
BAB V 
P E N U T U P

1* Kesimpulan
Dengan selesainya pembahasan mengenai hak milik da

lam sistem condominium pada rumah susun mulai dari bab I
sampai hah IV,' maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Hak milik individual pada ruinah susun adalah apartemen/ 

unit/satuan rumah yang dimiliki oleh seorang pemilik,
2. Pemilik dari setiap apartemen/unit/satuan rumah dapat 

berbuat bebas terhadap apartemen/unit/satuan rumah yang 
dimilikinya itu.

3. Sertifikat rumah susun itu ada tiga macam/bentuk :
a* Satu macam, memuat semua nama (semua pemilik) seba

gai tanda bukti hak bersama atas tanah. 
b. Satu macam, memuat semua nama (semua pemilik) seba

gai tanda bukti hak bersama atas benda-bersama.
o. Satu macam, memuat hanya satu nama ( masing-masing 

pemilik) sebagai tanda bukti hak atas unit/satuan 
rumah susun.

4. Permohonan penerbitan sertifikat apartemen/unit/satuan 
rumah susun diajukan secara bersama-saraa meliputi semua 
apartemen/unit/satuan rumah susun yang ada.

5. Di dalam rumah susun wajib dibentuk perhimpunan penghu
ni, yang anggotanya terdiri atas para penghuni rumah
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susun, yang pengurusnya mempunyai tugas dan v/ewenang 
untuk mengatur/mengurus kepentingan "bersama para pemi
lik dan penghuni yang bersangkutan dengan pemilikan 
dan penghuniannya.

2. Saran
Untuk melengkapi pembahasan dalam skripsi ini,' ada 

beberapa hal yang perlu saya sarankan sebagai berikut :
1. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari, 

disarankan kepada para investor/developer yang telah 
membangun rumah susun,' sebelum menjual unit-unit/satu- 
an-satuannya kepada calon pembeli, hendaknya terlebih 
dahulu mengajukan permohonan penerbitan sertifikat in- 
duk atas nama investor/developer tersebut. Apabila ser
tifikat induk ini sudah terbit dan semua unit/satuan 
rumah ausun tersebut sudah terjual, maka kemudian di
adakan balilc nama kepada para pembeli unit-unit/satuan- 
satuan rumah susun tersebut.

2* Sertifikat tanah bersama tempat bangunan rumah susun 
itu didirikan, di dalam praktek, disebut sertifikat in
duk yang di dalamnya di samping memuat keterangan-kete- 
rangan mengenai tanah, dilengkapi pula dengan keterang- 
an-keterangan mengenai bangunan rumah susun secara ke- 
seluruhan. Disarankan, keterangan—keterangan mengenai 
bangunan rumah susun di dalam sertifikat induk itu hen-
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-daknya meliputi bentuk dan luas “bangunan rumah susun 
secara keseluruhan, terdiri dari berapa lantai, pada 
masing-masing lantai terdapat berapa unit/satuan,' bera- 
pa pula luas tiap-tiap unit/satuannya, ada berapa macam 
benda-bersama serta berapa luas benda-bersama itu, Apa- 
bila di dalam sertifikat induk itu sudah dicanturakan 
keterangan-keterangan mengenai benda-bersama, maka demi 
efisiensi, tidak perlu lagi diterbitkan sertifikat ben
da-bersama tersendirx sebagaimana yang ditentukan dalam 
pasal 5 ayat 2b Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)
No* 14 Tahun 1975- Dengan adanya sertifikat induk, ma
ka sudah cukuplah tanah bersama dan benda-bersama itu 
diberikan tanda bukti haknya sebagai milik bersama. Apa- 
bila kelak dibangun benda-bersama yang baru maka cukup
lah diberikan keterangan tambahan mengenai benda-bersa- 
ma yang baru tersebut di dalam sertifikat induk. Dengan 
demikian sertifikat rumah susun tidak lagi ada tiga ma
cam tetapi menjadi dua macam,' yaitu sertifikat induk 
dan sertifikat tiap-tiap unit/satuan rumah susun*

3, Apabila anggota perhimpunan penghuni itu hanya terdiri 
atas para penghuni saja (tidak termasuk pemilik),' maka 
antara penghuni (yang menempati unit/satuan rumah susun 
yang bukan miliknya sendiri) dengan yiemiliknya, hendak 
nya dibuat akta perjanjian yang otentik yang menentukan 
hak dan kewajiban keduanya masing-maaing di dalam per-
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-himpunan penghuni. Apabila anggota perhimpunan penghu
ni terdiri atas para penghuni dan pemilik unit/satuan 
rumah susun,' maka antara penghuni (yang menempati unit/ 
satuan rumah susun yang bukan miliknya sendiri) dengan 
pemiliknya, hendaknya diatur secara jelas mengenai hale 
dan kewajiban keduanya masing-masing di dalam Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART).
Untuk menjamin segera dibentuknya perhimpunan penghuni 
beserta AD & ART-nya, disarankan dua alternatif yaitu :
a. Di dalam sui*at izin mendirikan bangunan rumah susun, 

pemerintah hendaknya mencantumkan klausula/syarat 
yang mev/ajibkan kepada investor/developer yang raem- 
bangun rumah susun agar dalam jangka waktu tertentu 
sesudah terjualnya semua unit/satuan rumah susun,' 
investor/developer harus mengkoordinir para pembeli 
unit-unit/satuan-satuan rumah susun untuk membentuk 
perhimpunan penghuni dan AD & ART-nya. Apabila sya- 
ratini tidak dipenuhi," maka investor/developer ter
sebut diberi sanksi d?^i yang ringan sampai yang 
berat..

b, Pemerintah hendaknya membuat suatu peraturan yang 
memaksa para penghuni suatu rumah susun agar segera 
membentuk perhimpunan penghuni dan AD & ART-nya. 
Kemudian daftar susunan pengurus perhimpunan penghu
ni dan rumusan AD & AUT-nya tersebut harus dilaporkan
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atau didaftarkan kepada pemerintah c.q. Bupati/Wali- 
kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Apabila dalam 
tenggang v/aktu tertentu tidak ada laporan mengenai 
daftar eusunan pengurus perhimpunan penghuni dan AD 
& ART-nya tersebut, maka para penghuni diberi sanksi 
dari yang ringan sampai yang berat.
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