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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial dan hidup berdampingan dengan 

manusia lain memiliki kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Dalam 

pemenuhan kebutuhan pokoknya, manusia tidak terlepas dari bantuan 

orang lain. Kebutuhan pokok manusia pun beragam, salah satunya adalah 

kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar yang 

sangat penting dan paling utama yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, 

dan papan.1  

Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan akan pakaian yang 

diperlukan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pangan 

merupakan kebutuhan akan makanan agar manusia menghasilkan energi 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan papan atau tempat 

tinggal merupakan hal yang sangat penting dan telah menjadi kebutuhan 

dasar manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidupnya.2 Tempat tinggal 

atau yang biasa disebut rumah merupakan hal yang penting karena rumah 

merupakan tempat bernaungnya manusia agar terhindar dari panas, hujan 

dan sebagainya. Manusia yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal, 

                                                             
1  Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Hak Milik, Keadilan dan Kemakmuran, Suatu 

Tinjauan Falsafat Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 15  
2  Ambar Teguh Sulistiyani, “Problematika dan Kebijakan Perumahan di Perkotaan” Jurnal Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5 No. 3, Maret, 2002, hal. 324 
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menandakan bahwa kebutuhan primer manusia belum sepenuhnya 

terpenuhi. Oleh karena itu, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) negara memiliki 

tanggung jawab untuk melindungi segenap warga negaranya agar 

terciptanya suatu kesejahteraan rakyat dengan cara menyelenggarakan 

pembangunan perumahan.3 

Penyelenggaraan pembangunan perumahan merupakan hal yang 

sangat penting mengingat setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

layak dan sehat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 

1945. Selain perumahan menjadi kebutuhan dasar manusia yang sangat 

penting bagi kelangsungan hidupnya, perumahan juga merupakan proses 

bermukim manusia untuk menciptakan tatanan hidup di masyarakat 

sebagai proses pembentukan jati diri manusia. Mengingat Indonesia 

merupakan negara yang memiliki penduduk yang besar, maka kebutuhan 

akan perumahan pun semakin meningkat baik yang berasal dari 

pertumbuhan melalui kelahiran maupun urbanisasi.4  

Perumahan dibangun di atas lahan yang mana lahan merupakan 

bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan lahan semakin 

                                                             
3  Nia Kurniati, “Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan 

Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di 
Indonesia”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Tahun 2014, hal. 79 
4 Siswono Yudohusodo, Rumah untuk Seluruh Rakyat, (Jakarta: Unit Percetakan Bharakerta, 

1991), hal. 27.  
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meningkat. Lahan yang dibutuhkan oleh banyak orang jumlahnya terbatas 

dan tidak akan bertambah. Dari keadaan tersebut, akan menimbulkan 

keterbatasan lahan yang kerap sekali menimbulkan persengketaan 

khususnya di kota-kota besar.  

Pengembangan di bidang properti khususnya dalam bidang 

perumahan diwujudkan dengan banyaknya dibangun rumah susun. 

Pengembangan rumah susun menjadi salah satu solusi Pemerintah dalam 

rangka meningkatkan efisiensi lahan bagi perumahan serta untuk 

mencegah keterbatasan lahan pemukiman karena meningkatnya jumlah 

populasi penduduk yang mengakibatkan kepadatan penduduk.5 Oleh 

karena banyaknya permasalahan kepadatan penduduk di perkotaan, 

Pemerintah Daerah dan/atau para penyelenggara seperti pengusaha 

properti atau pelaku pembangunan (developer) berkewajiban untuk 

memberikan solusi dengan cara yang semula membangun perumahan yang 

bersifat horizontal6 menjadi perumahan yang bersifat vertikal atau “multi 

level”.7 Rumah susun vertikal dikenal dengan berbagai istilah yaitu 

condominium atau apartemen. Apartemen sekarang ini telah banyak 

diminati terutama di kawasan kota-kota besar. Hal ini dikarenakan 

apartemen yang dibangun di tengah kota besar wilayahnya sangat strategis 

                                                             
5 Arie S. Hutagalung, Kondominium dan Permasalahannya: Edisi Revisi,  Cetakan ke 1, (Depok: 

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 2 
6 Pembangunan perumahan yang bersifat horizontal yaitu pembangunan perumahan dengan 

memerlukan area tanah yang luas seperti perumahan biasa pada umumnya 

7 Dalam pembangunan rumah yang bersifat vertikal, pembangunan rumah tidak terlalu banyak 

memerlukan lahan yang luas, hal ini dikarenakan bangunan dibangun ke atas atau dibangun secara 

bertingkat. Dalam hal ini pembangunan perumahan yang bersifat vertikal adalah pembangunan 

rumah susun. Bentuk dari rumah susun sendiri terdiri dari bagian yang dimiliki secara bersama dan 

satuan yang masing-masing dapat dimiliki secara terpisah 
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yang mana merupakan pusat perdagangan dan bisnis berada sehingga 

memudahkan banyak orang untuk bertempat tinggal dan menetap.8 

Ridwan Halim pun mempertegas dalam pendapatnya, yang menyatakan 

bahwa: 

“Dalam mengatasi keadaan yang kebanyakan sudah padat 

tersebut, sistem kondominium atau rumah susun merupakan 

suatu jalan pemecahan praktis dan bijaksana, mengingat 

intensifikasi tanah yang telah ada dapat benar benar dilakukan 

secara maksimal”.9 

 

Pembangunan rumah susun tersebut menjadikan Pemerintah 

menetapkan rumah susun sebagai sistem hunian atau tempat tinggal 

sehingga pada tanggal 31 Desember 1985, peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai rumah susun pun diundangkan.10 Pengaturan 

mengenai rumah susun telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Dengan adanya pengaturan mengenai 

rumah susun ini, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam usaha pemerataan pemenuhan 

kebutuhan perumahan atau tempat tinggal yang layak. Sebagaimana yang 

telah tercantum dalam konsiderans pada bagian menimbang dalam huruf b 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang 

menyatakan bahwa: 

“Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi 

pembangunan perumahan dan untuk lebih meningkatkan 

                                                             
8 Tirto Murbaintoro “Model Pengembangan Hunian Vertikal Menuju Pembangunan Perumahan 

Berkelanjutan”, Jurnal Permukiman, Vol. 4 No. 2, September, 2009, hal. 73 
9 Ridwan. A. Halim, Hukum Kondominium dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 

hal. 42  
10 Indonesia, Undang-Undang tentang Rumah Susun, UU Nomor 16 Tahun 1985,  LN Nomor 75 

Tahun 1985, TLN Nomor 3318, bagian diundangkan  
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kualitas lingkungan permukiman terutama di daerah-daerah 

yang berpenduduk padat tetapi hanya tersedia luas tanah yang 

terbatas, dirasakan perlu untuk membangun perumahan dengan 

sistem lebih dari satu lantai, yang dibagi atas bagian-bagian 

yang dimiliki bersama dan satuan-satuan yang masing-masing 

dapat dimiliki secara terpisah untuk dihuni, dengan 

memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup dalam 

masyarakat.”11 

 

 

Tujuan dari dibuatnya Undang-Undang ini adalah terciptanya dasar hukum 

mengenai hak pemilikan atas satuan rumah susun, hak pemilikan tersebut 

meliputi hak pemilikan atas bagian-bagian dari rumah susun, seperti hak 

atas benda bersama, hak atas bagian bersama, hak atas tanah bersama, 

hingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.12 UU No. 16 

Tahun 1985 dalam pelaksanaanya lahirlah Peraturan Pemerintah untuk 

mengatur lebih lanjut pelaksanaan rumah susun yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (PP 4/1998).  

Seiring pesatnya pertumbuhan dalam kehidupan masyarakat, 

pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut tidak lagi 

mampu untuk mengimbangi perkembangan yang begitu pesat di bidang 

pemukiman terutama dalam bidang rumah susun. Maka dari  itu, dibuatlah 

regulasi baru mengenai rumah susun yaitu Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mana dapat menciptakan 

                                                             
11 Indonesia, Undang-Undang Tentang Rumah Susun, UU Nomor 16 Tahun 1985, LN Nomor 75 

Tahun 1985, TLN Nomor 3318, konsiderans b 
12 Indonesia, Undang-Undang Tentang Rumah Susun, UU No. 16 Tahun 1985, LN No. 75 Tahun 

1985, TLN No. 3318, Penjelasan Umum  
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kepastian hukum.13  Pembangunan rumah susun di Indonesia dibangun 

oleh pelaku pembangunan maupun suatu perusahaan di bidang properti. 

Karena banyaknya permintaan dari para peminat rumah susun untuk 

membangun rumah susun di perkotaan, menjadikan banyaknya pelaku 

pembangunan yang semakin gencar untuk membangun rumah susun 

hingga memasarkan penjualan propertinya kepada masyarakat dengan cara 

membuat iklan pemasaran mengenai rumah susun yang seringkali 

dipasang dalam iklan di televisi, surat kabar, radio, spanduk dan billboard 

hingga mengadakan acara pemasaran lainnya. Dari adanya pemasaran 

rumah susun tersebut, ketika pelaku pembangunan berhasil memasarkan 

propertinya dan mencapai kesepakatan dengan peminat rumah susun, 

terjadilah jual beli rumah susun antara pelaku pembangunan dengan para 

peminat rumah susun.14  

Pelaku pembangunan yang telah berhasil menjual satuan rumah 

susun kepada pembeli, maka pada saat itu juga status dari pembeli berubah 

menjadi Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Pemilik dan 

penghuni yang telah melakukan jual beli bersama dengan pelaku 

pembangunan pun telah menandatangani dan menerima Perjanjian  

Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dilakukannya serah terima unit Satuan 

Rumah Susun yang memuat hak milik atas satuan rumah susun. Setelah 

                                                             
13 Syahmardan, “Kedudukan Hukum Rumah Susun di Indonesia”, 

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

indonesia.html>, diakses 28 Oktober, 2019 
14  Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, (Jakarta: Yayasan REI-

Raka-Sindo, 1997), hal. 46 

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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bangunan rumah susun dibangun dan layak huni, barulah hak milik atas 

satuan rumah susun dipindahkan kepemilikannya dari pelaku 

pembangunan (developer) kepada pembeli melalui Akta Jual Beli (AJB) 

yang dibuat dihadapan/oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).15  

Setelah adanya proses penjualan satuan rumah susun ini oleh 

pelaku pembangunan, diterbitkanlah Sertipikat Kepemilikan Bangunan 

Gedung  (SKBG) Satuan Rumah Susun kepada penyewa rumah susun dan 

Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) kepada 

pemilik Satuan Rumah Susun sebagai tanda bukti kepemilikan satuan 

rumah susun. Ketika sertipikat kepemilikan rumah susun telah diserahkan, 

para penghuni dalam suatu lingkungan rumah susun wajib untuk 

membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun 

(PPPSRS). PPPSRS dibentuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

bersama dalam rumah susun yang berhubungan dengan pemilikan, 

penghunian hingga pengelolaan rumah susun. PPPSRS yang telah 

dibentuk diberikan kedudukan sebagai badan hukum yang dapat bertindak 

seperti badan hukum lainnya dalam pengelolaan rumah susun terkait hak 

bersama para pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Tetapi pada 

praktiknya dalam masyarakat, masih adanya Sertipikat Hak Milik atas 

Satuan Rumah Susun (SHMSRS) dan Sertipikat Kepemilikan Bangunan 

Gedung (SKBG) Satuan Rumah Susun yang terlambat untuk 

                                                             
15 Harjadi Jahja, “Keabsahan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam Hukungan 

dengan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Unit Apartemen”, disertasi, Jakarta: Fakultas Hukum 

Universitas Tarumanagara, 2009, hal. 5 
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diserahterimakan kepemilikannya dari pelaku pembangunan kepada 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) serta  

keterlambatan penyerahan kepengurusan pengelolaan rumah susun.16  

Selama delapan tahun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun disahkan, pengaturan rumah susun ini sekiranya 

belum mampu untuk menjawab permasalahan mengenai pengelolaan, 

pengawasan hingga penghunian rumah susun. Adanya permasalahan ini 

dikarenakan ketidakseriusan dari Pemerintah untuk mengatur pengelolaan 

rumah susun karena sampai saat ini belum dibuatnya Peraturan Pemerintah 

sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun melainkan langsung diterbitkannya PerMen PUPR 

No. 23/PRT/M/2018 tentang PPPSRS dan PerGub No. 132 Tahun 2018 

tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.  17  Oleh karena itu, 

pemilik dan penghuni rumah susun tetap menuntut hak-haknya dalam 

memiliki sertipikat atas bentuk dari kepemilikan apartemen hingga dalam 

mengelola rumah susun. Pemilik dan penghuni yang merupakan pihak 

konsumen pun tetap dinilai menjadi pihak yang lemah dan seringkali 

dirugikan karena adanya sengketa pada hunian rumah susun (apartemen).  

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, 

penulis dalam penelitian ini ingin menguraikan lebih lanjut permasalahan-

                                                             
16 Erlangga Kusuma, “Pentingnya PPPSRS Didalam Rumah Susun,  

<http://erwinkallonews.com/2019/05/20/pentingnya-pppsrs-didalam-rumah-susun/>, diakses 29 

Oktober 2019 
17 Rosiana Haryanti, “PP Belum Terbit, Masalah di Rusun Bakal Terus Berlanjut”, < 

https://properti.kompas.com/read/2018/09/19/183142121/pp-belum-terbit-masalah-di-rusun-bakal-

terus-berlanjut>, diakses 20 Oktober 2019 

http://erwinkallonews.com/2019/05/20/pentingnya-pppsrs-didalam-rumah-susun/
https://properti.kompas.com/read/2018/09/19/183142121/pp-belum-terbit-masalah-di-rusun-bakal-terus-berlanjut
https://properti.kompas.com/read/2018/09/19/183142121/pp-belum-terbit-masalah-di-rusun-bakal-terus-berlanjut
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permasalahan hukum yang terjadi dalam pembangunan satuan rumah 

susun khususnya pada beberapa apartemen di Jakarta mengenai batas 

waktu penyerahan kepemilikan dan pengelolaan rumah susun dari pelaku 

pembangunan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun (PPPSRS). 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik dan pengaturan masa batas waktu penyerahan 

kepemilikan rumah susun dari pelaku pembangunan kepada 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun 

(PPPSRS)?  

2. Bagaimana praktik dan pengaturan masa batas waktu penyerahan 

pengelolaan rumah susun dari pelaku pembangunan kepada 

Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun 

(PPPSRS)? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui praktik dan pengaturan masa batas waktu 

penyerahan kepemilikan rumah susun dari pelaku pembangunan 

kepada Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun 

(PPPSRS). 

2. Untuk mengetahui praktik dan pengaturan masa batas waktu 

penyerahan pengelolaan rumah susun dari pelaku pembangunan 

kepada Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun 

(PPPSRS). 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis 

pada khususnya maupun bagi pihak lain atau pembaca pada umumnya 

yaitu antara lain sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan atau kontribusi bagi perkembangan ilmu 

hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang Hukum Real 

Estate. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi penulis maupun bagi masyarakat 

dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pengaturan masa 

batas waktu penyerahan kepemilikan rumah susun serta penyerahan 
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pengelolaan rumah susun dan diharapkan dapat menerapkan ilmu 

dan teori yang diperoleh dalam perkuliahan untuk memecahkan 

permasalahan hukum di bidang real estate serta dapat memberikan 

tambahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum 

mengenai permasalahan dalam  rumah susun. 

 

1.5   Sistematika Penulisan 

Penulisan makalah ini disusun secara sistematik menjadi 3 (tiga) bab dan 

beberapa sub bagian dengan tujuan untuk lebih memudahkan pembahasan 

pada setiap pokok bahasan. Dalam penyusunannya, antara bab pertama 

hingga bab terakhir merupakan suatu kesatuan pembahasan yang saling 

terkait dan sistematik.  

BAB I PENDAHULUAN 

Materi penulisan dalam bab ini merupakan gambaran dari 

isi bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan untuk 

membahas penelitian ini, dimana dalam bab ini akan berisi 

mengenai pendahuluan dengan uraian mengungkapkan latar 

belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yakni 

landasan teori dan landasan konseptual. Pada bagian 

tinjauan teori, Penulis menguraikan mengenai teori 
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peraturan perundang-undangan, rumah susun, satuan rumah 

susun, sertipikat kepemilikan atas satuan rumah susun, hak 

dan kewajiban dari pelaku pembangunan serta pemilik dan 

penghuni satuan rumah susun dalam UU No 20 Tahun 

2011. Pada bagian tinjauan konseptual Penulis menguraikan 

mengenai teori Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan 

Rumah Susun (PPPSRS) sebagai inti pembahasan dalam 

skripsi ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yaitu 

menguraikan tentang macam penelitian, tipe penelitian, 

pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data 

maupun analisis data serta menentukan bagaimana 

sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini membahas pembahasan mengenai rumusan masalah 

penelitian beserta pemecahannya yang didasari pada 

peraturan perundang-undangan, teori-teori, maupun prinsip 

hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan penulis terkait 

permasalahan yang telah dibahas dan saran sebagai solusi 

dari pemecahan masalah yang menjadi topik penelitian. 




