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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan
1
 perumahan termasuk rumah susun/apartemen

2
  

merupakan kebutuhan rakyat banyak. Perumahan
3
  saat ini telah menjadi 

kebutuhan primer, tidak lagi merupakan kebutuhan sekunder. Di kota-kota 

besar, rumah sangat penting karena keluarga baru yang terbentuk akan segera  

mencari rumah sebagai tempat tinggal baru, belum lagi masyarakat urban dari 

daerah lain yang masuk ke kota-kota besar seperti contohnya di kota Bekasi. 

Dalam konsep negara kesejahteraan, Indonesia mendahulukan kesejahteran 

rakyatnya secara adil dan makmur sesuai dengan tujuan terbentuknya Negara 

Indonesia. Namun dalam penyelenggaraan pembangunan apartemen terdapat 

beberapa pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun yaitu ketersediaan lahan untuk sarana umum atau fasos 

                                                 
1
 Sukirno, Sadono.  2011. Ekonomi Pembangunan.  Jakarta: Kencana. 10-11. 

2
 Eddy, Richard. 2010.  Aspek legal property, Teori, Contoh dan Aplikasi. Yogyakarta : 

Andi. 19. Rumah susun/apartemen adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkunganm yanggerbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 

horizontal dan vertikal, serta 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. 

3
 Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2010. Draff  Naskah Akademik RUU Rusun 

Bulan Mei. Revisi. Pembangunan perumahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks,  

yang tidak hanya menyangkut aspek fisik membangun rumah, tetapi terkait sektor yang amat luas 

dalam pengadaannya, seperti pertanahan, industri bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek 

sosial ekonomi budaya masyarakat, dalam upaya membangun aspek-aspek kehidupan masyarakat 

yang harmonis. Pemenuhan kebutuhan rumah yang berkembang saat ini, pembiayaannya hanya 

terbatas untuk bentuk-bentuk pasar formal bagi golongan menengah ke atas yang jumlahnya hanya 

mencapai maksimal 20%, dan terbatas sekali bentuk-bentuk kredit dan bantuan subsidi untuk 

golongan menengah ke bawah. Pemenuhan kebutuhan karena kekurangan jumlah rumah yang 

harus dipenuhi adalah 8.000.000 (delapan juta) rumah pada posisi tahun 2008. 
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atau untuk kepentingan umum seperti lahan parkir yang harus disediakan 

ternyata tidak disediakan oleh pengembang.  

Sejalan dengan jumlah penduduk yang makin pesat, tuntutan akan 

tersedianya berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat juga 

mengalami peningkatan. tersedianya fasilitas umum, fasilitas sosial dan 

prasarana lingkungan yang  memadai. Hal tersebut mendorong pihak 

Pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan pembangunan, terutama di 

bidang perumahan dan apartemen bersubsidi. 

Namun dalam memenuhi tuntutan ketersediaan lingkungan yang 

memadai, tidak sedikit fasilitas sosial dan fasilitas umum mengalami 

pergeseran konsep, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Imam Koeswoyo 

Muchsin.   

“Terjadinya pergeseran konsep fasos – fasum yang kini telah 

menjadi sebuah hal yang lebih mengarah pada pembangunan komersial. 

serangkaian aktifitas pada sektor ekonomi yang lain di luar dari sektor 

properti tentunya memadai, pembangunan merupakan salah satu hal 

penting dalam strategi pengembangan wilayah, yang menyangkut aspek-

aspek yang luas di bidang kependudukan, dan berkaitan erat dengan 

pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial dalam rangka pemantapan 

ketahanan nasional.
4
 

 

Pembangunan perumahan terkait dengan pertumbuhan ekonomi.
5
 Terkait 

hal tersebut maka pembangunan komersial atau pemukiman harus melihat 

beberapa hal yaitu
6
 : 

                                                 
4
Muchsin, Imam Koeswoyo. 2008. Aspek Kebijakan, Hukum Penatagunaan Tanah dan 

Ruang. Jakarta : Sinar Grafika. 12. 

5
 Partadireja, Ace. 1995. Pengantar Ekonomika. Yogjakarta: BPFE. 7, Pertumbuhan ekonomi 

sangat terkait dengan kemakmuran negara. Kemakmuran negara bergantung kepada tujuan 

ekonomi suatu negara yakni tingkat pengerjaan, stabilitas harga, efisiensi, distribusi pendapatan 

yang adil dan pertumbuhan. 

6
 Op.cit.12. 
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a. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran 

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan 

kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan 

keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR (Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah). 

b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 

lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan.  

c. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman. 

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 

e. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan 

berkelanjutan. 

Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pembangunan 

perumahan agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah 

yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, 

dan berkelanjutan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai salah satu 

kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, 

terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang 

tinggal yang padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab 

menyediakan dan memberikan kemudahan dalam perolehan rumah bagi 
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masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan serta keswadayaan 

masyarakat.  

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
7
  menegaskan bahwa: “Setiap 

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

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan.” Rumah sebagai tempat tinggal 

mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian 

bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, 

berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya tempat tinggal 

merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan 

berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.  

Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun 

pengembang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. 

Pembangunan perumahan
8
  ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia 

menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan 

teratur. Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya 

memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas 

bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi, 

dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, 

                                                 
7
 Kusuma, RM. AB. 2009.  Lahirnya Udang-undang Dasar 1945. Jakarta : Badan Penerbit 

fakultas Hukum Universitas Indonesia. 316. Dalam rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

pertama pada tanggan 13 Juli 1945, Pasal 28 adalah pasal yang menganut nilai-nilai hak asasi 

manusia. Dimana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Naskah Rancangan UUD 1945 ini kemudian dirapatkan dalam rapat besar pada 

tanggal 14 Juli 1945 dimana Soekarno berpendapat konsep hak asasi manusia Indonesia adalah 

konsep Declaration of Independent yang terdapat dalam kamus internasional. Konsep HAM 

internasional adalah konsep yang di Indoensia dikenal peri kemanusian dan peri keadilan. 

8
 Santoso, Urip. 2014.  Hukum Perumahan. Jakarta: Prenadamedia Group. 1. 
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persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan 

prasarana dan sarana lingkungannya.
9
  

Perumahan merupakan kebutuhan dasar di samping pangan dan sandang. 

Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang meningkat 

bersamaan dengan pertambahan penduduk diperlukan penanganan dengan 

perencanaan yang saksama disertai keikutsertaan dana dan daya yang ada 

dalam masyarakat.
10

  Setiap manusia dihadapkan pada 3 (tiga) kebutuhan 

dasar, yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (rumah). 

Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian, baik di perkotaan 

maupun perdesaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk. Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat 

tinggal atau hunian merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. 

Namun demikian, pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta 

yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan didorong untuk dapat 

membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai 

tempat tinggal atau hunian.
11

 

Dalam kenyataannya, kebutuhan akan tanah sangatlah tidak terbatas, 

terutama seiring pesatnya perkembangan pembangunan di Negara Indonesia 

yang khususnya terjadi di wilayah perkotaan. Pembangunan fisik kota, 

kepadatan penduduk, perkembangan ekonomi, perbaikan tingkat 

                                                 
9
 Santoso, Urip. 2014. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta: Prenadamedia 

Group. 75. 

10
 Blaang, Djemabut. 1986.  Perumahan dan Permukinian sebagai Kebutuhan Pokok, Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia. 4. 

11
 Santoso, Urip. Hukum Perumahan…,Op.cit. 3. 
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kemakmuran merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tanah diperkotaan 

sangat penting dan banyak menimbulkan masalah.  

Sementara itu, disisi lain perkembangan dan penghidupan bangsa kita 

membutuhkan tanah yang luas, tidak saja untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk yang semakin bertambah, tetapi juga adanya tuntutan mutu 

kehidupan yang merupakan dampak positif dari keberhasilan pembangunan. 

Wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional dengan segala isi 

kekayaannya secara efektif untuk satu kesatuan yang secara menyeluruh 

adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan agar dapat berjalan sesuai dan 

beriringan. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka 

perlu di tata dalam bentuk pedoman, ketentuan-ketentuan mengenai 

peruntukan, penggunaan, pemeliharaan, dan persediaan atas tanah, pola 

pengelolaan tersebut pada asas-asas penataan ruang antara lain terpadu, 

berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.
12

 

Penjelasan di atas menggambarkan secara singkat betapa pentingnya 

pembangunan rumah yang nyaman dan aman untuk rakyat, karena sasaran 

pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan dan ruang hidup 

manusia yang sesuai dengan kebutuhan hidup yang hakiki, yaitu agar 

terpenuhinya kebutuhan akan keamanan, perlindungan, ketenangan, 

pengembangan diri, kesehatan dan keindahan serta kebutuhan lainnya dalam 

pelestarian hidup manusiawi. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang untuk 

memenuhi kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian tersebut 

                                                 
12

Hasni. 2010. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks 

UUPA,UUPR-UUPPLH. Jakarta: Rajawali Pers. 55. 
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tidak semuanya dapat dipenuhi oleh rakyat khususnya yang tinggal di kota-

kota besar dikarenakan keterbatasan keuangan dan mahalnya harga rumah. 

Upaya yang bisa dilakukan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan akan 

rumah sebagai tempat tinggal atau hunian adalah dengan cara menyewa 

rumah milik orang lain, yang kadang-kadang jauh dari kelayakan dan sehat 

lingkungannya.
13

   

Masalah-masalah yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia adalah 

jumlah penduduk yang sangat besar, yang ditimbulkan oleh pertumbuhan 

alamiah (kelahiran) maupun urbanisasi seiring dengan pesatnya 

pembangunan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah tumbuhnya rumah-

rumah di setren kali dan setren kereta api, tumbuhnya permukiman yang 

padat penghuninya dan/atau kumuh, baik yang berdiri di atas tanah haknya 

maupun yang berdiri di atas tanah hak pihak lain.  Oleh karena itulah 

pemerintah mencanangkan program pembangunan seribu rumah berwawasan 

lingkungan hidup dan sesuai dengan tata ruang yang salah satunya melalui 

pembangunan rumah susun.
14

 

Kebutuhan akan pembangunan komersial seperti rumah susun atau 

apartemen baik didalam permukiman maupun diluar pemukiman, khususnya 

di Kota Bekasi dan sekitarnya, meskipun demikian pemenuhan kebutuhan 

tersebut bukan tanpa kendala, konsumen yang keberadaanya sangat tidak 

                                                 
13

 Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan…,op.cit. 75. 

14
 Santoso,  Budi.  2015. 40 kesalahan dalam Bisnis Properti. Jakarta: Kompas Gramadia. 

15. Pada awal 2015 Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menggulirkan Program Sejuta 

Rumah (pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mencanangkan Program Seribu 

Tower). Program ini amat mengejutkan, karena JK mematok pembangunan perumahan mencapai 

satu juta unit setiap tahunnya. Kalau tidak digenjot sedemikian rupa, lanjut JK, kekurangan rumah 

tidak akan terselesaikan. Pemerintah akan melakukan berbagai langkah, seperti memastikan 

keberadaan sumber-sumber pembiayaan, ketersediaan lahan, serta pemberian kemudahan terkait 

perizinan dan perpajakan. 
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terbatas, dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan pengembang 

melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa 

tersebut dengan cara–cara yang se-efektif mungkin agar dapat mencapai 

konsumen yang majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan 

diupayakan, sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk 

keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak 

terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi 

antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas 

bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya. Padahal pengembang 

mempunyai kewajiban untuk membangun rumah susun atau apartemen sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

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

Susun berisi ketentuan: “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.” Sementara pasal 

2 angka 1-nya berisi ketentuan: “Penyelenggaraan rumah susun adalah 

kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, 

pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, 

pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan 

secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.” 

Pengembang yang membangun rumah susun atau apartemen yang 
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menyediakan rumah susun komersial bahkan memiliki kewajiban untuk 

menyediakan rumah susun umum yang tidak komesial sebagaimana 

ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun yang berisi ketentuan: “Pelaku pembangunan rumah 

susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan 

rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total 

luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.” Pasal 97 Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun berbunyi: “Setiap pelaku 

pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya 

untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh 

persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).” 

Di Kota bekasi, dalam  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum, dan 

Fasilitas Sosial  berisi ketentuan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan 

terhadap beberapa pembangunan salah satunya adalah  pengembang harus 

memberikan  40% dari luasan lahan untuk menyediakan fasos – fasum 

kepada pemda.
15

 Pembuatan properti kerap menjadi sorotan karena maraknya 

pembangunan tersebut sehingga para pemangku jabatan dipemerintahan tidak 

lagi melihat aturan yang berlaku, yang mana peraturan baik soal tata ruang 

memuat dengan fasos-fasum dan ruang terbuka hijau, sehingga merupakan 

persoalan yang klasik dalam suatu sistem ekonomi, terutama pada negara-

                                                 
15

 Pasal 6, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2007 Penyediaan Lahan, 

Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial  di Kota Bekasi.  
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negara berkembang, karena perlindungan terhadap konsumen tidak menjadi 

prioritas utama dalam dunia bisnis, melainkan keuntungan yang diperoleh 

produsen atau pelaku usaha, tidak terkecuali dalam bidang perumahan dan 

komersial yang saat penulis bahas terkait Apartemen Mutiara yang dibangun 

di Kota Bekasi memakai lahan fasos-fasum PUPR (pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat). 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, 

tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas perumahan dan 

permukiman, termuat definisi akan sarana, yaitu: fasilitas yang dibutuhkan 

masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi fasilitas: kesehatan, 

pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi/budaya, olahraga 

dan taman bermain, Pemerintahan dan pelayanan umum serta pemakaman 

umum. Sedangkan prasarana lingkungan meliputi jalan, saluran pembuangan 

air limbah dan saluran pembuangan air hujan serta utilitas umum terdiri dari 

jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, 

kebersihan/pembuangan sampah dan pemadam kebakaran. Prasarana, sarana 

dan utilitas dikenal dengan istilah fasilitas sosial dan fasilitas umum.
16

  

Kebijakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum menjadi 

pembangunan komersial tidak terlepas dari kebijakan perumahan pada 

umumnya, dijabarkan akan perlunya peran Pemerintah dan swasta yang lebih 

besar lagi dalam hal pengadaan fasilitas pendukung perumahan dan hotel. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

                                                 
16 

Pasal 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyerahan 

Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah. 
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Penataan Ruang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007 dan 

dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. 

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 24 

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku 

lagi
17

, agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, 

Pemerintah sendiri mengeluarkan peraturan dan standar-standar yang 

mengatur pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam suatu 

lingkungan perumahan yaitu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 yang 

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 1987 yang diganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas 

Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.  

Pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti yang telah 

disyaratkan saat pengajuan izin lokasi, maka dilakukan berbagai proses di 

dalamnya mulai dari tahap awal hingga pengelolaan. Proses ini merupakan 

proses yang menyatu dengan proses pembangunan perumahan keseluruhan.  

Setelah dilakukan tahap penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum 

dari pengembang kepada Pemda, pengembang sudah tidak bertanggung 

jawab lagi atas pemeliharaannya. Segala tanggung jawab sepenuhnya telah 

berada di pihak penghuni dan Pemda. Selanjutnya apabila ada pengembang 

yang ingin menggunakan fasilitas yang telah diserahkan kepada Pemda 

untuk keperluan melanjutkan pembangunan baik untuk pemukiman dan 

                                                 
17

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penata Ruang. 
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hotel seperti diatur dalam Permendegri Nomor 9 Tahun 2009 maka 

pengembang diwajibkan memperbaiki dan memelihara fasilitas tersebut 

sehingga pemeliharaan dan pendanaan fasilitas-fasilitas tersebut menjadi 

tanggung jawab pengelola.
18

 kewajiban menyerahkan tanah matang pada 

Pemda kemudian Pemda melalui dinas terkait yang akan membangun 

fasilitas-fasilitas tersebut. Tetapi persoalannya berbeda tidak adanya 

kejelasan akan tanggung jawab sebuah fasilitas sosial dan fasilitas umum 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan kepentingan para 

pemangku jabatan mengakibatkan terbengkalainya kepentingan masyarakat. 

Serta masalah mengenai tidak dilaksanakannya penyerahan fasilitas sosial 

dan fasilitas umum oleh pengembang kepada Pemda mengakibatkan adanya 

peluang buat pengembang atau pihak ketiga untuk menyalahgunakan 

fasilitas tersebut dan melanggar aturan yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada 

Apartemen Mutiara yang berada di kota Bekasi dengan memakai lahan 

PUPR dengan melanggar beberapa aturan yang berlaku, di sini yang akan 

penulis fokuskan adalah masalah penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas 

umum oleh pengembang dan apakah ada penyalahgunaan atas fasilitas 

sosial dan fasilitas umum tersebut oleh pihak pengembang dan pemangku 

kepentingan di Kota Bekasi serta bagaimana proses perikatan tersebut, yang 

kemudian penulis rangkum dalam sebuah tesis yang diberi judul, “Tinjauan 

                                                 
18

Pasal 25. Permendegri Nomor  9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, 

Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah. 
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Hukum atas Penyalahgunaan Fasilitas Umum Pada Pembangunan 

Rumah Susun Komersial (Apartemen Mutiara Kota Bekasi).” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1) Bagaimana Tanah Negara milik Kementerian Pekerjaan Umun dan 

Perumahan Rakyat dapat digunakan sebagai lahan parkir oleh Apartemen 

Mutiara?        

2) Bagaimana peran Pemerintah Kota Bekasi dan Pengembang Apartemen 

Mutiara dalam memberikan kepastian hukum dan peran Notaris dalam 

menyelesaikan akibat hukum atas penggunaan tanah negara yang dijadikan 

lahan parkir oleh Apartemen Mutiara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:  

a) Untuk menjelaskan pemanfaatan tanah yang dibuat dengan surat perjanjian 

kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat 

dengan pengembang Apartemen Mutiara Kota Bekasi.  

b) Untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi, 

Pengembang Apartemen Mutiara dan Notaris dalam memberikan 

kepastian hukum kepada konsumen/penghuni apartemen. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a) Kegunaan Teoritis  

 Penelitian ini untuk memperoleh dan menambah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang Hukum Notariat terkait tata guna tanah alih 

fungsi lahan fasos – fasum yang disediakan Apartemen atau Rumah Susun 

dan memberikan sumbangan pemikiran atau saran kepada pihak terkait. 

b) Kegunaan Praktis  

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

informasi kepada masyarakat umum dan memberikan masukan positif 

untuk mencegah seminimal mungkin dampak hukum yang negatif 

terhadap penyalahgunaan fasos dan fasum. 

 

1.5 Kerangka Teori 

Tanah merupakan unsur ruang yang strategis dan pemanfaatannya tidak 

dapat dilepaskan dengan penataan ruang wilayah. Dalam kerangka Negara 

Kesatuan Indonesia penataan ruang dilaksankan berdasarkan asas: 

1) Keterpaduan 

2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

3) Keberlanjutan 

4) Keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan 

5) Keterbukaan 

6) Kebersamaan, dan kemitraan 

7) Perlindungan kepentingan umum 

8) Kepastian hukum dan keadilan 
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9) Akuntabilitas  

Sumber hukum yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan 

penataan ruang di Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 khususnya  

Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesarbesar 

untuk kemakmuran rakyat”. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu tentang Peraturan Dasar  

Pokok-pokok Agraria adalah implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

yang dijabarkan secara lebih jelas dan terperinci. Pasal 2 ayat (2) UUPA yang 

menerangkan bahwa hukum tanah Nasional pada prinsipnya menempatkan 

Negara (Pemerintah Pusat) sebagai badan penguasa, dan sebagai penguasa 

mempunyai kewenangan untuk menentukan peruntukan– peruntukan, dan 

penggunaan, persediaan, serta pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 

Pada Pasal 14 UUPA menjelaskan tentang pelimpahan wewenang dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Rencana Tata 

Guna Tanah (RTGT) daerahnya masing-masing. Hal ini dikrenakan 

pemerintah daerah setempatlah yang paling mengetahui fakta daerah, dan 

kemampuan daerah tersebut. 

Daerah dapat juga berperan dalam penyediaan rumah susun atau 

apartemen. Pengembangan wilayah kota tidak dapat dibiarkan bertambah 

melebar (bersifat horizontal), akan tetapi perlu dihambat dengan jalan 

mengoptimalkan penggunaan tanah di kota yang terbatas persediaannya, yaitu 
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dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat, termasuk di dalamnya 

pembangunan rumah susun.
19

 

Saat ini, pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau 

hunian bagi warga kota dapat dilakukan dengan pembangunan rumah 

berlantai satu dikarenakan masih tersedianya tanah di pinggiran kota. Namun 

demikian, hal ini tidak dapat berlangsung terus dikarenakan persediaan tanah 

di kota semakin menipis dan makin sulitnya mendapatkan tanah dengan harga 

yang terjangkau. Untuk itu sudah saatnya dan perlu diprioritaskan bahwa 

pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian bagi 

warga kota dilakukan dengan pembangunan rumah susun. Siswono 

Judohusodo menyatakan bahwa membangun rumah susun di kota besar 

adalah kecenderungan masa depan yang tidak dapat dihindari, yang memang 

perlu dimasyarakatkan, dan perlu ada penyesuaian pada budaya-budaya yang 

ada pada masyarakat Indonesia.
20

  

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi 

pembangunan perumahan dan permukiman, serta mengefektifkan 

penggunaan tanah terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat, maka 

perlu dilakukan penataan atas tanah sehingga pemanfaatannya betul-betul 

dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Dengan demikian di kota-kota besar 

perlu diarahkan pembangunan perumahan dan permukiman yang diutamakan 

sepenuhnya pada pembangunan rumah susun.
21

   

                                                 
19

 Santoso, Urip. 2014.  Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana. 75. 

20
 Judohusodo, Siswono. 1991. Rumah untuk Seluruh Rakyat. Jakarta, INKOPPOL Unit 

Percetakan Bharakerta. 27. 

21
 Suyono. 1994.  “Kemungkinan Pemilikan Rumah Susun oleh Orang Asing” (Makalah 

pada Konferensi Kemungkinan Pemilikan Satuan Rumah Susun/Strata Title oleh orang asing), 
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Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan 

masalah kebutuhan perumahan dan permukiman 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.
22

  

Dengan pembangunan rumah susun, sebidang tanah dapat digunakan 

secara optimal untuk menjadi tempat tinggal bertingkat yang dapat 

menampung sekian dan sebanyak mungkin orang. Melalui pembangunan 

rumah susun, optimasi penggunaan tanah secara vertikal sampai beberapa 

tingkat akan lebih efektif daripada optimasi penggunaan tanah secara 

horizontal.
23

  

Pembangunan rumah susun di samping merupakan salah satu alternatif 

pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian bagi 

warga kota yang padat penduduknya, juga merupakan pengembangan 

wilayah kota secara vertikal. Pembangunan rumah susun dapat 

dikonsumsikan untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas, 

menengah, dan ke bawah. Pembangunan rumah susun dapat diselenggarakan 

oleh pemerintah atau pengembang. Dari aspek penguasaannya, rumah susun 

dapat dikuasai dengan cara pemilikan atau sewa menyewa. 

                                                                                                                                      
Jakarta. 1. Dalam Hutagalung, Arie S. 1998. Condominium dan Permasalahannya. Jakarta : Badan 

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2. 

22
 Hutagalung, Arie S. 1998. Condominium dan Permasalahannya. Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2. 

23
 Halim, Ridwan . 1990. Hak Milik, Kondominium, dan Rumah Susun. Jakarta : Puncak 

Karma. 299. 
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Pengembang Rumah Susun Komersial mempunyai kewajiban untuk 

menyediakan lahan fasum dan fasos serta menyediakan 20% dari bangunan 

untuk rumah susun umum dan memiliki kewajiban pula untuk mematuhi 

peraturan perundangan yang ada. 

 

1.6. Kerangka Konsep 

Keberadaan kerangka konsepsional dalam suatu penelitian diperlukan 

dalam rangka membatasi pengertian yang akan dikemukakan penulis, sebab 

dimungkinkan satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang beragam. 

Dengan demikian, diharapkan antara penulis dan pembacanya akan tercipta 

suatu kerangka berfikir dan pemahaman yang sama terhadap pengertian 

terminologi-terminologi suatu pengertian terhadap istilah-istilah yang 

dituliskan dalam tesis ini  

Dalam membahas pokok permasalahan, teori yang akan digunakan 

penulis adalah teori-teori yang relevan dengan peraturan perundang-undangan 

mengenai Rumah susun dan penatagunaan tanah daerah Kabupaten atau Kota, 

dalam hal ini adalah Kota Bekasi, juga berkaitan dengan tanggung-jawab 

Notaris terhadap fasus-fasum pembangunan apartemen komersial, maka 

dalam penulisan ini digunakan beberapa konsep pengertian serta istilah-istilah 

dalam hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah tersebut. 

Definisi penataan ruang tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 

26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang Pasal 1 butir 5 yaitu “suatu sistem 

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang”. 
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Guna menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang  

digunakan dalam penelitian, maka diperlukan definisi operasional mengenai 

istilah-istilah berikut:  

1) 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. 

2) Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

mendapatkan keuntungan.  

3) Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara 

Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman. 

4) Laik fungsi adalah berfungsinya seluruh atau sebagian dari bangunan 

gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta 

persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan 

bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan 

5) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 

salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak 
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juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

6) Alih fungsi adalah perubahan fungsi pemanfaatan ruang dari fungsi yang 

telah ditetapkan dalam ijin sebelumnya.  

7) Perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal, atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana, 

prasarana, dan utilitas. 

8) Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan 

dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 

9) Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu 

pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau 

dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
24

 

Pemerintah sebenarnya telah meletakkan landasan akan pentingnya 

penyediaan ruang publik tak hanya di tingkat kota, bahkan di kawasan 

perumahan. Dimulai dari diterbitkannya undang-undang nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang hingga Permendagri Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Perumahan dan Permukiman di Daerah mengamanatkan pentingnya 

penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). 

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pelayanan di 

Bidang Rumah Susun dalam Pasal 3 menyatakan dalam pembangunan rumah 

                                                 
24

Pasal 1313. Kitab Undang – undang Hukum Perdata Indonesia. 
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susun, pelaku pembangunan wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang 

ditentukan, salah satunya, penyediaan fasilitas lingkungan.  

Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 menegaskan pentingnya fungsi 

fasum dan fasos ini sebagai bagian penting dari pembangunan perumahan 

dan permukiman. Sehingga, amanat permendagri ini pun mewajibkan para 

pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan 

dan permukiman yang harus dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah 

masa pemeliharaan.  

Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan 

umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan 

umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan 

umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat 

pembuangan sampah, dan lain sebagainya. 

Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau 

pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam 

lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti 

puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman 

bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penysunan tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I 

 

PENDAHULUAN  

Sebagai pengantar, dalam bab ini penulis akan menguraikan 
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mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka 

konsep, serta sistematika penulisan. 

BAB II 

 

TINJAUAN UMUM TENTANG  PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

Dalam bab ini diuraikan teori-teori tentang pengertian, 

pengaturan, pendaftaran, sertifikat hak atas Tanah, asas hukum 

perjanjian,  Pasal-pasal UUPA yang berkaitan dengan Penataan 

Ruang, kajian teori tentang Penatagunaan Tanah dan Ruang. 

Penataan ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang. UU Nomor  20 tahun 2011 

tentang Rumah Susun. Perda Nomor 14 tahun 2015 tentang 

Rumah Susun Kota Bekasi, dan UU nomor 2 tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris. 

BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

dalam penulisan tesis ini. Dimulai darI metode penelitian 

hukum, Jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, 

analisis data, serta cara penarikan kesimpulan. 

BAB IV 

 

ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini pertama membahas mengenai deskripsi objek penelitan, 

Gambaran umum Kota Bekasi, gambaran Apartemen Mutiara, 

Analisa penyalagunaan fasum pada pembangunan komersial 

untuk dijadikan sarana parkir. 
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    BAB V 

 

PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari penelitian yang 

merupakan intisari dan jawaban yang jelas serta rinci atas 

perumusan permasalahan Bab I dan analisis penelitian Bab IV, 

serta saran berupa rekomendasi hasil pemikiran penulis 

berdasarkan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




