak Bumi 

Bangunan ‘PBB’ tanpa transparansi.18 Rumah susun yang serupa kasusnya 

adalah Apartemen Pancoran Riverside yang juga mengalami kecurangan 

dari pembangun sebagai pengelola rumah susun seperti penagihan iuran 

                                                

14 Latief, “Pengembang Apartemen Pancoran Riverside Bentuk Perhimpunan Rusun”, 
Kompas.com, 
<http://properti.kompas.com/read/2015/06/12/195903221/Pengembang.Apartemen.Pancoran.River
side.Bentuk.Perhimpunan.Rusun>, diakses 24 Februari 2018. 
15 Poskota News, “Penghuni Apartemen Green Pramuka Demo”, Poskotanews.com, 
<http://poskotanews.com/2015/02/16/penghuni-apartemen-green-pramuka-demo/>, diakses 24 
Februari 2018. 
16 Disna Harvens, “Warga Green Pramuka Protes Kenaikan IPL 43%”, Beritasatu.com, 
<http://www.beritasatu.com/megapolitan/250184-warga-green-pramuka-protes-kenaikan-ipl-
43.html>, diakses 24 Februari 2018. 
17 Poskota News, Loc. Cit. 
18 Muhadkly Acho, “Apartemen Green Pramuka City dan Segala Permasalahannya”, 
Muhadkly.com, <http://muhadkly.com/2015/03/apartemen-green-pramuka-city-dan-segala-
permasalahannya/>, diakses 24 Februari 2018. 
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parkir dan juga ketidaktransparansian pembangun mengenai pengeluaran 

dan pemasukan uang pengelolaan rumah susun.19  

Perselisihan yang telah dijabarkan sebelumnya antara pembangun 

serta pengelola dengan pemilik satuan rumah susun merupakan hal yang 

telah sering terjadi dikarenakan banyaknya pemilik satuan rumah susun di 

Indonesia yang menghadapi masalah terkait dengan pemilikan dan 

pengelolaan rumah susun. Menurut Sularsi, Kepala Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia ‘YLKI’, dari 780 keluhan yang diterima YLKI pada 

tahun 2016, permasalahan konstruksi dan pengelolaan rumah susun 

merupakan salah satu keluhan yang paling banyak diterima dengan 39% 

terkait dengan pengelolaan rumah susun.20 Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa UURS tidak memberikan perlindungan hukum yang 

cukup dalam rangka memastikan bahwa pemilik rumah susun tidak 

dieksploitasi oleh pembangun dan pengelola. Perlindungan hukum tersebut 

sudah seharusnya disediakan dalam Undang-undang ataupun peraturan 

lainnya agar tercapainya keadilan. 

Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang skripsi ini, si penulis 

akan membahas tentang sebab dari permasalahan hukum terkait dengan 

pemilikan dan pengelolaan rumah susun serta perlindungan hukum atas 

                                                

19 Bayu Setyo, “Dihadang Intimidasi, Penghuni Apartemen Pancoran Berhasil Bentuk 
Perhimpunan”, Aktual.com, <http://www.aktual.com/dihadang-intimidasi-penghuni-apartemen-
pancoran-berhasil-bentuk-perhimpunan/>, diakses 8 Mei 2018. 
20 Septian Deny, “YLKI: Keluhan Properti Terbanyak Soal Pembangunan dan Iuran”, 
Liputan6.com, <http://bisnis.liputan6.com/read/3050681/ylki-keluhan-properti-terbanyak-soal-
pembangunan-dan-iuran>, diakses 24 Februari 2018. 
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permasalahan tersebut dalam skripsi ini yang diberi judul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Permasalahan Terkait dengan Kepemilikan dan 

Pengelolaan Rumah Susun.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Menimbang bahwa tidak adanya rangka hukum yang dapat 

menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas di latar belakang yang 

secara potensial dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, skripsi ini akan 

membahas rumusan masalah berikut: 

1. Apa saja permasalahan hukum yang terkait dengan pemilikan dan 

pengelolaan rumah susun? 

2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan melindungi pemilik dan 

pengelola rumah susun dari permasalahan hukum terkait dengan 

pemilikan dan pengelolaan rumah susun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan formulasi rumusan masalah di atas, skripsi ini disusun 

dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Pemahaman atas permasalahan hukum yang terkait dengan pemilikan 

dan pengelolaan rumah susun; dan 

2. Pemahaman atas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik 

dan pengelola rumah susun dari permasalahan hukum terkait dengan 

pemilikan dan pengelolaan rumah susun.  

1.4 Manfaat Penelitian 
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Skripsi ini diharapkan agar dapat bermanfaat secara teoritis maupun 

praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Skripsi ini dapat bermanfaat demi pengembangan studi hukum 

terutama dalam hukum agraria dan hukum rumah susun. Legislator 

dapat menjadikan skripsi ini sebagai dasar pertimbangan karena 

skripsi ini menganalisis dan mengkritik peraturan perundang-

undangan yang berlaku terkait dengan jual beli satuan rumah susun, 

P3SRS dan pengelolaan rumah susun. Skripsi ini juga memberikan 

petunjuk atas permasalahan hukum antara pembangun, pengelola 

dengan pemilik, penghuni ataupun konsumen satuan rumah susun 

yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diharapkan 

bahwa amandemen peraturan selanjutnya dapat dilakukan dengan 

konsiderasi terhadap perlindungan hukum atas pemilik satuan rumah 

susun. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Skripsi ini dapat memberi manfaat praktis kepada beberapa 

pihak yaitu pemerintah, pemilik satuan rumah susun dan juga 

pembangun rumah susun. Pertama, pemerintah dapat menggunakan 

skripsi ini sebagai masukan agar dapat disusun peraturan perundang-

undangan tentang rumah susun yang berfokus pada perlindungan 

hukum; kedua, skripsi ini dapat memperluas wawasan pemilik satuan 

rumah susun terutama mengenai hak dan kewajiban pemilik agar para 
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pemilik lebih hati-hati dan sadar akan cakupan kewajiban dari 

pembangun rumah susun sehingga dapat mencegah kelakuan tidak 

pantas yang dapat merugikan pemilik satuan rumah susun; ketiga, 

pembangun dan pengelola rumah susun dapat menyadari 

kepentingannya untuk melayani konsumen terutama setelah adanya 

rangka hukum yang jelas mengenai perlindungan konsumen. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Berikut adalah ringkasan pendek mengenai isi setiap bab dari skripsi 

ini agar dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca dalam 

membaca pembahasan skripsi ini: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas latar belakang dari topik 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian beserta dengan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas deskripsi dari teori dan 

konsep yang dipakai dalam penelitian ini guna 

menjawab rumusan masalah. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas definisi penelitian, jenis 

penelitian, jenis data, teknik analisa data serta 

pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam 
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penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data 

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, 

asas hukum, pendapat ahli, karya tulis seperti skripsi 

dan disertasi untuk menjawab rumusan masalah. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pembahasan pada bab ini akan difokuskan untuk 

menjawab rumusan masalah berdasarkan tinjauan 

pustaka. Pada bab ini, penulis akan menganalisis: 

1. Permasalahan hukum yang berkaitan dengan 

kepemilikan dan pengelolaan rumah susun; dan 

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada 

pemilik ataupun penghuni satuan rumah susun 

terhadap permasalahan kepemilikan dan 

pengelolaan rumah susun. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari penelitian 

hukum ini dan saran dari penulis yang diberi 

berdasarkan pengetahuan dan pemahaman rumusan 

masalah.  

 

  


