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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan 

semakin bertambahnya penduduk, sedangkan lahan yang tersedia sangat terbatas, 

maka pembangunan rumah dibuat bertingkat atau yang kita kenal dengan rumah 

susun menjadi sangat diminati dengan pertumbuhan permintaan hingga 4,8% di 

Triwulan I-2019.
1

 Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif 

pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah 

perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat dalam kaitan ini, 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. Pembangunan rumah susun berlandaskan pada asas 

kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan keseimbangan 

dalam perikehidupan.
2
 Asas kesejahteraan umum dipergunakan sebagai landasan 

pembangunan rumah susun dengan maksud untuk mewujudkan kesejahteraan lahir 

dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui 

                                                           
1
 https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/properti-komersial/Default.aspx 

2
 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/1424-kedudukan-hukum-rumah-susun-di-

indonesia.html 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/properti-komersial/Default.aspx
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/1424-kedudukan-hukum-rumah-susun-di-indonesia.html
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/1424-kedudukan-hukum-rumah-susun-di-indonesia.html
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pemenuhan kebutuhan akan perumahan sebagai kebutuhan dasar bagi setiap warga 

negara Indonesia dan keluarganya. Asas keadilan dan pemerataan memberikan 

landasan agar pembangunan rumah susun dapat dinikmati secara merata, dan tiap-tiap 

warga negara dapat menikmati hasil-hasil pembangunan perumahan yang layak. Asas 

keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan mewajibkan adanya keserasian 

dan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dalam pemanfaatan rumah susun, 

untuk mencegah timbulnya kesenjangan-kesenjangan sosial.
3
 

Tujuan pembangunan rumah susun seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ialah: (a) Menjamin 

terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang 

sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan pemukiman yang 

terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; (b) Meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang 

terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang 

lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; (c) mengurangi luasan dan mencegah 

timbulnya perumahan dan permukiman kumuh; (d) mengarahkan pengembangan 

kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif; (e) memenuhi 

kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat 

dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan 

permukiman yang layak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; (f) 

                                                           
3
 Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, Sinar Grafika, 2010, hlm 157. 
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memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun; 

(g) menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, 

terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam lingkungan yang sehat, 

aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan 

permukiman yang terpadu; dan (h) memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, 

kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. Di dalam Penjelasan 

Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, penyelenggaraan rumah susun 

bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau, 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, mengurangi luasan dan 

mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh, mengarahkan 

pengembangan kawasan perkotaan, memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, serta 

memberdayakan para pelaku pembangunan. Pengaturan dalam undang-undang ini 

juga menunjukkan keberpihakan negara dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal 

yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta partisipasi masyarakat 

dalam penyelenggaraan rumah susun. Pembangunan rumah susun memerlukan 

persyaratan-persyaratan teknis dan administratif yang lebih ketat. Untuk menjamin 

keselamatan bangunan, keamanan, dan ketenteraman serta ketertiban penghunian, dan 

keserasian dengan lingkungan sekitarnya, maka satuan rumah susun baru dapat dihuni 

setelah mendapat izin kelayakan (dengan Sertifikat Laik Fungsi) untuk dihuni dari 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Penghuni satuan rumah susun (Sarusun) tidak dapat menghindarkan 

diri atau melepaskan kebutuhannya untuk menggunakan bagian bersama, benda 



 4 

bersama, dan tanah bersama, karena secara keseluruhan merupakan kebutuhan 

fungsional yang saling melengkapi. 

Pembangunan juga merupakan rangkain kegiatan terencana menuju keadaan yang 

lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti diatur didalam Pasal 

28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” 
4
.  

Harus diakui, Rumah susun dapat dikatakan sebagai suatu alternatif yang 

diberikan oleh pemerintah maupun swasta kepada masyarakat mengingat semakin 

susahnya mendapat tempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Menurut KBBI 

rumah susun adalah ”gedung atau bangunan bertingkat terbagi atas beberapa tempat 

tinggal (masing-masing untuk satu keluarga)”
5
. Sedangkan menurut Kamus Properti 

Indonesia, rumah susun adalah “Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 

suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 

fungsional dalam arah horizontal ataupun vertical dan merupakan satuan-satuan 

yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan seacara terpisah, terutama untuk 

tempat hunia yang dilengkapi bagian-bersama, benda bersama, dan tanah 

bersama”
6
. Bagaian Bersama adalah bagian yang melekat pada struktur bangunan 

yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam dalam satu 

kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun, Benda Bersama adalah benda yang 

                                                           
4
  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah di amandemen 

5
  Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2015 

6
 Erwin Kallo, Kamus Properti Indonesia. Cetakan pertama, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016, 

hal 353. 
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bukan merupakan bagian rumah susun tetapi dimiliki bersama secara tidak terpisah 

untuk pemakaian bersama, dan Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang 

digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rusun 

dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.
7
   

Berikut ini adalah macam-macam rumah susun yang ada di Indonesia yaitu:  

1) Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan 

berpenghasilan rendah yang pembangunannya mendapatkan kemudahan dan 

bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.  

2) Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan oleh negara atau 

swasta untuk memenuhi kebutuhan sosial. 

3) Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki dan dikelola negara dan 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. 

4) Rumah susun dinas adalah rumah susun negara yang dimiliki negara yang 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas 

pejabat atau pegawai negeri beserta keluarganya. 

5)  Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat 

yang memiliki kemampuan ekonomi dan dapat diperjual belikan sesuai dengan 

mekanisme pasar. Contohnya adalah apartemen atau kondominium.  

                                                           
7
 Erwin Kallo, Panduan Hukum untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun. Cetakan Pertama, Jakarta : 

Minerva Athena Pressindo, 2009, hal 17-18 
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Logika ekonomi mendalilkan bahwa semakin mahal dan langkanya tanah di 

Indonesia membuat pembeli akan kesulitan untuk mencari sendiri tanah yang akan 

dibeli. Masalahnya, disamping tanah dianggap sebagai alas tempat tinggal, tanah juga 

dijadikan investasi oleh pemilik tanah mengingat nilai obyek tanah yang terus naik.
8
 

Khusus di Jakarta banyak developer atau pengembang mendirikan bangunan yang 

bersifat keatas atau vertikal dan bukan horizontal. Hal lain yang menjadi 

pertimbangan adalah logika efisiensi waktu untuk beraktifitas apabila dapat memiliki 

unit rumah susun didalam ruang lingkup segitiga emas kota Jakarta (Sudirman, 

Thamrin, dan Kuningan).Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang properti, baik Perseoran Terbatas yang masih 

bersifat privat ataupun Perseroan Terbatas yang sudah terbuka (Tbk.) seperti 

berlomba memenuhi kebutuhan pembangunan bagi masyrakat di Indonesia 

terkhususnya di Kota Jakarta. 

Pemasaran Rumah Susun sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan 

tentang rumah susun baik di dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 maupun di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Pemasaran rumah 

susun yang akan menjadi titik permasalahan dalam tesis ini adalah bukan terkait 

tentang pengiklanan ataupun klausul-klausul yang harus diinformasikan kepada 

konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun yang 

akan menjadi titik berat dari permasalahan hukum dalam tesis ini adalah prosedur-

prosedur dalam peraturan perundang-undangan tentang rumah susun yang harus 

                                                           
8
 Andie A. Wicaksono, Kiat Praktis Jual Beli Properti. Jakarta : Penebar Surabaya 2009, hal 19  
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dipenuhi oleh Pelaku Pembangunan sebelum dipasarkannya rumah susun sehingga 

adanya kepastian hukum yang diperoleh baik dari pelaku pembangunan maupun 

konsumen. 

Dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat tiga isitilah 

mengenai perdagangan perantara diantaranya makelar, agen, dan komisioner. 

Terdapat aturan yang lebih khusus pedagang perantara di bidang properti yang 

terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-Dag/Per/8/2008 tentang 

Perusahaan Perantara Perdagangan Properti istilah untuk pedagang perantara menurut 

peraturan mentri tersebut adalah perantara perdagangan properti.
9
 

Menurut Pasal 3 Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 

“Kegiatan perantara pedagangan properti adalah melakukan verifikasi dokumen atas 

tanah, mengumpulkan data dan dokumen para pihak yang akan bertransaksi, 

melakukan penawaran, memberikan saran, membantu proses negosiasi sampai 

membantu proses pencairan dana”.
10

  

Realitas menunjukan bahwa banyaknya Perseroan Terbatas yang bergerak di 

bidang properti mengakibatkan tujuan utama dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

yaitu memberikan tempat tinggal bagi masyrakat Indonesia malah semakin jauh dari 

yang diharapkan. Persaingan yang tinggi antar sesama pelaku usaha mengakibatkan 

tujuan utama dari para Perseroan Terbatas baik milik pemerintah maupun swasta 

adalah bisnis dan keuntungan bagi para pelaku usaha. Hal inilah yang mengakibatkan 

                                                           
9
 Wahyu Kuncoro, Risiko Transaksi Jual Beli Properti. Tangerang : Raih Aksa Sukses 2015, hal 75 

10
 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 pasal 3 
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banyaknya pelaku usaha dibidang properti yang melakukan penyelewengan di bidang 

hukum guna mempercepat proses-proses, perjanjian dengan konsumen ataupun tata 

kelola saat bangunan sudah ada. Bahkan hukumpun seakan-akan membantu dalam 

proses yang menyimpang tersebut, seperti contoh Keppres No. 55 Tahun 1993 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum. Keppres tersebut sangat tidak demokratis. Asas musyawarah yang diterapkan 

adalah musyawarah yang dipaksakan dengan penuh manipulasi, rakyat pemilik tanah 

tak punya hak tawar. Itu terbukti dengan tidak dilibatkannya rakyat dalam panitia 

pembebasan tanah.
11

 Dalam Pasal 10 ayat (2) Keppres No 55 Tahun 1993 dikatakan 

“Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya 

musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah dan Instansi Pemerintah yang 

memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh para 

pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka”.
12

 

Saat ini banyak ditemukan perseroan terbatas di bidang properti yang 

memasarkan produk yang mereka miliki tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan 

sesuai dengan ketentuan yang ditatur dalam Undang-undang Tentang Rumah Susun 

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang mengatakan “Dalam hal 

pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan 

                                                           
11

 Erwin Kallo, Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti. Cetakan kedua, Jakarta : Minerva Athena 
Pressindo 2009, hal 15. 
12

 Keppres No. 55 Tahun 1993, Pasal 10(2) 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya 

harus memiliki:  

a. kepastian peruntukan ruang;  

b. kepastian hak atas tanah;  

c. kepastian status penguasaan rumah susun;  

d. perizinan pembangunan rumah susun; dan  

e. jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.  

Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan ”Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum 

pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala sesuatu 

yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat 

sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak”
13

. Dalam Perjanjian 

Pengikatan Jual beli inilah dibutuhkannya kepemilikan IMB dalam pemasaran suatu 

unit properti.  

Hal ini juga dikuatkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 88 Tahun 2008 

yang melarang pemasaran, baik media cetak, media elektronik, maupun pameran 

sebelum memenuhi persyaratan administratif antara lain bukti pemilikan tanah, Surat 

Izin Penunjukan Penggunaan Tanah, rekomendasi rekayasa lantas dari Dinas 

                                                           
13

 Pasal 42 UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun  
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Perhubungan DKI Jakarta, Ketetapan Rencana Kota, dan Rencana tata letak 

bangunan.
14

 

Namun pada faktanya yang terjadi, para pengembang menafsirkan berbeda 

dengan Undang-Undang Rusun itu sendiri. Mereka berdalih dengan mengatakan 

meskipun belum memenuhi syarat adminsitratif mereka dapat melakukan praktik 

pemasaran berupa promosi dan membuka nomor urut antrean (NUP). Profesor 

Simons mengatakan antara lain bahwa : “het hoofdbeginsel moe zijn, de wet uit zixh 

zelf moet worden verklaard yang artinya pada dasarnya undang-undang itu haruslah 

ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri.”
15

 

Dalam hal ini artinya ketentuan pidana terkait pelanggaran itu tidak dapat 

ditafsirkan berbeda karena hal diatas sudah melakukan pemindahan hak dan tanggung 

jawab (transaksi). Disisi lain penulis juga meninjau dari syarat-syarat sahnya 

perjanjian mengingat konteks pembukaan nomor urut tersebut sudah ada pelimpahan 

hak dan kewajiban yang menjadi suatu perjanjian, mengacu pada pasal 1320 KUH 

Perdata syarat sahnya perjanjian adalah : “Supaya terjadi persetujuan yang sah, maka 

perlu dipenuhi 4 syarat ; 

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3) Suatu persoalan tertentu; 

                                                           
14

 Pergub DKI No 8 Tahun 2008 
15

  Drs. P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Ketiga, Jakarta : Citra Aditya 
Bakti, 1997, hal 40. 
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4) Suatu sebab yang tidak dilarang”
16

 

Perlu dicata bahwa penyimpangan hukum yang terjadi, terutama dalam bentuk 

tidak memberitahukan konsumen tentang sudah adanya Izin Mendirikan Bangunan 

atau SIPPT yang sudah dimiliki pengembang, dalam hal demikian maka perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ayat yang 

pertama. Lebih dari itu dikuatkan pula dalam Undang-Undang Pelindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 9 (k) yang mengatakan “Pelaku usaha 

dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa 

secara tidak benar dan/atau seolah-olah : (k) menawarkan sesuatu yang 

mengandung janji yang belum pasti.
17

 

Transaksi pembelian unit-unit Rumah Susun/Apartemen yang belakangan marak 

tentu tidak lepas dari adanya promosi besar-besaran yang dilakukan oleh pengembang 

baik melalui media cetak maupun elektronik serta media pameran pada mall-mall 

yang bertebaran di mana-mana. Masyarakat banyak yang tertarik pada gambar-

gambar rancangan yang bagus-bagus menyerupai aslinya meskipun Rumah 

Susun/Apartemen tersebut belum dibangun sehingga terjadilah transaksi. Beberapa 

potensi permasalahan dari transaksi jual beli Rumah Susun/Apartemen itu dapat saja 

muncul jika dari aspek hukum masyarakat tidak/kurang memahami peraturan tentang 

transaksi jual beli Rumah Susun/Apartemen, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang 20/2011 tentang Rumah Susun pada Pasal 42-44 mengenai Pemasaran dan 

                                                           
16

  Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
17

  Pasal 9 (k) UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999  
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Jual Beli Rumah Susun. Dimana pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran 

sebelum pembangunan Rumah Susun dilaksanakan, dalam hal tersebut pelaku 

pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki kepastian peruntukan ruang (harus 

ada keterangan rencana kota yang disetujui Pemerintah Daerah), kepastian hak atas 

tanah (ada sertipikatnya), kepastian status penguasaan Rumah Susun (antara 

SHMSRS dan SKGB harus ditunjukan berdasar PERTELAAN yang disahkan oleh 

Pemerintah Daerah). Perizinan pembangunan Rumah Susun (dengan Izin Mendirikan 

Bangunan) dan jaminan atas pembangunan Rumah Susun dari lembaga penjamin 

(bisa berupa surat dukungan dari bank/non bank) oleh karenanya jika pemasaran 

dilakukan sebelum pembangunan Rumah Susun dilaksanakan, segala sesuatu yang 

diperjanjikan oleh pelaku pembangunan/agen pemasaran mengikat sebagai Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli /PPJB bagi para pihak. Masyarakat perlu juga memahami proses 

transaksi dalam pembelian unit Rumah Susun/Apartemen yang diawali dengan 

perjanjian pemesanan, dilanjut dengan Perjanjian Perikatan Jual Beli/PPJB jika 

proses pembangunan sudah mencapai 20 % (dihadapan Notaris) dan barulah Akta 

Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika bangunan sudah 

selesai serta sudah terbit Sertifikat Laik Fungsi, SHMSRS dan SKBG. Dalam 

transaksi jual beli Rumah Susun/Apartemen dapat juga masyarakat menggunakan 

fasilitas KPA/Kredit Pemilikan Apartemen dari lembaga pembiayaan/Bank, yang 

tentu saja memerlukan dan melibatkan Notaris-PPAT untuk realisasinya. 

Menyadari pentingnya pembangunan demi kesejahteraan bagi masyarakat secara 

luas sesuai dengan cita-cita dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka permasalahan 
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ini harus diluruskan baik dari aspek hukum maupun aspek politik dalam menjaga 

kestabilan hak dan kewajiban pemberi jasa dan penerima jasa. 

Subjek yang melakukan transaksi jual beli Rumah Susun/Apartemen dipaksa 

harus mengerti bahwa jika dalam persyaratan izin mendirikan bangunan harus secara 

rinci menegaskan mengenai sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan 

yang digunakan untuk dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri 

Rumah Susun dan ditetapkan batasnya sebagai Tanah Bersama, sementara “Bagian 

Bersama” merupakan bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun, misal 

lift, selasar, kolom, balok, ruang antara platform dan lantai atas. Demikian juga 

tentang Benda Bersama yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan 

bagian yang dimiliki secara bersama yang tidak terpisah untuk pemilikan bersama, 

misal pagar lingkungan, pos jaga, tempat parkir, dan juga taman, fasilitas olahraga 

yang kesemuanya berada di atas Tanah Bersama. Untuk Nilai Perbandingan 

Proporsional (NPP) merupakan angka yang menunjukan perbandingan antara satuan 

rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, dan tanah bersama yang dihitung 

berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun 

secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertamakali memperhitungkan 

biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.  

Untuk akta pemisahan yang merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun atau 

satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan 

pertelaan yang jelas dalam arah vertikal dan horisontal yang mengandung nilai 
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perbandingan proporsional harus dibuat oleh pengembang yang harus disyahkan oleh 

pemda Kabupaten/Kota. Adanya akta pemisahan yang telah disahkan Pemda 

Kabupaten/Kota maka akan muncul SHSMRS (Sertipikat Hak Milik Sarusun) yang 

merupakan tanda bukti kepemilikan sarusun di atas tanah negara, serta Hak Guna 

Bangunan atau hak pakai di atas tanah pengelolaan, serta SKGB (Sertipikat 

Kepemilikan Bangunan Gedung) yang merupakan tanda bukti kepemilikan atau 

sarusun di atas barangmilik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara 

sewa, SHMSRS (diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tercantum 

didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun) dan 

SKBG (diterbitkan oleh instansi teknis Kabupaten/Kota yang bertugas dan 

bertanggungjawab di bidang bangunan gedung, tercantum di dalam Pasal 48 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun). 

Terhadap transaksi Rumah Susun ada ketentuan larangan sebagaimana diatur 

pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 97 yang mengatur tentang setiap 

pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajiban untuk 

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

total lulas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 98 mengatur pelaku pembangunan dilarang membuat 

PPJB yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan, atau sebelum memenuhi persyaratan 

kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2). Sedangkan mengenai 

ketentuan pidananya diatur pada Pasal 109 yang menyatakan setiap pelaku 

pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk 
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menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari 

total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling 

banyak Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan Pasal 110 yang 

menyebutkan pelaku pembangunan yang membuat PPJB yang tidak sesuai dengan 

yang dipasarkan, atau sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 

4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Jadi, ketentuan-ketentuan di atas oleh pelaku 

pembangunan (developer) dapat dikenakan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun 

dan denda Rp. 4.000.000.000,00 serta hal yang diperjanjikan yaitu kondisi sarusun 

yang dibangun dan dijual kepada konsumen yang dipasarkan, termasuk melalui media 

promosi, antara lain lokasi rusun, bentuk sarusun, spesifikasi bangunan, harga 

sarusun, fasilitas lain serta waktu serah terima sarusun, sedangkan berdasarkan Pasal 

44 UU Rusun untuk proses jual beli yang dilakukan setelah pembangunan Rumah 

Susun selesai (bila telah terbit sertifikat laik fungsi dan SHMSRS ata SKBG sarusun) 

dilakukan melalui Akta Jual Beli dihadapan PPAT (untuk SHMSRS) dan Notaris 

untuk SKBG sebagai bukti peralihan hak. 

Berdasarkan Keputusan Menpera Nomor 11/KPPS/94 tentang Pedoman PPJB 

Sarusun diatur beberapa ketentuan sebagai berikut :  

1) Penandatangan surat pemesanan yang berisi nomor bangunan sarusun yang 

dipesan, nomor lantai, tipe sarusun, luas sarusun, harga jual, ketentuan 
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pembayaran uang muka, spesifikiasi bangunan, tanggal selesainya 

pembangunan dan pernyataan setuju menerima persyaratan.  

2) Terhitung 30 hari kalender sejak tanggal surat pemesanan dilakukan 

penandatanganan akta PPJB yang memuat objek berikut fasilitas dilingkungan 

Rusun seseuai dengan NPP.  

3) Jual beli dilakukan dihadapan PPAT apabila telah terbit sertipikat Laik Fungsi, 

Sertipikat Hak Milik Sarusun, atau dihadapan Notaris untuk sertipikat SKBG 

(sertikat Kepemilikan Bangunan Gedung) berikut aturan pajak-pajak terkait 

rumah susun tersebut, yaitu untuk properti di atas Rp.42.000.000,- dikenakan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dari harga jual untuk sarusun 

dengan harga bangunan per meter persegi di atas Rp. 4.000.000,- atau luasnya 

lebih dari 150 m2 dikenakan PPNBm (Pajak Pertambahan Nilai Barang 

Mewah) sebesar 20 % dari harga jual (apabila dibeli dari developer), serta 

dikenakan BPHTB sebesar 5 % (dari harga transaksi dikurangi harga jual objek 

pajak tidak kena pajak), untuk harga jual objek pajak tidak kena pajak dapat 

melihat dari Peraturan Daerah tentang BPHTB di masing-masing Pemerintah 

Daerah. Idealnya selama alur proses perijinan belum diikuti/belum 

dilaksanakan maka Notaris/PPAT belum bisa membuat akta-akta yang 

dimaksudkan sebagai transaksi jual beli rumah susun/apartemen dalam unit-

unit sarusun untuk menghindari potensi masalah yang akan muncul. 
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Dari semua paparan diatas penulis ingin menkhusukan kedalam dua permasalahan 

besar baik itu sebagai konsumen (pembeli) dan produsen (pelaku pembangunan), 

dimana perlunya ada kepastian hukum bagi pelaku pembangunan saat memasarkan 

Rumah Susunnya dimana ada suatu paksaan untuk melaksanakan PERTELAAN dan 

SERTIFIKAT LAYAK FUNGSI terlebih dahulu. 

Strategi pemasaran dengan Pre Project Selling dianggap lebih rasional dan  

menguntungkan bagi pengembang karena dapat memanfaatkan pembayaran yang  

dilakukan oleh pembeli sebagai = modal dalam melakukan pembangunan. Hal ini  

terdapat kepercayaan antara pengembang dan pembeli, yaitu pengembang percaya  

bahwa pembeli akan melunasi pembayaran sesuai dengan yang mereka sepakati.
18

  

Secara yuridis formal pola penjualan rumah susun dengan sistem Pre Project Selling 

tidak dilarang. Dalam UU Rumah Susun pun memberikan sarana untuk dilakukannya 

pemarasan yang seperti itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal  42 ayat (1) 

UU Rumah Susun, yang menyatakan bahwa pelaku pembangunan dapat melakukan 

pemasaran sebelum pembangunan rumah susun selesai dilaksanakan. Ketentuan yang 

mengatur secara spesifik terkait Pre Project Selling memang belum ada. Oleh karena 

itu, landasan utama sebagai penentuan hak dan kewajiban para pihak terletak pada 

kebebasan berkontrak, sedangkan mekanisme penentuan hak dan kewajiban para 

pihak dituangkan dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).  

                                                           
18 Purbandari, Kepastian Dan Perlindungan Hukum Pada Pemasaran Properti Dengan Sistem Pre 

Project Selling (2013) 29 Widya.Hal. 13 
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Terciptanya PPJB maka para pihak (calon pembeli dan calon penjual) saling 

menyatakan kehendaknya untuk nantinya melangsungkan jual beli yang 

sesungguhnya. Dalam ruang lingkup hukum perjanjian, PPJB ini termasuk dalam 

perjanjian obligatoir. Dimaksud perjanjian obligatoir disini ialah ketika suatu 

perjanjian telah sah, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, namun baru sebatas 

menimbulkan hak dan kewajiban saja serta pada taraf tersebut belum terjadi adanya 

perpindahan hak milik.
19

 Diperlukan perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian 

kebendaan (zakelijke overeenkomst) untuk dapat dilakukannya penyerahan (levering) 

agar terjadi perpindahan hak milik. Begitu pula dengan PPJB yang baru hanya 

memuat hak dan kewajiban para pihak saja. Untuk peralihan haknya barulah 

diterbitkan perjanjian lain yang disebut dengan AJB. Itulah mengapa PPJB ini 

termasuk dalam kategori perjanjian obligatoir. 

Hal inilah yang akan menjadi permasalahan dimasa yang akan datang. Sebab 

setelah dilakukannya PPJB yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, pembeli akan 

sulit untuk memperoleh SHMSRS yang seharusnya menjadi hak dia, hal ini 

dikarenakan belum diserahkannya Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang akan 

dibahas lebih lanjut dalam Bab II dan Bab III mengapa hal ini dapat menghambat 

diperoleh SHMSRS dari sebuah Rumah Susun. 

Sedangkan terkait pelaku pembangunan yang akan dibahas adalah sulitnya Pelaku 

Pembangunan memenuhi persyaratan-persyaratan di dalam Undang-Undang 20 

                                                           
19

 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) (Citra Aditya Bakti  1999).Hal. 31 
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Tahun 2011 agar dapat memasarkan Rumah Susunnya, dimana dalam kenyataannya 

adalah sulit untuk memperoleh Pertelaan, Sertifikat Laik Fungsi, dan Keterbangunan 

20% demi dapat dipasarkannya Rumah Susun tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

dalam tulisan ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum 

Pemasaran Satuan Rumah Susun Berdasarkan Undang – Undang 20 Tahun 

2011”.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian 

adalah : 

1.  Bagaimana pengaturan mengenai pemasaran Rumah Susun yang tidak sesuai 

dengan UU 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun? 

2.  Bagaimana penerapan asas-asas kepastian hukum pemasaran Rumah Susun 

berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2011? 

 

1.3 Tujaun Penulisan 

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah agar terciptanya kepastian hukum 

pemasaran rumah susun menurut perjanjian jual beli rumah susun jo. UU Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah munculnya regulasi 

tambahan seperti Peraturan Pemerintah selaku peraturan Pelaksana dari UU 20 Tahun 

2011 tentang Rumah Susun sehingga masyrakat terlidungi dalam kepastian hukum 

yang ada. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam sub bab ini penulis akan memberikan gambaran yang jelas dan terarah 

mengenai penulisan tesis ini terdiri dari 5 (bab), yaitu : 

1) Bab I berisi tentang latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan yang dilakukan 

dalam penulisan ini; 

2) Bab II berisi tentang tinjauan peraturan perundang-undangan berupa bahan 

hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Rumah Susun antara 

lain : UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Peraturan Pemerintah 

Nomor 4 Tahun 1998 tentang Rumah Susun, Peraturan Menteri 

Perumahan/Kepmenpera Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perjanjian 

Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, Permendagri 32/2010 tentang 

Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, UU Nomor 30 Tahun 2004 

Jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 (tentang Jabatan Notaris), buku-buku, jurnal, 

artikel dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas 
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dengan pendekatan yuridis normatif, sedang pengolahan dan analisa data 

secara deskriptif-kualitatif; 

3) Bab III berisi tentang metodologi penelitian. Dalam Bab ini akan dibahas 

mengenai Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka yang bersumber dari data sekunder/data 

yang sudah tersedia 

4) Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian; 

5) Bab V berisi tentang penjabaran berupa kesimpulan sebagai hasil penelitian 

dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 




