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K o t t o

"Dirikanlah banjak-banjak rumah, dengan sendirinja 

kesulitan perumahan akan lenjap"

(dari pidato Menteri Sosial Republik 

Indonesia pada upacara pelantikan 

Panitia Perneriksa Perumahan tahun 1953)
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etudi saya*

Saya sadar bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari pel- 
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Oleh karena itu dengan puji syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas berkat dan rakhmatNya maka saya telah dapat ir.e- 

nyelesaikan skripsi ini dalair. rangka nemenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukurr. Universi

ty s Airlangga di Surabaya.

Kesempatan ini saya pergunakan untuk menyampaikan 

terima kasih yang sedalam dalaranya kepada B^pak R. Soetojc 

PrawirohamidjojOj S.H. baik sebagai pembinbing maupur, per.guji. 

Ucapan terima kasih ini juga saya sair.paikan kepada :

1. Ibu I'ar~halena Pohan, S.H. dan Ifcu Moerdiati Soebagyo, £.H. 

sebagai team penguji.

2. Bapak dan Ibu Dosen yang lain yang t?lah isersberikan ilrau 

selama saya berkuliah di fakultas ini.

3* Eapak Koesno Wibowo, S.H. yang telah rcemberikan pinjai'an 

beberapa bahan-Lahan kepustakaan yar.g penting.

4. Ayah dan Ibu saya yang saya hormati dan amat saye sayangi 

yar.g telah memberi dorongan mental yar.g tidak hent.i-he*iti- 

nya kepada saya dalam mengerjakan penyusunan skripsi ini,
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khususnya kepada Ayah dr. Tanoe Notodihardjo yang dengan 

kesabarannya telah mernbantu saya untuk mengataei kesulitan 

eaya dalam meiighadajd kepustakaan yang berbahasa Belanda. 

Semoga penulisan skripsi ini akan mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.

Surabaya, April 1984 

Ari Hoediretna
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P E N D A H U L U A N

A. Permasalahan : Latar belakang dan Rumusannya

Apabila di Indonesia pada awal tahun 1984 sekarang 

ini orang berbicara tentang "perumahan", maka umumnya yang 

terbayang dalam pikiranftya ialah gambaran tentang rencana- 

rencana dan kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan oleh 

Pemerintah dan masyarakat dipelbagai daerah untuk melaksana- 

kan pembangunan proyek-proyek perumahan, baik dari jenis-jenis 

perumahan tempat tinggal yang sederhana, yang menengah, &arr.- 

pai yang mev/ah, maupun macam-macam bangunan, asrama, perkan- 

toran, gedung-gedung perhotelan dan lain-lain.

Memang demikianlah, semua itu sesuai dengan kebijaksa

naan Pemerintah dalam bidang perumahan, yaitu melaksanakan 

dan meningkatkan pembangunan perumahan yang terarah dan melu- 

as, khususnya rumah-rumah dengan harga yang dapat dijangkau 

oleh rakyat banyak* Hal itu telah digariskan dalam 

Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Ketiga dan Pola Umum Perr.ba- 

ngunan Lima Tahun Keempat yang rcasing-masing tercantum dalan: 

Naskah Garis-garis Beset* Haluan Negara yang menjadi bagian 

dari Ketetapan Ma.ielis Permusyawaratan Pakyat Komer IV/KPR/ 

1978 dan dalam Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara yang 

menjadi bagian dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Pakyat 

Nomer II/MPR/1983. Sejalan pula dengan pendirian Pemerintah
I

tersebut, maka dalam Kabinet Pembangunan III diangkatlah se

orang Menteri Kuda Urufean Perumahan Pakyat (yang diperbantukan

1
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kepada Menteri Pekerjaan Umum), dan dalam Kabinet Pernbangunan 

IV diangkat seorang Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah maupun 

kegiatan-kegiatan dalam masyarakat sendiri dalam bidang pem- 

bangunan perumahan pada waktu ini, menimbulkan kesan dan ha- 

rapan-harapan yang menggembirakan. Akan tetapi kalau kita me- 

nengok ke masa yang lampau, akan kita sadari bahwa masih ba

nyak sekali yang haru6 dilakukan untuk dapat mengatasi kebu- 

tuhan perumahan itu, apaiagi jika diingat■bahwa jumlah pendu

duk Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dengan persenta- 

se yang masih perlu diperkecil lagi, Sebab, sesungguhnyalah 

pernbangunan perumahan seperti yang dapat dilihat sekarang ini 

baru dapat secara terarah dan raeluas dilaksanakan berangsur- 

angsur mulai tahun-tahun tujuhpuluhan. Sebelum itu tidak demi- . 

kian keadaannya, meskipun kebijaksanaan Pemerintah mengenai 

bidang perumahan seperti disebutkan dalam Naskah Pernbangunan 

Lima Tahun Ketiga dan Keempat di atas sebenarnya jauh sebelum 

itu sudah pula men jadi, jiv/a Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomer 6 Tahun 1962, yang kemudian ditetapkan

menjadi Undang-undang dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1964.i
Dalam penjelasan tentang Undang-undang Nomer 1 Tahun 1964 da

pat kita baca bahwa :

untuk mengatasi kesulitan akan perumahan tersebut tidak- 
lah cukup dengan mengatur pembagian perumahan dan ruangan 
yang sudah ada akan tetapi harus menambah jumlah perusah- 
an dengan pernbangunan secara berangsur-angsur mengingat 
prioritas dan urgensinya1
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Namun, sejarah menunjukkan bahwa keadaan Pemerintah 

dan masyarakat Indonesia pada waktu itu belum memungkinkan 

untuk dapat melaksanakan hasrat dan rencana-rencana untuk me- 

mulai pernbangunan perumahan seperti yang diinginkan. Jadi apa- 

kah pada waktu yang lalu itu yang telah dsn dapat dilakifcan untuk 

memenuhi kekurangan akan kebutuhan perumahan ?. Jawabnya jelas 

dan sederhana. Untuk mengatasi keperluan akan perumahan, ter- 

utama dikota-kota, perumahan dan ruangan-ruangan perumahan 

yang ada harus dibagi-bagikan dan penggunaan perumahan harus 

diatur,

Tidak perlu dipersoalkan lagi bahwa Pemerintahlah yang 

mempunyai kewajiban dan wewenang untuk melaksanakan pengaturan 

tentang penggunaan dan pembagian perumahan itu dan dalam hu

bungan itu juga tentang masalah sewa-menyewa perumahan yang 

berkaitan langsung dengan penggunaan perumahan itu,

Akan tetapi pelaksanaan membagi-bagikan perumahan itu 

bagi Pemerintah tidak semudah seperti menuliskannya di atas 

kertas. Betapa sulitnya tugas membagi-bagikan perubahan yang 

ada itu, antara lain dapat kita baca dalam buku Laporan Pani

tia Pemeriksa Peiiumahan yang dibentuk oleh Pemerintah pada 

tahun 1953, pada Bab Pendahuluan sebagai berikut :

Pemetjahan masalah pembagian perumahan itu nampaknja, 
sebagaimana telah Saudara njatakan dalam pelantikan kami 
t'simpel" sekali, ialah : "Dirikan banjak-banjak rumah, 
dengan sendirinja kesulitan perumahan akan lenjap",
Karena keadaan keuangan Negara pada dewasa ini dan ku- 
rangnja teknisi dan alat2 , maka pernbangunan setjara 
besar-besaran dan Sekaligus tidak mungkin, sehingga per- 
lulah difikirkan djalan samping keluar (way-out) jang 
lain. Lebih2 karena kemampuan masjarakat sendiri sangat

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU STUDI MENGENAI ... ARI HOEDIRETNA



kurang^

M I L I K
PERPUSTAKAAN 

•ONIVERSITAS A1RLANGOA*
a U R A B A Y A

Selanjutnya dalam Pendahuluan Laporan yang sama dikatakan :

Masalah perumahan pada umumnja mempunjai dua tjorak, 
jang pertama mengenai masalah pembangunan perumahan, 
6edang jang kedua semata-mata mengenai tjara pembagian 
perumahan jang ada (woonruimteverdeling)*
Perhatian terhadap kedua masalah ini telah mentjapai 
puntjaknja karena 6Udah terdjadi beraneka warna ekses, 
dan oleh karena keadaan dalam pada itu tidak mendjadi 
baik, sebaliknja semakin lama semakin buruk, maka keti- 
dak puasan rakjat di-kota2 besar, terutama sekali di- 
kota Djakarta, hampir2 tidak terbendung lagi-5

Juga sesudah berlakunya Undang-undang Nomer 1 Tahun 1964 

kesulitan-kesulitan tidak berkurang, bahkan menunjukkan tanaa- 

tanda meningkat, seperti terbukti dari lebih banyaknya terjadi 

sengketa-sengketa perumahan. Dalam hal ini dapat dikutipkan 

di sini apa yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Perumahan 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 24 April 1968, 

dalam kuliah upgrading course wartawan tentang Masalah Peru

mahan Dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai berikut :

Tuntutan jang datangnja dari pemilik mulai sedjak tahun
1962 achir meningkat pada tahun 1964 harr.pir 99%;
Berikut ini dikemukakan daftar banjaknja sengketa :
■1 ,Tahun 1962 s/d 1964 djumlah sengketa l.k. 400 buah

dan dapat diselesaikan l*k. 200 
buah,

2*Tahun 1964 s/d 1966 djumlah ini meningkat l.k, samp&i
500 sengketa termasuk sisa jang la 
ma dan jang dapat diselesaikan
l.k. 200-250 st.

3*Tahun 1966 s/d awal 1968 djumlah sengketa l.k, 600 st
termasuk sisa jang lama dan ter- 
achir ini sedang dalam taraf per- 
bahasan penjelesaian panitia, 

Djumlah2 sengketa tersebut mengalami kenaikan setiap 
tahun, Belum lagi persoalan sengketa , . , ,

Dalam tulisan ini akan dipelajari dan diteliti kembali

perkembangan sekitar peraturan-peraturan perundang-undangar.
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dibidang perumahan, khusushya mengenai penggunaan dan sewa- 

menyewa perumahan yang mempunyai hubungan dengan tugas Pemerin

tah dalam membagi-bagikan perumahan yang terbatas jumlahnya 

itu. Diharapkan tulisan ini akan dapat memberikan gambaran 

dan jawaban terhadap masalah-masalah dibawah ini :

1. Bagaimana dan sampai kemana persoalan-persoalan dan 

kesukaran-kesukaran yang pernah dihadapi Pemerintah 

dalam urusan perumahan;

2. Sampai sejauh mana peraturan-peraturan perundang- 

undangan yang pernah diadakan dapat memecahkan kesu- 

litan-kesulitan itu atau sebaliknya telah menimbulkan 

persoalan-persoalan baru dalam urusan perumahan;

3. Apakah sebenarnya kunci penyelesaian masalah kebutuhan 

 ̂perumahan secara nasional ? .

B* Penjelasan Judul

Bunyi judul tulisan ini lengkapnya ialah "Suatu studi 

mengenai perkembangan peraturan-peraturan perundang-undangan 

tentang penggunaan dan sewa-menyewa perumahan di Indonesia", 

Pengertian istilah "perumahan" di sini ialah seperti 

yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomer 49 Tahun 1963 

tentang hubungan sewa-menyewa perumahan, pasal 1 yang berbunyi 

antara lain "perumahan ialah bangunan atau bagiannya termasuk 

halaman dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu yang di- 

pergunakan oleh seseorang, perusahaan atau badan lain untuk 

tempat tinggal dan/atau keperluan lain"^«

Dengan "peraturan-peraturan perunaang-undangan tentang
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penggunaan dan sewa-menyewa perumahan" dimQksudkan peraturan- 

peraturan perundang-undangan yang khusus diadakan untuk menga- 

tur penggunaan dan sewa-menyewa perumahan, maupun peraturan- 

peraturan perundang-undangan perumahan yang lain yang menjadi 

dasar atau bersangkut paut dengan peraturan-peraturan tersebut 

di atas.

Yang diartikan dengan nsuatu studi mengenai perkem- 

bangan" ialah suatu usaha untuk mengikuti kembali, mempelajari 

dan memahami suatu perkembangan, dalam hal ini perkembangan 

peraturan-peraturan perumahan. Jelasnya dalam tulisan ini 

perhatian dipusatkan .terutama pada perkembangannya, seperti 

lahirnya, perubahan-perubahannya, tidak berlakunya lagi 

peraturan-peraturan itu serta faktor-faktor yang berhubungan 

dengan hal-hal tersebut.

Secara menyeluruh judul tulisan ini dimaksudkan untuk 

menerangkan dan menjawab persoalan-persoalan yang telah dike

mukakan dalam "Permasalahan" yang diuraikan di atas.

C. Alasan Pemilihan Judul

Cukup banyak karya-karya tulis yang sudah ada mer.genai 

masalah perumahan pada umumnya, dan mengenai penggunaan dan 

sewa-menyewa perumahan pada khususnya, Sebagian tulisan-tiilis- 

an itu berisi himpunan dan/atau penjelasan-penjelasan peratur- 

an-pe^aturan yang ada, sebagian yang lain be.rsifat kupasan- 

kupasan atau per.elitian-penelitian terhadap peraturan-peratur

an tersebut. Namun hair.pir semua tulisan-tulisan itu ditujukar. 

untuk kcnsumsi penget&huan/penerangan praktis tentang prosedur
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prosedur dan aspek-aspek hukum yang lain dalam urusan perumah

an.

Baru sekali saya menjumpai uraian yang bersifat mene- 

rangkan dan meninjau masalah perumahan dalam perkembangannya, 

yang menyangkut suatu masa antara tahun 1945 sampai dengan 

tahun 1954. Uraian itu terdapat dalam "Laporan Panitia pemerik- 

sa Perumahan", yang selesai disusun pada bulan Oktober 1954- 

panitia Pemeriksa Perumahan yang dimaksud di sini ialah 

Panitia yang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Sosial 

Republik Indonesia No. Kab. 1-4-18/4970 tanggal 22 Desember 

1953, sebagai akibat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Repu

blik Indonesia No. 73/K/1953 (lihat lar.piran I),

Tertarik oleh isi Laporan Panitia Pemeriksa Perumahan 

tersebut di atas, timbul keinginan pada saya untuk mengadakan 

studi tentang perkembangan masalah perumahan itu, bukan hanya 

sampai tahun 1954 tetapi sampai sekarang, sejak sesudah prok- 

lamasi kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya mengenai per

kembangan peraturan penggunaan dan sev.a-menyev.-a perumahan.

D. Tujuan Penuligan

Penulisan skripsi ini dikerjakan untuk :

1. memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakul- 

tas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya.

2. memberikan sumbangan pada kepustakaan tentang perumahan yang 

jarang memberikan perhatian kepada masalah penggunaan dan 

sewa-menyewa perumahan dalam perkembangannya di Indonesia 

yang telah berjalan dalam .waktu lebih dari tigapuluh lima
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tahun,

E, Metodologi

1, Pendekatan masalah

Dalam mempelajari suatu perkembangan seperti dimaksud 

dalam judul skripsi ini, akan dipergunakan pendekatan historis- 

analitis, dan bukan hanya historis-deskriptif. Dalam hal ini 

masalah-masalah tidak hanya dihimpun secara kronologis, tapi 

akan dilakukan pembandingan terhadap hal-hal yang saling ber- 

kaitan yang terjadi dalam waktu yang berlain-lainan,

2* Sumber Data

Penulisan skripsi ini didasarkan terutama pada studi 

kepustakaan. Disamping itu beberapa data didapat dari hasil 

wav/ancara dengan beberapa orang dari lingkungan keluarga saya 

sendiri, khusus mengenai keadaan perumahan di daerah kekuasaan 

Republik Indonesia pada masa perjuangan bersenjata,

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dihimpun dan dipisah-pisahkan 

menurut jenis masalah dan menurut waktu terjadinya masalah- 

masalah itu.

4* Analisa Data

Dengan himpunan data yang telah saya pisah-pisahkan itu 

saya lakukan pembandingan-pembandingan yang diarahkan untuk 

mendapatkan sesuatu kesimpulan yang menyeluruh dari perkem

bangan yang terjadi.

F# Pertanggungjawaban Slstematika

Untuk dapat mencapai sebaik-baiknya maksud yang ter-
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kandung dalam judul skripsi ini, disusunlah penulisan ini me

nurut sistematika seperti di bawah ini,

Sesudah Pendahuluan, dalam Bab I akan ditinjau peng- 

aturan penggunaan perumahan pada tahun-tahun pertama sesudah 

Proklamasi Kemerdekaan, Keadaan waktu itu ditandai oleh adanya 

konflik antara Republik Indonesia yang mempertahankan kemerde- 

kaannya dengan pihak Belanda yang ingin menguasai kembali wi- 

layah bekas Hindia Belanda, Akibat situasi konflik itu, ter- 

bagilah Indonesia dalam dua bagian, yaitu daerah yang dikuasai 

Pepublik Indonesia dan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah 

pendudukan Belanda, Keadaan dan suasana masyarakat dalam kedua 

daerah itu tentu berlainan. Juga dalam bidang perumahan perso- 

alan-persoalannya tidak sama, Hal tersebut akan diuraikan se

cara tersendiri-tersendiri*

Dalam Bab II akan dipelarai perkerabangan selanjutnya 

penggunaan dan sewa-menyewa perumahan, Yang akan ditinjau ialah 

terutama perkembangan pehgaturan sewa-menyewa perumahan dikota- 

kota besar sesudah terjadinya Penulihan Kedaulatan, dilihat me

nurut beberapa aspek permasalahan sewa-menyewa perumahan, Bab 

ini dibagi meliputi perkembangan empat segi sewa-menyewa pe

rumahan, yaitu :

a, terjadinya hubungan sewa-menyewa,

b, hubungan antara pemilik (yang menyewakan) dan penyewa;

c, penghentian hubungan sewa-n.enyewa;

d, sengketa sewa-menyewa.
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Bab III akan menerangkan perkembangan aparatur Peroerin- 

tah dalair urusan perumahan yang tidak jarang mengalami perubah- 

an-perubahan atau penyempurnaan-penyempurnaan untuk disesuaikan 

dengan keperluan situasi yang berlaku.

Akhirnya apa yang diuraikan dan ditelaah dalam Bab I 

eampai dengan Bab III akan dituangkan dalam suatu ringkasan 

yang menyeluruh, yang merupakan Penutup hasil studi yang telah 

dilakukan.
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PENGATURAN PENGGUNAAN PERUMAHAN PADA TAHUN-TAHUN 

PERTAMA SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN 

Seperti sudah disinggung dalam Pendahuluan, sesudah 

Perang Dunia II berakhir dan kemudian bangsa Indonesia mem- 

proklamasikan kemerdekaanrya pada' tanggal 17 Agustus 1945# 

terjadilah sengketa antara bangsa Indonesia dengan pihak Belan

da, Pemerintah Belanda beranggapan bahwa dengan selesainya 

Perang Dunia II, Indonesia harus kembali pada statusnya sebe

lum perang sebagai wilayah Hindia Belanda, sedangkan bangsa 

Indonesia sudah bertekad mempertahankan kemerdekaan yang telah 

diproklamasikan itu. Sebagai akibat konflik tersebut terjadilah 

perjuangan bersenjata yang berlangsung sampai hampir lima tahun.

Selama masa sengketa itu, wilayah Indonesia terbagi men- 

jadi dua bagian, yaitu daerah kekuasaan Republik Indonesia dan 

daerah yang diduduki dan dikuasai oleh Belanda. Desakan- 

desakan militer Belanda menyebabkan berangsur-angsur daerah 

Republik Indonesia makin menyempit, sedangkan daerah kekuasaan 

Belanda makin meluas dan meliputi sebagian besar wilayah 

Indonesia, termasuk kota-kota besar. Tetapi akhirnya dengan 

Pemulihan Kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 seluruh 

daerah Indonesia kerabali kepada bangsa Indonesia sendiri.

Karena situasi seperti yang digambarkan di atas maka 

apabila kita hendak membicarakan masalah perumahan sesudah 

proklamasi kemerdekaan mau tidak mau kita harus meninjaunya 

menurut keadaan dikedua daerah yaitu di daerah Republik
4

BAB I

11

I
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Indonesia dan di daerah pendudukan Eelanda, Sebabnya ialah 

G v a s a n a dan kondisi masyarakat dalam kedua daerah tersebut 

sama sekali berlajnan*

A, Masalah Perumahan di Daerah Yang Dikuasai Pepublik 

Indonesia

Data dalam kepustakaan mengenai perumahan di daerah 

Republik Indonesia antara tahun-tahun 1945 sampai dengan 

tahun 1950, boleh dikatakan tidak dapat saya temukan.

Hanya dapat saya jumpai satu peraturan perundang&n yang me- 

menyangkut perumahan, yang terdapat dalam Laporan panitis 

Perneriksa Perumahan (Oktober 1954)) yaitu Peraturan Menteri 

Negara Pepublik Indonesia Koordinator Keamanan No, R.I./4 

tahun 1949 tertanggal 4 Juli 1949 tentang "Mempergunakan 

gedung-gedung,r(lihat lampiran JI)#Peraturan Menteri Negara 

Koordinator Keamanan tersebut menetapkan pengaturan pengguna

an gedung-gedung/perumahan dalam kota Jogyakarta.

Peraturan itu kemudian diikuti oleh pengurauman kementerian 

Pekerjaan llmum, kantor Perumahan Jogyakarta tentang peraturan 

mengenai ijin penggunaan rumah atau gedung, tertanggal 

6-7-1949(lihat lampiran .III*Padahal waktu itu kota Jogyakarta 

telah diduduki oleh tentara Belanda sejak tanggal 19 Desember 

1948* Dalam rangkaian peraturan itu juga, maka pada tanggal 

15 Mei 1951 (sesudah Pemulihan Kedaulatan dan sesudah berdi- 

rinya Negara Kesatuan Republik Indonesia), dikeluarkan Pera

turan Daerah Kotapraja Jogyakarta No. 3/th 1951 tertanggal 

15 Mei 1951 tentang sev/a-menyev.’a rumah-rumah/gedung-gedung
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dalam lingkungan kantor perumahan Jogyakarta.

Apakah tidak adanya peraturan-peraturan tentang peru- 

mahan di daerah Republik Indonesia itu dapat diartikan bahwa 

kebutuhan perumahan waktu itu sudah demikian tnudah dapat dicu- 

kupi ?. Padahal berpuluh-puluh ribu orang meninggalkan kota- 

kota yang diduduki Belanda pindah kedaerah Republik Indonesia. 

Bagaimana mungkin mereka itu dimukimkan di daerah "pedalamar." 

tanpa nenimbulkan persoalan tersendiri ?•

Kenyataan sejarah inenun jukkan bahwa selama tahun-tahun

1945 sampai dengan tahun 1950 di daerah Republik Indonesia ti

dak pernah timbul gejolak-gejolak perumahan yang sampai meng- 

ganggu dan menyita perhatian Pemerintah secara khusus, walaupun 

sesekali terjadi juga kesalah fahaman kecil-kecil antara kelom- 

pok-kelompok pejuang "ffieroperebutkan" bangunan untuk asrama &i- 

salnya* Hal ini antara lain terbukti dari kenyataan, bahwa ba

ru pada tahun 1949 dirasa perlu untuk mer.gadakan pengaturan 

penggunaan perumahan dikota Jogyakarta, seperti diterangkan 

di atas. Itupun terjadi sesudah pasukan-pasukan Belanda masuk 

kota itu,

Dari hasil v/awancara dengan crang-orang yang mengalami 

masa itu diketahui bahwa tidak adanya masalah perumahan yang 

menyulitkan itu hanya dapat dimengerti dan diterangkan .jika di- 

hubungkan langsung dengan suasana perjuangan kemerdekaan waktu 

itu. Sebenarnya, semua segi kehidupan sehari-hari pada masa itu 

menghadapi kesempitan dan keterbatasan, bukan hanya perumahan 

juga pangan dan sandang dan keperluan yang lain-lain.
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Hamun dalam eemangat dan suasana perjuangan itu, bagi masya

rakat yang menjadi soal utama ialah hidup atau matinya Repu

blik Indonesia* Semua kepentingan perorangan sehari-hari de

ngan ikhias ditundukkan kepada kepentingan perjuangan#

Tidak ada keluhan terdengar, sebab semua orang tahu bahwa 

kekurangan dan kesulitan kehidupan sehari-hari itu bukan di- 

sebabkan oleh perjuangan, tetapi sebaliknya bahwa perjuangan 

kemerdekaan itulah diharapkan akan membawa perbaikan kehidup- 

an dan perbaikan nasib seluruh bangsa* Maka keikhlasan ber- 

korban dan rasa solidaritas dajam masyarakat itu menyebabkan 

tidak sulit untuk "menyerap" kedatangan beribu-ribu orang 

dari kota-kota besar itu, baik dalam hal kebutuhan berteduh 

maupun juga dalam hal keperluan yang lain, Eoleh dikata tidak 

ada gedung atau bangunan, atau ruangan yang tidak dipergunakan 

secara maksimal. Hampir tidak ada rumah tempat tinggal yang 

tidak dipakai oleh lebih dari satu keluarga, bahkan sudah me

rupakan hal yang biasa ada bangunan yang berfungsi ganda, 

ya untuk tempat tinggal'ya untuk markas tentara, maupun untuk 

kantor atau sekolah. Kemang jelaslah waktu itu daya penyesuai- 

an diri masyarakat terhadap keperluan perjuangan kemerdekaan 

merupakan faktor ketahanan yang penting yang telah dapat 

mengatasl segala kesulitan dan keterbatasan, termasuk masalah 

perumahan. Faktor lain yang ikut menentukan ialah adanya ke- 

yakinan dalam masyarakat bahwa semua itu hanya akan bersifat 

sementara; kemerdekaan bangsa akan menjamin datangnya hari 

depan yang lebih baik.
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B* Pengaturan Penggunaan Perumahan di Daerah Pendudukan 

Lain dari pada apa yang terjadi di daerah Republik 

Indonesia, maka di dserah-daerah pendudukan Belanda terutaiaa 

dikota-kota besar, penggunaan perumahan merupakan masalah yang 

langsung mendapat campur tangan Penguasa.

Pasukan-pasukan pendudukan Sekutu (Inggris) yang 

mula-mula datang ke Indonesia pada tahun 1945 merapunyai tugas 

utama roembebaskan dan merawat serta mengurusi pemulangan kern- 

bali bekas tawanan perang Sekutu. (yang ditawan oleh Jepang). 

Aparat untuk tugas tersebut ialah Relief Allied Prisoners of 

V/ar and Internees (disingkat RAPV/I), yang di daerah-daerah 

tertentu juga harus bertlndak sebagai peraerintahan darurat 

sementara* Untuk pelaksanaan tugasnya itu penguasa Inggris 

antara lain memerlukan tidak sedikit bangunan-bangunan/gedung- 

gedung, yaitu :

a. untuk memberi tempat tinggal kepada beribu-ribu pe-

ngungsi (bangsa .barat) dan orang lain yang tid^k
1

berumah, jadi sebagai tindak&n sosial;

b, guna kepentingan langsung pemerintahan, jadi untuk 

mendapat ruangan bagi dinas-dinas militer dan siril, 

termasuk perusahaan-perusahaan vital

Untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan itu penguasa 

Militer Ir.ggris berpendirian bahwa ia mempunyai hak atas 

segala bangunan.

Maka dikota-kota yang diduduki Sekutu terutams, di- 

ibukota Jakarta, RAP'WI. menguasai ruangan-ru«ngan tempat tir.g-
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gal dan perusahaan yang dipandangnya perlu dan nenyitanys 

tanpa tuntutan formal.

Kenurut perkembangannya sampai terjc.di Pemulihan 

Kedaulatan pada bulan Desember 1949 j penggunaan periur.ahan 

di daerah pendudukan dapat kita bagi menjadi dua fase, yaitu

a. masa penguasaan/pemilikan sementara perumahan 

(rekv/isisi);

b, nsasa sesudah pengembalian hak milik (derekwisisi).

1 . Masa penguasaan/pemilikan seroentara (rekwisisi)

Sepcrti telah dikemukakan di atas , pembesar-pembesar 

pendudukan Inggris berpendirian bahwa mereka mempunyai hak 

atas segala bangunan yang ada.

Eslam hubungan ini Kemori Penjelasan tentang 

’’Verordening Inbezitneming Gebouwen 1946" (disingkat V*I*G9 

daJarn S* 194o Ko. 21) menerangkan antara lain, bahwa antara 

Pemerintah Inggris dan Pemerintah Belanda terdapat suatu per

setujuan (rahasia) mengenai pelaksanaan pendudukan dan pelak

sanaan pemerintah Hindia Belanda, Dalam persetujuan itu antara 

lain disepakati behwa penguasaan atas perumahan yang diperlu- 

kan untuk pelaksanaan tugas pasukan-pasukan Sekutu dilakukan 

atas biaya -pemerintah Hindia Belanda, oleh periabat̂ pe.iftbat 

•pemerintah Hindia Bolanda dan atas dasar perundang-uncanfcan 

Hindia Belanda. Pembesar-pembesar militer Inggris hanya dalam 

hal-hal yang sar.gat mendesak diber.arkan melakukan tuntutan 

(rekwisisi) atas kekuasaannya sendiri. Namur, karena keadaan 

yang luar biasa pada v/aktu itu, boleh dikata semua penguasaan
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perumahan yang dilakukan, dilaksanakan sendiri oleh pembesar- 

pembesar Inggris^«

pada tanggal 1 Januari tahun 1946 didirikanlah Allied- 

Military Administration Civil Affairs Branch (disingkat 

AMACAB) dibav/ah perintah Letnan Gubernur Jenderal 

(Dr* H.J. van Mook), AMACAB itu merupakan badan dari tentara 

pendudukan Sekutu, sedangkan RAPWI dihapuskan. Untuk Jav/a dan 

Madura badan itu dipimpin oleh Chief Commanding Officer (di

singkat C.C.O) AMACAB di Jakarta; untuk Sumatera oleh C.C.O. 

AMACAB di Medan, sedang di daerah-daerah yang berkuasa adalah 

Commanding Officer (disingkat C.O) AMACAB, Pada bulan Maret 

1946 pasukan-pasukan Inggris diganti dengan pasukan-pasukan 

Belanda dan menjelang akhir tahun 1946 AMACAB pun diganti oleh 

Pemerintahan Sementara (Belanda), atau Tijdelijke Bestuurs- 

dienst (disingkat T.B) dibav/ah pimpinan Letnan Gubernur Jen

deral* Untuk Jawa dan Madura C.C.O. AMACAB diganti dengan 

Algemeen Hoofd Tijdelijke Bestuurdienst Java (disingkat 

A.H.T.B.J) atau Kepala Umum Peraerintehan Sementara Jav/a, sedang

kan C.O. AMACAB di daerah-daerah diganti dengan Resident,

Hoofd Tijdelijke Bestuurdienst (disingkat Resident, H.T.B) 

atau Residen, Kepala Pemerintahan Sementara.

Dalam pada itu keadaan masyarakat yang makin teratur 

kurang dapat membenarkan cara-cara penguasaan dan penggunaan 

perumahan yang dilakukan tanpa landasan perundang-undangan 

yang jelas. Kecuali itu adanya pelbagai peraturan setempat 

tentang perumahan yang diadakan tanpa instruksi dari Jakarta,
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menambah simpang siurnya masalah perumahan*

Maka diundangkanlah V.I«G. - S.1946 No. 21 atas Kepu

tusan Letnan Gubernur Jenderal tertanggal 9 Maret 1946 No. 3 

seperti yang sudah disinggung di atas, yang menjadi landasan 

hukum selanjutnya untuk tindakan pemilikan sementara perumahan 

oleh penguasa.

Secara pokok isi "V.I.G. 1946" itu ialah :

1# memberikan wewenang kepada Residen dan Gubernur (untuk 

daerah-daerah istimewa) atau mereka yang diberi kuasa 

oleh pejabat-pejabat tersebut di atas, untuk .jika 

dipandang perlu guna kepentingan Negara, melakukan 

penguasaan pemilikan sementara atas bangunan-bangunan 

dan tanah dipergunakan :

a. untuk keperluan penempatan perusahaan dinas-dinas 

atau lembaga-lembaga;

b. untuk keperluan tempat tinggal}

c. untuk keperluan penempatan barang-barang dan alat- 

alat atau hewan+hewan angkutan^

2. menentukan adanya pemberian ganti rugi atas pemilikan 

sementara untuk jangka waktu sejak dimulainya penguasa

an sampai saat pengembalian hak milik5>

3 * mewajibkan dengan sanksi-sanksi tertentu kepada pemilik 

perumahan untuk melaksanakan tuntutan pemilikan semen- 

tara oleh Negara itu dengan sebaik-baiknya .

Dengan berlakunya "V.I.G. 1946" selanjutnya rekwisisi 

perumahan dilakukan atas dasar peraturan tersebut.
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Penguasaan perumahan yang didasarkan atas peraturan "Regeling 

op den Staat van Oorlog eft van Beleg" (disingkat S.O.B. - 

S, 1939 No. 582) dibatasi hanya dalam hal-hal yang amat men- 

desak karena keadaan, dan hanya dilakukan oleh kekuasaan mi

liter. Selanjutnya mengenai segala tindakan penguasaan peru

mahan yang telah dilakukan oleh pembesar-pembesar militer 

Inggris dan oleh AMACAB, dalam memori penjelasan "V.I.G* 1946" 

diterangkan, bahwa tindakan tersebut dianggap telah dikerjakan 

berdasarkan "V.I.G. 1946" itu.

Pada masa itulah oleh C.O. AMACAB di Jakarta dengan 

Surat Keputusan No. 135 tertanggal 13 April 1946 didirikan 

organisasi urusan perumahan yang dinamakan "Huisvesting Orga- 

nisatie AMACAB Batavia" (disingkat HOAB)j dengan tugas umun 

mengurus dan mengatur pemberian tempat tinggal bagi semua 

orang sipil di Jakarta#

Dengan Surat Keputusan No. 136 dengan tanggal yang 

sama C.O. AMACAB di Jakarta dalam kedudukannya sebagai Residen 

menyerahkan kepada HOAB, tugas pengelolaan semua perumahan yang 

digunakan untuk tempat tinggal orang-orang sipil, yang telah 

atau akan dikenakan pemilikan sementara berdasarkan M V.I.G. 

1946", sorts nergaiur pembagian penggunaan ruangar.-ruangan- 

nya.

Juga di Bogor dengan Surat Keputusan C.O. AKACAE Eogor 

No. 1 tertanggal 20 Oktober 1946 didirikan"Huisvesting Organi

se tie AMACAB Buitenzorg" (disingkat Korab) dengan tugas yang 

serupa. Sedangkan di kota-kota yang lain untuk pelaksanaan
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urusan perumahan cukup ditunjuk seorang pejabat dari C.O.

AKACAE setempat.

Dengan langkah-langkah yang diuraikan di atas diusaha- 

kan urusan penggunaan perumahan dikota-kota menjadi lebih ter- 

atur. Dalam kenyataannya HOAB bekerja terutama untuk kepenting

an orang-orang barat semata-mata, sedangkan warga kota yang 

lain kurang mendapat perhatian. HOAE itu kemudian menjadi 

Huisvesting Organisatie Batavia (disingkat H.O.B) pada tahun

1948 dan pada tahun 1950 menjadi Urusan Perumahan Jakarta 

(disingkat U.P.D).

D*lam pada itu makin banyak perumahan yang dikenakan 

tindakan rekwisisi itu, sehingga beban keuangan yang berkaitan 

dengan ganti rugi makin dirasakar. bertambah berat bagi Pengua

sa. Oleh sebab itu direncanakar. untuk melakukan pengembalian 

hak milik secara umum (derekwisisi umum). Untuk mencegah hal- 

hal yang dapat menimbulkan keresahan, seperti misalnya kesung- 

kinan penyalah gunaan hak oleh para pemilik perumahan terhadap 

pemakai/penghuni, terlebih dahulu oleh C.C.O. AKACAE untuk 

Jawa dan Madura dengan Surat Keputusan tanggal 20 September 

1946 No. J.Z/77 ditetapkan suatu "Huurcommissie verordening

1946 Java en Madura", peraturan tersebut. memuat beberapa bagi

an pokok antara lain :

pengendalian harga sev/a perumahan^

b. pembentukan panitia-panitia sewa-menyev.a di daerah- 

daerah;

c. pengesahan penghunian perumahan yang ada, yang sebagian
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besar dilakukan tidak legal dan secara kebetulan, 

sebab beribu-ribu orang telah "menyerobot" rumah dengan 

tidak berhak atau dimasukkan oleh RAPWI secara "semba- 

rangan"^

d* pencegahan pembatalan sewa secara memaksa*

Pada tanggal 28 Oktober 1946 oleh C.C.O. AMACAB Sumatera de

ngan Surat Keputusannya Ho. 20/46 juga diadakan "Huurcommissie 

verordening 1946 Sumatera", Peraturan-peraturan tentang 

"Huurcommissie" (panitia sewa-menyewa) tersebut di atas bebe

rapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan 

Legercommandant No. 555/556A. Naskah baru yang telah mengalami 

perubahan-perubahan tersebut diumumkan kembali dalam " De 

Javasche Courant " No. 54-1949.

Akhirnya Direktur Keuangan melalui surat Thesaurier 

Generaal tertanggal 2J Januari 1949 No. 15-4-16 member! tahu- 

kan kepada semua pihak yang bersangkutan bahv.ra hak milik atas 

semua perumahan yang telah dikuasai akan dikembalikan, mulai 

tanggal 1 Februari 1947. Dikecualikan dari pengembalisn hak 

tersebut ialah perumahan yang masih diperlukan oleh Penguasa 

untuk tujuan-tujuan penggunaan sendiri, dan yang tidak dapat 

disewa dengan perjanjian sewa-menyewa yang biasa. Lebih jelas 

surat Thesaurier Generaal itu menerangkan antara lain :

a, bahwa pengembalian hak milik perumahan dilaksanakan

mulai tanggal 1 Februari 1947 5 menyangkut perumahan yang 

telah di rekwisisi oleh Penguasa atas dasar "V.I.G. 1946" 

atau atas dasar "S.O.B"}
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b. bahwa penguasaan perumahan yang telah dilakukan oleh 

pembesar-pembesar militer Inggris dianggap telah di- 

kerjakar. berdasarkan "V.I.G, 1946"; 

c« bahwa pengembalian hak milik dapat dilakukan oleh Resi- 

den, juga dalan hal penguasaan yang didasarkan atas 

"S.O.B";

d* bahwa mulai tanggal 1 Februari 1947 penghuni perumahan 

diwajibkan membayar sewa secara tunai kepada pemilik, 

juga untuk perumahan yang masih dimiliki sementara oleh 

Penguasa akan diberikan ganti rugi secara tunai} 

e* bahwa harga sewa perumahan terhitung mulai 1 Juni 1946 

tidak boleh lebih dari harga sewa pada 1 Februari 1942; 

perselisihan tentang besarnya sewa dapat diajukan kepa

da "huurcommissie" (panitia sewa-menyewa yang telah di

adakan}

f. bahwa pengembalian hak milik tidak berarti bahwa peng

huni perumahan itu dapat begitu saja dikeluarkan dari 

perumahan tersebut* selama ia mempergunakan perumahan 

itu dengan baik dan membayar sewa dengan baik pulaj

g. bahwa apabila dipandang perlu, yaitu jika tidak dicapai 

penyelesaian yang memuaskan, Penguasa dapat memperguna- 

kan wewenang menuntut pemondokan ("inkwartiering" )*, 

berdasarkan peraturan yang telah ada atau yang akan di

adakan}

h. bahwa untuk urUsan ganti rugi atas rekwisisi yang telah 

dilakukan, diadakan suatu panitia yang dipimpin oleh
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Direktur Keuangan, yang disebut "Centrale Commissie 

V.I.G." (yang kemudian pada pertengahan tahun 1948 

tugasnya diteruskan oleh "Centraal Bureau voor 

Requisitievergoedingen").

Demikianlah berakhir satu fase dari penggunaan peru

mahan di daerah pendudukan. Selanjutnya datanglah masa beri- 

kutnya, yang ditandai oleh berlakunya hubungan sewa-menyewa 

biasa, juga bagi perumahan yang habis raengalami rekwisisi. 

Tetapi bagaimanakah kenyataan pelaksar.aannya kemudian ?

2. Kasa sesudah pengembalian hak milik

Dengan berlakunya keputusan pengembalian hak milik 

perumahan maka wewenang penguasa dalam urusan perumahan ber- 

ubah secara prinsip. Sekarang penguasa terutama hanya melaku- 

kan pengawasan melalui panitia sewa-menyewa menurut ketentuan 

dalam "Huurcommissie verordening 1946 Java en Madura", 

Sedsngkan tugas urusan perumahan meliputi pendaftaran peru

mahan,

Namun disebabkan karena kekurangan ruangan tempat ting- 

gal yang tetap mendesak dikota-kota besar, maka kemudiar. ma- 

sih diperlukan peraturan-peraturan untuk irengatasi soal-soal 

tersebut, baik setempat maupun dari pusat. Diantara peraturan- 

peraturan yang kemudian dikeluarkan yar.g penting ialah :

a, "Woonverordening Batavia 1947M(Verordening Ko. V H.T.B.

Batavia tertanggal 8 Februari 1947).

b. "inkwartieringsverordening Java 1947"(Verordening No.

XLIX A.H.T.B.J. No, 7275/47 tertanggal 25 April 1947).
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c. "Penetapan Pemerintah Hindia Belanda No. 1 (S. 1948 No.33)'*

d. ’Muurprijsbeeluit No. 1 %  "(Departemen Perekonomian No.

770/KP/841 tertanggal 23 April 1949).

e. Pengumuman baru "Tekst Huurcomir.iseie verordening 1946" 

(Kep. No. 555/556A v;aarnemend Legercomniandant Javasche 

Courant 1949/No. 54).

ad. a. irWoonverordening Batavia 19 4 6".

Peraturan yang dikeluarkan oleh H.T.B. Jakarta pada 

tanggal 8 Februari 194? yang kemudian mengalami perubahan- 

perubahan dengan Verordening No. XLIV Res. ( H.T.B.) tanggal 

17 Juli 1948 dan Verordening No. LV Res, (H.T.B.) tanggal

21 September 1948, menetapkan ;

1 , larangan menempati atau mempergunakan dalar. kota Jakar

ta, perumahan atau bagiar.-bagiannya tanpa ijin kepala

H.O.B. ;

2. pelanggaran terhadap larangan diatas dapat mengakibst- 

kan perintah pengosongan perumahan tersebut oleh kepa

la H.O.B, jika perlu dengan bantuan kepolisiar.*

ad. b. "Inkwartieringsverordening Java 19^7"*

Peraturan ini menetapkan :

1, bahv.a H.T.B. dapat menuntut ruangan tempat tinggal ke

pada mereka yang mempunyai, untuk digunakan bagi orang- 

orang yang ditentukan oleh H.T.B,;

2« bahv.a biaya ganti rugi untuk peneir.patar. itu ditar.ggung 

oleh orang (orang-orang) yang bersangkutan sendiri, 

Peraturan ini merupakan cara yang menyimpang dari keputusan

1
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Penguasa Pusat untuk mengakhiri masa tuntutan (rekwisisi); 

bedanya ialah beban biaya tidak diletakkan pada Penguasa, 

tetapi kepada yang berkepentingan.

ad. c."Penetapan Pemerintah Hindia Belanda No# 1 (S.1948 

No. 33)'.'

Dalam undang-undang ini ditetapkan : 

pertaroa : wewenang pengaturan pembagian perumahan/ruangan 

tempat tinggal sepenuhnya diserahkan semata-mata kepada 

Direktur Urusan Sosial*,

kedua : untuk pelaksanaan wewenangnya Direktur Urusan Sosial 

dibantu oleh sebuah Dewan Perumahan Pusat yang diketuainya 

sendiri. Selanjutnya dibentuk organisasi-organisasi perumahan 

setempat yang disebut "Huisvesting Organisatie . (disingkat

H.O....) dengan seorang kepala yang diangkat oleh Direktur 

Urusan Sosial dengan pertimbangan Residen ( H.T.B) seteir.pat. 

Kepala H.O - H.O setempat dibantu oleh sebuah Dev:an Perumahan 

Setempat yang diketuainya sendiri#

Berdasarkan ketentuan S.1948 No. 33 inilah maka HOAB 

yang dibentuk oleh C.O. AKACAE Batavia (Surat Keputusan No.

135 tertanggal 13 April 1946) oleh Direktur Urusan Sosial di

tetapkan menjadi Huisvesting Orcanisatie Batavia (H.C.H)« 

Kemudian didirikanlah dikota-kota lain H.O. Medan, H.O* Sema- 

rang, H.O. Malang, H.O. Banjarmasin, dan seterusnya.

Penetapan Pemerintah Hindia Belanda No. 1 ini merupakan 

peraturan yang terper.ting diantara peraturan-peraturan yang ada 

dan mempunyai arti yang luas. Tetapi karena yang ditetapkan
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hanya terutama tentang pembentukan Dewan-dewan Perumahan saja 

maka peraturan lain yang lebih luas tentang soal-soal tertentu 

perlu diadakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat. 

ad, d." Huurprijsbesluit Ko, 156." •

Dalam keputusan ini ditetapkan pedoman baru untuk 

harga sev/a perumahan yang harus digunakan oleh Panitia-panitia 

Sewa-raenyewa* Hal ini diperlukan untuk penyesuaian dengan ke

adaan harga-harga yang telah berubah dan dilakukan mengingat 

undang-undang pengendalian harga (Prijsbekeersing ordonantie

1949 tertanggal 19 Kopember 1948 S. Ko. 295 dan Prijsbekeersing 

verordening 1948 tertanggal 19 Nopember 1948 S, No, 296).

Jika menurut' Huurcommissie verordening 1946 ditetapkan harga 

sewa tertinggi yang diperbolehkan ialah harga yang berlaku pada 

tanggal 1 Februari 1942j menurut ketetapan yang baru, harga se

v/a ditentukan 130% harga tanggal 1 Februari 1942 untuk perumah

an tempat tinggal, 140% untuk peruraahan yang digunakan untuk 

keperluan lain. Untuk perumahan yang pada tanggal 1 Februari 

1942 sewanya f*30 atau kurang dari itu tidak diadakan kenaikar. 

harga, Harga baru itu berlaku untuk "seluruh" Indonesia 

(yang diduduki Belanda).

ad. e. Pengumuman baru "Tekst Huurcommissie verordening 1946".

Pada tanggal 21 Juni 1949 oleh pejabat Panglima Tenta- 

ra ("Waarnemend Legercommandant") Hindia Belanda dikeluarkan 

keputusan No. 555/556A yang memerintahkan dilakukannya peng

umuman kenibali naskah yang diperbaharui dari "Huurcommissie 

verordening Java 1946" dan "Huurcommissie verordening Sumatra
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1946” dalam satu bentuk baru "Tekst Huurcommissie verordening 

1946". Naskah peraturan tersebut memang perlu diperbaiki ter- 

utama karena adanya perubahan dalam penetapan harga sewa pe

rumahan yang tertinggi.

Apabila kita perhatikan yang diureikan di atas dapat 

kita simpulkan, bahwa meskipun sesudah berlakunya derekv.isisi 

perumahan, hubungan antara pemilik dan penghuni bersifat hu

bungan sewa-menyewa biasa, namun pemilik masih dibatasi hak- 

haknya yaitu :

a, dalam hal menentukan siapa yang menjadi penyewa peru

mahan;

b* dalam hal penentuan harga sewa perumahan. 

Ketentuan-ketentuan dalam S* 1948 No* 33 merr.berikan landasan 

perundang-undangan untuk campur tangan penguasa dalam bidang 

perumahan selanjutnya. Peraturan ini setelah mengalami bebera- 

pa perubahan sebelumnya, pada tahun 1953 oleh Pemerintah Repu- 

blik Indonesia mendapat perubahan-perubahan pula untuk disesu- 

aikan dengan keadaan perkembangan ketata negaraan yang baru* 

Kenurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No* 19 tahun 

1953 antara lain istilah "Directeur van Sociale Zaken" diganti 

dengan "Menteri Sosial" dan kata-kata "ge'delgeerde van de 

Recomba" menjadi "Gubernur" dan seterusnya (lihat lampiran IV). 

Dengan demikian, maka kebi jaksanaan dalair urusan perurr.ahan da

ri akhir masa pendudukan, sementara masih berjalan terus dalair. 

masa baru Republik Indonesia, Setiap orang yang rceneapati suatu 

perumahan harus mempunyai surat ijin dari Pemerintah, dalair. hal
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ini Kantor Urusan Perumahan Setempat, juga jika penghuni peru

mahan itu pemiliknya sendiri. Semua itu berlaku bagi perumahan 

dikota-kota, kecuali untuk rumah-rumah yang dikwalifikasi se

bagai "rumah-rumah kampung"#
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PERKEMBANGAN SEUNJUTHYA 

PENGGUNAAN DAN SEWA-MENYEWA PERUMAHAN 

Tahun-tahun sesudah Pemulihan Kedaulatan, masa Repu

blik Indonesia Serikat dan berdirinya (kembali) negara kesa- 

tuan Republik Indonesia, merupakan masa peralihan bagi bangsa 

Indonesia untuk mulai menata dengan sungguh-sungguh masyarakat 

dan Negara yang telah berhasil dipertahankan kemerdekaan dan 

kedaulatannya. Bahwa masa peralihan itu mempunyai banyak per- 

soalan dan tantangan-tantangan, bukan sesuatu yang mengheran- 

kan. Dalam keadaan yang demikian itu, masalah perumahan khu- 

susnya perumahan di kota-kota yang sebelumnya memang sudah 

pelik itu, makin menjadi sulit sehingga campur tangan langsung 

Pemerintah bukan saja perlu diteruskan tetapi perlu diintensif- 

kan dan diperbaiki baik dalam pemikiran maupun dalam pelaksana- 

annya.

Sekedar untuk mendapat gambaran bagaimana kenyataan- 

kenyataan yang berlangsung waktu itu, sehingga akhirnya diada

kan Panitia Pemeriksa Perumahan yang sudah dibicarakan di rnuka, 

ada baikn5fa dikutipkan beberapa catatan Panitia tersebut, se

perti dapat ditemukan dalam buku Laporan Panitia Pemeriksa 

Perumahan itu, Yang menjadi sasaran ketidak puasan dan kecaman 

masyarakat dalam masalah pembagian perumahan itu sudah barang 

tentu terutama adalah Kantor-kantor Urusan Perubahan. Karilah 

di ikuti keadaan-keadaan sebagai berikut :

Ditempat2 jang dikundjungi dengan tidak ada ketjualinja

BAB II
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keadaan perumahan eangat menjedihkan* Dengan terus menga- 
lirnja rakjat ke kota2, maka walaupun ada pembikinan 
rumah2 baru, baik oleh Pemerintah maupun oleh partikelir, 
kemungkinan penampungan ternjata sangat terbatas* Pada 
umumnja penduduk kota2 tersebut pada dewaea ini berdjum- 
lah 3 a If kali sebelum perang* Apabila keadaan perumahan 
rakjat djelata sangat buruk, tapi perumahan pendudok la- 
innja, termasuk pegawai-Pemerintah, pada umumnja pun ter
njata tidak ada bedanja'

Di bagian lain dalam laporan itu dikatakan :

Dengan tidak mempersoalkan setjara mendalam eebab2nja 
maka keadaan jang didjumpai mengenai keadaan Kantor2 
Urusan Perumahan Setempat, pada umumnja, baik dilihat 
dari sudut susunan dan bentuknja maupun dari sudut tjara 
bekerdjanja tidak riepat dikatakan memadai kebutuhan dan 
sjarat2 jang lajak

Dapat pula kita baca :

jang perlu disebutkan djuga disini ialah :
a, Pert jatnpuran tangan peinbesar2 jang sering menjampaikan 

nota pribadi dengan permintaannja guna kepentingan 
orang lain;

b, Surat menjurat, pesenan2 baik dengan telpon maupun 
dengan surat kavfat u^tuk mempertjepat penjeiesaian 
permintaan perumahan^

Pembenahan keadaan perumahan seperti diuraikan itu tidak dapat

ditawar-tav/ar. Akan tetapi hainbatan dan kesulitan pokok ialah,

bahwa jumlah perumahan yang tersedia di kota-kota jauh tidak

memadai jumlah penduduk yang ada dan yang makin meningkat.

Adapun jika kita tinjau masalahnya dari segi peratur-

an-peraturan perundang-undangan, maka pada waktu itu yang ber-

laku adalah peraturan-peraturan yang berasal dari masa pendu-

dukan dan masa Kepublik Indonesia Serikat, Peraturan-peraturan

Pusat dan setempat itu dapat dibagi menurut tiga golongan,

yaitu :

I. Peraturan2 biasa jang diadakan untuk :
a* menentukan bahwa Menteri SOsial lah jang konpetent
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untuk menjelenggarakan urusan perumahan;
b. mengatur organisasi urusan perumahan,

Pokok peraturan2 ini terdapat dalam "Peglement 
Huisvestingeraden", jang berbentuk Keputusan Lt.Gouv. 
Generaal dahulu, lihat Stbl. 19*+8 NO.33 jo. 217 jang 
dirobah/ditambah terachir dengan Peraturan No.19/1953 
(lihat Lembaran Negara No. 32/1953)*

H.Peraturan2 jang diadakan dengan kuasa (krachtens) 
"Algemeone Machtigings Ordor.antie" (Stbl,1939 No.9?) 
Peraturan2 tsb, terdapat dalam "Verordening Inbezit- 
netting Gebouwen" (5.19^6 No.21) jang berbentuk 
Regeringsverordening.

III.Peraturan2 jang diadakan dengan kuasa (Krachtens) suatu 
ordonantie, jaitu "Regeling op de Staat van Oorlog en 
van Beleg" (S.O.B.) jang mempunjai bentuk sendiri ialah 
"keputusan" sadja dari pemegang kekuasaan militer dan 
jang setjara sah mengatur soal2 jang dalam keadaan nor
mal terletak dalair, lekuasaan undang2 atau peraturan pe- 
merintah atau peraturan2 jang dikeluarkan oleh Daerah2 
Otonom

Peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan S.O.B. umunnya ada- 

lah peraturan-peraturan setempat sebagai pelaksanaan dari 

peraturan-peraturan Pusat. Peraturan-peraturan itu untuk ber- 

bagai tempat sering berbeda-beda menurut keadaan dan keperluar. 

daerah masing-masing. Satu hal yang perlu diingat ialah bahv.a 

peraturan-peraturan yang berdasarkan S.O.B. itu menurut undang- 

undang S.O.B. (S.1939 No.582) berlaku hanya untuk selama satu 

tahun sesudah keadaan perang atau darurat perang itu dicabut* 

(yang untuk masing-masing daerah tidak sama waktunya).

Oleh karena peraturan-peraturan tersebut masih diperlukan se- 

lama belum ada gantinya, maka pada t&nggal 12 Juni 1953 dike

luarkan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 yang menetapkan 

perubahan-perubahan pada ketentuan-ketentuan dalam S.1939 

No.582, sehingga peraturan-peraturan yang didasarkai: atas 

S.O.B. yang menyar.gkut perumahan sementara dapat berlaku terus

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU STUDI MENGENAI ... ARI HOEDIRETNA



32

sampai ada pencabutan (lihat lampiran V ).

Baru pada tanggal 30 Juni 1953 oleh Kepala Urusan 

Perumahan Pusat Kementerian Sosial dikeluarkan "Pedoman- 

pedoman untuk menjalankan peraturan-peraturan mengenai lapang- 

an urusar. perumahan yang berlaku", supaya ada keseragaman 

pengertian bagi pejabat-pejabat perumahan dalam menjalankan 

tugasnya (lihat iampiran IV). Peraturan-peraturan baru tidak 

ada sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 19575 kecuali 

perubahan-perubahan/peroaikan-perbaikar teknis intern di- 

kalangan Kar.tor-kantor Urusan Perumahan sendiri.

Dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1962 ada dua 

peraturan perundangan mengenai perumahan dikeluarkan oleh. 

Pemerir.tah, yaitu Peraturan Percerintah No. 6 tahun 1958 ten- 

tang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah 

Daerah Tingkat I (yang akan ditinjau lebih luas nanti dalam 

Bab III) dan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958 (L*N. 

tahun 1958 Ko* i+3 ) •

Kengenai Undang-undang Darurat Ko. 3 tahun 1958 itu 

dapat dikemukakan bahwa undang-undang itu dibuat dalam situasi 

di mana v/arga r.egara Belanda di Indonesia serentak pulang ke- 

negerinya, Akibatnya banyak rumah-rumah terutana di Jakarta 

ditinggalkan oleh penghuninya (warga negara Belanda), sehingga 

banyak terjadi penyerobotan rumah. Di samping itu para pemilik 

rumah serta merta menuntut agar rumahnya yang hatis ditempati 

orang-orang Belanda itu, dikembalikan. Begitu juga keadaannya 

dnngan rurrah-rumah milik instansi Perucahaan Belanda*
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Maka prrlu diambil tindakan dan langkah-langkah penertiban 

terhadap kejadian-kejadian itu* Dalam suasana yang demikian 

maka sifat pelaksanaan undang-undang itu adalah terutama juga 

untuk nenguaeai dan mengatur penbagian perumahan di atas.

Tahun 1959 sampai dengan tahun 1963 ditandai oleh 

situasi "Keadaan Bahaya", Juga pelaksanaan peraturan perumahan 

dititik berat-kan pada Undang-undang Keadaan Bahaya No, 23 

Prp tahun 1959 (L.N, tahun 1959 No, 139). Di Jakarta nisalnyas 

tugas dan wewenang dalam urusan perumahan dan Kantor Urusan 

Perumahan Jakarta diletakkan dalam kekuasaan Penguasa Pelaksa- 

na Perar.g Daerah (disingkat Pepelrada)/Kodam V Jaya,

Sesudah berakhir "Keadaan Bahaya" maka pada tahun 1963 seir.ua 

kekuasaan dan v/ev.enang urusan perumahan ken:bali dalam v/ewe- 

nang sipil, Pada sekitar v/aktu itulah dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1962, yang 

kei:;Udian ditetapkan nenjadi undang-undang dengan Undang- 

undang No, 1 tahun 196if*

Sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 196^ 

(Undang-undang Pokok Perumahan) nulailah ada riasar-dasar yang 

jelas dan tegas untuk mengatur masalah perumahan selanjutnya, 

meskipun dalarc prakteknya timbul kesulitan-kesulitan yang ti- 

dak diduga sebelumnya, seperti telah kita lihat di muka dalam 

Pendahuluan,

Sekarang akan kita tinjau beber&pa pokok yang menjang- 

kut penggunaan perumahan, khususnya mengenai hal sev.a-menyewa, 

yang telah menimbulkan problema yang terbanyak dalam pelaksa-
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naannya.

A. Terjadinya Hubungan Sewa-menyewa

Pada umumnya seseorang menempati/roempergunakan sesua- 

tu perumahan yang bukan miliknya sendiri itu dasarnya adalah 

suatu perjanjian sev/a-menyewa, baik perjanjian itu dibuat me

nurut ketentuan-ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BV;) atau- 

pun menurut hukum adat setempat. Sejak diundangkannya Peratur

an Pemerintah No. k9 tahun 1963 yang "berlaku untuk setiap 

v/arga negara dan mengenai semua perumahan baik di kota maupun 

di pelosok-pelosok""^, terjadinya hubungan sewa-mer.yewa peru

mahan itu dirumuskan dalam pasal A ayat (1) dan ayat (2). 

Setelah Peraturan Pemerintah No. k9 tahun 1963 itu nengalarai 

perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No* 55 

tahun 1981, pasal  ̂ tersebut berbunyi :

1. dalam hubungan sev/a-menyev/a pada umumnya berlaku hu- 
kum tentang sev/a-menyewa, kecuali jika ditentukan la
in dalam peraturan ini;

2* hubungan sewa-menyev/a perumahan ditimbulkan oleh :
a. adanya persetujuan antara pemilik dan per.yewa;
b, adanya Surat Izin Perumahan (SIP) mengenai renggu- 

naan perumahan yang masih dikuasai oleh Kepala 
Daerah12

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1981 

tentang pasal L ayat (2) itu dik&takan :

n. pada prinsipnya hubungan sewa-menyewa perumahan di
timbulkan adanya persetujuan yang tegas ar.tara pihak 
pemilik dan penyev/a, namun demikian apabila seseorang 
dengan itikad baik telah menghuni suatu perumahan se- 
cura torus menerus selama 5 (lima) tahun atau lebih 
tanpa adanya gugatan dari pihak yang berhak, naka 
penghuninya dianggap telah mendapatkan persetujuan 
dari pemilik, Untuk r.emudahkan pembuktiar: menge::ai 
hak dan kewajiban pemilik dan penyewa, setiap hubung-
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an sewa-menyewa perumahan dimakcud, sebaiknya dibuat 
secara tertulis1’

Apabila kita perhatikan ketentuan tersebut di atas,

maka untuk sebagian dari perumahan-perumahan, yaitu yang ma-

sih "dikuasai oleh Kepala Daerah", adanya Surat Izin Perumahan

masih menentukan untuk sahnya suatu hubungan eewa-menyewa,

Bagi perumahan-perumahan ini adanya persetujuan antara pemilik

dan penyewa tanpa adanya Surat Izin Perumahan, tidak cukup.

Sebaliknya cukupkah adanya Surat Izin Perumahan tanpa adanya

persetujuan antara penyewa dan pemilik ?. Untuk memahami raasa-

lah ini kita harus kembali mempelajari riv/ayat perkembangan

Surat Izin Perumahan seperti di bawah ini.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

No* 7 tahun 1965 pasal 1, ditegaskan bahwa :

semua perumahan yang sebelum berlakunya Undang-undang 
pokok Perumahan menggunakan S»I.P. untuk sementara waktu 
dikuasai oleh Kepala Daerah tk. II, untuk Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Raya oleh Kepala Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Raya ^

Hal ini berarti bahwa penggunaan SIP itu berasal dari masa 

sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Perumahan.

Dalarr. Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958 pasal 6 disebut- 

kan :

1. pemakaian sesuatu perumahan hanja sah, apabila untuk 
itu lebih dulu diberikar. sehelai surat idjin oleh 
Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat menurut bentuk 
jang telah aitetapkan oleh Menteri ;

2. idjin dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan kepada 
perseorangan atas namanja dan atau atas nama perusaha- 
an-perusahaan, djawatan-djawatan, lpmbaga-lembaga dan 
badan-badan lain serupa dengan itu ^
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Sebelum itu pada tahun 1953 dalam "Pedoman-pedoman Untuk Men

jalankan Peraturan-peraturan Mengenai Lapangan Urusan Perumah

an 'Vang Kini Masih Berlaku" tentang penunjukan perumahan dapat 

kita teir.ukan :

untuk mendjaga djangan sampai ha!2  jang merugikan, 
m#ka penundjukan perumahan pada umumnja harus diletakkan 
dalam satu tangan, jakni dalam tangan Kantor Urusan Peru
mahan setempat, jang dalam hal ini bertanggung djawab 
sepenuhnja terhadap instansi jang berada diatasnja 
(Gubernur, Kepala Daerah, atau jang telah ditundjuk 
oleh pedjabat tersebut untuk mendjalankan pengawasan 
terhadap Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat)* 
Penundjukan perui.iahan itu dinjatskan da lair, surat tanda 
iazin j^ng memenuhi cegala sjarat menger.ai bentul: dan 
isinja1®

Pertanyaan yang timbul sekarang ialah : apakah penunjukan 

perumahan yang disertai Surat Ijin Perumahan itu selalu dengan 

persetujuan pemilik perumahan itu ?, Dari kejadian-kejadian 

pada v/aktu yang lainpau itu ternyata bahv:a belum t.entu penggu

naan perumahan yang ditetapkan pada seseorang (dengan nemakai 

SIP) itu, disetujui oleh pemilikhya.

Dalam hubungan ini Undang-undang Darurat Kc. 3 tahun 1958 

mengatakar. :

1* Kepala Kantor Urusan Perumahan Seteapat dapat r.elaku- 
kan penguasaan sementara supaja ;*
a. sesuatu perumahan diserahkan kepadanja untuk dikua- 

sainja sesuai dengan aturan-aturar dalai: Undang- 
undang Darurat ini;

b. sesuatu perumahan diserahkan langsung kcpada orang 
jang ditundjuk olehnja1'

Kemudian pada bagian lair.. :

1 . pada saat penguasaan sementara mulai berlaku, .r.aka
berlaku antara orang jang bsrhak men jewakar. perur.:ahar.- 
penjewaan turutan tidak termaeuk-dar. crang untuk siapa 
penguanaan sementara itu dilakukan, hubungan hukum 
jang oiatur oleh peraturan hukurr. mengenaj sewa-rcenjev;a,
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apabila tidak ada penjimpangan tentang ha^gitu dalan 
atau olet5 sebab Undang-undang Darurat ini

Apabila kita lanjutkan penelitiau tentang SIP itu 

dapat kita kembali sampai masa prafederalj memang sesudah 

tahun 1950 umumnya peraturan-peraturan prafederal itulah yang 

maeih dipergunakan* Pada v/aktu pendudukan, di kota-kota besar 

seperti Jakarta dan Surabaya sudah dikenal setutan "Vcrgunning 

tot intrekken ter bev/oning" (V.B) yang lr.empunyai due jenis 

pengertian, yang satu dalam arti persetujuan Penguasa atas 

penggunaan seseorang atas suatu perumahan3 yang kedua dalam 

arti eurat penetapan penunjukan perumahan yang tidak memerlu- 

kan persetujuan pemiliknya, Keduanya mempergunakan landasan 

peraturan-peraturan setempat yang berbeda, misalnya di Jakarta 

peraturan-peraturan itu ialah :

1, "Woonverordening Batavia 19^7";

2. "Noodverordening Regeling gebruik bepaalde woningen en 

andere gebouwen".

Sedangkan di Surabaya :

1 . "Verbodsbepaling in gebruikneming gebouwen stadsgeceer.- 

te Surabaya" (tanggal 30-1-19^7)}

2* "llcodverordening gebruik gebouv.'en Surabaya”

( tanggal 12-11-19^7).

Demikianlah yang dapat diketahui tentang riv.'ayat 

SIP dalam hubungannya dengan sah atau tidak hubungan sewa- 

menyewa perumahan, Sementara itu apakah diantara rumah-rumah 

yang "dikuasai Kepala Daerah", masih ada yar.g keinpergunakan
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SIP dalam dua jenie arti yang diuraikan di atas, tidak dapat 

dikemukakan*

Tentang SIP itu Peraturan Pemerintah No* 9 tahun 1963

yang telah diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah No. 55 tahun

1981, menjelaskan dalam pasal 1 3a bahwa "syarat-syarat penggu-

naan peruaahan yang masih dikuasai oleh Kepala Daerah diatur

oleh Menteri Sosial, berdasarkan peraturan perundang-undangan 
IQyang berlakuV

Pasal 1 3b melanjutkan :

1. Surat Izin Perumahan (SIP) terhadap perumahan yang 
dikuasai oleh Kepala Daerah, dikeluarkan oleh Kepala 
KUP dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditetapkar. 
oleh Menteri Sosial sebagaiinana dimaksud dalam Pasal
u s 20

Syarat-syarat yang disebut dalam pasal 1 3a itu antara lain 

terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial No* 7 tahun 1965*

Sebagai tambahan dalam memahurai terciptanya hubungan 

sev/a-menyev/a itu dapat saya kutipkan tulisan Anwar Junus, S.K. 

tentang hal tersebut sebagai berikut :

1. bagi rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, 
hubungan sev/a dianggap telah- tercipta asal sipenghuni 
telah memperoleh SIP dari Kerala Dinas Perumahan*
Jadi walaupun misalnya sipemilik tidak menyetujui 
penempatan sipenghuni tadi atau tidak bersedia meneri- 
ma sewa dari sipenghuni, hubungan sewa dapat dianggap 
sebagai telah tercipta, asal sipenghuni telah meniliki 
SIP* Jadi dalam hal rumah yang dikuasai oleh Pecerir*- 
tah Daerah, idzin dari Kepala Dinas Perumahan yang 
terwujud dalam bentuk SIP lah, yang dianggap sebagai 
unsur yang menentukan ada tidaknya hubungan sewa. 
Sedangkan idzin dari sipemilik tidak r.utlak diperlu- 
kan;

2, ba’i rumah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, 
hubungan sev/a tercipta oleh adanya perjanjian antara
_ sipenyewa dan orang yang menyewakan. Perjanjian ini
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dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara 
lisa n ^

B. Hubungan Antara Pemilik (yan/; menyewakan) dan Penyewa

Setelah kita ikuti perkembangan ketentuan-ketentuan

mengenai terciptanya hubungan sewa-menyewa, dapat kita kata-

kan bahwa selanjutnya hubungan antara pemilik dan penyewa

banyak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu barga sewa dan SIP,

Sebelun, hal ini kita tinjau dapatlah disampaikan dua keten-

tuan bagj pemilik dan penyewa yang terdapat dalaifl Peraturan

Pemerintah No, k9 tahun 1963s yaitu yang disebut dalair. pasal

5 , bahwa "hanya dengan izin pemilik dan selama waktu sewa pe-

nyewa dapat nenyewakan bagian dari Perumahan kepada pihak ke-
22tiga" , dan dalam pasal 6 bahwa :

dengan persetujuan penyewa pihak yang nenyewakan dipc-r- 
ker.ankan inembangun perumahan baru diatas pekarangan pe
rumahan yang disewakan, akan tetapi jika yang menyewakan 
itu bukan pemilik pekarangau- maka diperlukan pula izin 
pemilik pekarangan tersebut ^

Selanjutnya mengenai harga sewa yang dapat menjadi 

salah satu sebab untuk timbulnya sengketa antara per.ilik dan 

penyewa, Peraturan Pemerintah No, 49 tahun 1963 mer.etapkan da

lam pasal 7 bahwa "Kepala Daerah Tingkat I mengadakan penetap- 

an harga sewa tertinggi setahun sebanyak-banyaknya 4% dari har

ga bangunan dengan berpedoman ketentuan termaksud dalar. daftar 

lampiran peraturan ini"2Zf dan dalam pasal 26 "Kuurprijsbesluit 

1949" dicabut, Dengan demikian diberikan pedotr.an baru untuk 

harga sewa, "yang Sekalipun menjaxin pengbasilan yang layak ba- 

gi pemilik perumahan tetapi harga sewa mana ir.asih dibatasi se- 

demikian rupa sehingga para penyewa yang masih tcrgolong tak
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Selanjutnya apabila tidak ada kesepakatan mengenai harga sewa, 

Peraturan Pemerintah Ho, 49 tahun 1963 (yang sudah diperbaha-
*

rui)menentukan dalam pasal 8 :

1 . dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai harga sewa, 
pihak pemilik atau penyewa dapat mengajukan penetapan 
harga sewa kepada Kepala KUP;

2, Kepala KUP menetapkan besarnya harga sew^gdengar. ir.en- 
perhati^n ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7

Mengenai SIP yang sudah diterangkan pada sub A di

atas, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No, 49 tahun 1963

menjelaskan bahwa "SIP yang dikeluarkan menurut peraturan per-
27undangan yang lama secara berangsur-angsur dihapuskan’V  

Dengan begitu juga salah satu sebab lain yang dapat rcenimbul- 

kan masalah antara pemilik dan penyewa dapat dikurangi.

C. Penghentian Hubungan Sewa-menyev:a

Pada untumnya penghentian hubungan sewa-menyewa dapat 

terjadi :

1 * atas persetujuan pemilik dan penyewa^

2* tanpa kesepakatan antara pemilik dan penyewa;

3 * karena sebab di luar kemampuan pemilik dan penyewa.

Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 49 tahur.

1963 (yang telah diperbaharui) dalan- pasal 10 berbunyi sebagai 

berikut :

1 , penghentian hubungan sewa-menyewa perumahan dapat di
lakukan berdas&rkan kesepakatan keduu belah pihak;

2, kesepakatan sebagaimana dimaksud dalan: ayat (1 ) di- 
wajibkan didaftarkan di KUP seter.pat;

3 , penghentian hubungan sewa.-menyewa perumahan tanpa 
kata sepakat kedua belah pihak hsnya dapat dilakukan
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dengan putusan Pengadilan Negeri 

Pasal 13 menetapkan selanjutnya :

1 * jika selama waktu sewa-menyewa perumahan yang disewa- 
kan musnah seluruhnya di lua:.- kemampuan penyewa dan 
yang menyewakan, maka persetujuan sewa-menyewa gugur 
demi hukun;

2. jika perumahan yang disewakan hanya sebagian yang 
musnah, penyewa dapat memilih menurut keadaan, apakah 
ia minta pengurangan harga sewa atau memutuskan hu
bungan sewa-menyewa;

3 , jika perumahar: yang disewakan seluruhnya atau sebagian 
musnah karena kesalahan/kelalaj^n penyewa, maka keru- 
gian dibebankan kepada penyewa J

Penghentaan sewa-menyewa secara sepihak yang dapat me- 

nimbulkan sengketa perumahan biasanya dilakukan oleh pemilik 

perumahan dengan alaean antara lain seperti disebut dalam 

pasal 10 Peraturan Pemerintah Ko. if9 tahun 19&3 (yang belum 

diperbaharui) seperti berikut :

a. karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban se- 
bagaimar.a yang ditetapkan dalam persetujuan dan/ atau 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang berlaku;

b. jika yang menyewakan memerlukan perumahan itu untuk 
dipergunakan sendiri berdasarkan pertimbangan ekonocis 
dan keadilan sosial;

c. dengan dasar-dasar yang ada sangat dikhawatirkan bah
wa penyewa tidak akan dapat- mempergunakan perumahan 
itu sebagaimana patutnya atau tidak akan memenuhi ke- 
v/ajibannya menurut persetujuan dan/atau ketentuan- 
ketentuan dalam peraturan yang berlaku;

d. dengan dasar-dasar yang ada sangat dikhawatirkan bahwa 
penyewa akan mengganggu ketertib'.n/keainanan dalam peng- 
gunaan bersama cuatu perubahan*'*

Penghentian sewa-menyc-wa oleh pihak penyewa dapat di- 

lakukar apabila pemilik tidak memenuhi kewajiban sebagai yang 

telah ditetapkan dalam persetujuan dan/atau ketentuan-keten- 

tuan dalam peraturan yang berlaku, Dalam masa yang lalu, yaitu 

pada tahun 1958, seperti diuraikan terdahulu dalair, Bab II ini.

28
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pernah terj?di penghentian hubungan sewa-menyewa oleh pihak 

penyewa (yang sekaligue disertai pengoecngan perumahan- peru

mahan secara suka rela) dalam juntlah yang banyak, yang sebab- 

nye sebenarnya terletak bukan langsung pada faktor pemilik 

dan penyewa, tetapi pada situasi dalam masyarakat. Keadaan itu 

terjadi waktu banyak warga negara Belanda meninggalkan Indone

sia pulang kenegerinya. Kejadian itu bukan hal yang menimbul- 

kan sengketa antara pemilik dan penyewa, tetapi meskipun be- 

gitu cukup menyebabkan kesibukan Pemerintah dan Kantor-kantor 

Urusan Perumahan di beberapa kota besar,sebab para pemilik sudah 

barang tentu berusaha untuk mendapatkan kembaii perumahan milik- 

nya, sementara "penyerobotan-penyerobotan" perumahan juga terja- 

di.

D# Sengketa Sewa-menyewa

Terjadinya sengketa sewa-menyewa perumahan biasanya 

disebabkan oleh penghentian hubungan sewa-menyewa tanpa perse

tujuan kedua pihak, yaitu pemilik dan penyewa*

Tentang penanganan .sengketa sewa-menyewa menurut ke- 

tentuan dalam Peraturan Pemerintah No. i*9 tahun 1963 (yang te

lah diperbaharui) dapat kita lihat dala:r. pasal 10 ayat (3 ) 

bahwa "penghentian hubungan sewa-menyewa perur.ahan tanpa kata 

sepakat kedua belah pihak hanya dapat dilakukan dengan putusan 

Pengadilan Negeri".^

Tentang pasal 10 ayat (3) Penjelasan Peraturan Pemerintah No.

35 tahun 1981 mengatakan :

ketentuan ayat ini raenegaskan bahwa kewenangan untuk me-
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mutuskan hubungan sewa-menyewa perumahan tanpa kata se- 
pakat kedua belah pihak, hanya dilakukan oleh Pengadilan 
Negeri. Kewenangan Pengadilan Negeri tersebut termasuk 
jugs eksekusi untuk melaksanakan keputusannya. Hal ini 
tidak berlaku bagi perumahan yang masih berada dalam 
pengawasan dan per.guasaan Kepala Daerah dan sepanjang 
tidak menjadi sengketa berdasarkan putuean Pengadilan 
Negeri, karena pencabutaii Surat l2in Perumahan beserta^ 
eksekusinya masih tetap fnenjadi kewenangan Kepala KUP

Y.'ewenar.g Pengadilan Negeri dalam sengketa sewa-menyewa

perumahan berlaku (lagi) setelah dikeluarkan Peraturan Pemerin-

tah No. 55 tahun 1981. Sebelum itu, sejak tahun 1963 dengan

diundangkannya peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1963?

Pengadilan Negeri tidak berwenang,lagi menangani perkara-

perkara itu. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 9 Karet 1964

No. 5/1964 dalam hubungan ini antara lain menegaskan :

untuk raenghindarkan segala keragu-raguan, maka dengan ini 
Kahkamah Agung merr.beri tahukan dengan hormat, bahwa 
Pengadilan Negeri kini tidak berwenang mengadili perkara- 
perkara tersebut, dan selanjutnya untuk jelasnva diminta 
perhatian tentang bunyinya_pasal 2i+ Peraturan Pemerintah
No. if9 tahun 1963 • . * •

Ketr.udian Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 1? Deser.ber 1964

No. 18/1964 lebih menjelaskan lagi dengan mei;gatakan, bahwa :

Peraturan Pemerintah tersebut ialah mengenai perkara yang 
ada hubungan dengan sewa-menyewa perumahan, jadi perkarn- 
perkara mengenai perumahan yang tidak ada hubungan der.gar. 
sewa-menyewa -akan tetapi dasar dari pada tuntutar. dari 
perkara ialah misalnya antara lain jual bell, pinjam- 
meninjapi, penumpangan, maka jenis-jenis perkara j^ng di
sebut terakhir ini tetap diadili oleh Pengadilan

Seperti diterangkan terdalvulu dalam Eab Pendehuluan, 

sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1964 sengketa- 

eengketa perumahan tidak mcngurang jumlahnya, tetapi sebalik- 

nya cenderung meningkat. Hal ini terutama discbabkan juga ka

rena adanya tafsiran-tafsiran yang kurang benar menger.ai
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maksud Undang-undang tersebut, sehingga banyak pemilik rumah 

yang berusaha meminta kembali rumahnya dan menghentikan hu

bungan sewa-nenyewa secara sepihak* Tentang hal ini Penjelas

an atac Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ko. 7 tahun 

1971 antara lain menunjukkan :

tetapi dengan berlakunya Undang-undang Pokok Perumahan 
No. 1 tahun 1964 berikut peraturan-peraturan pelaksana- 
annya ada segolongan naeyarakat yang pada ui.iumnya ter
ras suk golongan yang mampu dan berada, telah tienafsirkan 
secara salah peraturan perundang-unaangan perumahan ter
sebut, sehingga menyimpang dan bertentar.gan dengan mak- 
sud tujuan sebenarnya dari peraturan perundang-unaangan 
tersebut. para pemilik perumahan, demikian pula golongan 
masyarakat yang termasuk mair.pu dan berada, telah ber
usaha mengatasi atau membeli perun.ahar. yang telah ada, 
yang pada umumnya telah dite~pati atau dipergunakan oleh 
pihak lain secara menyewa, dengan adanya hak pemilikan 
ini golongan tersebut dengan segala macam upaya telah ber
usaha untuk mengoeongkan Ŝ eruEiahan dir.aksuu tanra pemikir- 
an kepentingan penyewanya

Penyelesaian perkara-perkara itu juga bany-k mengalami

kelanbatan, yang antara lair, juga disebatkan karena pejabat-

pejabat Kantor Urusan Perumahan sendiri kurang nenguasai mak-

cud peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ir.i dapat kita nya-

takan. jika r.isalnya kita ikuti Surat Kenteri Dalair. Kegeri No.

BH.10/5/37 tertanggal 18 April 1972 (lihat lamriran VI ),

perihal Peradilan sengketa sewa-menyewa peruDah.»r_, juga surat

Menteri Dalair, Negeri tertanggal 6 Pebruari 1978 No. 181-2/5460

Perihal Permasalahan Sengketa Seu-a-kenyewa Perumahan.
Suatu masalah yang juga sulit dalam penyelesaian sengketa

sewa-menyewa itu ialah soal "rumah penggar.ti". Betfpa peliknya

seal tersebut, dapat kita fahair.i jika kita secpat meneliti

kerabali antara lain Surat Edaran Menteri Sosial tertanggal
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21 Mei 1965 No. Kuk, 2-1-2, dan Keputusan Kenteri Sosial 

Repub]ik Indonesia No. 11 tahun 1977.

Maka dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No, 55 

tahun 1 9 8 1, perkara-perkara sengketa sewa-menyewa, kini di- 

tangani lagi oleh Pengadilan Negeri.

Krat berkaitan dengan penyelesaian sengketa sev;a-

menyev/a adalah masalah pengosongan perumahan. Menurut

Peraturan Pemerintah No. if9 tahun 1963 (yang telah diperbaha-

rui) pasal 14 ayat (if) ditentukan, bahwa :

pelaksanaan pengosongan terhadap perumahan yang ser.gketa 
hubungan eev/a-menyewanyt' diputuskan Pengadilan Negeri 
sebagaiinana dimaksud dalair Pasal 10 ayat (3) dan Surat 
Izin Perumahan (SIP) nya telah dicabut sebagaimana di- 
maksud dalam Pasalf-13b ayat (2) huruf c, dilakuksn oleh 
Pengadilan Negeri

Akan tetapi tidak semua pelaksanaan pengosongan dilakukan

oleh Pengadilan Negeri. Masih ada pengosor.gan perumahan yang

menjadi Y/ewenang Kantor Urusan Perumahan, seperti kita lihat

dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. k9 tahun 1963 itu

juga, sebagai berikut :

1. kepala KUP mengeluarkar. Surat Perir.tah pengosongan 
terhadap penghuni :
a, yang menggun^kan perumahan tai:ps suatu hak atau 

tanpa Surat Izin Perumahan (SIP) yang sah bagi 
perumahan yang masih dikuasai Kepala Daerah;

b. yang Surat Izin Perumahan (SIP) nya dicabut karena 
menggunakan perumahan tidak e*?suai angan syarat- 
syarat yang ditetapkan oleh Kcr.teri Sosial;

2. apabila perintah pengosongan sebagaimana dir.aksud 
d^Iam ayat (1} tidak ditaati, Kejala KUP dapat melaku- 
kan pengosongan paksa dengan bantuan Polisi Kepublik 
Indonesia;

3 . biaya pengosongan sebagoimana dimaksud dalar.. ayat (2) 
dibebankan kepada pihak yarg akan mer.ggunukar peruaah- 
an tersebut-^
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Demikianlah telah disampaikan di atas boberapa pokok 

dari masalah sewa-menyewa perumahan. Dalair. n.engakhiri Bab II 

ini kiranya perlu diterangkan, bahwa masih ada beberapa hal 

lain yang sebenarnya j.ngin saya kemukakan, teiapi karena ter- 

batasnya data kepustakaan tidak dapat saya lakukan, yaitu ms- 

ngen^i perkeir.bangan penggunuan "perumahan instansi",

"perumahan pemerintah”, "perumahan militer", Tetapi ada baik- 

nya disarr.paikan juga secara singkat sedikit tentang pengerti- 

an perumahan-perumahan tersebut,

Perumahan instansi

Peraturan Kenteri Sosial No, 2 tahun 1952 ter.tang 

rumah-rumah dan ruangan-ruangan instansi dalam pasal 1 mer.e- 

tapkan, bahwa :

jang dapat diakui sebagai runah-rumah/ruangan-ruangar.
Instansi dari sesuatu badan atau Instansi ialah :
a, rumah2/ruangan2 hak milik (eigendom) dari badan2 atau 

instansi2 itu jang didirikan atau jar.g sudah mendjadi 
hak milik (eigendoir.) dari badan2 atau instansi2 itu 
sedjak sebelum tanggal 8 Karet 1942, dan dissiikan oleh 
pihak Urusan Perumahan sebagai rumah instansi;

b. rumah2/ruangan2 hak milik (eigendcir.) dari badan atau 
instansi2 itu iang didirikan sesudah tanggal 8 "aret 
1942 Jang sudah disahkar oleh pih&k Urusan Perucahr-n 
sebagai rumah2/ruangan2 instansi, dan rurr.ah2/ruangar.2 
hak milik (eigendcm) jar.g akar. didirikan lagi jc.ng

akan dipergunakan sebagai rumah2/rua:;gan2

Perumahan Pemerintah

Yang dimaksudkan dengan "Perumahan Pemerintah" 

(r.orumahan Kegeri) ialah pen;mah;*n yang penggunaannys diatur 

dr.lair "Burgerlijke Zoning Kegeling 193V’ tB'VK 1934) S.193*j 

Ko, I47 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
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S.1949 No* 388 tanggal 13 -12 - 1949* Dalair* pasal 1 peraturan 

ini diterangkar* bahwa "jang dimaksud dengan kata rumah2 negeri 

dalam peraturan ini ialah rumah2 jang disediskan oleh Negeri 

untuk Pegav/ai Sipil Negon1*-.

Perumahan yang dimaksud di atas terrnacuk perumahan yang di-

bebaekan dari penguasaan Kep&la Daerah seperti dikatakan oleh

Peraturan Kenteri Sosial Republik Indonesia No* 7 tahun 1965?

sebagai berikut :

dibebaskan dari pengusssan Kepala Daerah tersebut papal 1 
adalah i
a* perumahan pemerintah/umum yang dipergunakan oleh 

Pemerintah sesuai dsngan EV,I?/Stbl.l934 No.147 jo,
Stbl. 1949 Ko. 338

Porumnhau Militer

Di sini hanya dapat disampaikan pengortian rumah rr.ili- 

ter seperti disebut dalarc Peraturan pel'akcanaar* dari Penetapan 

Kepala Staf "A" Angkatan Darat Ho. 788/Put/S.A/50 dan Kc. 

536/Put/S.A/50. Pasal 1 peraturan tersebut r;enjelaskan bahwa 

"jang disebut atau dikatakan rurr.ah Kiliter ielah chusus ruaah2 

Militer jang dindliki oleh Angkatan Darat, dan perr.eliharaannja 

chusus diselenGgarakan oleh Dinas Bangunan Tentara Angkatan
41Darat (Staf Genie)” •
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APARATUR PEMERINTAH DALAM URUSAN PERUMAHAN DAN PERKEKBANGANNYA 

Dalam Bab ini akan ditinjau secara tersendiri aparatur 

yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya mengenai masalah penggunaan dan pengaturan sewa- 

menyewa perumahan,

A* Kedudukan Menteri Sosial

Kedudukan dan wewenang Menteri Sosial dalam urusan 

perumahan untuk pertama kali ditentukan dalam Staatsblad 1948 

No. 33* Penetapan Pemerintah (Hindia Belanda) itu dikeluarkan , 

setelah beberapa v/aktu sebeluir.nya berlaku keputusan derekwisisi 

umu:r., yang kemudian diikuti oleh ditetapkannya "Inkwartierings- 

verordening Java 194?” oleh A.H.T.B.J, di Jakarta. Seperti 

sudah diterangkan terdahulu, peraturan yang terakhir itu me- 

nempuh cara yang menyimpang dari keputusan derekwisisi, yaitu 

memberikan wewenang kepada H.T.B. di daerah-daerah untuk menun- 

tut penerr.patan/pemondokan bagi seseorang pada sesuatu perumahan 

atas biaya orang yang bersangkutan sendiri, Wewenang yang se- 

rupa inilah kemudian "diambil alihn olah'Pemerintah Pusat 

(Hindia Belanda) dengan pemberian tugas kepada Direktur Urusan 

Sosial seperti yang ditetapkan dalam S. 1948 Ko. 33 itu, yang 

kemudian mengalami perubahan-perubahan terakhir dengan Peratur

an Pemerintah No. 19 tahun 1953 (L.N; 1953 Ko. 32),

Isi S.19^8 No* 33 secara pokok telah diterangkan di r.uka da

lam Bab I,Di situ dapat dilihat bahwa sasaran S.1948 Ko.33 itu 

menyangkut penggunaan perumahan dan ruangan-ruangan yang su-

BAB III

^8
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dah ada. Tentang kekuasaan Menteri Sosial berdasarkan

S.1948 No. 33 ini telah dijelaskan pula dalam "Pedorcan- 

pedoman untuk menjalankan peraturan-peraturan mengenai 

lapangan urusan perumahan yang kini masih berlaku" yang di

keluarkan oleh Keinenterian Sosial Republik Indonesia ter- 

tanggal 30 Juni 1953 sub I.E.. tentang kekuasaan-kekuasaan 

para pejabat (lihat lampiran IV).

Pada tanggal 23 Januari 1958 diundangkanlah Peraturan

Pemerintah Ko. 6 tahun 1958 tentang "Penyerahan tugas Urusan

Perumahan kepada Petnerintah Daerah Tingkat I". Dalam konside-

rans "Menimbang" dikatakan :

• . • , maka sudah sampai waktunya untuk menyerahkan tu
gas urusan perumahan yang dimaksUdkan dalar. S.194S I%'o.33 
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dalar. 
Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1953} kepada Daerah- 
'daerah Tingkat 1^

Dalam dictum "memutuskan" antara lain dikatakan dala:r. pasal

1. Pemerintah Daerah-Tingkat • I dimaksud dalam pasal 2 
ayat'l sub a (Jndang-undang Ko. 1.tahun 1957
(L.N. 1957 No.l) untuk masing-masing wilayah daerahnya 
diserahi tugas, kekuasaan dan kewajiban mengatur dan 
mengurus :
a. penunjukan dan penetapan perumahan untuk keperluan 

tempat tinggal,jawatan-jawatan, perusahaan, dan 
badan-badan kemasyarakatan. 

b* penunjukan dan penetapan ruangan-ruangan yang di- 
peruntukkan bagi penyircpanan barang-barang dan pe- 
ngandangan kendaraan-kendaraan dan hev/an.

2. Tugas kekuasaan dan kewajiban tersebut dalar. ayat 1 
meliputi juga penunjukan dan penempatr.n untuk kepen- 
tihga;i_ Angkatan PerangT^

Dalam pasal 2 antara lain disebutkan, bahwa "Kantor Urusan 

Perumahan yang dahulu didirikan oleh Menteri Sosial berdas&r-
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kan ketentuan pasal 4 Peraturan S.1948 No. 33 diserahkan kepada 

Daerah".^ Akhirnya dalan-, pasal 8 dikatakan bahwa roulai ber

lakunya Peraturan Pemerintah itu, "tidak berlaku lagi keputus

an Letnan Gubernur Jenderal dahulu tertanggal 24 Januari 1948 

No.l (S.1948 No.33) sebagaimana sejak itu telah diubah dan di-
45tambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1953”. 

Dengan tidak berlakunya ketentuan dalam S.1948 No.33 itu, ke- 

wenangan Menteri Sosial dalam urusar: perumahan menjadi perta- 

nyaan, karena dalara Peraturan Pemerintah l̂ o• 6 tahun 1958 hal 

tersebut tidak ditegaskan tersendiri dengan nyata.

Akan tetapi tidak lama sesudah itu, yaitu pada tanggal 

17 April 1958 diundangkanlah Undang-undang Darurat No.3 tahun 

1958. Da]an; Bab I pasal 2 Undang-undang tersebut disebutkan :

1. Urusan Perumahan diurus oleh Menteri Sosial selandjut- 
nja dalam Undang-undang Darurat ini disebut Menteri 
ketjuali apabila urusan itu atau sesuatu tugas jang 
chusus dalan: urusan perumahan oleh Menteri diserahkan 
kepada pedjabat lain dibawahnja;

2. berdasarkan Undang-undang Darurat ini urusan perumahan 
setempat eebagian atau celuruhnja dapat diserahkan kepa- 
dan daerah otonom dengan Peraturan Pemerintah

Karena Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1958 telah dikeluarkan

terlebih dahulu, pasal ini tidak lebih menjernihkan masalah.

Pada tahun I960 dikeluarkan Peraturan Penarintah Pengganti

Undang-undang No. 25 tahun I960 tentang perubahan Undang-

undang Darurat No.3 tahun 1958. DalaT. pasal 1 disebutkan :

1 . bagi daerah dimana tugas urusan perumahan telah di
serahkan untuk diatur dan diurus berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 6 tahun 1956 sejak tangal penyerahannya, 
scmua istilah : "Wenterj Sosial" dibaca Dewan Pererin- 
tahsn Daerah c*q. Kepala Daerah;

2. sejak berlakunya Penetapan Presiden F.epublik Indonesia
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No, 6 tahun 1959 serr.ua istilab Dewan Peir.erintaban 
Daerah ft.q. Kepala Daerah dibaca Gubernur Kepala 
Da erah^'

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan :

adapun maksud diundangkannya peraturan Peaerir.tah Peng- 
ganti Undang-undang ini ialah untuk menghilangkan keragu- 
raguan/penyalah tafsiran berhubung dngan diundangkannya 
Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1958 (L.N. 1958 Ko.10)- 
(3 Februari 1958, lebih dahulu dari pada berlakunya 
Undang-undang Darurat No*3 tahun 1958) (L.N. 1958 Ho.45)* 
(17 April 1958) eehingga eeakan-akan Menteri Sosial kern- 
bali menjadi penguasa tertinggi mengenai urusan perumahan

Perubahai; inipun tidak menjadikan lebih jelas masalah wewenang

Menteri Sosial (dan kedudukan Pemerintah. Daeral} 'dalam urusan

perumahan •

Baru dengan diundangkannya Undang-undang Ko* 1 tahun

1964 (Undang-undang Pokok Perumahan) yang isinya juga mencabut

Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958 dan Undang-undang Ko.25

Prp tahun I960, kedudukan Menteri Sosial ditegsskan lagi dalas

pasal if sebagai berikut :

1* kebijaksanaan umurc Pemerintah dalam urusan perumahan 
dijalonkan oleh Menteri Sosial;

2. dalam r.enetapkan kebijaksanaannya Menteri Sosial di- 
bantu oleh sebuah badan yang dibentuk oleh Presiden, 
dan yang mana, susunan, tugas dan wewenangr.ya diatur 
denial peraturan perundang-undar.gan, Koordinssi pelak- 
sanaan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
Tingkat 1 yang’ selanjutnya dapat pula diserahkan ke
pada Pemerintah Daerah Tingkat II, Dalau; melaksanakan 
tugasnya itu Pemerintah Daerah dibantu oleh Panitia 
Perumahan yang susunan anggautanys mencermijjkan kego- 
tong royongan antara Pen:erintah dan Rakyat -

Yang penting untuk diperhatikan dari Undang-undang Ko.l tahun

1964 itu ialah bahwa jiv:a dan orientasi undang-undang ini ter-

beda secara pokok dari peraturan-peraturan yang pernah dibuat

sobelumnya. Undang-undang Pokok Perumahan ini didasari ata?
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pemikiran pembangunan perumahan secara nasional, sedangkan 

urusan yang bersifat pembagian perumahan yang ada menjadi 

maealah yang dianggap sekunder dan berangsur-angsur akan di

ha puskan. Dengan demikian kedudukan Menteri Sosial (dan 

Kepala-kepala Daerah) dalam urusan perumahan itu mencakup 

masalah yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya dapat 

kita lihat bahwa diperlukan kira-kira v;aktu satu dasawarsa 

se-:elum dapat dimulai pelaksanaan maksud-maksud tersebut se

cara terencana.

B. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Eerdasarkan ketentuan-ketentuan dalam S.1948 No.33 

sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah No, 19 tahunl953» maka tugas Gubernur Kepala Daerah 

dalam urusan perumahan ialah mengawasi dan bertanggung jawab 

atas pekerjaan Kerala Kantor Urusan Peruta&han Setempat yang 

pengangkatannya dilakukan oleh Kenteri Sosial .

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1958 

wewenang Kepala Daerah dalam urusan perumahan mengalair.i peru

bahan. Penyerahan wewenang urusan perumahan oleh Menteri So

sial kepada Kepala-kepala Daerah tidal: sedikit menimbulkan 

keragu-raguan dan kekaburan, seperti setagiar. sudah dikemuka- 

kan dalam sub A di atas* Bahkan sesudah diundangkanr.ya 

Undang-undang No.l tahun 1964 mssih juga dirSsa perlu untuk 

menyatakan, dalar. penjelasan Peraturan peraerir,tah No.17 tahun

1963 tentang "Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan ^emerintah 

Pengganti Undang-undang Perumahan" bahwa :
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Peraturan Pemerintah ini tidak merubah hak dan wewenang 
Pemt-rintah Daerah yang telah menerima penyerahan tugas 
urusan perumahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 
tahun 1958 (L.N* tahun 1958 No.1 0), dan dengan demikian 
Pemerintah Daerah dapat segera menyelesaikan segala per- 
soalar. perumahan dalam daerahnya sesuaigdengan isi dan 
jiwa dari peraturan-peraturan baru.ini

Tugas dan wewenang' Kepala Daerah menurut ketentuan 

Undar.g-undang Pokok Perumahan pasal i* sudah' disinggung dalam 

sub A di atas. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.17 

tahun 1963 tentang "Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerin

tah Pengganti Undang-undang Perumahan" pada paeal 1 ayat 2 

dikatakan "agar pembangunan perumahan dapat berj^lan secara 

ter^tur Kepala Daerah menguir.umkan secars luas rencana pemba- 

ngunan kota/desa dengan menunjuk tanah-tar.ah v&ng disediakan 

guna penbangunan perumuhan". ̂

Kemudian dalam pasal 2 disebutkan "Kepala Daerah yang bersang-

kutan menberi izin jaembangun serta fasilitas-fasilitas yang

diperlukan bagi pembangunan perumahan menurut peraturan yang
52ditetapkan oleh Kenteri Sosial".

Dalsj;’ pasal 3j ditentukan wewenang Kepala Daerah untuk r.ene- 

tapkan harga sewa perumahan bagi daerahnya sesuai dengan pedo- 

man yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dalair. pasal 4 dan 5 ditetapkan beberapa perincian pelaksanaan 

wewenang Kepala Daerah dalan hal pengaturan penggunaan dan 

pembagian perumahan yang sudah ada .

Untuk mendapat gacbaran yang lebih jelas lagi tentang 

tugas dan wewenang Kepala Daerah dalan. urusan perutr.ahar., 

baj.klah diperhatikan sebagian dari isi Surat. Edaran Kenteri
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Dalam Negeri No, BH.10/5/37 tertanggal 18 April 1972 perihal 

Peradilan Sengketa Sewa-menyewa Perumahan.

Dari pasal-pasal yang disebutkan di atas serta dari 

isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri itu jelaslah bahwa tu

gas dan wewenang Kepala Daerah dalam urusan perumahan tidak 

semata-mata ditujukan terhadap masalah pengaturan pembagian 

perumahan (dengan segala akibatnya), tetapi terutama pada 

masa sekarang ini bersasaran ikut mengusahakan terlaksananya 

rencana pembangunan perumahan secara nasional di daerah-daerah.

C. Panitia Perumahan

Istilah "Panitia Perumahan" dipergunakan untuk perta- 

ma kali dalam Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958.

Dalam pasal 5 undang-undang ini disebutkan :

1. Ditempat-tempat dimana ada Kantor Urusan Perumahan 
Setempat, diadakan Panitia Perumahan Setempat, jang 
terdiri.dari sekurang-kurangnja tiga dan sebanjak- 
banjaknja lima anggota jang ditundjuk oleh Dewan Peme
rintah Daerah c.q. Kepala Daerah pada tempat itu;

2. Panitia Perumahan Setempat umumnja berkewadjiban mem
ber! naschat dan pertimba«gan kepada Kepala Kantor 
Urusan Perumahan Setempat^

Jika kita perhatikan pasal 5 ayat (2) di atas, pengertian 

panitia Perumahan itu mempunyai persamaan dengan Dewan Perumah

an menurut ketentuan S. 1948 No. 33* Akan tetapi, sebelum 

Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958 itu diundangkan,

S. 1948 No. 33 telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh 

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1958. Jadi Dewan Perumahan 

sudah tidak ada lagi. Meskipun begitu dalarr. pasal 50 ayat (2) 

dikatakan :
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jang ditetapkan dalam ajat pertama tidak berlaku untuk 
Dewan-dewan Penasehat Setempat; Dewan-dewan itu tetap 
mendjalankan djabatannja, asalkan tidak bertentangan 
dengan peraturan-peraturan dalam Undang-undang Darurat 
ini; Dewan-dewan itu selambat-lambatnja dalam tempo
3 bulan setelah berlakunja Undang-undang Darurat ini 
harusrdiganti dengan Panitia seperti dimaksud dalam pa- 
sal 5 ^

Oleh karena itu tidak jelas benar, ’’Dewan-dewan PenaGehat

Setempat" mana yang ditnaksudkan di sini, Sementara itu dalam

pasal 15 kita jumpai sebagai berikut :

djumlah sewa, jang harus dibajar untuk perumahan jang 
dikuasai sementara, ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan 
Perumahan Setempat dengan surat keputusan; apabila ada 
Panitia sewa-meniewa, maka djumlah sewa ditetapkan oleh 
Panitia tersebut -̂7

Disini kita diingatkan kembali kepada panitia Sewa-menyewa,

disamping Dewan Perumahan yang sudah kita kenal, Dengan per-

kataan lain, sampai tahun 1956 ada dua lembaga yang harus kita

bedakan yaitu Panitia Sewa-menyewa yang dibentuk berdasarkan

Huurcommissie verordening dan Dev/an Perumahan berdasarkan

S. 1948 Ko, 33 (yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Ko. 6

tahun 1958) yang sudah kita ketahui dalam Bab I dan Bab II.

Hal ini perlu kita perhatikan, berhubung denpan adanya penger-

tian Panitia Perumahan dalam Undang-undang Darurat Ko, 3 tahun

1958 seperti diterangkan di atas, yang kenudian dicabut dengar.

lahirnya Undang-undang No, 1 tahun 1964 yang berlaku nulai

tahun 1962, Sebab, dalam Undang-undang Pokok Perumahai: itu

dipergunakan juga istilah Panitia Perumahan, yang diberi pe-

ngertian yang mencakup wewenang Dewan Perumahan maupun Panitia

Sewa-menyewa (dahulu),
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Dalam hal ini baiklah diikuti uraian di bawah ini •

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1964 pasal 4 antara 

lain dinyatakan “dalam melaksanakan tugasnya itu Pemerintah 

Daerah dibantu oleh Panitia Perumahan. yang susunan anggotanya 

mencerminkan kegotong royongan antara Pemerintah dan Pakyat",^ 

Selanjutnya dalam Penjelasan atas Undang-undang Pokok Perumah- 

an itu mengenai pasal 4 tersebut dapat kita kutip sebagai 

berikut :

Panitia Perumahan Daerah anggautanya terdiri dari V/akil- 
wakil Pemerintah dan v/akil-wakil rakyat yang dapat mem- 
bawa kepentingan pemilik dan penyewa maupun golongan ma- 
syarakat lainnya, Dengan demikian dapat diharapkan segala 
masalah perumahan dapat dipecahkan sesuai dengan kepen
tingan semua pihalc5'

Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1963 yang di-

dasarkan pada Undang-undang No. 1 tahun 1964 itu, berbunyi :

1. di tiap wilayah Kepala Daerah dibentuk Panitia Peru
mahan yang anggota-anggotanya terdiri dari pada ahli 
dan diangkat oleh Kepala Daerah;

2. Panitia Perumahan memberikan pertimbangan dalam hu
bungan dengan perselisihan yang akan diputuskan oleh 
Kepala KUP, menurut keahlian masing-masing anggotanya-^

Dalam Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1963 itu juga, pasal 8

menerangkan :

1 . bilamana ada perselisihan tentang harga sewa, maka 
Kepala KUP, setelah mendengar kedua belah pihak dan 
dengan memperhatikan pertimbangan Panitia Perumahan, 
mengadakan keputusan tentang harga sewa tersebut;

2. terhadap putusan mengenai harga sewa tidak diperkenan- 
kan banding-^9

Sedangkan pasal 9 mengatakan :

1. atas permintaan Kepala KUP, maka Panitia Perumahan 
menetapkan harga bangunan;

2 . biaya penaksiran yang besarnya ditetapkan oleh 
Kepala Daerah dibebankan kepada yang berkepentingan
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Mengenai penghentian sewa-menyewa terdapat dalam pasal 12 ;

1. Kepala KUP memberi izin/menolak penghentian sewa- 
menyewa setelah memperhatikan dan/atau mendengar ke- 
pentingan kedua belah pihak;

2. dalam memutuskan segala persoalan sewa-menyewa Kepala 
KUP mendengar pertimbangan Panitia Perumahan

Lama kemudian, dalam Keputusan Menteri Sosial Republik 

Indonesia No. 11 tahun 1977 tertanggal 2 Wopember 1977 ten

tang Rumah Pengganti, dapat kita baca dalam pasal 5 :

1 . penetapan rumah/tempat pengganti diusahakan dengan 
musyawarah untuk mupakat antara pihak-pihak yang ber- 
sengketa;

2. bila tidak terdapat kesepakatan, Kepala Kantor Urusan 
Perumahan menetapkan rumah/tempat-jengganti setelah 
meminta nasehat Panitia Perumahan

Dari apa yang telah diterangkan di atas, jelaslah apa 

yang dimaksudkan dengan pengertian Panitia Perumahan menurut 

Undang-undang Pokok Perumahan itu.

Akan tetapi terjadi beberapa perubahan mengenai tugas- 

tugas Panitia Perumahan setelah berlakunya Peraturan Penierin- 

tah No. 55 tahun 1981. Hal itu berkaitan khususnys dengan ma- 

salah pcnyelesaian sengketa sewa-menyewa, yang sejak dikelu- 

arkannya Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1981 itu nenjadi 

wev/enang Pengadilan Negeri lagi, Maka dalam Keputusan Kenteri 

Sosial Republik Indonesia tertanggal 1 Mei 1982 No. 18/Kuk/ 

Kep/V/1982 tugas dan fungsi Panitia Perumahan diruiauskaii se

bagai berikut :

1. Tugas Panitia Perumahan •
a. Keir.bantu dan memberi saran serta pertimbangan pe- 

lakcanaan koordinasi urusan perumahan di Daerah 
baik din.inta atau tidak cleh Kepala Daerah;

b. rneir.berikan pertimbangan kepada Kepala Kantcr 
Urusan Perumahan dalam penetapan harga sev/a;
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c. menetapkan nilai perumahan,
2, Fungsi Panitia Perumahan.

a, Sebagai pembantu Kepala Daerah dalam mengkoordina- 
eikan pelaksanaan urusan perumahan di Daerah;

b, Gobagai badan/panitia;
- yang memberikan pertimbangan dalair. hal menetap- 
kan harga sewa, dan

- menetapkan nila perumahan

D» Kantcr Urusan Perumahan

Pengertian "Kantor Urusan Perumahan" seperti yang di- 

tentukan dan diatur oleh Pemerintah Pusat borasal dari keten- 

tuan-ketentuau dalam S.1948 No, 33* Dalam tahun 1948 setelah 

wewenang urusan perumahan diserahkan kepada Mer.teri Sosial 

(waktu itu Directeur Sociale Zaken), dibentuklah kantor-kantor 

urusan perumahan setempat dengan nama "Huisvesting Organisatie

• • • Sebelum itu kantor-kantor urusan perumahan yang ada 

seperti ir.isalnya di Jakarta dan 3ogor didirikan atas kuasa 

peraturan-peraturan setempat,

Tugas pokok kantor-kantor urusan perurahan itu menurut

S,1948 No . 33 ialah pelaksanaan setempat dari tugas-tugas dan 

wewenang Menteri Sosial untuk mengatur dan mengurusi pc-netap- 

an pembagian dan penunjukar. perumahan.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Ko. 6 tahun 1958 

Kantor-kantor Urusan Perumahan yang telah didirikan dipelbagai 

terr.pat oleh Menteri Sosial diserahkan kepada Daerah-aserah 

Tingkat 7. Setelah diundangkar.nya Undang-undang Ko. 1 tahun

1964 maka Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1963 menentukan 

dalam pasal 4 ;

2. tempat-tempat yt-ng dipandang perlu Pemerintah Daerah
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dapat mendirikan Kantor Urusan Perumahan sebagai pern- 
bantu Kepala Daerah dalam melakeanakan tugasnya menge
nai perumahan;

3. Kantor-kantor Urusan Perumahan yang telah diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah dianggap telah didirikan 
semenjak-berlakunya Peraturan Pemerintah ini °4

Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 19^3 juga aercberikan 

kepada KUP v/ewenang menutus dalam masalah hubungan sewa-menye- 

wa dan cengketa-sengketa sewa-menyev/a perumahan. tt'ev/enang ini 

setelah keluarnye Peraturan Pemerintah No* 55 tahun 1961 me- 

ngalami perubahan seperti telah dibicarakan dalar. Bab II sub B 

mengenai sengketa sewa-menyev/a. Kaka perumusan tentang tugas 

KUP yang ter&khir diberikan secura lengkap oleh Keputusan 

Menteri Sosial Republik Indonesia No. 18/Kuk/Kep/V/1932 ter

tanggal 1 Mei 1982 angka IV mengenai lingkup tugas KUP, yang 

singkatnya berbunyi sebagai berikut :

1 . melaksanakan urusan perumahan yang dibebankan o3eh 
Kepala Daerah Tingkat I, berdasarkan tugas, kekuasaan 
dan kewajiban Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1958 30 Peraturan 
Pemerintah I!orr.or 1? tahun 1963;

2* mengatur penggunaan rumah-rumah yang statusnya berada 
dalam penguasaan dan pengav.-osan Kepala Daerah. 
Pengacuran tersebut mer.cakup tugas-tugas :
a. menentukan pe;:ggunaannya, . . . .
b. per.unjukan penghurii, . . . .
c. mengawasi penggunaannya, . . . .

3 * nenetapka.n harga sewa,
• • ♦ •

4* melakukan pendaftaran terhadap pemutusan hubungan 
sev/a-menyev;a perumahan yang terjadi atas sepakr.t ke
dua belah pjhak. • . . .

5. monyelesaikan dan meir.utuskan bersama-scJma dengan pe- 
jabat yang ditunjuk oleh Kentcri Pekerjaan Urnur. per- 
soalan perumahan Pemerintah atau perunahan umun: yang 
dipergunaksn oleh Pemerintah cesuai dengan ketentuan 
dalam Eurgelijke ‘Vcning Reveling (Stbl.1 5 3  ̂IIcc;or li-7 
jo Stbl, 19/j9 Koinor 388). fiI.

G. me] aksanakan pengosongan........ '
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Da la it. melaksanakan tugas-tugasnya Kantor Urusan Perui- 

mahan bekerja sama dan didampingi oleh Panitia Perumahan.

E. Kedudukan Pengadilan Dalam Sengketa-sengketa Sewa-menye-

wa Perumahan

Tentang hal ini cukup secara singkat diulangi apa yang 

sudah diterangkan dalair: uraian-uraian terdahulu, khususnya 

dalan Bab II sub D, yaitu bahwa :

1 . penyelesaian perkara-perkara sengketa perumahan pada 

uir.umiya dan khususnya sengketa-sengketa sev/a-menyev/a 

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 

1963, yakni sebelum tanggal 3 Agustus 1965, nenjadi 

v/ewcnang Pengadilan Negeri}

2. Sesudah tanggal 3 Agustus 1963 setelah berlakunya 

Peraturan Pemerintah No. 49 tahun- 1963 Pengadilan 

Negeri tidak berv/enang lag! mengadili perkara-perkara 

mengenai sev/a-menyewa perumahan. Wewenang tersebut di- 

lir:pahl;an kepada KUP dan Kepala Daerah dengan per.g- 

awasan Menteri Sosial dan Menteri Dala:;, Negeri}

3 . Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Ko. 55 tahun 

1931 wewenang tersebut dalam angka (2) di atas di

serahkan lagi kepada Pengadilan Kegeri*
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PENUTUP

Seluruh uraian sebagai hasil penelaahan kepustakaan 

tentang perkembangan penggunaan dan sev:a*mer.yewa perumahan 

ini membatasi diri pada satu segi dari dua aspek masalah peru

mahan di Indonesia- Aspek kedua dari problema perumahan itu, 

yaitu pembangunan perumahan, tidak menjadi sasaran pembicaraan* 

Meekipun demikian, hal ini tidak boleh diartikan bahwa 

pembangunan perumahan itu bukan hal yang penting dan bahwa pe- 

riulisan ini mengabaikan usaha-us&ha yang sudah dilakukan sejak 

sekitar tahun-tahun limapuluhan oleh pelbagai yayasan pemba

ngunan perumahan. Bahkan sejak pada awalnya skripsi ini sudah 

menunjukkan peranan yang raenentukan dari pembangunan perumahan 

itu. Namun seperti telah dikemukakan dalam Pendahuluan langkah- 

langkah nyata dan berencana itu baru dapat dimulai tahun-tahun 

tujuhpuluhan. Tidak kalah pentingnya untuk diikuti perkeir.bar.g- 

annya di waktu-waktu yang akan datang, juga segi-segi hukua 

dan perundang-undangannya, Hal ±\u pada waktunya tentu patut 

untuk dijadikan obyek penelitian para pertinat* .

Akhirnya di bawah ini akan dibuat ringkasan dari apa 

yang telah diuraikan di atas yang juga nerupakar. kesircpulan 

yang dapat diambil dari studi yang telah dilakukan.

1. Sejak Proklamasi Kemerdekaan sa::.pai saat peir.ulihan Ke- 

daulatan masalah kekurangan perumahan ditangani dengan dua ca- 

ra yang berbeda secara prinsip. Di daerah Kepublik Indonesia 

masa kekurangan itu da pal: dilawpaui atas dasar kesadaran per-
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juangan yang nenimbulkan rasa solidaritas' dan keikhlasan ber- 

korban yar.g tinggi di dalam rcaeyarakat. Sedangkan di daerah- 

daerah yang diduduki Belanda terutama di kota-kota besarnya 

kekurangan perumahan itu perlu diatasi dengan cara mengatur 

pembagian perumahan dan ruangan-ruangan tempat tinggal dengan 

campur tangan Penguasa/Pemerintah.

2. Perkembangan selanjutnya dari per.gaturan penggunaan 

perumahan itu menunjukkan bahwa tidak mudah menyusun peratur- 

an-peraturan yang diperlukan, apalagi melaksanakan peraturan- 

peraturan itu dengan baik. Pelbagai kesulitan telah timbul 

dan tidak sedikit sengketa-sengketa perumahan yang terjadi.

3. Perkembangan fiejak tahun-tahun pertama sesudah Prokla- 

masi Kemerdekaan ternyata memang membuktikan, bahwa tidak 

mungkin masalah perumahan itu dipecahkan tanpa usaha pemba- 

ngunan perumahan secara besar-besaran. Oleh karena itu skrip- 

si ini nenganggap tepat sekali kebijaksanaan yang ditenpuh 

oleh Pemerintah Republik Indonesia pada waktu ini dalar, bi- 

dang perumahan, dan ikut nenyampaikan harapan, mudah-nudahan 

kebijaksanaan yang sedang dilaksanakan itu berhasil sesuai 

dengan rencana-renacana yang telah ditetapkan.
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LAMPIRAN I

S A L 1 N A N
No. Kab. 1-4-18A970
Lampiran : -

KUTIPAn dari pada buku daftar
surat2 putusan Mente
ri Sosial,
Djakarta,22 Desember 
1953.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Menirnbang : Perlu diadakan perbaikan2 dalam organisasi dan 

tjara bekerdja Kantor2 Urusan Perumahan;
Mengingat : pembitjaraan2 dalam sidang Dewan Perwakilan 

Rakjat Republik Indonesia pada tanggal 17 Nopember 1953 me- 
ngenai usul-mosi Soetardjo Kartohadikoesoemo dkk. tentang 
pembentukan sebuah Panitia pemeriksa tjara bekerdjanja Kantor 
Urusan Perumahan Djakarta-Raya dan lain2 tempat serta Bagian 
Urusan Perumahan Pusat di Kementerian Sosial, dan keputusan 
Dewan Perwakilan Rakjat Rep, Indonesia No, 73/K/1953 beserta 
lampirannja,

Memperhatikan : surat Djaksa Agung pada Mahkamah Agung 
Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1953 No. 25445/6620 
dan surat Wali kota Kota Besar Djakarta-Raya tanggal 30 Nopea- 
ber 1953 No, 22786/U.U. ;

Pertama : Membentuk sebuah panitia pemeriksa jang bertu- 
gas mempeladjari organisasi dan tjara bekerdja Kantor2 Urusan 
Perumahan dan sedapat2nja dalam waktu 3 (tiga) bulan menjampai- 
kan usul2 kepada Pemerintah untuk memperbaiki keadaan dalam 
urusan perumahan pada umumnja.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 31 Desember 1953 mengang- 
kat sebagai anggauta Panitia Pemeriksa Perumahan tersebut sub 
"pertama" :
1, Raden Kaharkoesmen Sosrodanoekoesoemo, Kepala Djawatan 

Reserse Kriminil Pusat pada Kedjaksaan Agung Republik 
Indonesia dan Angguta Dewan Perwakilan Rakjat Republik 
Indonesia, merangkap mendjadi ketua;

2, Mr. Janio Poeloengan, Kepala Bagian Hukum Kementerian 
Sosial Republik Indonesia, merangkap mendjadi wakil Ketua;

3, Adji Raden Djokoprawiro, angguta Dewan Perwakilan Rakjat 
Republik Indonesia.

4* Arso Sosroatmodjo, Angguta Dewan Perwakilan Rakjat Repu
blik Indonesia.

5* Jahja Malik, Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Kota Besar 
Djakarta Raya dan 6ebagai Sekretaris Panitia, Raden Ham- 
bali V.'inata pradja, pcgawai Bagian Kabinet Kementerian 
Sosial Republik Indonesia,

KEKUTUSKAN

Kctiga : Menctapkan, bahwa ♦
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a, kepada anggauta2 dan sekretaris Panitia Perneriksa Perumahan 
tersebut diberikan uang duduk eebesar Rp.20,~ (duapuluh 
Rupiah) untuk tiap2 sidang, dengan ketentuan bahwa dalam 
satu minggu diadakan paling banjak 3 (tiga) kali sidang 
dan bahwa uang duduk tersebut tidak melebihi djumlah 
Rp.^Oj- (empatpuluh Rupiah) dalam satu hari.

b, Pengeluaran untuk pemberian uang duduk tersebut dalair, sub
a dibebankan kepada anggaran Kementerian Sosial, eepandjang 
mengenai tahun anggaran berikutnja pada mata anggaran jang 
serupa dengan itu;

c, Pengeluaran guna peraberian penggantian beaja perdjalanan 
dinas dibebankan pada anggaran Kementerian Keuangan 
(Djawatan Perdjalanan Negeri).

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Perdana Kenteri,
2. Kenteri Keuangan,
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Kehakiman.
5. Dbwan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.
6. Djaksa Agung*
7. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor.
8* Kantor Perdjalanan Negeri di Djakarta.
9. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta.
lO.Sekretariat Dev/an Ekonomi dan Keuangan 1 s/d 10 untuk 

diketahui dan KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk 
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

DITETAPKAN di Djakarta pada tanggal 
22 Desenber 19,33*

KENTERI SOSIAL 
ttd SOEROSO

Sesuai dengan daftar tersebut : 
Sekertaris Djenderal ,
(Mr. IHAK SUDJAKRI)

Djakarta, 9 Djanuari 1954 
Sesuai dengan aslinja

( Achmad Ch )
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LAMKPIRAN I I

PERATURAN MEKTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA KOORDIKATOR
KEAMANAN 

No. R.I.A TAHUK 1949

Tentang

MEMPERGUNAKAN GEPUKG2

MENTERI NEGARA KOORDINATOR KEAMANAN,

Menirnbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang menggunakan 
gedung2 dan lain2 sebagainja;

Mengingat : I* Penetapan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan 
Perang Republik Indonesia tertanggal 
Menumbing, 1 Mei 1949*

II. Fatsal 17 ajat (1) dari Undang2 Keadaan Bahaja 
(Undang2 No. 6 tanggal 6-VI-1949).

M E M U T U S K A N  :

Kenetapkan peraturan sebagai berikut :

Fatsal 1.
Jang dimaksudkan dengan gedung dan rumah dalam Peraturan 

ini ialah gedung dan rumah jang dibuat dari batu atau dari bi- 
lik dan mempunjai lantai jang luasnja sekurang-kurangnja 
50 m2, dan terletak didalam kota Jogjakarta.

Fatsal 2.
(1) Oleh Kementerian Pekerdjaan Umum, dengan peraturan2 

jang ditetapkannja, didirikan Kantor Perumahan Jogjakarta, 
selandjutnja dibawah ini disebut K.P.J., jang diberi kuasa 
untuk mengatur urusan merapergunakan gedung2 dan rumah2 atau 
sebagian dari padanja :

a, untuk kepentingan Negara,
b* untuk tempat tinggal, perumahan partikulir atau mak- 

sud lain.
(2) K.P.J. mendjalankan kewadjibannja dibawah pengawasan 

Kementerian Pekerdjaan Umum dan bertanggung djawab kepadanja.
(3) Dalam mendjalankan kewadjibannja K.P.J. tak perlu 

mendengar orang atau badan jang mempunjai atau menguasai ge
dung atau rumah jang diuruskan oleh K.P.J. itu.

m )  K.P.J. berwadjib memberi tahukan penakaian suatu ge
dung atau rumah atau sebagian dari padanja kepada mereka jang 
mempunjai atau menguasai gedung atau rumah itu.

(5 ) Pjika dalarr. hal tersebut dalam ajat (1 ) sub a dari 
fatsal ini gedung atau rumah itu telah diteir.pati, maka K.P.J. 
harus memberi gedung, rumah atau ruangan lain kepada jang mener,-
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pati itu. Segala biaja pemindahan ketempat baru itu dipikul 
oleh Kementerian atau Badan Pemerintah jang bersangkutan.

Fatsal 3 .
Kenteri Pekerdjaan Urnum membentuk atau menundjuk suatu 

Badan jang akan menetapkan peraturan tentang banjaknja sewa 
gedung dan rumah2 pada umunja dan memberi putuean, djika ada 
perselisihan tentang banjaknja sewa gedung atau rumah antara 
jang menjewa dan jang mempersewakan.

Fatsal 4.
(1 ) Mempergunakan atau menjewakan gedung atau rumah atau 

sebagian dari padanja untuk tempat tinggal atau maksud lain 
sesudah tanggal 1 Djanuari 1949 hanja dibolehkan djika K,P.J. 
member! idzin kepada orang atau badan jang bersangkutan untuk 
mempergunakan gedung atau rumah itu.

(2) Hal urusan uang sewa menjewa tidak diurus oleh K.P.J, 
akan tetapi dilakukan langsung antara jang menjewa dan jang 
mempunjai atau menguasai gedung 'atau rumah itu.

Fatsal 5 *
Tidak dibolehkan mempergunakan suatu gedung atau rumah 

atau sebagian dari padanja dengan tjarajang berlainan dari 
pada :

a. apa jang diberi tahukan oleh K.P.J.
b. maksud dibuatnja gedung atau rumah itu berhubung dengan 

bentuk atau besarnja, menurut pendapat K.P.J,
Fatsal 6,

(1) K.P.J. dapat memerintahkan orang atau badan jang mem
pergunakan gedung atau rumah dengan tidak mengindahkan apa 
jang ditetapkan dalam fatsal 4 ajat (1 ) atau fatsal 5 untuk 
meninggalkan gedung atau rumah atau sebagian dari padanja da
lam waktu selambat-lambatnja 30 hari sesudah peruntah itu di- 
berikan dengan surat*

(2) Djika perintah jang dimaksud dalam ajat (1) dari fat
sal ini sesudah waktu jang ditentukan belum djuga didjalan- 
kan, maka K.P.J. jang akan menjelenggarakan pengosongan ge
dung atau rumah itu, djika perlu dengan bantuan Polisi.
Segala biaja untuk pengosongan ini dipikul oleh orang atau 
badan jang dimaksud di atas,

Fatsal
Mereka jang mempergunakan suatu gedung atau rumah atau 

sebagian dari padanja diwadjibkan menerima orang2 atau badan 
jang ditetapkan oleh K.P.J, untuk mempergunakan bersarca ge
dung atau rumah itu atau sebagian dari padanja,

Fatsal 8,
Mereka jang menguasai atau mempergunakan suatu gedung
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atau rumah atau sebagian dari padanja, diwadjibkan :
a. mengidzinkan orang2 jang ditundjuk dengan surat oleh 

K.P.J. masuk kedalam gedung atau rumah itu untuk meng- 
adakan pemeriksaan berhubung dengan pekerdjaan K.P.J*

b. memberi keterangan atau. djav/aban sebenarnja dan se- 
djelas-djelasnja tentang pertanjaan2 jang diadjukan 
oleh K.P.J. atau orang2 jang ditundjuk dengan surat 
oleh K.P.J. Untuk maksud tersebut diatas.

Mereka jang mempunjai atau menguasai gedung atau rumah 
diwadjibkan, selarabat-lambatnja 30 hari sesudah peraturan ini 
diumumkan mengirirokan kepada K.P.J. daftar dari gedung2 atau 
rumah jang dipunjainja atau dikuasainja serta keterangan2 
tentang gedung atau rumah itu, seperti ietaknja, besarnja, 
dipergunakan untuk apa dan oleh siapa dan lain-lainnja.

(1) Barang siapa :
a. 30 hari sesudah Peraturan ini diumumkan melanggar pe-
• netapan dalam fatsal ,4 ajat (1) atau fatsal 5 sub a,
dengan tidak mengurangkan apa j^ng ditetapkan dalair. 
fatsal 6;

b. melanggar penetapan tersebut dalam fatsal 7 atau 
fatsal 8, dihukum kurungan selama-lamanja satu tahun 
atau cienda sebanjak-banjaknja sepuluh ribu rupiah.

(2) Perbuatan2 termuat dalam fatsal ini dianggap sebagai 
pelanggaran.

(3) Terhadap badan hukum jang dituntut dan dihukum ialah 
pengurusnja.

Fatsal 9

Fatsal 10

Fatsal 11.
Peraturan ini berlaku sedjak hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta 
Pada tanggal 4 Djuli 1949

DiuEumkan pada tanggal
4 Djuli 1949 

Sekretaris Menteri Negara R.I. 
Koordinator Keamanan 

ttd
(Mr. A.IV, Soerjoadiningrat)

MENTRI KEGARA REPUBLIK -
INDONESIA KOORDINATOR KE
AMANAN.

ttd (HAMENGKU BUWONO IX)
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LAMPIRAN III

KEMENTERlAN PEKERDJAAN UMUM

KANTOR PERUMAHAN
Djalan Pengurakan no* 2 (Bekas Kantor Escompto)

JOGJAKARTA

P'E N G U M U M A N

Mereka jang mempergunakan rumah atau gedung seluruhnja 
atau sebagian, sebagai tempat tinggal atau maksud lain sesudah 
tanggal 1 Djanuari 1949 diwadjibkan ada surat idzin dari Kan
tor Perumahan Jogjakarta (KiP*J).

Jang berkepentingan supaja datang ke K.P*J* dengan mem- 
bawa :
A. UNTUK KEPALA SUMAH :

1. Surat Keterangan dari;jang mempunjai atau menguasai 
rumah atau gedung, difliana ternjata mereka setudju untuk 
disev/anja (surat dari' pen jev/a lama kepada penjewa baru 
tidak berlaku), dengan diketahui oleh Rukun Kampung di- 
mana rumah atau gedung itu terletak*

2. Surat Keterangan dari Rukun Kampung untuk dirinja sendiri 
atau Surat Keterangan'dari Kepala Kantornja djika jang 
berkepentingan Pegawai Negeri.

B. UNTUK FENUHPANG2 (MEDEBEWONERS) :
Surat Persetudjuan dari Kepala Rumah jang diketahui oleh 
Ketua Rukun Kampung. ;
Jang dimaksudkan dengan gedung dan rumah dalam pengumum- 
an ini ialah gedung dan rumah jang dibuat dari batu, 
pa pan (gebjok) atau bilik jar.g mempunjai lar.tai jang 
luasnja sekurang-kurangnja 50 m2 dan terletak didalam 
kota Jogjakarta,

Jogjakarta, 6 Djuli 1949 
KEPALA ‘KANTOR PERUMhHAN 

ttd Soetarjo
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LAMPIRAN IV

PEDOMAN-PEDOMAN UNTUK KENDJm L M A N  PER„TUPAH-PEBATURAN MENGE
NAI LAPANGAN URUSAN PERUMAHAN J-KG KINI MASIH BERLAKU.

1. Perundang-undangan mengenai lapangan Urusan Perumahan.

A, U m u m
Sair.pai sekarang Negara kita belum mempunjai perundang- 

undangan jang lengkap mengenai lapangan Urusan Perumahan jang 
sudah meliputi segala soal jang baik langsung maupun tidak, 
mempengaruhi pekerdjaan2 jang mendjadi tugas para pendjabat 
atau instansi perumahan.

Keadaan ini adalah akibat dari pertumbuhan urusan perumah
an sendiri jang telah berkali-kali menghadapkan Pemerintah pa
da suatu keadaan sulit jang memakea Pemerintah mengambil tin- 
dakan dalam djangka jang pendek sekali,

Bari perundang-undangan jang disusun setjara berangsur- 
angsur, lagi pula dibuat oleh pelbagai pembuat undang2 telah 
tidak dapat diftarapkan suatu himpunan soal setjara lengkap dan 
teratur pula.

Keadaan dercikian sangat tidak memuaskan, apalagi kalau 
diperhatikan bahwa segala tindakan dalair. lapangan urusan pe- 
ruu.ahan itu harus dapat diudji pada peraturan2 jang masih ber
laku,

Situ&si jang sulit ini baru dapat diubah djika sudah ada 
undang2 lain jang mengganti peraturan2 jang ada atau djika 
undang2 jang mendjadi dasar untuk peraturan tersebut ditjabut.

Dalam hubungan ini dapat diterangkan bahwa Pemerintah se- 
dang mempersiapkan suatu Rancangan Vndang2 ter.tang Urusan Pe
rumahan jang akan mengatur lagi urusan tersebut setjara 
integraal dengan memperhatikar. keadaan dan kebutuhan nasional 
serta keadilan sosial,

B, Kekuasaan2 para pendjabat,
1, Kepada Menteri Sosial diberikan kekuasaan mutlak untuk 
mengatur Urusan Perubahan hal ini antara lain diatur dalac: 
Staatsblad 19^8 No, 33 sebagaimana telah d'irubah dan ditar.bah 
dengan Staatsblad 19^6 No. 217 dan paling achir dengan Pera
turan Pemerintah 1953 No, 19-

Dengan tidak mengurangi ketentuan tsb. diatas, maka untuk 
melaksanakan tugasnja dengan sebaik-baikuja, Kej.teri Social 
dibantu oleh para Gubernur, Kepala Daerah, kepada pendjat.at2 
mana dalam pelbagai. peraturan diberikan kekuasaan2 tertentu.
2, Diant.ara persturan2 jang mengenai lapangan Urusan Peru- 
mahan maka Staatsblad 1946 No. 33 jang din.aksud diatas adalah 
jang terper.tir.g dan mer.pur.jai arxi dan n.aksud jang paling 
luat,

Akan tetapi djika kita melihat isinja maka njatalah bahwa 
undang2 inipun hanja memuat beterapa soal sadja dan bahwa 
titik berat diletakkar. pada Dewar.2 Ferun.ahan,

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU STUDI MENGENAI ... ARI HOEDIRETNA



Oleh sebab itu it,aka djuga setelah undangH tersebut ber- 
djalan, Pemerintah merasa perlu mengadakan lagi peraturan2 
jar.g masing2 hendak mengatur soal2 tertentu setjara lebih lu
as lagi atau djuteru bertudjuar. untuk nenjesuaikannja dengan 
keadaan atau kebutuhan setemj>at.

Untuk djelasnja dibawah ini dimuat daftar beberapa 
peraiuran2 dengan tjatatan bahv/a untuk lengkapnja sebaiknja 
diperiksa "Himpunan Perundang-undangan mengenai Urusan Peru- 
mahan" jang bersama 'ini dilampirkan.

a. Peraturan2 umum.
1. Peraturan tentang kekuasaan pedjabat2 sipil untuk rr.enjata- 

kar. daerahnja sebagai daerah tertutup. (Peraturan Kiliter 
tgl, 13 Pebruari 19^2 Ko. 161/D.v.o./G.S. III-13)*

2. Peraturan tentang pemilikar. sementara atas bangunan2 dsb. 
untuk dipakai guna keperluar. peruiriahan perseorangar., 
perusahaan2, dja\vatan2, dsb* begitu pula untuk penjimpanan 
bararg, pekandangar. kenaaraan dan chewan dsb, (Verordening
Inbezitneriing Gebouv/er. 1946 Staatsblad 1946 Ko. 21).

3. Peraturan tentang kekuasaan Kepala Daerah urtuk menuntut 
ruangan2 guna pemondpkan orang dsb. (Peraturan Kiliter 
tanggal 25 April 1947 No. XLIY dari Algeraeen Hoofd 
Tijdelijke Bestuurdienst Java-Inkwartieringsverordening 
Java 1947)*

4* Peraturan tentang Dev/an2 Peruiriahan (Staatsblad 1946 No. 33 
Eebagaimana telah dirubah dan ditarcbah).
b. Peraturan2 setempat.

Peraturan2 setempat ini sebagian nerupakan peraturan pe
laksanaan dari salah satu peraturan umuc dan kebar.jakar.nja 
djuga berdasarkan pada "Pegeling op de Staat van Oorlcg en 
Beleg-Staatsblad 1939 Ko. 382”.

Dari peraturan2 ini dapat kita r_engukur keadaan pada suatu 
waktu dan kebidjaksanaan pedjabat jang bersangkutan untuk ir.eng 
hcidapi keadaan itu,

Keadaan pada waktu ini sudah agak berubah lagi, demikian 
pula norm 2 untuk rcenetapkan kebid jaksanaan .

Akan tetapi kenjataan jang tidak dapat diabaikar. ialah 
bahwa perundang-undangan jang berasal dari djainan dahulu 
ir.asih tetap menguasai lapangan peruiriahan,

Kebanjakan dari peraturan2 seteir.pat ini mengenai daerah 
Djakarta Faya, akan tetapi karena soal2 jang diaturnja pada 
umunnja santa sadja dengan apa jang dihhdapi oleh daerah/teicpat 
lain rnaka peraturan2 tersebut dapat didjsdikan pedorr.an pula 
untuk daerah/tercpat lair.*

Peraturan2 setempat' itu adalah sebagai berikut :
1. Peraturan tentang penundjukan Hoofd Centrale Huisveeting 

v/h Departement van Social? Zaken (Sekarang Kepala Eagiar.
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Urusan Perumahan Pusat pada Kementerian Sosial) sebagai pen- 
djabat jang berkuasa untuk melakukan penundjukan jang dimak- 
sud dalam Verordening Inbezitneming Gebouwen 1946-Staatblad 
1946 No. 21 (Peraturan Kiliter tanggal 21 September 1948 No.
LTV dari Resident H.T.B. Batavia).
2. Larangan mengenai pemakaian bangun-bangunan atau bagian- 
bagiannja tanpa idzin Hoofd Huisverstingorganisatie Batavia 
(sekarang Kepala U.P.D.) (Peraturan Resident, H.T.B. Batavia 
tanggal 8 Pebruari 1947-Woonverordening Batavia 1947).
3 . Peraturan mengenai pemakaian rumah2 tertentu dan 
bangunan2 lain (Noodverordening Pes'dent H.T.B. Batavia, tgl.
30 Djuli 1947 sebagaimana telah dirubah dengan Verordening 
Resident, H.T.B. Batavia tgl. 21 September 1948 No. XV).
4. Peraturan mengenai bantuan polisi untuk melaksanakan 
peraturan2/tindakan2 mengenai urusan perumahan (keputusan 
Resident H.T.B. Batavia, tgl. 3 Nopember 1948 No.A.Z./363*
J?. Peraturan mengenai penuntutan keterangan2 dari pihak peng- 
huni dan tindakan2 jang dapat diambil oleh Kantor Uruean Peru
mahan (Peraturan Militer tanggal 26 April 1949 No. VI dari 
Gouverneur van Batavia en Ommelanden-Rege]ing Verordening en 
Verstrekking Gegevens Huisvesting Batavia).
6. Peraturan mengenai tinggalnja orang dalam daerah2 tertu
tup (Peraturan Militer tgl. 3 April 1948 No. XXXV dari Resident,
H.T.B. Batavia-Noodverordening Vestiging van Persnnen en ges- 
loten verklaarde gebieden Residentie Batavia 1948).
7* Peraturan tentang perubahan beberapa pasal dari "Peratur
an tentang Dev/an2 Perumahan"- Staatblad 1948 No. 33 5 sebagai- 
mana telah dirubah dan ditambah dengan Staatblad 1946 No. 21? 
(Peraturan Pemerintah th. 1953 No. 19).

C. Kekuasaan2 jang diserahkan kepada para Gubernur, Kepala- 
Daerah dan V/alikota Djakarta Raya.

Apabila.kepada para Gubernur, Kepala Daerah, pada unur.- 
nja telah diserahkan segala kekuasaan jang dirr.uatkan dalan 
Peraturan2 umum (sub a) maka pada Walikota Djakarta Raya baru 
diserahkan kekuasaan2 jang dimaksud dalam Peraturan Peterintah 
tahun 1953 No. 19.

Peraturan itu antara lain mengenai pasal 3 , 6 dan 7 
dari Peraturan tentang Dewan2 Perumahan-Staatsblad 1948 No- 33, 
sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Staatsblad 1946 
No. 217, - dimana istilah "Gedelegeerde v/d Recomba" dirubah 
mendjadi "Gebernur" dan sepandjang mengenai daerah Djakarta 
Raya dengan pasal 8 baru, diadakan ketentuan bahwa istilah 
"Resident c.q. Gouverneur" harus dibatja "Walikota Djakarta 
Raya".

Perubahan2 itu sepandjang jang chusus mengenai kedu-
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dukan dan kekuasaan2 para Gubernur, KenaJLa Daerah/Walikota 
Djakarta Raya, adalah ebb* :

ajat

ajat

ajat

ajat

ajat

ajat

ajat

ajat

ajat

Pasal 5
(1) mengenai "pengawaean dan pertanggungan djawab" para 

Gubernur terhadap pimpinan C.q. Kepala Kantor Urusan 
Perumahan Setempat.

(2) mengenai diperbantukannja Kepala Kantor Urusan Peru
mahan Setempat kepada para Gubernur, Kepala Daerah/ 
Walikota Djakarta Raya.

(3) a. mengenai persetudjuan Gubernur, Kepala Daerah/
Walikota Djakarta Raya atas sesuatu putusan atau 
tindakan Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat 
djika ia tidak mengadakan perundangan lebih dahulu 
dengan Kemehterian Sosial,

b. mengenai penjelesaian perselisihan faham antara 
Menteri dan Gubernur, Kepala Daerah/Walikota Dja
karta Raya,

c. mengenai surat menjurat antara Menteri dan Kepala 
Kantor Urusan Perumahan Setempat.

(4) mengenai peraturan Gubernur, Kepala Daerah/Walikota 
Djakarta Raya, djika Kepala Kantor Urusan Perumahan 
Setempat akan merundingkan sesuatu soal penting de
ngan Menteri Sosial atau untuk memenuhi sesuatu per- 
mintaan/perintah Kenteri tersebut.

(5) mengenai peraturan Gubernur, Kepala Daerah/Wali’-ota 
Djakarta Raya untuk menjampaikan pada Kementerian 
Sosial hal2 sbb, :
a. hal2 jang penjelesaiannja termasuk kompetensi atau 

telah dioper oleh Kementerian Sosial,
b. hal2 jang mengatasi kepentingan setempat,

(6) mengenai kekuasaan Kementerian Sosial ur.tuk menarr.bah 
pegav/ai Kantor Urusan Perumahan Setempat.

(7) mengenai kekuasaan Kementerian Sosial untuk menentu- 
kan sesuatu jang perlu guna kelantjarar. bekerdjanja 
Kantor2 Urusan Perumahan Setempat.

Pasal 6
(2) mengenai pembentukan dan penjusunan Dewan Perumahan 

Setempat,

Pasal 7

(1) mengenai kekuasaan Gubernur, Kepala Daerah/Walikota 
Djakarta Raya' untuk menetapkan rapst2 Dewan Perumah
an setempat.
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Jang belum diserahkan kepada V.'alikota Djakarta Raya 
dan pada waktu ini masih tetap mendjadi kompetensi Kepala 
Urusan Perumahan Pusat antara lain adalah kekuasaan2 sebagai 
berikut :
1. Kekuasaan jang tertjantum dalam "Verordening Inbezitne- 

ming Gebouwen 1946, pasal 2, ialah kekuasaan untuk mendja- 
lankan pemilikan sementara atas bangunan2 dan/atau bagi- 
an2nja.
Kekuasaan ini telah diatur lebih djauh dengan "Verorde
ning No. LIV dari Resident, H.T.B. Batavia, tgl. 21 Sep
tember 1946".

2. Kekuasaan jang tertjantum dalam "Inkwartieringsverorde- 
ning Java 1947", pasal 2 ajat (1) untuk roemberikan petun- 
djuk2 mengenai kewadjiban orang untuk memberikan pedoman 
pemondokan.

3. Kekuasaan jang tertjantum dalam "Inkwartieringsverorde- 
ning Java 1947" pasal 11 ajat (2b) mengenai permintaan 
bantuan polisi untuk melaksanakan pengosongan bangunan2 
dan sebagainja.
Kekuasaan ini telah diatur lebih landjut dengan Keputus
an Resident, HTB Batavia, tgl. 3 Nopember 1948 No* A.Z./ 
3 6 3, dimana ditetapkan bahwa surat perintahnja harus di- 
tanda tangani pula oleh Hoofd Centrale Huisvesting 
(Kepala U.P.P.).

4 . Ketentuan jang tertjantum dalam "Woonverordening Batavia 
1947", pasal 3 ajat (1 ) untuk merr.inta bantuan polisi un
tuk melaksanakan perintah pengosongan sesuatu bangunan 
dan sebagainja.
Kekuasaan ini telah diatur lebih djauh dengan keputusan 
Resident, H.T.B. Batavia, tgl. 3 Nopember 1948 No.A.Z./ 
3 6 3, dimana ditetapkan bahwa perintah pengosongan harue 
ditanda tangani pula oleh Hoofd Centrale Huisvesting
(Kepala U.P.P.).

Kebidjaksanaan dalam mendjalankan kekuasaan2.
Peraturan2 jang telah dikeluarkan, baik bersifat 

"umum", maupun jang bersifat "setempat", ternjata dalam prak- 
teknja belum djuga meliputi atau mengatur seluruh soal peru
mahan setjara luas.

Untuk menutup kekosongan2 itu maka sepandjang ini, 
baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Kepala Daerah jang ber- 
kewadjiban, telah dikeluarkan pelbagai putundjuk atau keten- 
tuan2 jang dengan sendirinja tidak boleh berlawar.an dengan 
perundang-undangan.

Dibawah ini disadjikan beberapa ketentuan umurr. jar.g 
sudah berdjalan atau djika belum, sepantasnja didjadikan pe- 
gangan.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU STUDI MENGENAI ... ARI HOEDIRETNA



A. Soal2 administratip.
1, penetapan golongan penduduk jang perlu diutamakan,

Keadaan dibeberapa daerah/tempat memaksa kita untuk men- 
dahulukan kebutuhan beberapa golongan jang penting hal mana 
tidak perlu merupakan pelanggaran atau penjimpangan dari 
ketentuan2 jang telah ditetapkan dengan peraturan,

Untuk kota Djakarta umpamanja jang mendjadi- pedoman ada- 
lah susunan urutan sebagai berikut :
a, Pemerintah *gung, Dewan Perwakilan Pakjat dan Perwakilan2 

negara asing.
b, pedjabat Negeri, termasuk anggauta A.P. dan Polisi.
c, partikelir.

Ketentuan ini bukan sadja mengenai perumahan perseorangan 
tetapi meliputi segala soal sebagaimana antara lain ditjantum 
kan dalair, Staatsblad 1948 No. 33 jo. 1948 No.217, dictum 
"Eerstelijk".
2. Pendaftaran rumah2/ruangan2.

Dalam pr&kteknja ternjata bahwa pendaftaran tidak dapat 
meliputi seluruh rumah jang berada dalam v.'ilajah kota.

Jang dapat didaftarkan hanjalah bangunan2 tembok dibagian 
bagian kota jang tertentu.

Untuk menambah kemungkinan penumpangan, maka djumlah 
rumah2 jang didaftarkan harus senantiasa diperbesar dengan 
mendaftarkan rumah2 jang dimaksudkan diatas, jang masih beluir, 
didaftarkan selama ini, termasuk djuga bangunan2 baru.

Selain usaha memperluas kemungkinan penampungan, harus 
diusahakan djuga djangan sampai akomodasi jang dikuasai 
U.P.P. mendjadi hilang.

Untuk itu perlu diadakan pengawasan jang teliti terhadap 
semua bangunan jang dimaksudkan dalam angka (1) tadi, alines 
penghabisan.
3« Permintaan perumahan.

Dengan ketentuan mengenai golongan2 termaksud dalam ang
ka (1) diatas, maka diperlukan tjara memadjukan dan ir.enjele- 
saikan permintaan perumahan jang sesuai dengan itu.
a. di Djakarta umpamanja ketjuali golongan "psrtikulir" 

atau "umum", maka golongan mas±ng2 mempunjai badan peran- 
tara jang menerima dan selandjutnja menjeleeaikan permin
taan itu dengan pihak U.P.D.
"Urnum" masih tetap langsung diladeni oleh Kantor U.P.D. 
sendiri.

b. Dengan adanja Dewan Perumahan Setempat jar.g mendjadi ba
dan penasehat dari kepala U.P.D, maka kepentingan golong
an masing2 mendapat perhatian jang selajsknja karena 
masing2 golongan mempunaji wakilnja, selaku anggauta, 
dalam D.P.S. sed&ng kepentingan "urnum” dapat dibela clah 
pars anggauta Badan Pemerintah Karian dari Dewan Pomerin-
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tahan Daerah Kotap, Djakarta, jang turut duduk dalarc
D.P.S, selaku anggauta,

4, Penundjukan perumahan,
Untuk mendjaga djangan sampai hal2 jang merugikan, maka 

penundjukan perumahan pada umunja harus diletakkan dalam satu 
tangan, jakni dalam tangan Kantor Urusan Perumahan Setempat, 
jang dalam hal ini bertanggung djawab sepenuhnja terhadap 
instansi jang berada diatasnja (Gubernur, Kepala Daerah, 
atau jang telah ditundjuk oleh pedjabat tersebut untuk men
djalankan pengawasan terhadap Kepala Kantor Urusan Perumahan 
Setempat)•

Penundjukan perumahan itu dinjatakan dalam surat tanda 
idzin jang memenuhi segala sjarat mengenai bentuk dan isinja.

Terhadap keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Setem
pat maka jang bersangkutan dapat mengadakan bandingan kepada 
instansi jang diperatasnja dan pada tingkat jang tertinggi ke 
pada Menteri Sosial.

Hal ini tidak perlu mengakibatkan ditangguhkannja kepu
tusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Seteir,pat.

Demikian pula hanja djika jang berkepentingan memadjukan 
perkaranja dimuka Pengadilan atau Panitia Sev/a Menjewa.

Penuntutan akomodasi.
Penuntutan akomodasi termasuk pula kebidjaksanaan Kepala 

Urusan Perumahan Setempat untuk memperluas kemungkinan penam- 
pungan atau mendjaga djangan sampai kemungkinan tersebut men
djadi kurang,

Berhubung dengan keadaan darurat, dibeberapa Daerah/teir.- 
pat, maka ketentuan ini sangat penting, akan tetapi untuk men 
djaga djangan sampai terdjadi tindakan sewenang wenang, se- 
baiknja tiap2 daerah menentukan sendiri norm2 jang perlu di- 
djadikan pedoman guna pelaksanaan penuntutan akomodasi ini 
dan pada umumnja djuga mengenai penundjukan perumahan biasa.

B. Soal soal lain.
1, Pe-entry.

Pada umumnja berhubung dengan keadaan darurat dalac la
pangan perumahan, maka segala akomodasi harus dipergunakan 
sebaik baiknja,

Pada prinsipnja re-entry tidak diidzinkan.
2. Rehabilitasi.

Sebagai akibat dari keadaan setelah tahun 1942, maka 
banjak penduduk dahulu kehilangan rumah tinggal/bangunan 
perusahaannja,

Berhubung dengan sulitnja dan subtielnja soal ini, maka 
sebaiknja tiap2 permintaan rehabilitasi ditindjau tersendiri 
dengan berpedoman pada keadaan perumahan pada umuinnja serts 
pula keadilan sosial.
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3 . Pumah2/bangunan2 miiik eendiri.
Dalam mengahdapi permintaan untuk dapat mempergunakan 

tnilik sendiri, maka pada garis besarnja berlaku pedoman jang 
tertjantum dalam angka (2 ) mengenai rehabilitasi. '
It • Rumah2/bangunan2 > baru .

Salah suatu usaha untuk menambah kemungkinan penampungan, 
adalah inisiatif partikulir dalam lapangan pembangunan.

Berdasarkan itu maka penundjukan pertama mengenai pema- 
kaian bangunan baru, mendjadi hak perr.ilik dengan tidak mengu- 
rangi kewadjibannja, untuk meminta surat tanda idzin kepada 
Kantor Urusan Perumahan .Setempat,
5. Pumah2 instansi.

Sedjalan dengan usdha untuk menambah kemungkinan penam- 
pungan, maka rumah2 jang diminta mendjadi rumah instansi, pada 
umumnja hanjalah rumah2 baru, hak milik sendiri dan rumah2 
jang sudah mendjadi hak milik sendiri sebelum tanggal 8-3-1947.

Ketentuan jang tertjantum dalar; angka (4 ) mengenai penun
djukan pemakai untuk seiandjutnja, tidak berlaku untuk rumah2 
instansi.

Akan tetapi terhadap pemakaian rumah2 instansi Kantor 
Urusan Perumahan Setempat tetap mendjalankan pengav:asan dan 
djika perlu, berdasarkan kekuasaannja untuk menuntut akomodasi, 
maka pada setiap keadaan memaksa dapat didjalankannja kekuasaan 
tersebut,
6. Rumah2 penginapan.

Mengenai rumah2 penginapan berlaku sepenuhnja ketentuan2 
tergantung dalam "Woonverordening Batavia 1947" pasal 1 ajat
(2 ) dengan tjatatan, etc-etc, bahwa dalam mempertimbangkan tin- 
dakah pemilikan/penuntutan akomodasi itu, titik berat perlu di- 
letakkan pada kedudukan rumah2 penginapan sebagai perusahaan 
jang per-tama2 hidup dari usahanja untuk menjewakan ruangan2 .
7. Pumah2 Negeri,

Usaha Djawatan Pekerdjaan Umum dan Djav/atan2 lain seperti
D.K.A,, Kehutanan dan sebagainja tidak sedikit membantu usaha 
Kantor2 Urusan Perumahan untuk mengatasi kekurangan perumahan.

Pada umumnja rumah2 Negeri jang didirikan oleh Djawatan 
Pekerdjaan Umum dimaksudkan untuk diperuntukkan pegawai Kegtri 
pada umumnja dan karena itu selajaknjalah djika kantor2 Urusan 
Perumahan dapat bertindah sebagai instansi Penundjuk.

Apabila hal demikian belum mendjadi kenjataan, sebaiknja 
keadaan usaha kedjurusan itu berpedoman pada persetudjuan ber- 
sama mengenai soal tersebut antara Menteri P.U, dan T. dan 
Menteri Sosial.

Lain halnja dengan rumah2 untuk Djawatan jang lain, jang 
bersifat chusus diselenggarakan oleh pegawai Djawatannja ser.- 
diri, seperti rumah2 Djawatan D.K. .. jang dalam hal ini dapat 
dipersamakan dengan ru!mah2 instansi.
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8. Rumah2/bangunan2 Angkatan Perang atau jang telah di-
kuasainja.
Mengenai bangunan2 milik Angkatan Perang berlaku ketentu

an dalam angka (7) sepandjang mengenai bangunan2 Djawatan2 
selain Pekerdjaan Unrum.

Mengenai bangunan2. jang disewa oleh Angkatan Perang maka 
sanpai saat ini belum ada suatu ketentuan mengenai hubungannja 
dengan soal Urusan Perumahan umumnja.

Melihat sifat dan kedudukan rumah2 ini maka selajaknjalah 
kantor2 Urusan Perumahan dapat mengatur pemakaian dan penun- 
djukannja menurut ketentuan2 jang berlaku untuk rumah2 biasa, 
bukan rutnah2 Djawatan.

Demikian pula halnja pada waktu ini dengan rumah2 parti- 
kulir jang mendjadi tempat kediaman seorang anggauta Angkatan 
Perang.

Dalarr. hal ini sepantasnja mereka dapat diperlukan sebagai 
seorang pegawai Negeri sipil.

C. Dev/an Perumahan Setempat.
Satu hal jang dalam prakteknja dapat menimbulkan salah 

faham, adalah kedudukan dan kekuasaan Dewan Perumahan Setempat
"Peraturan2" tentang Dewan2 Perumahan (Staatsblad 1946 Ko

33 sebagaimana telah dirubah dengan Staatsblad 1948 Ko. 217 da 
P.P. 1953 No. 19) sebenarnja sudah memuat ketentuan jang tidak 
perlu disangsikan lagi.

Pasal 6 ajat (1) menetapkan bahwa D.P.S., membantu Kepala 
Kantor Urusan Perumahan Setempat dan memverikan nasehat aar. 
pertimbangan mengenai segala hal djika diminta oleh Kepala 
Kantor tsb, atau djika hal demikian itu dianggap perlu oleh
D.P.S.

Selandjutnja dalam pasal 7 ajat (1) diadakan ketentuan 
bahwa rapat Dewan djuga dapat diadakan djika diminta oleh se
orang anggauta.

Dalam pasal 7 ajat (2) diadakan ketentuan mengenai keku
asaan D.P.S. untuk meminta dari Kantor Urusan Perumahan Se
tempat segala surat2 dan/atau keterangan2 jang dianggap perlu 
untuk mendjalankan tugasnja sebaik baiknja.

Kekuasaan2 lain tidak ada,
Djadi apabila disalah sa.tu daerah/tempat kepada D.K.S. 

itu diserahkan lain2 kekuasaan maka hal itu berlawanan, se- 
tidak tidaknja sudah melebihi ketentuan2 jang resmi.
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D. Penjerahan TJrusan Perumahan pada Daerah Otonorn*
Sampai saat ini belum ada penjerahan Urusan Perumahan 

kepada Daerah Otonom,
Hal1 ini antara lain disebabkan karena belum adanja 

hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah Otonom,

Djakarta, tgl 30 Djulj 1953* 
A.n. Kementeriar. Sosial

Kepala Urusan Perumahan Pusat.
ttd. R.K.S, ISKANGIL
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nr. 54, 1953. URUSAN PERUMAH.-iN. KEMPERPAKDJAKG WAKTU BERLAKU- 

NJA PERATURAN2 MILITAIR TERMAKSUD DALAK PASAL
34 AJAT 5 STAATSBLAD 1939 Nr. 582. Undang2 
Darurat Nr. 8 tahun 1953, ter,tang roercperpandjang 
waktu berlakunja peraturan2 militer termaksud 
dalam pasal 34 ajat 5 Staatsblad 1939 No. 582, 
sebagaifoana telah diubah dan/atau ditair.bah kernu- 
dian sepandjang mengenai urusan perumahan 
(Pendjelasan dalam Tambahan Leabaran Kegara 
Nr. 432).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Kenimbang : bahwa perlu memperpandjang waktu berlakunja bebe- 
rapa peraturan'militer tentang urusan perumahan sampai melam- 
paui waktu satu tahun tersebut dalam pasal 34 ajat 5 
Staatsblad Nr. 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah 
kemudian :
bahwa oleh karena keadaan mendesak, undang2 untuk memperpan- 
djang waktu itu perlu segera diadakan;
Mengingat : pasal 96 Undang2 Dasar Semgntara Republik Indone
sia;
Mendengar : Dev/an Menteri dalam rspatnja jar.g ke-108 pada tgl 
29 Mei 1953;

M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
Undang2 Darurat tentang memperpandjang waktu berlakunja 
peraturan2 militer termaksud dalasi pasal 34 ajat 5 Staati.lad 
1939 Nr. 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kerr.u- 
dian sepandjang mengenai urusan perumahan.

Pasal 1

V/aktu satu tahun tersebut dalarr pasal 34 ajat 5 Staatsbald 
1939 Nr. 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditair.bah kerr.u- 
dian, sepandjang mengenai peratur^n2 perumahan, diubsh dan 
diganti mendjadi waktu jang akan ditentukan.
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Pasal 2 .
Undang2 Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan 
dan berlaku eurut sampai dengan tanggal 29 Mei 19 5 3*
Agar supaja 6etiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan 
pengundangan Undang2 Darurat ini dengan penenpatan dalam 
Lerr-baran Negara R,I.

Ditetapkan di Djakarta 
pada tgl 12 Djuni 1933

Diundangkan pada tanggal 
7 Djuli 1933

Kenteri Kehakiman 
LOEKMAN V.'IRIADINATA

Presiden REPUBLIK INDONESIA 
SOEKARNO

Perdana Kenteri, 
Kenteri Pertahanan a.i 

V.'ILOPO
Kenteri Sosial 

SOEROSO
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PENDJELASAN
UKDANG-UND »NG DARURAT No. 8 TAHUN 1953.

TENTING
MEMPERPANDJANG VJAKTU BERLAKUNJA PERATURAN2 KILITER TERMAKSUD 
DALAM PASAL 34 AJAT 5 STAATSBLAD 1939 No. 582 SEBAGIiiKANA 
TELAH DIRUBAH DAN/ATAU DITAMEAH KEMUDIAN SEPANDJANG MENGENAI 
URUSAN PEPUjMAHAN.

Perundang-undangan tentang tugas urusan perumahan jang 
terlotak didalam tangan Menteri Sosial diseluruh Indonesia 
adalah agak sulit antara lain berhubung dengan adanja pelbagoi 
peraturan2 jang berlaku regional dan jang telah diadakan oleh 
kekuasaan militer.

Untuk menghindarkan tidak berlakur.ja lagi peraturan2 
jang termaksud tadi, sebelmunja disahkan perundang2 an tentang 
urusan perumahan untuk seluruh Indonesia, maka perlu diadakan 
perubahan dalam pasal 34 ajat 5 dari peraturan di Staatsblad 
1939 No. 582 jan^ mengatur waktu berlakunja terus peraturanZ 
niliter sesudah keadaan darurat perang dihapuskan.

Berhubung dengan keputusan Presiden tertanggal 29 I'ei 1952 
Ko. 1 1 6, perlu undang2 darurat ini berlaku surut sampa: der.gan 
tanggal 29 Kei 1 9 5 3*

tameahak lemeaeai; negaka i:o. 4 32.
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■LAMPIRAN VI

DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA

Kepada

1. Yth. Para Gubernur Kepala Daerah
/ Tingkat I Seluruh Indonesia

2. Yth. para Bupati/Walikota Kepala
Daerah Tingkat II Seluruh 
Indonesia.

Nomor : BH.10/5/37. Tanggal : 18 April 1972.
Perihal : Peradilan sengketa sewa-menyewa perumahan 
Lampiran :

5erhubung banyaknya terjadi perbedaan pengertian dan 
tafsiran mengenai masalah peradilan/pemeriksaan sengketa 
sewa-menyewa peruma'han yang dilaksanakan oleh K.U.P. atas na- 
ma Pemerintah Daerah ataupun oleh Pemerintah Daerah sendiri 
dalarc tingkat banding, sehingga nampaknya banyak terjadi yang 
seolah-olah telah menimbulkan penyalah gunaan kekuasaan dan 
tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat di 
daerdi-daerah dan bisa bersifat berbahaya, ialah bahv/a hal ini 
bisa sampai meniadakan atau setidak tidaknya mengaburkan wev.e- 
nang pengawasan Menteri Dalam Negeri atas jalannya Pemerintah 
Daerah, maka oleh karena itu dibawah ini perlu kami jelaskan 
kepada Saudara sebagai.berikut :
I. Urusan Perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

1 . Wewenang urusan perumahan yang diserahkan kepada Fer.erin 
tah Daerah berdasarkan pasal 1 PP, No. 6/58 adalah v;ev;e- 
na.ng pelaksanaan tugas yang meliputi kekuasaan dan kewa- 
jiban mengatur dan mengurus penunjukan dan penetapan pe- 
rumahan/ruangan untuk jawatan-jawatan, perusahaan-peru- 
sahaan dan badan-badan kemasyarakatan, dan termasuk juga 
untuk kepentingaji A.B.R.I., yang untuk kelancaran pelak- 
sanaan tugas-tugas tersebut kepada Pemerintah Daerah te
lah diserahkan Kantor-kantor K.U.P., Pegawai, inventaris 
dan hutang piutang (pasal 2 ,3 ,4  dan 5 ).
Jadi terdapat dua hal pokok yang telah diatur dan diteta 
kan dalam P.P. No. 6/58 tersebut yaitu pertajr.a penyerah- 
an wewenang mengatur dan mengurus penetapan perumahan; 
kedua penyerahan kantor, pegawai, inventaris dan hutang 
piutang menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Daerah.

2. Ratio dari pada penyerahan Kantor-kantor, Pegawai, in- 
ver.taris dan hutang piutang tersebut kepada Pemerintah 
Daerah, bukannya har.ya dimaksudkan sekedar untuk menga
tur dan mengurus penunjukan/penetapan perumahan saja, 
akan tetapi adalah merupakan langkah pertama yang mer.g- 
arah kepada pemberian otonomi kepada Daerah dalar. bi-
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dang perumahan yang mengandung tujuan yang lebih 
besar dan luas sesuai dengan strategi pelaksanaan 
otonomi riel dan luas menurut Ketetapan MPRS No. 
XXI/1966.
Oleh karena baik dilihat dari sudut organisasi mau- 
pun dari sudut administrasi, finansiel dan materiel 
adalah sangat tidak efisien sekali, apabila Pemerin
tah Pusat menyerahkan semua Kantor-kantor, semua 
Pegawai dan semua inventaris kepada Daerah hanya 
untuk mengurus penetapan perumahan untuk jawatan- 
jawatan dan badan-badan kemasyarakatan saja.

3. Maka untuk memahami motivering dan hakekat dari pada 
penyerahan tersebut di atas, hendaklah dilihat dalam 
Undang-undang No. 1/1964 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1962 
tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang, 
menggambarkan bahwa tugas Pokok Pemerintah Daerah 
dalam bidang perumahan yang merupakan salah satu un- 
sur pokok bagi kesejahteraan rakyat banyak, adalah 
menyelenggarakan pembangunan perumahan secara ter- 
atur dan berencana sesuai dengan kebutuhan dan sele- 
ra masyarakat, memenuhi persyaratan kesehatan, nik- 
mat, tahan lama, murah harga dan sewanya sesuai pula 
dengan norma-norma kesusilaan, dengan mengikuti* per- 
kembang-*n perencanaan pembangunan kota dan daerah 
(pasal 3 , konsiderans menimbang dan penjelasan umum).

4. Agar pembangunan perumahan -dapat berjalan secara ter- 
atur, Kepala Daerah mengumumkar. secara luas rencana 
pembangunan Kota/Desa dengan menunjuk tanah-tsnah 
yang disediakan guna pembangunan perumahan (ayat 2 
pasal 1 P.P. No. 17/1963) j y£ng mana kepada setiap 
warga negara dan badan-badan swasta diberi keseir.pat- 
an seluas-luasnya untuk membangun perumahan di sam- 
ping pembangunan yenG diselanggarakan oleh Pemerin
tah sendiri (penjelasan umuir.) sedangkan Pemerintah 
Daerah dalam hal ini berkewajibar. memberikan izin 
bimbingan, fasilitas-fasilitas bantuan dan perang- 
sang lainnya, baik dalar. pembangunan maupun per.bia- 
yaannya tanpa meninggalkan semangat gotong royong 
yang hidup dalair. masyarakat (ayat 1 pasal 3 UU. N0 . 
1/1964).

5. Dari uraian tersebut di at^s jelaslah dapat dip3hami, 
bahwa pada hakekatnya wewenang yang terkandung di da- 
lam Undang-undang No. 1/1964 dan yang telah dilaksa- 
r.aksn dengan PP. 17/1963 tersebutlah yang merupakan 
wewenang yahg bersifat otonomi, yang raeaberi kebebas- 
an kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijaksa- 
naan mengenai rencana pemb-ngunar; perumahan serta 
pcmbiayaannya, pe.’r.berian bimbingan, fasilit^s, bantu
an dan perangsar.g lainnya di dalair daerahnya mnsing-
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masing yang pengaturan selanjutnya d.ituangkan ke da
lam Peraturan Daerah yang berGangkutan dengan pedo- 
nan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat, Wev/enang yang 
memberi kebebasan dalam menjalankan kebi jaksanaan- 
kebi jaksanaan delain bidang pernbangunan perubahan ini- 
lah yang Tnenjudi jiwa dari pada UU, No# 1/1964 dar.
PP. 17/1963 yang diserahkan menjadi urusan rumah 
tangga Pemerintah Daerah.
Sedangkan wev/enang mengatur dan mengurus penunjukan/ 
penetapan perumahan y^ng dinyatakan secara tegas da- 
lam pasal 1 PP. No, 6/1958 adalah wewenang pelakeana- 
an yang bersifat temporer yang pada suatu waktu de
ngan sendirinya tidak diperlukan lagi, apabila per- 
tambahan pernbangunan perumahan telah semakin bsnyak. 
Pada prinsipnya Pemerintah telah bermaksud untuk ne- 
niadakan sistim pemberian surat isin perubahan 
(S.I,P) guna mencapai kesei:nbangan.antara persedia- 
an dan keperluan akan perumahan (penjelasan umum 
PF. 17/1963).

6. Berhubung usaha untuk memenuhi keperlusn pokok akan 
perumahan merupakan usaha yang sangat kor.pleks seka- 
].i, oleh karena memerlukan penelitian dan psrer.car.a- 
an yang seksama dan lengkap, yang mer.yangkut juga 
pernbangunan j^l^n-jalan, jembstan-jembs tan, inductri 
bahan-bahan bangunan, air minum dan yang per.ting ee- 
kali ialah belum mampunya keuangar. negara kita meir.- 
biayainya sekaligus, maka pernbangunan perumahan 
belum/tidak dapat dilakukan secara meluas dan merata, 
Sedangkan keperluan akan perumahan dirasakan terus 
menerus meningkat tiap-tiap tahun sejumlah satu juta 
buah rumah diperhitungkan sejak tahun I960 yang lalu 
(penjelasan umum UU. No, 1/1964).

7. Sebagai akibat langsung dari pada ketidak seir.bangar. 
antara pernbangunan dan keperluan akan perubahan ir.i- 
lah satu satunya yang menjadi penyebab utama sampai 
menonjol dan menjadi rumitnya masalah peradilan 
sengketa sev/a menyewa perumahan tersebut terutama 
sckali di kota-kota besar yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah dewasa ini berdasarkan PP, No. 
49/1963* Sehingga akibatnya telah menjadi pendapat 
umum de,v/asa ini, bahwa pengertian urusan perumahar. 
adalah identik dengan masalah peradilan sengketa 
sewa-menyewa perumahan.

Peradilan sengketa perumahan adalah urusan medebev/ind,
1 , Masalah peradilan sengketa sewa-menyewa perumahan 

adalah suatu problem temporer dan sebagian saja dari 
pada urusan perumahan dalam keseluruhannya. Oleh 
karena itu dalam pembahasan dibawah ini, masalah 
harus dipi'sahkan dari pernbangunan perumahan, per.un-
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jukan/penetapan perumahan, penetapan harga sewa pe
rumahan dan sebagainya untuk dapat memahaminya dalam 
propor6i yang sebenarnya. Perkara-perkara tentang 
sengketa sewa-menyev/a perumahan ini sebelum ditugas- 
kan pemeriksaa'nnya kepada Pemerintah Daerah, diperik- 
sa oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Kitab Undang- 
undang Hukum Perdata buku ketiga Bab ketujuh tentang 
sewa-menyewa9 yang pada umumnya masih berlaku dalam 
hubungan sewa-menyewa perumahan ayat (1 ) pasal 4 
PP. 49/1963.

2. Walaupun dalam pengertian hukum wewenang pemeriksa- 
an dan penyelesaian sengketa perumahan adalah urusan 
Perdata, yang termasuk bidang judikatip, namun meng- 
ingat problemnya hanya bersifat temporer dan permasa- 
lahannya tidak hanja menyangkut segi hukumnya saja, 
melainkan juga menyangkut. segi sosial ekonomis, ke- 
tertiban umum dan keamanan, maka' oleh sebab itu per- 
adilan ini'.dengan Undang-undang telah dimasukkan ke 
dalam bidang eksekutip. Berhubung hal ini telah men
jadi urusan eksekutip, maka kani melihat segala kegi- 
atan penyelesaian sengketa perumahan ini adalah seba
gai urusan Pemerintah Daerah secara rutin, di mana 
setiap Surat Keputusan Kepala Daerah dalam hal ini 
adalah termasuk kegiatan Pemerintah Daerah sehari- 
hari yang harus berada dibawah pengawasan Gubernur 
Kepala Daerah ataupun lajigsung oleh Menteri Dal5 .̂ 
Negeri secara preventip maupun represip, yang kalau 
perlu dapat dilakukan dengan tindakan peinbatalan 
(undang-undang No. 18/1965).

3 . Ketentuan mengenai keputusan terakhir dan mengikat
- (ayat 3 pssal 18 PP. 49/1963) tidak berarti, bahwa
lantas ada kekurangan nata rantai atau "gap" antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana Kepala 
Daerah dalam sengketa perumahan ini harus dibebaskar. 
dari pengawasan Pemerintah Pusat yang mempunyai v;ewe- 
nang pengawasan berdasarkan Ul*. Ko. 18/1965 yang le- 
bih tinggi tingkatannya dari pada PP. No. 49/1963. 
Maka oleh sebab itu penafsiran-penafsiran yang me- 
nyatakan bahv/a tidak dapat campur tangar.nya Kenteri 
Dalam Negeri dalair. soal sengketa perumahan ini adalah 
suatu penafsiran yang keliru dan tidak dapat dibenar- 
kan.
Hendaklah saudara-saudara fahami bahwa ketentuan ter
akhir dan mengikat tersebut adalah dimaksudkan sustu 
cara pemeriksaan perkara yang sederhana serta pelak
sanaan putusan yang cepat dan tidak diperkenankan 
kasasi oleh karena yang meneriksa perkara tersebut 
bukannys pengadilan (penielasan umuc sub 4 ).

4. Oleh karena masalah penyelesaian ser.gketa perumahan
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•yang: diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasar
kan PP. 49/1963 baik menurut pengertian hukum maupun 
dalam eejarahnya■tidak bisa lain dari pada suatu ke- 
giatan peradialn, maka wewenang Pemerintah Daerah da- 
lam hal ini paling jauh dapat diberikan adalah wewe
nang "medebewind" yaitu pelaksanaan tugas-tugas un
tuk mengurus sesuatu urusan yang ditugaskan oleh 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk me- 
laksanakannya berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya 
kepada Pemerintah Pusat.
Dan sebaliknya andaikata diserahkannya peradilan 
sengketa perumahan ini menjadi urusan rumah tangga 
Daerah ia akan berakibat melahirkan prosedur dan 
penyelesaiannya yang akan bertentangan dengan prinsip 
dan rasa keadilan Nasional yang telah dituangkan di 
da lain UU. No. 1/1964 dan PP. No. 49/1963*
Berhubung dengan itu apabila ditinjau dari sudut 
hukum, inaka pendapat-pendapt yang menyatakan bahwa 
urusan peradilan/pemeriksaan sengketa perumahan ini 
sebagai urusan otonomi adalah tidak benar, sebab 
menurut ayat 1 apasl 1 PP. No. 6/1958) bahwa kepada. 
Daerah hanya diserahi tugas kekuasaan, kewajiabn 
mengatur dan mengurus penunjukan/penetapan perumahan 
dai atau ruangan dan bukanlah suatu penyerahan v.’ev,Pe
nang urusan perumahan menjadi urusan rumah tangga 
Daerah. Vl'ev/enang mengurus dan mengatur ini adalah 
suatu pemberian tugas kepada Pemerintah Daerah yang 
dalam sistim ketata•negaraan P.I. dikenal istilah 
serta tantra (nedebewind); wewenang inilah yang telah 
dituangkan/diperinci di dalam PP* 49/1963 ysng meng- 
atur hubungan sev/a-menyewa dan ketentuan acsra peir.e- 
riksaan sengketa perumahan*
Apabila ditinjau pula dari sudut prinsip-prinsip 
negara kesatuan bahwa di dalam pemberian wewenang 
dalam sistim desentralisasi kepada darah-daerah, rr.a- 
ka status peradilan sama halnya dengan status urussn 
politik ketertiban umum dan keamanan yang selamanya 
tak mungkin diserahkan untuk menjadi urusan otonomi 
sebagai urusan rumah tangga Pemerintah Daerah yang 
ditetapkan dengan suatu peraturan Daerah, karena 
terbukti dengan telah dituangkannya dalar. ayat 1 
pasal 3 dan pasal 13 Undang-undang Kekuasaan Kehakim- 
an No* 14 tahun 1970 yang mengaskan bahwa peradilan 
haruslah ditetapkan dengan Undang-undang.
Berhubung pemerikeaan sengketa perumahan yang telah 
menjadi wewenang Kepala KUP. dalam tingkat pertair.a 
dan Kepala Daerah dalam tingkat banding diselenggara- 
kar. dengan cara pemeriksaan yang sederhana serta pu- 
tusannya yang cepat pula (penjelasan umum angka 4
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P.P.49/1963) j namun dalam mentrapkannya tidak di- 
benarkan menyirripang dari pada jiwa dan prinsip- 
prinsip Undang-undang Ko. l/1964s PP 49/1963)
Surat Edaran Menteri Sosial Pepublik Indonesia No.
Huk.2-1-2 tanggal 21 Kei 1965 dan peraturan pelaksa
naan lainnya yang antara lain dapat disampaikan bah
wa hak milik atas perumahan mempunyai fungsi sosial 
dengan mengutamakan fungsi perumahan bagi kesejahte- 
raan masyarakat, perlindungan bagi penyewa dan mem- 
perhatikan kepentingan pemilik (pasal 7 dan penjelas- 
annya UU. Ko. 1/1964), pertimbangan terhadap pihak- 
pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi lemah, pertim
bangan terhadap kepentingan umum dan sebagainya,

III. Kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri dalam urusan seng
keta perumahan.
1. Sesuai dengan Keputusan Kenteri Dalam Negeri No*

187 dan 188 tahun 1970 tentang organisasi dan tata 
kerja Departemen Dalair. Negeri yang telah dipertegas 
lagi di dalam program kerjanya pada halaman 10 antara 
lain dinyatakan bahv;a tugas Departemen Dalam Negeri 
yang menyangkut sengketa perumahan adalah :
a, menyelesaikan sengketa-sengketa dibidang perur.ahan.
b, menampmig pengaduan-pengaduan masyarakat'dibidang 

hukum dan
c, mewakili Departemen Dalam Negeri di Pengadilan, 

penampungan dan pengc-lahan 'itu dilakukan oleh kom- 
ponen Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Kegeri 
dalam. hal ini Biro Kukura sebagaimana termaksud da- 
lam surat kami UU, Ko* 10/6/36 tanggal 18 Juni 
1971.

2. Pengaduan dan pemeriksaan sengketa perumahan di 
Departemen Dalam Negeri bukanlah melalui prosedur dan 
pemeriksaan perkara secara tehnis peradilan sebagair;^- 
na halnya pada pemeriksaan tingkat pertama di K.U.P. 
atau pemeriksaan tingkat banding pada Walikota Kepala 
Daerah yang memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. 
Akan tetapi yang menjadi pokok perhatian oleh Depar
temen adalah penilaian terhadap masalah penetrapan 
prinsip-prinsip keadilan Kasional yang telah diforrr.u- 
lasikan di dalam peraturan-peraturan perundangan dan 
yang telah dituangkannya kedalam Surat Keputusan 
banding Kepala Daerah,

3. Perlu kami sampaikan bahv/a mengenai k&wat-kawat pe- 
nangguhan pelaksanaan pengosongan yang kar.i keluarkan, 
belumlah berarti bahv:a telah terdapatnya kesalahan 
atas Surat Keputusan Kepala Daerah, oleh karena hal 
ini adalah menjadi suatu kebi jaksanaan kani dalair. 
ranglw memelih«ra v/ibawa serta pengamsnan terhadap 
perbuatan hukum Kepala Daerah y«ng dalam proses pe-
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nyelesaiannya banyak dipengaruhi oleh Taktor-faktor 
diluar hukum, Dan sebagai kelanjutan dari pada kawat 
penangguhan termaksud maka berdasarkan bahan-bahan 
dari pemohon perlindungan yang merasa dirugikan di- 
tambah dengan bahan-bahan dari Kepala Daerah, kami 
susul lagi dengan petunjuk-petunjuk penyelesaian 
yang seharusnya ataupun sebaliknya kawat tersebut ka- 
mi tarik kembali dan mendukung kebijaksanaan Kepala 
Daerah yang bersangkutan.

4. Selanjutnya ditegaskan kepada Saudara-saudara bahv,Ta 
segdla kebijaksanaan yang telah dilakukan dalam hal 
ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat 
administratip dan jarang sekali dilakukan dengan tin- 
dakan pembatalan yang berupa surat keputusan kalau 
tidak sangat perlu walaupun v/ev/enang untuk itu ada 
pada Menteri Dalam Negeri, satu dan lainnya adalah 
pula untuk menghindarkan timbulnya pengertian kasasi 
yang bertentangan dengan PP. 49/1963. Maka oleh sebafc 
itu jelaslah bagi saud^ra akan kedudukan Departer/en 
Dalam Negeri dalam hal sengketa perumahan ini adalah 
menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya 
Pemerintah Daerah, yang perv.'ujudannya meir.beri petun- 
juk-petunjuk pengarajun supava Pemerintah Daerah ting 
kat II menjalankan peraturan perundangan dengan baik, 
untuk meiubatasi terjadinya keadaan-keadaan yang dise
but "onrechtmatige overheidsdaad" dan mencegah timbul 
nya apa yang dalam hukum disebut "onherstelbaar ver- 
lies” yang merupakar. kesalahan yang besar yang tidak 
dapat diperbaiki lagi dan sangat merugikan masyarakat 
Demikianlah agar dapat dipahami dan diindahkan.

A.n. MENTrRI DALAM NEGERI 
Sekretaris Jenderal 

Departemen Dalar; ICegeri
ttd.

( Soemarman S*H )
TEMBIJSAN disampaikan kepada :
1. Yth. Menteri Sosial R.I. di Jakarta.
2. Yth. Inspektur Jenderal Departemer. Dalar: Negeri di Jakarta 
3* Yth. Direktur Jenderal PUOD. Departemen Dalar; Negeri di

Jakarta*
4. Yth. Direktur Jenderal Pmd di Jakarta.
5. Yth. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta.
6. Yth. Ditektur Jenderal Khusus Dep, Dalam Kegeri di Jakarta
7. Yth. Ketua Badan Pertimbangan Perumahan di Jakarta
&. Yth. Kepjla Kantor Urusan Perumahan seluruh Indonesia.
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