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BAB I 

PENDAHULUAN 

        

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pertambahan luas 

lahan tidak saja terjadi di Indonesia melainkan juga terjadi di seluruh dunia. 

Ketidakseimbangan ini berdampak kepada salah satu kebutuhan masyarakat yaitu 

kebutuhan akan tempat tinggal. Terbatasnya lahan untuk pembangunan tempat 

tinggal membuat harga tanah semakin tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga 

memperkecil kemungkinan mereka memiliki tempat tinggal yang layak.  

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dan/atau swasta selaku 

pengembang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tempat 

tinggal dengan harga yang terjangkau adalah rumah susun. Saat ini rumah susun 

diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU 

Rusun”). Pasal 1 butir (1) UU Rusun memberikan definisi rumah susun sebagai 

berikut:  

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.1  

 

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa rumah susun memiliki 2 (dua) sifat 

kepemilikan, yaitu: 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 108 Tahun 2011, Pasal 1 butir 1 
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1. Kepemilikan yang bersifat perorangan yaitu atas satuan rumah susun 

(“Sarusun”). Satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan 

utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat 

hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum2; dan 

2. Kepemilikan yang bersifat kolektif yaitu:  

a. Tanah bersama 

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 bangunan3;  

b. Bagian bersama 

Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak 

terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-

satuan rumah susun4; dan  

c. Benda bersama 

Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun 

melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama5. 

UU Rusun menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang 

Rumah Susun (“UU Rusun Lama”) yang pada saat diterbitkan, saat itulah pertama 

kali secara formal diperkenalkan suatu konsep hukum baru dalam sistem hukum 

pertanahan di Indonesia, sesuai dengan penjelasan umumnya yang menguraikan 

                                                             
2 Ibid. Pasal 1 butir 3 
3 Ibid. Pasal 1 butir 4 
4 Ibid. Pasal 1 butir 5 
5 Ibid. Pasal 1 butir 6 



 

3 

 

bahwa hak pemilikan atas satuan rumah susun merupakan kelembagaan hukum 

baru, yang perlu diatur dengan undang-undang, dengan memberikan jaminan 

kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia. Undang-undang tersebut 

memberikan dasar hukum hak milik atas satuan rumah susun, yang meliputi: 

a. Hak pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan 

secara terpisah; 

b. Hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun; 

c. Hak bersama atas benda-benda; 

d. Hak bersama atas tanah; 

yang semuanya merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak 

terpisahkan. 

Rumah susun, sebagaimana telah diuraikan, mencakup kesatuan sistem 

kepemilikan, baik kepemilikan individu maupun kepemilikan bersama. Untuk itu, 

pembangunan suatu rumah susun perlu direncanakan dengan matang sejak awal 

sebelum konstruksi dan setelah konstruksi tersebut selesai, yaitu fase pengelolaan 

dari rumah susun yang bersangkutan. Hal ini karena pembangunan rumah susun 

memerlukan persyaratan-persyaratan teknis dan administratif yang lebih berat 

dibandingkan pembangunan rumah tapak (landed house). Seperti misalnya dalam 

membangun rumah susun, pelaku pembangunan wajib menjamin keselamatan 

bangunan, keamanan, ketentraman, ketertiban penghunian, dan keserasian dengan 

lingkungan sekitarnya, Sarusun baru dapat dihuni setelah mendapatkan Sertifikat 

Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Daerah setempat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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Bagian-bagian rumah susun yang sifatnya perseorangan dan terpisah dikelola 

sendiri oleh pemilik satuan rumah susun yang bersangkutan, sedangkan bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama dikelola secara bersama oleh seluruh 

pemilik satuan rumah susun melalui Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan 

Rumah Susun (“PPPSRS”).6 

PPPSRS wajib dibentuk sebagaimana diamanatkan oleh UU Rusun Pasal 74 

ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (PP 

Rusun) dimana untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama, para penghuni 

dalam suatu lingkungan rumah susun baik untuk hunian maupun bukan hunian 

wajib membentuk perhimpunan penghuni untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan bersama yang bersangkutan sebagai pemilikan, penghunian, dan 

pengelolaannya.7 Pada tahap awal, pembentukan PPPSRS akan difasilitasi oleh 

pelaku pembangunan rumah susun selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak sarusun 

diserahkan kepada pemilik.8 

Kewajiban membentuk PPPSRS secara filosofis merefleksikan, bahwa 

penghuni yang satu dengan yang lain ada suatu keterikatan hukum dan ikatan 

kebatinan dalam menggunakan fasilitas maupun sarana yang tersedia dalam rumah 

susun.9 PP Rusun mengatur PPPSRS mempunyai fungsi sebagai berikut:10 

a. membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib, dan aman;  

b. mengatur dan membina kepentingan penghuni; 

                                                             
6 Eman Ramelan, dkk., Problematika Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam 

Pembebanan Dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 5 
7 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Pasal 54 ayat (1) 
8 a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Op. Cit., Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 59 ayat (2) 

   b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2015 ditafsirkan masa transisi  

adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik, 

meskipun sarusun belum seluruhnya terjual.  
9 Eman Ramelan, dkk., Op. Cit., hlm. 30 
10 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, Op. Cit., Pasal 56 
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c. mengelola rumah susun dan lingkungannya. 

Hal yang kurang lebih sama juga diatur dalam UU Rusun, dimana PPPSRS 

berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan 

dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, 

dan penghunian11, karena begitu PPPSRS telah terbentuk, pelaku pembangunan 

rumah susun segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan 

tanah bersama kepada PPPSRS. 

Pengaturan mengenai PPPSRS di dalam UU Rusun tidak diatur secara lengkap 

dan detail, seperti misalnya tidak ada pengaturan mengenai tata cara pembentukan, 

struktur organisasi, tugas dan fungsi pengurus. UU Rusun mengamantkan bahwa 

pengaturan yang lanjut tentang PPPSRS akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Namun sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah berdasarkan UU Rusun belum 

terbentuk, sehingga saat ini untuk pembentukan PPPSRS masih menggunakan PP 

Rusun sebagai dasar dan pedoman sepanjang tidak bertentangan dengan UU Rusun. 

PP Rusun mengatur bahwa pembentukan PPPSRS dilakukan dengan 

pembuatan akta yang disahkan oleh bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota, 

khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur.12 Dari penjelasan pasal 

per pasal ketentuan tersebut tidak diterangkan lebih lanjut mengenai maksud dari 

istilah akta, apakah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah akta autentik 

atau akta di bawah tangan.  

Tidak adanya penjelasan mengenai jenis akta apa yang dimaksud dapat 

menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya karena dikenal ada dua 

jenis akta yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan sebagaimana pengaturan 

                                                             
11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Op. Cit., Pasal 75 ayat (2) 
12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, Op. Cit., Pasal 54 ayat (2) 
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mengenai alat bukti surat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan surat sebagai 

alat bukti terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang 

pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang 

membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti 

tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; 

2. Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan 

sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum 

di dalamnya; 

3. Surat-surat lainnya yang bukan akta.  

 

Hal ini berbeda dengan pendirian perseroan terbatas yang diatur secara tegas dalam 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas (“UU PT”) bahwa cara mendirikan perseroan harus dibuat “secara tertulis” 

(schriftelijk, in writing) dalam bentuk akta yakni:13 

1. Berbentuk Akta Notaris (Notariele Akte, Notarial Deed), tidak boleh 

berbentuk akta bawah tangan (underhandse akte, private instrument), 

2. Keharusan Akta Pendirian mesti berbentuk Akta Notaris, tidak hanya 

berfungsi sebagai probationis causa. Maksudnya Akta Notaris tersebut 

tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian 

perseroan. Tetapi Akta Notaris itu berdasar Pasal 7 ayat (1), sekaligus 

bersifat dan berfungsi sebagai solemnitatis causa yakni apabila tidak 

dibuat dalam Akta Notaris, akta pendirian perseroan ini tidak memenuhi 

syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh 

pemerintah dalam hal ini Menhuk & Ham. 

 

Mengenai ketidakjelasan penggunaan jenis akta ini, Dr. Urip Santoso, SH., MH. 

berpendapat bahwa, oleh karena PPPSRS sebagai badan hukum, maka untuk 

menjamin kepastian hak, kewajiban, larangan, kewenangan, dan tanggung jawab 

masing-masing pemilik dan penghuni satuan rumah susun kesepakatannya perlu 

                                                             
13 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 168-169 
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dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh 

bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota, khusus untuk wilayah Provinsi DKI 

Jakarta oleh gubernur.14 

Contoh kasus mengenai terjadinya perbedaan pendapat dan penafsiran 

mengenai pengertian akta ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara No. 92/G/2013/PTUN-JKT juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara No. 50/B/2014/PT.TUN.JKT juncto Putusan Mahkamah Agung No. 79 

K/TUN/2015 yang memutuskan bahwa pengesahan akta pendirian PPPSRS oleh 

Gubernur DKI Jakarta yang didasari oleh akta pendirian PPPSRS yang dibuat 

dibawah tangan dan kemudian dilakukan waarmerken oleh Notaris adalah batal. 

Pengadilan berpendapat bahwa akta pendirian PPPSRS yang dijadikan dasar untuk 

disahkan Gubernur DKI Jakarta harus merupakan akta autentik yang dibuat 

dihadapan Notaris. 

Selanjutnya dikarenakan pengaturan mengenai pembentukan PPPSRS oleh PP 

Rusun dianggap belum mencukupi kemudian terbit Keputusan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Selaku Ketua Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian 

Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional Nomor 

06/KPTS/BPK4N/1995 Tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran 

Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun 

(“Kepmen PR”) dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 

15/Permen/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Rumah 

Susun Sederhana Milik (“Permen PR”). Kepmen PR mengatur bahwa hasil rapat 

pembentukan PPPSRS dituangkan dalam risalah (notulen) rapat untuk kemudian 

                                                             
14 Urip Santoso, Dr., SH., MH., Hukum Perumahan, (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 465 
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dinyatakan dalam suatu akta Notaris, demikian juga dalam Permen PR diatur bahwa 

naskah akta pendirian yang telah disiapkan oleh panitia musyawarah akan 

dimintakan persetujuan dalam musyawarah pembentukan PPPSRS. 

Yang menarik kemudian adalah pengaturan dalam Permen PR dimana dalam 

tersebut Pasal 21 ayat (1) diatur bahwa pengurusan pengesahan akta pendirian dan 

anggaran dasar serta anggaran rumah tangga PPPSRS ke Notaris dilakukan 

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan (pengurus). Penggunaan 

terminologi pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar serta anggaran rumah 

tangga PPPSRS ke Notaris dalam ketentuan ini jelas-jelas bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 54 ayat (2) PP Rusun yang mengatur bahwa akta pendirian PPPSRS 

disahkan oleh Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan untuk 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, meskipun 

dalam ketentuan Peralihan Pasal 40 Permen PR ini diatur bahwa Peraturan 

Perundang-undangan yang telah ada dan berkaitan dengan pembentukan 

perhimpunan penghuni rumah susun sederhana milik sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Menteri ini tetap berlaku. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Permen PR 

tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi asas-asas hukum seperti 

Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Lex Specialis Derogat Legi Generali, maupun 

Lex Posterior Derogat Legi Priori.15    

Kemudian mengenai Notaris yang diberikan kewenangan untuk mengesahkan 

Akta Pendirian PPPSRS, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

                                                             
15 a. Lex Superior Derogat Legi Inferiori berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang 

lebih peraturan yang lebih rendah secara hierarki perundang-undangan. 

b. Lex Specialis Derogat Legi Generali berarti pada peraturan yang sederajat, peraturan yang 

bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. 

c. Lex Posterior Derogat Legi Priori berarti pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling 

baru mengesampingkan peraturan yang lama. 
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Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) tidak 

diatur bahwa Notaris berwenang untuk melakukan pengesahan atas akta pendirian 

dan anggaran dasar/rumah tangga PPPSRS. Namun demikian di dalam Pasal 15 

ayat (3) UUJN diatur bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tetap terbuka peluang bagi Notaris 

untuk melakukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar/rumah tangga 

PPPSRS, sepanjang mengenai kewenangan dan bentuk pengesahan yang dilakukan 

Notaris diatur secara lebih jelas dan tegas. 

Satu lagi yang menarik adalah pengaturan dalam Pasal 22 ayat (1) Permen PR 

yang mengatur bahwa pendaftaran PPPSRS sebagai badan hukum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan selambat-lambatnya satu 

bulan setelah selesainya pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar/rumah 

tangga oleh Notaris. Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa PPPSRS mendapatkan 

status badan hukum dengan disahkannya akta pendirian PPPSRS oleh Notaris dan 

status badan hukum PPPSRS tersebut harus didaftarkan ke lembaga yang 

berwenang untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya 

saja masalahnya Permen PR tersebut tidak mengatur secara jelas dan tegas lembaga 

mana yang berwenang untuk melakukan pencatatan status badan hukum PPPSRS.  

Tidak jelas dan tegasnya serta adanya pertentangan antara peraturan perundang-

undangan yang mengatur perihal pembentukan PPPSRS mengakibatkan 

kebingungan di kalangan pelaku pembangunan rumah susun, pemilik dan penghuni 

rumah susun, PPPSRS, dan Notaris, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa 

yang terkait dengan pembentukan PPPSRS. 
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Pada tanggal 18 Oktober 2018, diundangkanlah Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan 

Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (“Permen PUPR”). Permen PUPR ini 

mencabut Kepmen PR dan Permen PR sehingga untuk selanjutnya Permen PUPR 

inilah yang akan menjadi salah satu pedoman pembentukan PPPSRS. 

Permen PUPR ini mengatur bahwa pembentukan PPPSRS dilakukan dengan 

pembuatan akta pendirian disertai dengan penyusunan anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga. Namun sekali lagi Permen PUPR ini tidak secara jelas dan tegas 

mengatur jenis akta pendirian yang dimaksud, apakah akta autentik ataukah akta di 

bawah tangan. Hal ini tentu saja masih tetap dapat menimbulkan penafsiran yang 

berbeda di kalangan Notaris yang akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum 

bagi Notaris khususnya ketika menghadapi klien PPPSRS. Apabila yang dimaksud 

oleh pembuat Permen PUPR adalah akta autentik yang dibuat dihadapan notaris 

maka seharusnya hal tersebut diatur secara jelas dan tegas dalam Permen PUPR 

tersebut sebagaimana pengaturan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas 

dalam UU PT yang mengatur secara jelas dan tegas bahwa akta pendirian perseroan 

terbatas harus dibuat dengan akta notaris.      

Sama halnya seperti Kepmen PR dan Permen PR yang telah dicabut, Permen 

PUPR ini juga belum mengatur secara tegas mengenai kapan terjadinya PPPSRS 

memperoleh status badan hukum. Kejelasan mengenai kapan terjadinya PPPSRS 

memperoleh status badan hukum sangat diperlukan untuk mengetahui kapan 

PPPSRS dapat bertindak secara hukum dan mengikat pihak ketiga. Namun 

demikian Permen PUPR ini mengatur bahwa akta pendirian, anggaran dasar, dan 

anggaran rumah tangga PPPSRS dicatatkan kepada instansi teknis pemerintah 
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daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perumahan, khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada instansi teknis 

pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perumahan yang dibuktikan dengan nomor registrasi pencatatan. Dari ketentuan ini 

dapat ditafsirkan bahwa pada saat akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga PPPSRS disetujui oleh musyawarah pembentukan PPPSRS maka 

PPPSRS telah memperoleh status badan hukum berdasarkan UU Rusun dan 

pencatatan kepada instansi teknis pemerintah tersebut hanyalah proses administrasi 

pendaftaran PPPSRS sebagai badan hukum. 

Di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Permen PUPR tersebut ditindak 

lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang 

Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik (“Pergub DKI”). Berbeda dengan 

Permen PUPR, di dalam Pergub DKI ini telah lebih jelas dan tegas diatur bahwa 

pendirian PPPSRS harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 54 ayat (2)). Namun 

mengenai pencatatan dan pengesahan akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga di dalam Pergub DKI sendiri terdapat konflik norma dimana pada 

Pasal 54 ayat (4) diatur bahwa akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga PPPSRS harus dicatat dan mendapat pengesahan dari Gubernur sedangkan 

pada Pasal 60 ayat (1) diatur bahwa akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga PPPSRS harus dicatatkan dan disahkan oleh Kepala Dinas yang 

dibuktikan dengan nomor registrasi pencatatan dengan diketahui dan ditembuskan 

kepada Walikota sesuai wilayah domisili PPPSRS. 

Belum tegasnya dan jelasnya pengaturan mengenai pembentukan PPPSRS dan 

masih adanya perbedaan pengaturan di beberapa peraturan perundang-undangan 
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khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga diperlukan kajian 

secara ilmiah terkait proses pembentukan PPPSRS dan lahirnya badan hukum 

PPPSRS. 

Maka berdasarkan atas latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk 

membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul: Analisis Yuridis Konflik Norma 

Pengaturan Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan 

Rumah Susun (PPPSRS) Antara Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 

132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik Dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. 

 

1.2. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konflik norma pengaturan pembentukan PPPSRS di Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta antara Peraturan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik 

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. 

2. Bagaimana terjadi dan lahirnya PPPSRS sebagai badan hukum menurut 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah: 
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1. Untuk menganalisis konflik norma pengaturan pembentukan PPPSRS di 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta antara Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 

Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun sehingga ditemukan norma yang 

tepat dalam pembentukan PPPSRS. 

2. Untuk menganalisis terjadi dan lahirnya PPPSRS sebagai badan hukum 

menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun 

sehingga dapat diketahui pada saat kapan PPPSRS sudah dapat mewakili 

kepentingan pemilik dan penghuni Sarusun baik di dalam maupun di luar 

pengadilan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharpkan dapat bermanfaat, yaitu: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai materi muatan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur pembentukan PPPSRS dan 

pemberian status badan hukum PPPSRS. 

b. Memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan pembentukan PPPSRS dan badan hukum PPPSRS 

serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut. 
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2. Manfaat Praktis: 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu: 

a. Dapat menambah wawasan bagi pelaku pembangunan rumah susun, 

pemilik dan penghuni rumah susun dalam membentuk PPPSRS. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat peraturan perundang-

undangan dalam membuat peraturan yang terkait dengan pembentukan 

PPPSRS dan penentuan status badan hukum PPPSRS. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi kajian-kajian dari literatur mengenai jenis, fungsi dan materi muatan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan PPPSRS serta berisi 

kajian-kajian mengenai badan hukum di Indonesia. 

 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data, dan analisa data yang ada untuk menjawab permasalahan yang 

dirumuskan. 
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BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisa 

Bab ini berisi analisa atas konflik norma yang terdapat dalam pengaturan mengenai 

pembentukan PPPSRS dan berisi analisa atas waktu dan lahirnya status badan 

hukum PPPSRS.  

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis atas hasil penelitian yang 

dilakukan serta diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

dirumuskan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


