
 

B A B  I 

P E N D A H U L U A N 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kebutuhan utama manusia adalah sandang, pangan dan rumah untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut manusia selalu berusaha untuk menciptakan hal-hal 

baru (berusaha untuk berinovasi).Sistem bangunan Rumah susun merupakan salah 

satu hasil karya inovasi manusia untuk memenuhi kebutuhan akan tempat 

melakukan kegiatan usaha dan tempat tinggal, hal ini disebabkan karena jumlah 

penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat hal mana mengakibatkan 

kebutuhan akan tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan usaha semakin 

meningkat sementara jumlah luasan lahan tidak pernah bertambah.Membangun 

bangunan vertikal yaitu Satuan Rumah Susun atau Condominium atau strata title 

menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan akan rumah tinggal dan tempat 

usaha dimana bangunan tersebut mengandung unsur adanya kepemilikan bersama 

yaitu Tanah Bersama, Bagian Bersama, Benda Bersama. Mengingat adanya 

kepemilikan bersama atas tanah, benda dan bangunan dari rumah susun maka 

diperlukan adanya perangkat perundang-undangan yang mengatur secara baik 

agar kepentingan bersama dari para pihak yang terlibat baik Pelaku Pembangunan, 

Pembeli dan Penghuni tidak terlanggar yaitu peraturan perundang-undangan yang 

berisi kaidah-kaidah yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

bagi pihak-pihak terkait terutama pada perlindungan terhadap hak dari para 

pembeli. 



Rumah susun merupakan salah satu bentuk bangunan yang berdiri diatas 

tanah yang dimiliki seseorang atau badan hukum secara bersama-sama dengan 

para pemilik lainnya. Beberapa istilah yang dipakai di Negara lain antara lain : 

condominium, Apartemen, Strata Title dan lain-lain. Condominium yang 

dimaksudkan adalah “System of seperate ownership of individual units in 

multiple-unit building”.
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108mengatur 

beberapa macam rumah susun yang terdiri atas Rumah Susun Umum, Rumah 

Susun Khusus, Rumah Susun Negara dan Rumah Susun Komersial
2
; Rumah 

Susun Komersial adalah Rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan 

keuntungan, dan pada hasil pengamatan awal penulis pada Rumah Susun 

Komersial banyak dijumpai masalah, terutama pada panjangnya jangka waktu 

yang harus ditunggu oleh para pembeli dari sejak pembayaran booking fee sampai 

pada sertipikat terdaftar atas nama pembeli. 

Sejak tahun 2011 Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya untuk 

mensejahterahkan rakyat telah mencanakan pembangunan 1000 tower rumah 

susun diseluruh Indonesia dan pada tanggal 21 Maret 2013 PERUMNAS 

melakukan ground breaking sebagai awal dimulainya pembangunan rumah susun 

2 (dua) tower di Kompleks Rumah Susun Bandar Kemayoran Jakarta Pusat;
3
 juga 

beberapa rumah susun yang baru selesai dibangun oleh pemerintah Daerah 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 108. 
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Khusus Ibukota Jakarta yaitu rumah susun klender, Tanah Abang, Tebet, Marunda 

dan lain-lain; demikian pula diikuti oleh para Pelaku Pembangunan kawasan 

(Pelaku Pembangunan non pemerintah) yang menjual rumah-rumah susun baik 

perkantoran, pusat perbelanjaan maupun rumah tinggal. 

Bisnis properti adalah jenis usaha yang secara langsung atau tidak 

langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Masyarakat membutuhkan 

produk properti khususnya rumah tinggal guna memenuhi kebutuhan dasar 

mereka. Pemerintah berkepentingan memajukan bisnis ini karena dapat membantu 

menyediakan perumahan rakyat, membuka lapangan kerja, menggerakan sektor 

riil, dan menambah pemasukan pajak. Bisnis properti juga memiliki efek berganda 

karena tidak hanya bermanfaat bagi pengembang, kontraktor dan konsumen, tetapi 

juga dapat menggerakan sektor lain seperti industri bahan bangunan, industri alat 

berat, jasa konsultan, jasa perbankan, jasa asuransi, jasa tenaga kerja, dan lain-

lain.
4
 

Banyaknya rumah susun yang telah dan akan dibangun bila tidak 

diperlengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai khususnya 

ketentuan yang memberikan kepastian hukum atas kepentingan dan hak anggota 

masyarakat, maka akan berdampak pada terganggunya nilai-nilai kepastian hukum 

didalam masyarakat. 

Kepastian hukum didalam masyarakat hanya akan tercapai apabila 

masyarakat hidup dalam lingkungan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi 

supremasi hukum dalam rangka ketertiban dan keamanan warga masyarakat. 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa  Negara 

Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.Kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.Negara Indonesia 

adalah negara hukum.
5
Perubahan III9 November 2001,  sebelumnya menyatakan 

bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk 

Republik.Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditetapkan 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian pengakuan akan adanya 

negara hukum menjadi dasar dalam pembentukan hukum termasuk pembentukan 

peraturan perundang-undangan rumah susun. 

Negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah 

maupun rakyat didasarkan atas hukum untuk mencegah tindakan yang sewenang-

wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.
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Sebagai negara hukum  bentuk hukum tentang rumah susun relatif baru. 

Undang-Undang yang pertama kali mengatur tentang rumah susun adalah 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UU Nomor 

16/1985).
7
Undang-undang tersebut dilengkapi dengan peraturan pelaksanaanya 

yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang 
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Rumah Susun.
8
 Selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2011, Pemerintah telah 

mengesahkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun (UU 

Nomor 20/2011), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 108; yang hingga saat ini belum diterbitkan 

Peraturan Pemerintahnya. 

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

108diuraikan :e. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah 

Susun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap 

orang dan partisipasi masyarakat serta tanggung jawab dan kewajiban Negara 

dalam penyelenggaraan rumah susun sehingga perlu diganti. 

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun telah mengatur lebih terperinci dan lebih banyak hal yang berkaitan dengan 

rumah susun sebagaimana dicantumkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun, lingkup pengaturan Undang-undang ini 

meliputi :Pertama, Pembinaan; Kedua, Perencanaan; Ketiga, Pembangunan; 

Keempat, Penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan; Kelima, Pengelolaan; 

Keenam, Peningkatan kualitas; Ketujuh, Pengendalian; Kedelapan, Kelembagaan; 

Kesembilan, Tugas dan wewenang; Kesepuluh, Hak dan kewajiban; Kesebelas, 

Pendanaan dan sistem pembiayaan dan,Keduabelas, Peran masyarakat.Lingkup 

pengaturan Undang-undang tersebut  bertujuan untuk memberikan kepastian 
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hukum dalam penyediaan kepenghunian dan kepemilikan rumah susun kepada 

masyarakat.
9
 

Melihat banyak hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun, fokus dari penelitian ini ditujukan untuk 

melakukan studi tentang pengaturan rumah susun ditinjau dari sudut fungsi dan 

tujuan dari Undang-Undang yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan lebih 

jauh lagi memberikan perlindungan hukum kepada para pembeli terkait dengan 

hak-hak kepemilikan para pembeli (pemilik) rumah susun komersial yang 

merupakan rumah susun yang dijual langsung oleh para Pelaku Pembangunan 

kepada para pembeli (primary market). Adanya kepastian hukum dan 

perlindungan atas hak-hak para konsumen pembeli satuan rumah susun perlu 

mendapat perhatian dan dukungan serta pengaturan yang baik dari pemerintah 

sebagai pembuat undang-undang. 

Undang-Undang yang memberikan kepastian hukum kepada para pembeli 

yang merasakan diperlakukan secara baik dan mendapat kepastian hukum yang 

baik akan tertarik untuk membeli dan bermukim di rumah susun, yaitu mereka 

mendapatkan kepemilikan atas satuan rumah susun yang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan kondisi bangunan telah sesuai spesifikasi yang telah 

diperjanjikan oleh Pelaku Pembangunan pada waktu dilakukan penawaran 

(launching). 

Pembahasan tentang kepastian hukum dari Undang-Undang Rumah Susun 

tidak dapat dilepaskan dari Undang-UndangTentang Pokok Agraria Nomor 5 
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Tahun 1960, Undang-Undang Tentang Penataan Ruang Nomor 20 tahun 2007, 

Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Undang-

Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 

Tahun 2009, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999; sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen.
10

  Konsumen dalam penulisan ini 

adalah para pembeli dari satuan rumah susun yang akan Penulis bahas pada bab 

IV. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
11

, Pasal 

28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan 

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan 

kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia 

seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.  

Pada perkembangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa setiap 

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

lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, 

dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta 

kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia 
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seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Kedua, bahwa negara bertanggung 

jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan perumahan 

melalui rumah susun yang layak bagi kehidupan yang sehat, aman, harmonis, dan 

berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, bahwa setiap orang dapat 

berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal melalui pembangunan 

rumah susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau secara mandiri, dan 

berkelanjutan.
12

 

Dari pengamatan awal penulis menjumpai bahwa implementasi Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susunterdapat problematik secara 

umum antara lain undang-undang tentang rumah susun belum dapat sepenuhnya 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum dan belum 

memadai sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan rumah susun. 

Disamping hal-hal problematik secara umum, terdapat pula hal-hal khusus yang 

menjadi problematika antara lain sebagaimana berikut. Pertama, Problematik 

pengaturan rumah susun dalam hukum positif di Indonesia. Kedua, implementasi 

peraturan perundang-undangan tentang rumah susun dalam praktek kehidupan 

sehari-hari terdapat masalah yang mendasar terkait kepastian hukum atas 

kepemilikan rumah susun bagi para pembeli satuan rumah susun. Ketiga, menuju 

masa depan yakni dibutuhkannya perangkat peraturan perundang-undangan rumah 

susun yang ideal agar dapat memenuhi  kepastian hukum dan memberikan 

perlindungan bagi masyarakat.  
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Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun, Penulis berdasarkan pengamatan awal menemukan beberapa persoalan 

yang  timbul dalam masyarakat oleh karena belum atau tidak sempurnanya 

undang-undang rumah susun sebagai berikut:Pertama, Sertifikat tanah bersama. 

Bahwa pada umumnya saat pembebasan tanah Pelaku Pembangunan membeli 

tanah dalam keadaaan tanah sudah bersertipikat. Tanah yang dibeli Pelaku 

Pembangunan itulah yang akan dijadikan Tanah Bersama dari rumah susun, 

akibatnya para pembeli satuan rumah susun hanya mendapat sisa masa berlaku 

dari Tanah Bersama dari rumah susun yang akan dibelinya tidak 30 tahun lagi tapi 

sisanya bisa hanya 5 tahun mengingat hal tersebut pemerintah wajib mengatur 

jangka waktu minimal dari sertipikat yang akan dijadikan Tanah Bersama 

misalnya minimal 25 tahun agar lebih menjamin kepastian hukum bagi para 

pembeli untuk hak atas tanah dari satuan rumah susun yang dibelinya. 

Kedua, Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Bahwa pada saat pembelian rumah 

susun Akta Jual Beli belum bisa dibuat antara Penjual dan Pembeli karena ada 

beberapa kemungkinan antara lain bahwa sertifikat hak milik atas satuan rumah 

susun belum diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian, terkait pembayaran oleh 

pembeli kepada Pelaku Pembangunan belum lunas, oleh sebab itu mendahului 

Akta Jual Beli Pelaku Pembangunan dan Pembeli membuat Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB). Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun, menetapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli baru dapat dilakukan 

setelah keterbangunan 20% (kalau dari segi Physik bangunan lebih kurang 

bangunan sudah mencapai lantai 6). Untuk mencapai keterbangunan 20% (atau 

lantai 6) butuh waktu lebih kurang 6 bulan, sementara pembeli hanya memegang 



surat pemesanan unit saja.Akibatnya baik Pelaku Pembangunan maupun pembeli 

serta bank pemberi kredit pemilikan rumah belum/tidak mempunyai ikatan yang 

kuat yang melindungi kepentingannya. 

Ketiga, Adanya Keterlambatan Serah Terima Satuan Rumah Susun.Bahwa 

keterlambatan serah terima Satuan Rumah Susun dari pihak Pelaku Pembangunan 

kepada para pembeli dapat merugikan pembeli karena tidak bisa menempati atau 

menyewakan Satuan Rumah Susun. Selanjutnya ada kemungkinan terjadinya 

perubahan suku bunga Bank bagi pembeli yang mendapatkan Kredit Pemilikan 

Rumah. Dalam hal ini Pemerintah harus membuat peraturan yang jelas tentang 

keterlambatan serah terima satuan rumah susun dari Pelaku Pembangunan kepada 

para pembeli. 

Keempat, Tempat Parkir. Bahwa tempat parkir dijadikan benda bersama 

tidak sesuai dengan rasa keadilan karena belum pasti semua pemilik Satuan 

Rumah Susun memiliki mobil.Bagi yang tidak memiliki mobil maka dia bisa 

merasa dirugikan untuk membayar biaya maintenance termasuk Pajak Bumi dan 

Bangunan atas lahan parkir yang tidak dipergunakan. Kelima, Adanya Beda Luas. 

Bahwa dalam konteks beda luas terdapat perbedaan cara perhitungan luasan 

satuan rumah susun antara yang ditawarkan oleh Pelaku Pembangunan dan luasan 

yang terdapat pada sertipikat hak milik satuan rumah susun. 

Mengingat ada beberapa persoalan yang ada dalam masyarakat maka perlu 

dipikirkan adanya upaya-upaya hukum yang memberikan terobosan untuk 

memberdayakan para pembeli sehingga pembeli mempunyai kemampuan untuk 

membela hak dan kepentingannya serta terlindungi hak-haknya sebagai pembeli 

yang pada akhirnya tercipta kepastian hukum bagi kepemilikan para pembeli 



satuan rumah susun tersebut, upaya-upaya pemberdayaan para pembeli tersebut 

akan dibahas pada bab IV. 

Selain meneliti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun tersebut dan peraturan terkait penulis juga akan melakukan penelitian 

tentang Undang-Undang rumah susun di negara Singapura yang berkaitan dengan 

aspek kepastian hukum bagi kepemilikan para pembeli atas satuan rumah susun 

yang dibelinya. Penulis memilih negara Singapura karena negara ini merupakan 

negara maju di Asia dan telah lebih dahulu mengembangkan bentuk hukum 

Satuan Rumah Susun yaitu sejak tahun 1961 dan secara terus menerus membuat 

perubahan/pembaharuan atas peraturan rumah susun untuk mengikuti 

perkembangan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan dalam 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan rumah susun dalam hukum positif di 

Indonesia ? 

2. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tentang 

rumah susun dalam praktek dan apakah sudah memenuhi kepastian 

hukum bagi kepemilikan para pembeli satuan rumah susun komersial 

dan hal-hal apa saja yang menghambat tercapainya kepastian hukum 

bagi kepemilikan para pembeli satuan rumah susun komersial? 

3. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan Rumah Susun yang 

ideal agar dapat memenuhi kepastian hukum bagi kepemilikan para 

pembeli satuan rumah susun komersial ? 



 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Pada dasarnya penelitian terkait dengan analisa problematika yuridis yang 

menghambat kepastian hukum bagi kepemilikan para pembeli satuan rumah susun 

komersial yang penulis lakukan bertujuan untuk : 

1. Memahami perkembangan kepastian hukum atas kepemilikan para 

pembeli satuan rumah susun komersial, Pembeli sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur rumah susun 

khususnya Undang-Undang Nomor 20/2011 dan peraturan terkait. 

2. Mengkaji isi perundang-undangan tentang rumah susun dan 

melengkapi isi dari Undang-Undang agar lebih menjamin kepastian 

hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada para pembeli dan 

pihak yang berkaitan dengan kepemilikan rumah susun di masyarakat. 

3. Untuk merumuskan dan memberikan bahan pemikiran kepada 

pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

tentang rumah susun yang menjamin kepastian hukum untuk 

melindungi hak-hak kepemilikan dari para para pembeli satuan rumah 

susun. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian terkait dengan analisa problematika yuridis yang menghambat 

kepastian hukum bagi kepemilikan para pembeli satuan rumah susun komersial 

diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal-hal sebagaimana berikut : 



1. Memberikan masukan dan tambahan pemikiran bagi perkembangan 

ilmu hukum yang berhubungan dengan kepemilikan rumah susun 

2. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan 

peraturan perundang-undangan tentang Rumah Susun di Negara kita, 

agar dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi para pembeli satuan 

rumah susun komersial yang pada akhirnya dapat mengurangi 

terjadinya sengketa ataupun permasalahan hukum. 

 

1.5 SISTIMATIKA PENULISAN 

Sistimatika penulisan Laporan Hasil Penelitian terdiri dari lima Bab 

sebagai berikut. Bab Pertama, Pendahuluan berisi tentang latar belakang 

permasalahan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka 

konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka penulis akan membahas landasan teori dan 

kerangka konsepsi serta gambaran dari Pelaku Pembangunan dan gambaran dari 

pembeli satuan rumah susun. 

Bab Ketiga, Metodologi penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan 

pengertian metode penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, metode penyajian 

data, dan metode analisa data berdasarkan bahan-bahan yang diperoleh terkait 

dengan masalah penghambat kepastian hukum bagi kepemilikan rusun 

dalamperspektif hukum positif Indonesia. 

Bab Keempat, Hasil Penelitian terkait dengan kepastian hukum dalam 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan rumah susun dan analisa berisi materi 

tentang hasil penelitian dan analisa terkait dengan pengaturan kepastian hukum 



dalam peraturan yang berkaitan dengan rumah susun, impementasi peraturan 

Perundang-Undangan terkait Rumah Susun Komersial, serta peraturan perundang-

undangan rumah susun komersial yang ideal. Selanjutnya berisi tentang 

Problematika materi dalam Undang-Undang rumah susun yang berkaitan dengan 

hak pembeli rumah susundan menganalisa isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Rumah Susun untuk mendapatkan gambaran tentang aspek 

kepastian hukum yang dimiliki oleh pembeli satuan rumah susun.  

Bab Kelima, Penutup berisi materi tentangkesimpulan dan saran yang 

memaparkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian dengan memusatkan 

pada jawaban atas pertanyaan hal-hal yang terdapat pada perumusan masalah. 

Selanjutnya menindak lanjuti hasil temuan penelitian-penelitian akan 

mengusulkan saran dan masukan bagi ilmu hukum dan pembuat peraturan untuk 

penyempurnaan peraturan perundang-undangan rumah susun di Negara kita. 

 

1.6 KEASLIAN PENELITIAN DAN PENULISAN DISERTASI 

Sehubungan dengan penelitian disertasi ini, penulis menemukan beberapa 

penelitian lain yang membahas tentang rumah susun, namun pembahasan yang 

dilakukan oleh penulis lain berbeda konteksnya dengan penelitian yang penulis 

lakukan. Dalam disertasi ini penulis melakukan penelitian terhadap kepastian 

hukum atas kepemilikan rumah susun komersial daripada pembeli berdasarkan 

Undang-Undang Rumah Susun nomor  20 Tahun 2011 tentang Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun dan peraturan-peraturan lain yang terkait, sedangkan penulis 

lain yang melakukan penelitian tentang rumah susun membahas sebagai berikut: 

JUDUL NAMA KETERANGAN 



Perlindungan Hukum 

Bagi Pembeli Apartemen 

Terhadap Peralihan 

HakAtas Satuan Rumah 

Susun Dalam Jual Beli 

Dengan Pengembang. 

Harry Purnomo Tesis: Pembahasan 

tentang temuan kendala 

dalam hal peralihan hak 

atas satuan rumah susun 

pada jual beli antara 

konsumen dengan 

developer dimana 

pengembang dengan 

sengaja membebankan 

tanah maupun bangunan 

rumah susun pada bank 

guna memperoleh 

memperoleh pinjaman 

modal usaha yang 

berakibat pembeli tidak 

dapat melakukan 

peralihan hak yang 

dibelinya. 

Sanksi Pidana Terhadap 

Pelaku Pembangunan 

Menurut Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2011 

Dalam Prespektif 

Kesejahteraandan 

Keadilan Sosial 

Arief Aryanto Disertasi : Pembahasan 

tentang sanksi pidana 

terhadap Pelaku 

Pembangunan yang 

melanggar ketentuan 

Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2011 

 

1.7 KERANGKA KONSEPSI 

Adapun kerangka konsepsi dari penelitian tentang analisa problematika 

yuridis yang menghambat kepastian hukum bagi kepemilikan para pembeli satuan 

rumah susun komersial adalah berdasar kepada undang-undang tentang rumah 

susun dalam rangka persamaan perspektif kerangka konsepsi sebagaimana 

berikut.Pertama,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. Kedua,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.  

Ketiga, Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit 

rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi 

utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan 

umum.Keempat, Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk 

bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di 

atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin 

mendirikan bangunan. Kelima, Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang 

dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi 

dengan satuan-satuan rumah susun.  

Keenam, Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian 

rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama. Ketujuh, Rumah susun umum adalah rumah susun yang 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. Kedelapan, Rumah susun khusus adalah rumah susun 

yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kesembilan, Rumah 

susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai 

tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang 

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.  

Kesepuluh, Rumah susun komersial adalah rumah susun yang 

diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Kesebelas, Sertifikat hak milik 



sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan 

atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas 

tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak 

pengelolaan. Keduabelas, Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yang 

selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di 

atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa. 

Ketigabelas, Nilai perbandingan proporsional yang selanjutnya disebut NPP 

adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas 

bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan 

nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara 

keseluruhan pada waktu Pelaku Pembangunan pertama kali memperhitungkan 

biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. 

Keempatbelas, Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR 

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu 

mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum. Kelimabelas, 

Pelaku Pembangunan rumah susun yang selanjutnya disebut Pelaku Pembangunan 

adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan 

perumahan dan permukiman. Keenambelas, Setiap orang adalah orang 

perseorangan atau badan hukum. Ketujuhbelas, Badan hukum adalah badan 

hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.  

Kedelapanbelas,Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun. 

Kesembilanbelas, Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai 

pemilik maupun bukan pemilik. Keduapuluh, Pengelola adalah suatubadan hukum 



yang bertugas untuk mengelola rumah susun.nKeduapuluhsatu, Perhimpunan 

pemilik dan penghuni sarusun yang selanjutnya disebut PPPSRS adalah badan 

hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun. 

nKeduapuluhdua, Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Keduapuluhtiga, Pemerintah daerah adalah 

gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. Keduapuluhempat, Menteri adalah menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman. 

1.8 GAMBARAN PELAKU PEMBANGUNAN 

Kedua Pelaku Pembangunan pada penulisan disertasi ini adalah Pelaku 

Pembangunan yang merupakan pengusaha yang membangun kawasan yang telah 

mempunyai nama yang baik dalam masyarakat. Pelaku Pembangunan pertama 

dan Pelaku Pembangunan kedua telah banyak membangun baik itu kawasan 

terpadu yang terdiri dari kawasan pemukiman, rumah sakit, pusat perbelanjaan 

(mall), dan gedung perkantoran, maupun membangun rumah susun hunian 

komersial, serta membangun rumah tapak. 

Proyek-proyek yang telah dikerjakan atau diselesaikan oleh kedua Pelaku 

Pembangunan dalam penelitian disertasi ini, walaupun ada keterlambatan baik 

pada saat penyerahan fisik maupun pengurusan sertipikat peralihan hak pemilikan 

namun tidak ada yang pernah mengalami kegagalan dalam penyelesaian rumah 

susun yang dibangunnya. 



Sejak awal perencanaan pembangunan, mereka telah mengurus seluruh perizinan 

yang diperlukan untuk pembangunan dari proyek-proyek yang akan didirikan. 

Pembangunan gedung-gedung yang mereka lakukan telah banyak menyebar di 

beberapa kota besar di Indonesia. 

 

1.9 GAMBARAN PEMBELI 

Objek dari penelitian disertasi ini adalah rumah susun komersial yang 

memiliki harga cukup tinggi yaitu diatas satu milyar Rupiah
13

, sehingga bila 

dikaitkan dengan status sosial pembeli, para pembeli rumah susun komersial ini 

merupakan golongan mansyarakat yang berada pada strata ekonomi menengah 

keatas dan pada umumnya mereka adalah anggota masyarakat yang cukup 

berpendidikan
14

 yang mengerti akan hak-haknya yang timbul dalam transaksi jual 

beli satuan rumah susun komersial. 
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Wawancara dengan Bapak F dan Ibu S, Pembeli Rumah Susun Komersial, di Jakarta pada 

tanggal12 Februari 2017 
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