
M I L I K
P K R PU S IA K \A N  

UNlVERS lfA^ a i KLANGGA'  
S U K A B A V AB A B  VI 

PENUTUP

Setelah membahas bab I sampai bab V secara terperin- 

ci mengenai rumah susun, sampailah pada bab terakir yaitu 

kesimpulan dan saran '

1• Kesimpulan

1. kekurangan perumahan di Indonesiajkhususnya di S u 

rabaya, disebabkan karena meningkatnya jumlah pendu- 

duk dan tanah untuk bangunan perumahan di dalam ko- 

ta semakin sukar didapaji dan harganyapun mahal, m a 

ka jalan yang dianggap paling tepat untuk mengatasi 

kesulitan ini edalah dengan membangun rumah, susun;

2. Seperti yang telah dikemukakan dala LIP dan juga da

lam perjanjian jual beli bangunan dengan pehyerhan 

penggunaan bersama atas tanah, hak yang akan dibe- 

rikan kepada pembeli adalah HGB bersama selama 20 t a 

hun yang dapat diperpanjang melalui Perumnas, sekali- 

pun tanah tersebut telah dijual atau dipindah tangan- 

kan atau dibebankan pada pihak lain;

3. para pemilik unit rumah susun Menanggal baroi dapat 

menjual unit rumah susun tersebut setelah pemilik 

tersebut melunasi ahgsurannya kepada pihak BTN, defc 

ngan demikian pemilik satuan rumah susun tersebut t i 

dak mempunyai tanggun§an lagi;

4. HGB yang terdapat 0ada lingkungan rumah susun terser 

but dapat dimohonkan manjadi hak milik dengan kesepa- 

katan bersama;
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5. hukum tanah kita pada asasnya menggunakan asas p e 

misahan horisontal, maka dimungkinkan pemilikan a- 

tas bagian-bagian dari unit rumah susun secara in

dividual.

2. Saran

1. hak dan keuajiban para penghuni hendaknya benar-be- 

nar diperhatikan karena dalam rumah susun tersebut 

hubungan ketetanggaan bukan hanya kanan kiri tetapi 

atas bauah. Selain itu adanya pemilikan secara indi- 

viduil dan secara bersama. Untuk itu hendaknya di- 

bentuk badan pengelola untuk mengelola kepentingan 

para pemilik/penghuni unit rumah susun tersebut, ba

dan pengelola itu diangkat berdasarkan pemilihan o- 

leh para penghuni yang anggotanya terdiri dari p a 

ra penghuni;

2. hendaknya SKPH pengelolaan lebih dipercepat ajar pe- 

nerbLtan sertifikat hak pengelolaan juga cepat. D e 

ngan lebih dipercepatnya SKPH dan penerbitan serti

fikat maka Perumnas dapat mengurus hak atas tanah 

yang adad di atas hak pengelolaan tersebut;

3. hukum tanah kita yai.g padu asasnya memakai asas pe

misahan horisontal hendaknya dibuatkon peraturan yang 

secara tegas membicarakan asas ini y ng dihubungkan 

debgan rumah susun dsn hipotik;

4. dengan keluarnya Undang-undang rumah susun, hendak

nya fasilitas bangunan dan transportasi ditingkatkan.
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