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KATA rKUGAIITAK

Pertama-tama saya ucapkan puji syukur alhamdul- 
lilah kehadiran Allah s.w.t. atas segala rakhmat, nik- 
raat, serta petunjuk-Nya yang telnh dilimpahkan kepada 
saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skrip
si ini tepat pada waktunya.

Dalam kesempatan ini dengan tulus ikhlas saya 
menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada 
orang yang paling berjasa dalam perjalanan hidup ini 
yakni Ayah dan Ibunda tercinta, atas segala jasa, bim- 
bingan, doa dan kasih sayang yang telahi diberikannya.

Heribu-ribu ucapan terima kasih saya sampaikan 
juga kepada t

1. Bapak Eman, S.-Ĥ , MS„ atas kesedian, kesabaran 
serta ketelitiannya dalam membimbing saya sela- 
menyusun skripsi ini ;

2. Bapak Wisnu SUsanto, S-H;. dan bapak Soedalhar,
S..H.. atas kesediaannya menguji saya, untuk mem- 
pert anggung-jawabkan skripsi yang felah saya bu- 
at ;

3. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga yang telah memberikon ilmu kepada sa
ya, selama saya meniraba ilmu dan selama kuliah
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di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
4. Seluruh staf dnn karyawan Perum Perumnas I’ienagg- 

gal Surabaya yang telah memberikan ijin kepada 
saya, sehingga saya dapat melakukr-n penelitian 
di tempat tersebut, dan jaga atas waktu dan pe- 
layanan yang telah diberikan selama say?< menga- 
dakan penelitian dan mencari datanya di sana ;

5 * Segenap teman dan sahabat yang tidak dapat saya 
sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do- 
rongan dan bantu?*n baik moril maupun materiil. 
selama penyelesaian skripsi ini.
Akhimya, semoga skripsi ini berrnanfaat b^ik bn- 

gi saya mnupun bagi parr pembnca yang berminrt.

Surabaya, Desember 1988.

Penyusun,
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BAB I  

PENDAHULUAN

1* Permasalahan : Lafrar Belakan# dan Rumusnnnya
Rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan 

dasar manusia di saraping kebutuhan pangan sert^ s^nd^ng. 
Untuk dapat memperoleh rumfih seseorang dapat memenuhinya 
dengan cara :a. membangun, b. menyewa, c, menerima hib^h 
atau waris, serta d. membeli. Kebutuhan akan rumnh di be- 
berapa kota, pada dewasa ini semnkin tidak mudah dipenuiii 
oleh seseorang. Oleh sebab itu, seseomg akan dihadr-pkan 
pada kenyataan adnnya harga tanah yang tinggi, harga ru- 
mr-.h aorta harga rshv/R yang eenudcin mfcnin/'kat, don̂ an- 
terbatasan penghasilannya. Salah satu faktor penyeb^b 
yang dominan yaitu adanya pertambahan penduduk di kota 
yang sangat cepat, dan tidak lagi dapat diimbangi dengpn 
pengadaan rumah yang memadai jumlahnya.

Pertambahan penduduk kota yang disebabkan urbani- 
sasi, sampai saat ini masih sulit untuk dihambat oleh 
pemerintah dengan usaha-usaha pembangunan desa dan pro
gram transmigrasi. Dengnn bermacam-macam kepentingan, 
banyak orang dafcang ke kota bahkan sebagian menetap ber- 
sama keluarganya sehingga tidak: mengherankan, jika kemu- 
dian mereka harus tinggal di dal am rumah-rumah yp-ng ber-

1
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desakan, dan akhimya merupakan pemukiman yang tidak 
teratur serta tidak lagi raemenuhi syarat sabagai tem- 
pat tinggal.

Dari kenyataan yang ada pada dewasa ini, rumah- 
rumah penduduk di kota sudah jauh menyirapa.ng dari norma- 
norma perumahan dan lingkungan sehat. • Bahkan kondisi pe- 
rumahan serta lingkungannya dapat dikatakan cenderung 
kearah yang buruk dan tidak menjamin bagi pertumbuhan 
fisik,. menta.1, dan sosial bagi penghuninya.

Bertitik tolak dari masalah perumahaji ini, secara
nasional pemerintah dalam Pelita kelima ini telah mene-
tapkan di dalarn Pola Umum Pelita kelima, Garis-garis B e -

sar Hainan Negara; seperti yang dituangkan dalam Keteta-
pun MPR No, II/MPR/I9 8 8, Bab IV; yang berisi :

• . . upaya pembangunan perumahan dan peraukiman te- 
rus ditingkatkan untuk menyediakan perumaha.n dengan 
jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang ter- 
jangkau oleh masyarakat terutama golomgan yang ber- 
penghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan 
persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang 
layak, sehat, aman dan serasi.

Pembangunan perumahan yang dimaksudkan adalah pera- 
bangunan rumah-rumah dalam jumlah banyak dan dalam ber- 
bagai jenis serta ukuran, khususnya jenis-jenis sederha- 
na sampai sedang, yang ditujukan bagi masyarakat berpeng- 
hasilan rendah sampai sedang sebagai golongan yang ter- 
besar dalam masyarakat,

Gambaran yang demikian ini tampak juga dalam pro-
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see pembentukan UU No. 16/1985 (Undang-undang tentang 
Rumah Susun). Undang-undang tentang rum ah susun tersebut, 
diundangkan pada akhir tahun 1985 atau lebih tepatnya pa- 
da tanggal 31 Desember 1985* ^eraturan hukum yang menga- 
tur rumah susun ini terdiri dari 1? bab yang dijab^rkan 
dalam 26 pasrl. Undang-undang ini bertujuan untuk mewu- 
judkan kesejahteraan umum dsn peningkatan taraf hidup rak- 
yat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan 
pokok akan peruinahan seperti yan^ dimaksud dala.m G^ris- 
garis Besar Haluan Negara. Di samping itu juga bertujuan 
untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman 
terutama di daerah yang berpenduduk padat yang persediaan 
luas tanahnya terbatas. Berdarjarkan hal itu dirarsak̂ n 
perlu untuk membangun perornahan dengan sistim lebih dari 
satu lantai, terbagi atas bagian-bagian yang dapat dimi- 
liki secara bersama-sama dan atau satuan persil yang ma- 
sing-masing dapat dimiliki secara terpisah untuk dihuni, 
dengan memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup da- 
lam masyarakat. Selanjutnya, diharapkam pula dengan ada- 
nya UU No. 16/1985 dapat merekayasa masyarakat dalam 
hubungan usaha untuk mendinamisir dan menyerahkpn kegia- 
tan pembangunan rumah susun baik yang dilakukan oleh pe
merintah atau pihak swasta.

Dengan melihat beberapa tujuan dibentuknya Undang- 
undang tentang rumah susun (UU No. 16/1985) seperti yang
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tersebut di atas, makn hal itu sesuai dengan tujuart Pem
bangunan Nasional yaitu untuk mevujudkan kesejahteraan 
lahir batin seluruh rakyat Indonesia secara adil dan me- 
rata, sebagai salah satu usaha untuk mengisi cita-cita 
perjuangan bangsa Indonesia bagi terwujUdnya rnasyarnk̂ t 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seperti kita ketahui bahwa tujuan Pembangunan 
Nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan 
batin seliruh rakyat Indonesia, maka berdasarkan hr-1 itu 
salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah ter- 
penuhinya kebutuhan akan perumahan, yang merupakan ke— 
butuhab dasar bagi setiap warga negara Indonesia dan ke- 
luarganya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai 
manusia. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam 
Garis-garis Besar Haluan Negara bahv/a pembangunan peru
mahan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningk;-t per- 
lu ditangani secara mendasar, menyelmruh, terarah, dan 
terpadu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, de
ngan keikutsertaan secara aktif usaha swasta dan swadftya 
masyarakat, Pembangunan perumahan yang telah ada pada 
saat ini perlu ditingkatkan dan dikembangkan, khususnya 
perumahan dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya 
beli golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Pembangunan rumah susun yang dilaksanakan pada 
beberapa tahun terakhir ini, sangat tepat dengan kebi-
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5

jaksannftn umum pembangunjin perumahpn seperti yang ter- 
dapat dalam penjelasan UU No.16/1985. Kebijakeanaan umum 
pembangunan perumahan tersebut diarahknn untuk :
a. memenuhi kebutuhan perumahrn yang layak d^lam ling- 

kungan yang sehat, sempuma, adil dan mer:*ta, serta 
mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berke- 
pribadian Indonesia ;

b. mewujudkan pemukiman yang ser'si dan seimbang, sesuai 
dengan pola tata ruang kota dan tata daerah sertr tp- 
ta guna tannh yring berdaya guna dnn berhasil guna.

Berdasarkan ar h kebi jaksanaan umum tersebut, maka di 
ciaerah perkotaan berpenduduk pad' t yang persedi; an ta- 
nahnya torbatas, perlu dikembangkr-n nembnngunan êrum?-- 
han d n pemukiman dalam bentuk rumah .*jusun yang lengkr-p, 
seimbang, dan serasi dengan lingkungannya.

oebelum diundangkannys UU 1N0 .16/1985, peraturan 
perundnngan yang mengatur rumnh 3usun dengan segala im- 
plikasinya d^pat dikat'kan belum ada. Sednngk;n pomba- 
ngunan rumnh susun diperkirakon akan terus meingkat, di- 
karenaknn mnkin terbatasnya persediaan tanah atau lokasi 
di wilnyah perkotaan, sementara itu kebutuhan akan *tem- 
pat tinggrl atau tempat hunian yang sehat makin meningkat 
pula.

Dengan adanya pembangunan rumah susun dibeberapa 
kota besar padn saat ini dan sudah banyak pula masyarakat
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6

yang menghuni rumah susun, maka tentu saja menimbulknn 
permasalahan berkaitan deng/m pemilikan rumah ousun, 
karena sifat pemilikan rumah susun itu berbeda dengan 
pemilikannya bangunan lainnya. Kita semua sudah rnengeta- 
hui bahwa pemilik dari rumah susun itu tidak hanya satu 
orang tetnpi terdiri dari beberapa orang, artinya satu 
apartemen dalam rumah susun diMliki oleh sptu orang ; 
jadi bila ada 50 apartemen (dalam UU No.16/1985 disebut 
Satuan Rumah Susun) dalam bangunan tersebut mnka pemi
liknya juga 50 orang.

Berdasarkan ura&an di atas, mak* permacflah^n 
yang, dapat dirumuskan adalah :
1 . Bagaimana dengan kedudukan tanah serta bagian-bagian 

lain dari bangunnn rumah susun ?
2 . Kapankah pemilik atas satuan rumah susun itu mempe

roleh sertifikat, ynng merupakan tanda bukti pemilik- 
annya ?

3 . Apak;;h hak atas satuan rumah susun dapat dialihkan ?

2. Pen.ielasan Judul
Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu : "PEMILIK

AN PERSIL ATAS SATUAN RUMAH SUSUN", maka akan caya uraikan 
pengertian judul di atas agar tidak menimbulkan pengerti
an yang berbeda dari yang saya maksud.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PEMILIKAN PERSIL ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

EKO SRI W1DIASTUTI



7

"Pemilikan" berarti memiliki oesuatu dari baginn 
bangunan rumah susun. 1 Selanjutnya "PersiX" yang di da^m 
bahasa Belanda disebut "Perceel" mempunyai arti suatu bi-

pdang tanah yang ada atau berdiri bangunan. Kemudian "Atas 
Satuan Rumah Susun" berarti dari rumah susun yang tujuan 
peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tern- 
pat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan 
umum.^ Sedangkan pengertian Rumah Susun itu sendiri aclnlah 
bangunan gedung bertingkat yang distrukturkan secara fung- 
sional dalam arah vertikal yang terbagi- dalam satu-sptunn 
yang masing-masing jelas batas-batasnya, ukuran dan ru- 
musnya, dan dapat dimiXiki serta dihuni secara terpisah.^ 

Jadi pengertian secara keseluruhan dari judul yr-ng 
tersebut di atas adalah rnemiliki sesuatu dari bagian rumah 
susun atau rumah bertingkat yang merupakan bangunan di 
atas suatu bidang tanah dan dipergunakan sebagai temnat 
tinggal, bukan dipergunakan sebagai toko, kantor, atau 
yang lainnya,

Di dalam pemilikan rumah susun tersebut timbuX per- 
masaXahan, permasaXahan yang saya bahas disini adalah yang

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
cet.Vl, BaXai Pustaka, Jakarta, 1983, h.729-

oS. Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia. Ich- 
tiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1985, "h.129.

■^Sekretariat Negara, Undang-undang Tentang Rumah 
Susun, Jakarta, 1985( h.2 .

^Ibid.
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8

menyangkut kedudukan tanah dan bagian-bagian 1  ain dari 
bangunan rumah susun; saat diperolehnya sertifikat atas 
satuan rumah susun; serta peralihan bak atas satuan ru
mah susun.

Berdasarkan uraian di atas, rnaka jelaslah apa 
yang akan dibahas di dal?m penulisan skripsi ini. Pengu- 
raian masalah tersebut di atas dimaksudkan agar dapat mem- 
beri penjelasan tentang permasalahan yang timbul dalam 
pemilikan persil atas satuan rumah susun.

3* Alasan Pemilihan Judul
Judul ini saya pilih karena raelihat kenyataan pa- 

da saat ini, yaitu semakin banyaknya pembangunan ruraah 
susun diberbagai kota besar di Indonesia. Hal itu me- 
nimbulkan berbagai permasalahan dalam bidang sosial, eko- 
nomi, maupun yurmdis. Bari permasalahan yurmdis inilah 
yang ingin diketahui dan dipikirkan lebih lanjut, misal- 
nya tentang kedudukan tanah dari bangunan rumah susun, 
kapankah diperoleh sertifikat atas satuan rumah susun, 
serta apakah dapat dialihkan hak atas satuan rumah su
sun itu, Di samping itu saya memilih judul tersebut, di- 
sebabkan sifat pemiliksn dari bangunan rumah susun yang 
berbeda dengan sifat pemilikan bangunan lainnya; sehing- 
ga hal itu akan menarik untuk dibahas.
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4. Tu.iuan Penulisan
Yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah 

untuk melengkapi persyaratan sebagai mahasiswa di semes
ter terakhir, untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakul- 
tas Hukum Unaversitas Airlangga Surabaya. Di samping itu 
maksud saya menulis skripsi ini tiada lain untuk menge- 
tahui dan menambah pengetahuan, bagi saya dan masyarakat 
mengenai pemilikan persil ata3 satuan rumah susun, ap.ar 
tidak terjadi penafsiran yanr salah fcentang rumah susun 
tersebut. Selanjutnya, tujuan saya yang terakhir yaitu 
untuk menyumbangkan beberapa pemikiran dalam hubungannya 
dengan judul skripsi yang saya buat, untuk pada akhirnya 
jika sekirariya perlu dapat digunakan sebagai bahan tam- 
bahan pengetahuan, bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas 
hukum maupun masyarakat.

5. Metodologi
Sesuai dengan judul yang diajukan dan materi y^ng 

akan dibahas, maka penulisan ini di samping bersifat te- 
oritis jug a bersifat praktis, artinya selain berdasnrkan 
teori jug a berdasarkan pada fakta ata.u kenyataan dalam 
praktek. Bi dalam menbahas pokok permasalahan pemilikan 
persil atas satuan rumah susun ini, saya mernpergunakan 
metode deskriptif-analitis. Deskriptif, yang dimaksud di
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10

sini adslah dalam membahas seraua persoalan berpedoman 
pada dasar-dasar teoritis, kemudian saya mengamatinya 
dGilam praktek dengan melihat bagaimana pelaksanaannya, 
sehingga akan diperole'h gambaran yang jelas antora teo- 
ri dengan praktek. Analitis, yang dimaksud di sini yaitu 
data yang saya peroleh dari tulisan ilmiah maupun d^ri 
hasil penelitian di lapangan, setelah itu saya analitis 
dan mencari jalan pemeoahan serta penyelesaiannya, se- 
lanjutnya dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan yang 
diajukan daleun penulisan slcripsi ini.

(a) Pendekatan masalah*
Cara pendekatan masalah yang saya pakai dalam 

penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode 
Yuridis yaitu mengemukakan masalah yang timbul berkaitan 
dengan pemilikan persil atas satuan rumah susun, dengan 
rnendasarkan/bertitik tolak pada perundang-undnngan yang 
berlaku. Metode lain yang saya pergunakan adalah dengan 
pendekatan deskriptif yaitu mengamati dalam praktek de
ngan melihat pelaksanaannya, untuk selanjutnya dari hal- 
hal tersebut diarabil kesimpulan.

(b) Sumber data.
Bata yang saya peroleh untuk kelengkapan penu

lisan skripsi ini bersumber pada :
1. Penelitian di lapangan yang merupakan data primair,
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11

yaitu berupa wawancara yang saya lakukan dengan ke- 
pala kantor Perum Peruinnas atau para sfcaf di kantor 
Perum Perurnnas, pej abat-pejabat yang berkaitan de-
npen permasalahan skripsi ini.

\

2. Studi literatur yanfe raerupakan data sekunder, yaitu 
untuk memperoleh teori yang ada dan pengetahuan da
ri kuliah yang telah saya peroleh, Bata kepustakaan 
diperoleh dari buku ilmiah, majalah-majalah, sert« 
peraturan perundang-undangan yang ada hubungonnya 
dengan judul skripsi.

(c) Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
Dalam penulisan skripsi ini, data yang akan 

digunakan untuk menyelesaik^n skripsi diperoleh dari :
1. Penelitian di lapangan i yaitu suatu penelitian untuk 

mendapajrkan data dengan mengadakan penelitian di Pe
rum Perumnas Menanggal Surabaya. Di dalam peneliti- 
an ini, saya mempergunakan tehnik interview atau wa- 
wancara, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanya- 
an secara lisan yang bertujuan untuk mendapatkan da
ta tentang pemilikan persil atas satuan rumah susun. 

2* Penelitian kepustakaan • yaitu suatu cara untuk me- 
ngumpulkan data melalui buku-buku ilmiah, majalalah- 
majalah, serta peraturan perundang-undangan yang ber-
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kaitan dengan pemilikan ruraah susun. Selanjutnya, da- 
ta yang diperoleh dapat bermanfaat untuk pembahasan 
dalam penulisan skripsi ini.

(d) Analisa data.
Ana3.isa data ini, saya lakukan dengan mencobp un

tuk mengadakan perbandingan antara peraturan yang ada da
lam hubungannya dengan kenyataan yang ada dalam masyara
kat. Setelah itu, saya menganalisis dan mencari pemocah- 
an serta penyolesaisinnya ; sehingga akhimya saya dapat 
menarik kesimpulan dan meraberikan saran-saran.

6* Pertanggung.jawaban Sjstematika
Materi pembahasan skripsi ini terdiri dari limn 

bab yang diantaranya terbagi dalam beberapa sub bab. Pen- 
dahuluan saya letakkan pada bab pertnma dalam skripsi 
ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam penu
lisan sebuab karya ilmiah pada umumnya diletakkan pada 
bab pertaraa, disamping itu juga karena dalam pendahulu^n 
ini dimuat dasar-dasar yang sifatnya uinum dan digunakan 
untuk meraahami uraian pada bab-bab berikutnya.

Kedudukan tanah dan bagian-bagian lain dari bangu- 
nan rumah susun saya letakkan pada bab kedua dalam skrip
si ini, karena sebeltim saya membahas hal-hal lainnya yang
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berkaitan dengan pemilikan bangunan rumah susun maka 
terlebih dahulu aaya akan membahas kedudukan tanah .di 
raana bangunan runrnh susun itu berdiri, juga mengenai ke
dudukan bagian-bagian lain dari bangunan rumah susun se- 
perti tempat parkir, bangunan pertamanan, lift, tangga, 
dan lain-lain. Di samping itu alasan saya raembahas kedu
dukan tersebut dan saya letakkan pada bab kedua, hal itu 
mengingat sifat pemilikan bangunan rumah susun yang ber- 
beda dengan sifat pemilikan bsngunan-bangunan lainnya. 
Kemudian mengenai perolehan sertifikat atas satuan ru
mah susun saya bahas pada bab ketiga (Bab III), karena 
setelah mengetahui bagaimana kedudukan tanah dan bagian- 
bagian lain dari bangunan rumah susun, dan dari situ hal 
itu akan tirnbul bagaimana sifat pemilikan dari bangunan 
rumah susun ; maka untuk selanjutnya adalah apakah yang 
menjadi alat bukti pemilikan tersebut. Jadi pembahasan 
perolehan sertifikat tersebut saya letakkan pada bab ke
tiga (Bab III), hal itu dimaksudkan agar lebih diketahui 
alat bukti pemilikan satuan rumah susun, yang diterbitkan 
dalam rangka menjamin kepastian hak bngi pemilik satuan 
rumah. susun. Mengenai peralihan hak atas satuan rumnh 
susun saya letakkan pada bab keempat (Bab IV), setelah 
bab perolehan sertifikat atas satuan rumah susun, hal 
itu karena bila para pemilik satuan rumah susun sudah 
memperoleh tanda bukti' pemilikannya yang berupa sertifi-
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kat maka mungkin saja pada suatu saat para pemilik sa- 
tuan rumah susun itu ingin mengalihkan haknya atas sa
tuan rumah susun, sehingga pembahasan peralihan hale atas 
satuan rumah susun ini dimaksudkan untuk lebih rnengeta- 
hui bagaimana prosedur peralihan hak atas satuan rumah 
susun. Setelah itu, pada bab keliraa (Bab V) y^ng merupa- 
kan bab penutup barisi pokok-pokok pikiran dari bab se- 
belumnya, dan saran-saran yang dipandang perlu sebagai 
jalan keluar dan pedoman untuk mengatasi perraasalahan 
y;\ng ada. Hal itu dimaksudkan agar raemberi kemudahnn 
bagi pembaca dalam mengikuti permasalahan ini, sehingga 
pada akhimya mudah dipahami.
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KEDUDUKAN TANAH DAN BAGIAN-BAGIAN LAIN 
DARI BANGUNAN RUMAH SUSUN

1. Kedudukc-.n Tanah dari Bangunan Rumah Susun
Sebelum saya membahas obyek pokok dari penulisan 

skripsi ini yaitu "Kedudukan tanah dari bangunan rumah 
susun", maka terlebih dahulu saya akan membahas segala 
sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan tanah itu 
sendiri.

(a) Sistim hukum pertanahsvn di Indonesia
Seperti telah diketahui, sebelta berlakunya UU No. 

5/1960 (Undang-undang tentang peraturan dasar Pokok-pokok 
Agra^ia) di Indonesia berlaku dua mac am sistim hukum ta
nah, yaitu tanah yang fcunduk pada hukum adat dan tanah 
yang tunduk pada hukum barat. Demgan adanya dualisme hu
kum pertanahan di Indonesia, mengakibatkan pula adanya 
dua macam sistim hukum yang berlaku. Dualisme ini jelas 
menijnbulkan persoalan, sebab tanah dengan hak barat yang 
tundmk pada BW (Hukum Perd&ta) ini tidak mengenai asas 
pemisahan horisontal, karena BW (Hukum Perdata) meman- 
dang hak milik sebidang tanah mengandung di dalamnya pe
milikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam 
tanah. Hal itu berarti, bahwa segala benda seperti tana-

BAB II
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man yang tumbuh dsn bangunan rumah yang berada di atas 
tanah milik seseorang, secara yuridis benda itu raenja- 
di kesatuan dengan tanah tersebut dan dianggap sebagai 
hak dari pemilik tanah* Prinsip yang demikian ini disebut 
asas perlekatan (asas vertikal), seperti yang terdapat 
dalam pasal 571 ayat 1 BW (Hukum Perdata).

Pasal 571 ayat 1 BvV itu, temyata berasal dari 
adagium Romawi yang dikenal dengpn "Super ficies cedit 
solo”, y^ng menunjukkan bahwa dalam keadaan biasa (nor
mal) segala sesuatu yang didirikan di atas tanah, dianggap

5merupakan bagi?m dari tanah itu.
Seperti halnya dalam transaksi jual beli ditin- 

jau dari BV/ (Hukum Perdata), bahwa seseorang yang memi- 
liki tanah dengan hak milik maka ia adalah pemilik mu- 
tlak terhadap segala apa yang ada di atas tanah itu. Ja- 
di, seseorang yang mengadakan transaksi jual beli tanah, 
maka tidak saja pemilikannya yang beralih kepada pembeli 
tanah itu tetapi juga bangunan dan tanaman yang ada di 
atas tanah itu.

Untuk selanjutnya, saya akan mengemukakan penger- 
tian asas pemisahan horisontal sesudah mengemukakan asas 
perlekatan, seperti yang tersebut di atas. Menufcut hukum

^Komar Andasasmita II, Hukum Apartemen, Ikatan No- 
taris Indonesia Koraisariat Dae rah Jawa -Barat, Bandung, 
1983, h.16.
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adat, rumah dan tanaman yang berada diatas tanah milik 
bukan berarti keduanya itu milik dari pemilik tanah ter- 
sebut. Ini bersrti seseorang dapat menjadi pemilik rumah 
yang berdiri di atas tan&h milik orang lain. Hal demiki- 
an biasanya disebut hak sewa untuk bangunan seperti yang 
diatur di dalpjn pasal 44 UUPA (UU No.5/1960), yaitu da- 
lam hal seseorang diberi ijin mempergunakan tanah milik 
orang lain untuk keperluan bangunan atau untuk mendiri- 
kan bangunan. Dalam hukum adat, prinsip yang demikian ini 
disebut arsas pemisahan horisontal. Terdapatnya asas pemisa
han. dalam hukum adat, karena di dalam hukum adat tidak me
ngenai perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak.

4

0 1 eh karena itu, dimungki.nkan sekali akan terjadi bahwn 
hak milik atas bangunan atau sesuatu yang ada di atas ta
nah, pada asasnya harus dipisahkan sehingga ada dua pemi
likan yang berbeda ant are* tanah dan bangunan atau tanaman 
yang ada di atasnya.'

Adanya asas pemisahan horisontal dalam hukum adat 
tersebut, apabila dihubungkan denga,n kehidupan masyara- 
kat pada saat itu memang sangat tepat apabila asas ter
sebut terkandung dalam hukum adat. Hal itu dikarenakan, 
bangunan yang didirikan oleh masyarakat pada waktu itu 
dibuat dari bahan kayu dan dinding yang terbuat dari pa- 
pan atau bambu. Bangunan itu tidak ditanam di dalam tanah, 
melainkan hanya bangunan yang mudah dipindahkan. Apabila
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pemilik rumah ingin memindahkan bangunan ini, maka ia 
hanya memindahkan .ke tempat yang diinginkannya. Peker- 
,iaan itu dilakukan dengrn cara bergotong-royong antara 
sesama warga masyarakat yang sifatnya masih sederhana. 
Hal di atas mempertegas berlakunya asas pemisahan hori- 
sontal dalam hukum adat dibidang pertanahan.

Setelah mengetahui adanya dua macam asas dalam 
sistim hukum pertanahan sobelum berlakunyp, UUPA (UU No. 
5/1 9 6 0), maka selanjutnya saya akan menguraikan secara 
singkat tentang sistim hukum pertanahan di Indonesia 
setelah berlakunya UUPA, khususnya yang berkaitan dengan 
raasalah rumah susun yang saya bahas dalam penulisan 
skripsi ini.

UUPA y:-ng mu'lai berlaku pada tanggal 24 September
i960, secara tegas menyatakan berdasarkan butir keempat
keputusan UUPA, yaitu bahwa tidak berlaku lagi Buku II
BW (Hukum Perdata) sepanjang mengenai bumi, air, serta
kekayaan alam yang terkandung di dalainnya; kecuali ke-
tentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku
pada saat berlakunya UUPA. Kemudian berdasarkan pasal
5 UUPA, yang berisi :

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang 
angkasa ialafi hukum adat,. sepanjang tidak bertenta- 
ngan dengan kepentingan nasionn.1 dan Negara, ynng 
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialis- 
me Indonesia serta dengan peraturan-peratur^n yang 
tercantumkan dalam undang-undang ini dan dengan pe- 
raturan perundangan lainnya. Segala sesuatu dengan 
mengi.ndah.kan unsur-unsur yang bersandar pada hukum 
agama.
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Dari isi pasal di atas diketahui 'bahwa hukum pertanahan 
yang berlaku setelah UUPA ialah hukum adat, sepanjang 
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Ne
gara.

Seperti diketahui bahwa hukum adat mengenal anas 
peraisahan horisontal, kemudian berdasarkan ketenturn pr>- 
sal 5 UUPA dinyatakon bahwa hukum agraria sekarang ini 
meng^nut hukum adat, maka dapat ditarik kesimpulnn bahwa 
UUPA juga mengenal asas pemisahan horisontal; sesuai dengan 
asas ini maka ada pemisahan antara tnnah dengan bangunnn 
atau tnnaman yang ada di atasnya.

Berdasarkan kenyataan pada saat ini, yaitu banyak- 
nya bangunan-bangunan yang sudah'dibuat dari bahan yang 
lebih permanen dan tidak mudali rusak, misalnya dengan ba- 
nyalcnya dibangun rumah susun yang terdiri dari beberapa 
tingkat; maka'masalah yang timbul adalah bpgaimana pene- 
rapan asas pemisahan horisontal terhadap bangunan rum?»h 
susun itu ?. Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, 
raaka dapat diketahui pada pembahasan berikutnya dalam 
skripsi ini.

(b) Penerapan asas pemisahan horisontal terhadap bangu
nan rumah susun

Di dalam UUPA secara tegas dinyatakan, bahwa ti
dak berlaku lagi Bulcu II BW mengenai bumi, air, dan ke-
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kayaan alam yang terknndung di ddlamnya. Itu berarti 
pasal-pasal yang mengandung penerapnn asas perlekatan 
atau asas vertikal harus dianggap tidak berlaku lagi.

Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum tanah, 
maka nasal 5 UUPA telah menggarislcan bahwa hukum agraria 
yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa ial,?h hulcum 
adat. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa 
hulnirn tanah positif kita menggunaknn konsepsi-konsepsi 
dan asas hukum adat. Hukum adat sebagai hukum yang hi
dup dalam masyarakat Indonesia tentu saja segala asas- 
aeasnya bersumber pada kehidupan masyarakat Indonesia, 
oleh karena hukum adat itu sudah berurat akar pada ma
syarakat Indonesia.

Seperti telah diketattui bahwa hukum adat menge- 
nal asas pemisahan horisontal, dengan sendirinya asas 
tersebut turut meresap pula dalom seluruh tubuh hukum 
agraria nasional yang berlaku pada tanggal 24 September 
I960. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 5 UUPA, maka UUPA 
sekarang ini juga mengenal dan menganut asas pemisahan 
horisontal.

Asas pemisahan horisontal pada dasamya mempu- 
nyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang tersebut antara lain se
bagai berikut :
1. Pemilik bangunan tidak otomatis sebagai pemilik ta

nah dimana bangunan itu didirikan, atau dengan kr.ta
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lain adanya hak memiliki bangunan di atas t an ah ofcang 
lain;

2. Hak membsngun didasarkan atas persetujuan dengan pemi- 
lik tan ah.;

3. Bangunan dianggap dan diperlakukan sebagai benda ber- 
gerak;

4. Tanah dan bangunan merupakan dua benda yang terpisah 
(Zelfstandige Zaak) dan dapat dialihkan.^

*
Asas pemisahan horisontal yang dianut dalam hukum 

pertanahan di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam 
penjelasais Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.14/ 
1975, yang berbunyi : "Hukum tanah kita yang menganut 
apa yang disebut asas pemisahan horisontal, karena me- 
makai dasar hukum adat”. Sedangkan asas perlekatan (an
as vertikal) dianut dalam hukum pertanahan Indonesia 
sebelum lahirnya UUPA. Hal ini tercantum dalam pasal 
571 BW yang menegaskan : " Hak milik atas tr-nah mengan- 
dung''di dalamnya pemilikan atas segala apa yang di atas- 
nya dan di dalam tanah

Asas pemisahan horisontal yang dianut UUPA, ju- 
ga sebagai dasar penyusunan UU No. 16/1985 (Undang-un- 
dang tentang rumah susun) yang disahkan pada tonggal 
31 desember 1985. Dengan dipakainya asas pemisahan ho-

^Yakob Mohsin, "Pranata-pranata hukum yang baru 
dan tinjauan terhadap Undang-undang Rumah Susun", Hukum 
dan Pembangunan. Th.XVI, Agustus 1 9 8 6, h.361.
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risontal terhadap rumah susun yang berdiri di atas tanah 
milik bersama, maka antara tanah yang berupa tanah dengan 
hak bersama (dalam undang-undang rumah susun disebut ta
nah bersama) dengan bangunan rumah susun itu adalah ter- 
pisah satu saraa lain*

Di dalam pasal 1 ayat 6 dan pasal 8 ayat 3 UU No, 
16/1985, terdapat kaitannya dengan penerapan asas pemi
sahan horisontal terhadap rumah susun yang berdiri di 
atas tanah milik bersama* Untuk lebih jelasnya says akan 
mengemukakan isi dari kedua pasal itu, Di dalani pasal 1 
ayat 6 UU No.16/1985 menyatakan : "Tanah bersama adalah 
sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama se- 
cara tidak t- rpisah yang di atasnya berdiri rumah susun, 
dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan ijin bangunan". 
Sedangkan dalam pasal 8 ayat 3 UU No.16/1985* berisi :

Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimak- 
sud dalam ayat (2) meliputi juga hak atas bagian ber
sama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan de
ngan satuan yang bersangkutan.

Di samping pasal 1 ayat 6 dan pasal 8 ayat 3 UU No. 
16/1985 di atas terdapat kaitannya dengan asas pemisahan 
horisontal, kedua pasal tersebut juga dapat merupakan 
jawabaxi atas pertanyaan siapakah yang berhak atas tanah 
dari bangunan rumah susun ?, Dengan melihat isi kedua
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pasal itu, maka dapat diketahui yang berhak atas tanah 
bangunan rumah susun. Dam temyata yang berhak atas ta
nah tersebut adalah seluruh penghuni bangunan rumah su
sun, yang biasanya disebut hak bersama.

Tanah dari bangunan rumah susun itu merupakan 
hak bersama, hal itu mempunyai arti bahwa tanah yang di 
atasnya berdiri bangunan rumah susun itu hak seluruh aanf- 
huninya, baik itu penghuni yang berada di lantai dasar 
atau yang berada di lantai atas (lantai HI). Sehingga 
tanah itu bukan hanya menjadi hak penghuni yang berada 
di lantai dasar saja tetapi semua penghuni bangunan ru
mah susun itu jug a berhak.

Selanjutnya, mengenai tanah bersama. itu di sam- 
ping diatur di dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, juga diatur 
dalam UU No.16/1985, peraturan lain juga ada yang mnn/ta- 
turnya yaitu PMDN (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 
14/1975 tentang pendaftaran h«k atas tanah kepunyaan 
bersama dan pemilikan bagian-bagian yang ada di atasnya 
serta penerbitan sertifikat. Di dalam pasal 1 ayat 2 
PMDN No.14/1975 tersebut menyatakan : "Tanah kepunyaan 
bersama adalah tanah yang dimiliki bersama-sama oleh 
dua orang/ dua badan hukum atau lebih, baik yang m^sing- 
masing bagiannya sudah ditetapkan maupun belum ditetap- 
kan secara pasti". Temyata kedua peraturan tersebut, 
yaitu UU No.16/1985 dan PMDN No.14/1975 memberi arti
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satu soma lain pengertian yang berbeda mengenai apa
yang dimaksud tanah bersama itu. Sedangkan pihak Perum
Perumnas berpendapat bahwa tanah bersama adalah tanah
yang menjadi hak bersama-saraa dan tidak dapat dibagi-bagi .
menjadi berkapling-kapling, sehingga merupakan satu ke- 

nsatuan. Apabila diperhatikan pendapajr dari pihak Perum 
Perumnas itu, tem£ata pendapat tersebut sesuai dengan 
srti yang diberikan oleh UU N0.I6 / 19 8 5 (Undang-undang ten- 
tang rumah susun) mengenai tanah bersama. Kemudinn menge
nai tanah bersama tersebut dipertegas lagi dalam Peratu- 
ran Pemerintah (PP) No.4/1988 pasal 41 ayat 1, clan isi 
dari pasal tersebut yaitu :

Hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak perni- 
likan porseorangan yang digunakan secara terpisah, 
hak bersama atas bagian-bagian bangunan, hak bernama 
atas benda, dan hak bersama atas tanah, semuanya me
rupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional ti
dak terpisahkan.

Berdasarkan hal itu, tentu saja saya sependapat dengan 
arti tanah borsama yang dikemukakan oleh pihak Perum Pe
rumnas, yang sesuai dengan arti yang diberikan oleh UU 
No.16/1985, dan. diperkuat lagi dengan adanya PP No.4/1988  

(yang merupakan peraturan pelaksana dari UU N0.I6/I9 8 5).
Tanah dari bangunan rumah susun yang menjadi hak 

bersama itu, sesungguhnya merupakan tanah negara yang

Wawancara dengan Bapak M.Sidarto, Staf. Ur. Tu/ 
Keuangan Perum Perumnas Cabang VI Unit III Surabaya, 1 
September 1 9 8 8.

7
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kemudian dikelola oleh Perum Perumnas, dengan cara menga- 
jukan hak pengelolaan. Memang dalam hal ini, hanya tan ah 
negara ynng dapat diberikan dengan hak pengelolaan, me- 
ngenai hal itu ada tanah yang longsung dikuasai olfth ne- 
gara dan ada tanah yang berasal dari pembebasan oleh in
stansi yang menerima hak pengelolaan itu. Dan ternyata 
raenuirut pihak Perum Perumnas, bahwa tanah dari bangunan 
rum ah ausun itu merupakan tanah yang berasal dari pembe- 
basan hak dari penduduk, oleh pihak Perum Perumnas yang 
merupakan instansi pemerintah atau badan hukum milik pe- 
merintah (berdasarkan PP No.29/1974)

Status tanah sebelum dibangun rumah susun adalah 
merupakan tan^h hak dari penducluk, tetapi dengan dilaku- 
kannya pembebasan hak atas tanah maka tanah tersebut men- 
jadi tanah negara. Setelah menjadi tanah negara, kemudi
an dimohonkan hak baru yang dapajf dimiliki oleh instansi 
pemerintah atau badan hukum yang memerlukannya, sesuai 
dengan tujuan penggunaan tanah menurut acara permohonan 
hak atas tanah. Dengan demikian setelah pembebasan tanah 
tersebut, maka Perumnas melakukon kewajibannya yaitu me- 
ngajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada pejabnt 
yang berwenang, yaitu Menteri Dalam Negeri. Adapun hak 
atas tanah yang tepat bagi Perumnas adalah hak pengelo-
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laan.
Pembebasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pe- 

rum Perumnas itu, permohonan ijin perabebasannya disarapai- 
kan kepada Gubernur / Kepala Daerah atau pejabat yang di
tun juk. Setelah pihak Perumnas melaksanakan pembebasan 
tanah, kemudian mengajukan permohonan hak pengelolaan ter
hadap tanah yang dibebaskan itu. Menurut ketentuan Peratu
ran Menteri Agraria (PMA) No.9/1965, maka hak pengelolaan 
itu rnemberi wewenang kepada pemegangnya untuk :
a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang ber- 

sangkutan;
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksana- 

an tugasnya;
c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak 

ketiga dengan hak pakai yang berjangka vvaktu 6 tahun;
d. Menerima uang pemasukan dan/ atau uarig' v;ajib tahunan.

Berdasarkan ketentuan Menteri Dalairi Negeri, maka 
sangatlah tepat apabila Perum Perumnas sebagai pemegang 
hak pengelolaan tersebut, oleh karena Perumnas merenca
nakan dan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan $ugas- 
nya, yang merupakan Perusahaan Umum dalam bidang pembangu- 
nan Perumahan Nasional.

Jadi berdasarkan seraua yang dikemukakan di atas, 
maka dapatlah terjawab pertanyaan tentang siapakah yang 
berhak atas tanah dari bangunan rumah' susun ?. Dan jawa-
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ban atas pertanyaan tersebut, yaitu bahwa yang berhak 
atas tanah dari bangunan rumah susun itu adalah merupakan 
hak bersama, artinya hak dari seluruh penghuni bmgunan 
rumah s u s u b . Mengenai hal itu, dapat dilihat dalam UU 
No.16/1985, beserta peratufran pelaksanaannya yaitu PP No. 
4/1988, dan juga diatur dalam UUPA pasal 4 ayat 1.

Kedudukan Bahian-banian Lain dari Bangunan Rumah Su
sun

Spperti halnya yang berhak atas tanah dari bangunan 
rumah susun, maka bagian-bagian lain dari bangunan rumah 
susun yang terdiri dari benda dan bagian itu juga meru
pakan hak bersama; artinya bagian-bagian lain dari bangu
nan rumah susun itu merupakan hak seluruh penghuni rumah 
susun tersebut. Mengenai hak bersama atas bagian-bngian 
lain dari rumah susun itu, diatur di dalam pasal 1  ayat 
4 dan ayat 5 UU No.16/1985; pasal 8 ayat 3 UU No.16/1985; 
serta dipertegas dalam pasal 41 ayat 1 PP No.4/1 9 8 8. Di 
dalam pasal 1 ayat 4 UU No.16/1985, menyatakan : "Bagian 
bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara 
tidak terpisah, untuk pemakaian bersama dalam kesatunn 
fungsi dengan satu satuan rumah susun”. Dan untuk pasal 1 
ayat 5 UU No.16/1985, menyatakan : "Benda bersama adalah 
benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi
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yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakai- 
on bersama". Se&angkan pasal 8 ayat 3 UU No.16/1985 dan 
pasal 41 ayat 1 PP No.4 / 1988 sudah dikemukakan terdahu- 
luf sehingga tidak perlu saya sebutkan lagi isi dari ke- 
dua ketentuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa 
undang-undang rumah susun itu antara lain mengatur ten- 
tang hak bersama atas bagian; benda bersama; dan tanah 
bersama, yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan. Atau dengan kata lain, bangunan satu
an rumah susun yang merupakan bagian dari rumah susun 
dapat dimiliki secara terpisah oleh perseorangan atau 
bsdan hukum. Hak pemilikan tersebut, sekaligus juga me- 
liputi hak atas bagian bersama yai$u bagian rumah susun 
yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian ber- 
sama, misalnya : tangga; dinding; jaringan listrik; dnn 
sebagainya. Di samping itu, juga meliputi benda bersama 
yaitu benda yang bukan merupakan bagian dari rumah susun, 
tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk 
pemakaian bersama, seperti bangunan pertamanan; tempat 
bermain; bangunan sarana sosial; tempat parkir; dsn lain- 
lain ; serta meliputi tanah bersama yai£u tanah yang di- 
gunakan atas dasar hak bersama, artinya merupakan hak 
bersama. Dengan adanya pengaturan hak bersama tersebut, 
maka itu berarti undang-undang rumah susun beserta pera-
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turan pelaksanaannya itu menganut sistim kondominium.
Kata "Kondominium" itu sendiri berasal dari bahasa La
tin, yang bermakna hak milik bersama atau pemilikan ber- 
sama ; dan dalam bahasa Belanda disebut "Mede Eigendom".^

Dianutnya sistim kondominium dalam undang-undang 
rumah susun, tampaknya tidak terlepas dari pengaruh per- 
undang-undangan Belanda yang mengatur hal yang sama yai
tu rumah susun, Peraturon perundangan tersebut yaitu
"Appartemen V/et 1972" yang juga menganut sistim kondo-

. . 10 minium.
Diciptakannya hukum, pada hakekatnya untuk meme

nuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, Dengan demi- 
kian, hukum harus mengikuti perkerabangan masyarakat yang 
sekaligus berarti pula untuk memenuhi kebutuhan indivi- 
du sebagai anggota masyarakat dan subyek hukum. Dalrm 
kerangka inilah diciptakan suatu produk hukum' yang me
ngatur hal-hal yang berkaitan dengan tanah bersama, ben
da bersama, dan bagian bersama yang ditimbulkan dengan 
adanya rumah susun, hal itu merupakan suatu langka yang 
tepat atas perkembangan kebutuhan yang ada. Produk hu
kum yang dapat memenuhi perkembangan kebutuhan akan ru-

^Yakob Mohsin, op. cit.. h.360 
10Xbid.
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raali tersebut adalah UU N0.I6 / 19 8 5 (Undang-undang tentnng 
rumah susun).

Benda bersama dan bagian bersama dari bangunan 
rumah susun itu karena fungsinya maka harus digunakan 
bersama oleh seluruh penghuninya. Oieh karena fungsinya 
yang harus digunaken bersama itu, maka untuk adanya ben
da bersama dan bagian bersama tersebut harus memenuhi 
syarat-syarat yang sudah ditentukan. Persyaratan benda 
bersaraa dan bagian bersama itu ditentukan dalam PP No. 
4/1988 pasal 20 dan pasal 21. Untuk bagian bersama per- 
syaratannya ditentukan dalam pasal 20 PP No.4/1 9 8 8, yang 
barisi *•

Bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang 
tangga, lift, selasar, harus mempunyai ukurnn yang 
memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasi 
untuk dapat memberikrjn kemudahan bagi penghuni da
lam melakukan kegiatan sehari-hari, baik dalam hu- 
bungan sesama penghuni maupun dengan pihak-pihak 
lain, dengan memperhatikan keserasian, keseimbn- 
ngan dan keterpaduan.

Sedangkan untuk benda bersama persyaratannya ditentukan
dalem pasal 21 PP No.4/1988, yang berisi :

Benda bersama harus rnempunyai dimensi, lokasi, kua- 
litas, kapasitas yang memenuhi persyaratan dan diatur 
serta. dikoordinasi untuk dapat memberikan keserasian 
lingkungan guna menjamin keamanan dan kenikmatan pa
ra penghuni maupun pihak-pihak lain, dengan memper- 
hatikan keselarasan, keseimbangan, dan keterpaduan.

Dengan ditentukannya persyaratan benda bersama 
dan bagian bersama itu, maka apabila terwujud benda ber
sama dan bagian bersama yang sesuai dengan persyaratan
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yang sudah ditentukan, tentu saja hak bersama tersebut 
perlu dijamin kelestariannya agar dapat berfungsi seba- 
gaimana mestinya. Dalpm hal melestarikan dan menjago 
hak bersama tersebut, dilakukan oleh seluruh penghuni 
bangunan rumah susun atau disebut perhimpunan penghuni 
dan dibiayai oleh para penghuni itu juga, Jadi, hal itu 
akan menimbulkan rasa kebersamaan yang cukup tinggi se- 
hingga mewujudkan rasa kegotong-royongan pada seluruh 
penghuni rumah susun tersebut.
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BAB XIX 
PEROLEHAM SERTIFIKAT ATAS 

SATUAN RUMAH SUSUN

1. Tanda Bukti Pemilikan Atas Satuan Rumah Susun
Apabila kita membicarakan tanda bukti pemilikan 

(tanda bukti Hak atas tanah), maka selalu mfingkaitkan 
dengan sertifikat. Sertifikat adalah suatu surat tanda 
bukti hak yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rang- 
ka menyelenggarakan pendaftaran tanah, menurut ketentu
an Peraturan Pemerintah (PP) noraor 10 tahun 1961 tenting 
pendaftaran tanah- Secara sederhana, sertifikat dapat 
dikatakan sebagai surat tanda bukti hak yang merupaknn 
alat bukti yang kuat bagi seseorang terhadap tanah yang 
menjadi haknya. Secara sederhana, yaitu dalarn pasal 13 
ayat 3 PP No.10/1961 yang dimaksud dengan sertifikat 
adalah salinan buku tanah dan surat jikur yang dijalin 
menjadi satu dengan kertas sampul, yang bentuknya diten
tukan oleh Menteri Agraria. Adapun macamnya sertifikat 
yang kita kenal adalah :
(1) Sertifikat hak atas t fin ah, membuktikan bahwa sese

orang atau badan hukum mempunyai hak atas tanah 
atau sebidang tanah tertentu;

(2) Sertifikat hipotik atau sertifikat crediet verband 
atas suatu atau beberapa bidang tanah tertentu.

32

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PEMILIKAN PERSIL ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

EKO SRI W1DIASTUTI



33

V/alaupun fungsi sertifikat hak atas tanah sebagai 
ala$ bukti yang kuat, tapi hal ini bukan satu-satunya 
alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang ma- 
sih mungkin dibuktikan dengan alat bukti lain, misalnya: 
saksi; akte jual beli; dan surat keputusan pemberian hak. 
Ditegaskan oleh peraturan perundangan, bahwa sebagai alat 
bukti yang kuat dalam hal ini berarti selama tidak nda 
plat bukti lain yang dapat membuktikan ketidakbenarnnnya, 
maka keterangnn yang ada dalam sertifikat harus dianggap 
benar dan tidak perlu alat bukti tambahan.'̂ '1'

Dengan demikian, sertifikat hak atas tanah ter
sebut tidak hanya berfungsi sebagai suatu surat tanda 
bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, ta
pi juga bertujuan menjamin adanya kepastian hukum terha
dap tanah yang menjadi hak seseorang. Hal itu menunjuk- 
lcan betapa pentingnya sertifikat bagi pemiliknya. Arti 
penting sertifikat itu sendiri bagi pemiliknya, yaitu 
bahwa dengan memiliki sertifikat maka seseorang akan 
merasa adanya jaminan kepastian hukum akan haknya, da- 
lsm arti dapat melindungi pemilik sertifikat terhadap 
gangguan pihak lain serta menghindarkan sengketa-sengketa 
dengan pihak lain. Dengan adanya sertifikat tersebut, 
jelas akan dapat dipastikan siapa yang empunya karena

^Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indo
nesia, cet.I, Liberty, Yogyakarta, 1979, h.1 0 9 .
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nama pemegang hak tertulis dr-n dapat 'dibaca pada sertifi
kat tersebut. Selanjutnya, dengan merapunyai sertifikat 
tersebut bagi pemiliknya akan memperraudah usahanya da
lam memperoleh kredit dengan hak miliknya sebagai jami- 
nan.

Berdasarkan hal itu, maka undang-undang nomor 5 

tahun I960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
(UUPA) menegaskan keharusan pendaftaran tanah. Ketentu- 
an tentang pendaftaran tanah tersebut, tepatnya terda- 
pat pada pasal 19 ayat 1 UUPA, yang menyatakan behwa : 
"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diada- 
kan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indo
nesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 
Peraturan Pemeriritah11. Peraturan Pemerintah yang dimak- 
sud adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 0  tahun I96I 
tentang pendaftaran tanah, PP tersebut merupakan pelak- 
sanaan UUPA.

Selain dari bentuk hukum di atas, yakni pendafta
ran tanah menurut UUPA dan PP No.lO/1961, untuk memenu- 
hi perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan ma
ka penyelenggaraan pendaftaran. tanah yang diatur dalara 
PP No.10/1961 perlu disempumakan. Perkembangan kebutu- 
han masyarakat itu misalnya saja mengenai bagaimana pen
daftaran hak atas tanah dengan bagian-bagian bangunan 
yang ada di atasnya, contohnyas suatu bangunan rumah su-
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cun yang terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing 
merupakan satu kesatuan, yang dapat digunakan atau dihuni 
secara terpisah.

Untuk keporluan di atas, oleh pemerintah telah 
dikeluarkan peraturan perundangnn yang mengatur hak-hr?k 
yang bersangkutan dengan pemilikan bangunan rumah smsun 
atau bagian yang merupakan kesatuan yang dapat digunakan 
atau dihuni secara terpisah. Peraturan perundangan yang 
dimaksud yaitu undang-undang nonor 16 tahun 1985 (undang- 
undang tentang rumah susun). Sednngkan untuk segi yang 
termasuk bidang hukum tanah, oleh pemerintah dalam hal 
ini Departemen Dalam Negeri, telah dikeluarkan seperang- 
kat peraturan perundangan yang mengatur pendaftarsn ta
nah, yaitu diantaranya :
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) nonor 14 tahun 

1975, tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan 
Bersama dan Pemilikan Bagian-bngian yang ada di atas
nya serta Penerbitan Sertifikatnya;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) nomor 4 tahun
. 1977, tentang Penyelenggaraan Tata Usalia Pendaftaran 
Tanah mengenai Hak Atas Eanah yang dipunyai Bersama 
dan Pemilikan Bagian-bagian Bangunan yang ada di atas
nya;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) nomor 10 tahun 
1983, tentang Tata Cara Permohonrm dan Pemberian Ijin
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Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Ber
sama yang disertai dengan Pemilikan secara Terpisah 
Bagian-baginlt p^da Bangunan Bertingkat.12

Ketiga peraturan perundangan tersebut, merupakan 
landasan hukum untuk pemberian surat tanda bukti pemili
kan. Surat tanda bukti hak yang diterbitkan itu, merupa
kan sertifikat hak tanah yang dilengkapi dengan pencata- 
tan bagian-bagian jsertentu dari bangunan yraig berdiri di 
atas tanaE yang bersangkuton, [berupa suatu gambar pemban- 
tu yang menggambarkan denah tingkat bangunan dan letak 
bangunan yang dimiliki. Oleh karena merupakan sertifikat 
hak tanah maka pembuatannya didasarkan pada Peraturan 
Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. 
Mengenai hal itu dipertegas lagi di dalam penjelasan 
PMDN No.14/1975, yang menyatakan bahwa ;

Hukum tanah kita yang menganut apa yang disebut "asas 
pemisahan horisontal" karena raamakai dasar Hukum Adat, 
memungkinkan adanya pemilikan secara terpisah dari 
bagian-bagian bangunan yang dimAksudkan itu. Oleh ka
rena itu, maka peraturan ini bukan menciptakan hukum 
materiil baru melainksn hanya menyempumakan dan me- 
lengkapi ketentuan-ketentuan mengenai' penyelenggaraan 
pendaftaran tanah yang diatur di dalam Peraturan Pe
merintah nomor 10 tahun 1961, untuk memenuhi kebutu- 
han masyarakat dewasa ini.

PMDN No.14/1975 tentang pendaftaran hnk atas tanah 
kepunyaan bersama dan pemilikan bagian-bagian bangunan

"Boedi Harsono, "Berbagai masalah hukum bersang- 
kutan dengan ftumah Susun dan Pemilikan Satuan Rumah Susun", 
Hukum dan Pembangunan. Th.XVI, Desember 1986, h.618.

1?
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yang ada di atasnya serta penerbitan sertifikatnya, me^ 
mungkinkan pemberian sertifikat kepada setiap pemegang 
hak bersama, Sertifikat ini berfungsi sebagai alat tan- 
da bukti haknya masing-masing, serta dapat dipergunakan 
untuk melakukan perbuatan tertentu mengenai bagiannya 
masing-masing dal tun hak bersama tersebut. Untuk itu di- 
perlukan pencatatannya dalam buku tanah dan sertifikat.

Sertifikat yang dikeluarkan menurut ketentuan 
PP No ,10/1961, dirnaksudkan sebagai tanda bukti hak atas 
tanah. Oleh karena itu, penyelenggaraannya tetap dilaku- 
kan atas dasar ketentuan PP No.10/1961, Jadi, PMDN No, 
14/1975 dan PMDN No.^/1977 tentang penyelenggaraan tata 
usaha pendaftaran tanah mengenai hak atas yang ada di 
atasnya, menurut penjelasan PMDN No.4/1977 bahwa PMDN 
tersebut bukan monciptakan hukum baru melainkan hanya 
menyempumakan dan melengkapi ketentuan-ketentuan yang 
diatur di dalam PP No,10/1961, untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dewasa ini.

Adapun yang dimaksud dengnn pendaftaran hak atas 
tanah dengan bagian bangunan yang ada di atasnya, ada
lah pendaftaran hak atas tanah yang mana di atas tanah 
tersebut terdapat bagian-bagian bangunan yang dimiliki 
oleh subyek hukum. Bagian-bagian bangunan itu biasa di
sebut dengan unit/satuan, Selanjutnya, kepada setiap 
pemegang hak suatu unit/satuan tersebut dapat diberikan
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suatu sertifikat sebagai tanda bukti haknya masing-ma-
sing. Penerbitan sertifikat tersebut, raemerlukan ijin
Gubemur kepala daerah c.q kepala direktorat agraria

11propinsi yang bersangkutan*
Apabila suatu bidang tanah hak, misalnya: hak mi

lik; hak pakai; hak guna bangunan itu dipunyni bersama 
oleh dua orang/badan hukum atau lebih, yang disertai de
ngan pemilikan bagian-bagian bangunan yang ada di atasnya 
secara terpissh, maka kepada pemilik bangunan yang ber
sangkutan dapat diberikan sertifikat sebagai tr*nda buk- 
tinya, kecuali apabila bangunan dimiliki secara bersoma- 
s am a tetapi ditinjau dari tehnifs maupun kegunaannya ti
dak dapat dipecah lagi. Dalam hal itu untuk bagian ba
ngunan tersebut diterbitkan hanya satu sertifikat tanda 
bukti hak milik bersama. Selanjutnya, mengenai pemberian 
sertifikat kepada pemegang hak milik atas satuan rumah 
susun itu diatur dalam UU No.16/1985, tepatnya pasal 9 
ayat 1 yang menyatakan bahwa : "Sebagai tnnda bukti hak 
milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud da
lam pasal 8 diterbitkan "sertifikat hak milik atas satu
an rumah susun". Sertifikat hak milik atas satuan rumah 
susun menurut pasal 9 ayat 2 UU No.l6/l9§5, "berdiri atas:

"^Sekretariat Negara, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri, Jakarta., 1975, pasal 2.
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a. Salinan buku tanah dan surat ulcur atas hak tanah ber
sama, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah seba- 
gaimana dimaksud dalam pasal 19 undang-undang nomor
5 tahun I960;

b. Gambar den ah tingkat rumah susun yang bersangkutan, 
yang menunjukkan satuan rumnh susun yang dimiliki;

c. Pertelaan mengenai besamya bagian hak atas bagian 
bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang ber
sangkutan;

Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah- 
kan.

Dengan melihat bcrbagai peraturan perundangan dan 
teori-teori yang berkaitan dengan sertifikat atas satuan 
rumah eusun, seperti yang sudah saya bahas terdahulu; 
ternyata, menurut pendapat pihak Perum Perumnas bahwa 
sertifikat atas satuan rumah susun tersebut yaitu ser
tifikat yang diberikan kepada pemilik atau penghuni sa
tuan rumah susun itu sebenamya merupakan "Sertifikat 
Hak Guna Bangunan (HGB)".1  ̂Disebut sebagai sertifikat 
hak guna bangunan, karena para pemilik atau penghuni 
satuan rumah susun itu hanya mempunyai hak milik perse- 
orangan terhadap-bangunan dari rumah susun tersebut, se- 
hingga tanah dari bangunan rumah susun bukan merupakan

"^Wawancara dengan Bapak M.Sidarto, op» cit.. 
tanggal 3 September 1 9 8 8,
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hak milik perseorangan dari para pemilik atau penghuni 
rumah susun. Hal î tu berarti, para pemilik satuan rumah 
susun tersebut hanya berhak terhadap satu satuan rumah 
susun yang menjadi miliknya, artinya mereka akan mem- 
punyai wewenang/berhak mengalihkan atau mempprjualbeli- 
kan hak miliknya tersebut kepada orang lain. Sedangkan, 
mengenai tanah dari bangunan rumah susun tersebut kare
na merupakan hak bersama (seperti yang sudah saya bahas 
pada Bab II dalara skripsi ini), maka tentu saja hak ber
sama atas tanah tersebut tidak dapat diperjunlbeliksn 
seperti halnya hak milik atas bangunannya, karena hak 
bersama tersebut dari tehnis maupun kegunaannya tidak 
mungkin dipecah lagi. Sehingga berdasarkan hal itu dapat 
disimpulkan, bahwa hnk atas tanah yanfe dimiliki para pe
milik atau penghuni rumah susun tersebut adalah hak gu- 
na bangunan. Hal itu dikarenakan, hak guna bangunan yang 
dimiliki oleh para pemilik/penghuni satuan rumah susun 
mengandung pengertian yang sama dengan pengertian hak gu- 
bangunan yang terdapat pada pasal 35 ayat 1 UUPA; yaitu 
bahwa hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan atas tanah yang bukon miliknya sen- 
diri.

Sebagai suatu hak atas tanah maka hak guna bangu
nan itu memberi wewenang kepada pemiliknya untuk mem- 
pergunakan tanah yang bersangkutan. Di samping itu, hak
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guna bangunan yang dimiliki para pemilik/penghuni sa- 
tuan rumah susun tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan 
sifat-sifat dari hak guna bangunan yang ditentukan da
lam UUPA. Ciri-ciri dan sifat-sifat hak guna bangunan 
tersebut, antara lain sebagai berikut : 
a„ Hak guna bangunan tergoloni? hak yang kuat, artinya 

tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap 
gangguan pihak lain. Oleh karena itu hak guna bangu
nan tersebut tennasuk salah datu hak yang wajib di- 
daftarkan;

b. Kak guna bangunan dapat beralih, artinya dapat diwa- 
ris oleh ahli waris yang empunya;

c. Hak guna bangunan jangka waktunya terbatas, artinya 
pada suatu waktu pasti berakhir;

d. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan hutang de
ngan dibebani hak tanggungan yaitu hipotik dan cre- 
diet verband;

e. Hnk guna bangunan dapat dialihkan kepada pihak lain 
yaitu dijual, ditukarkan dengan benda lain, dihibah- 
kan atau dibberikan dengan wasiat;

f. Hak guna bangunan dapat juga dilepaskan oleh yang
15empunya hingga tanahnya menjadi tanah negara. ^

^Boedi Harsono, Se.iarah Penvusunan I si dan Pe- 
laksanaan UUPA, cet.I, Djambatan, Jakarta, 1972","hi .  260.
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Berdasarkan hal itu, maka sangat tepat apabila sertifi
kat yang diberikan kepada pemilik/penghuni satuan rumah 
susun afialah sertifikat hak guna bangunan, seperti yang 
dinyatakan oleh pihak Perum Perumnas.

Selanjutnya, kalau tanah dimnna bangunan rumah 
susun itu berdiri dimiliki dengan hak guna bangunan dan 
apabila pemilik/penghuni satuan rumah susun memenuhi 
syarat-syarat sebagai pemegang hak itu, maka kepadrmya 
akan diberikan sertifikat hak atas tanafe yang dilengkapi 
dengan gambar denah yang menunjukkan bangunan rumah su
sun atau satu sajruan rumah susun mana yang dimilikinya. 
Sertifikat tersebut berfungsi sebagai surat tanda bukti 
pejmilikan satuan rumah susun yang bersangkutan, sebagai- 
mana juga halnya sertifikat hak atas tanah yang berfung
si sebagai tanda bukti pemilikan bangunan yang berdiri 
di atasnya,

Jadi, berdasarkan semua pembahasan tersebut da- 
patlah disimpulkan bahwa dalam rangka raenjamin kepan- 
tian hak bagi pemilikan satuan rumah susun kepada para 
pemiliknya diberikan alat bukti yang kuat, apa y?ng di
sebut sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang 
sebenamya merupakan sertifikat hak guna bangunan. Ser
tifikat ini merupakan suatu kreasi, karena berbeda de
ngan sertifikat pemilikan yang dapat diterbitkan berda
sarkan ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) se-
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perti yang dikemukakan terdahulu. Sertifikat yang diberi- 
kan kepada pemilik/penghuni satuan rumah susun tersebut 
lebih tepatnya disebut sertifikat hak guna bangunan, bu- 
kan sertiflikat hak tanah, Itu berarti kepada setiap pe
milik/ penghuni satu unit satuan rumah susun tersebut, 
masing-masing akan diberi sertifikat hak guna bangunan 
sebagai tanda bukti pemilikan atas satuan rumah susun.

2. Saat Djflerolehnya Sertifikat Atas Satuan Rumah Susun
Saat diperolehnyn sertifikat atas satuan rumah 

susun itu mengandung pengertian kapankah diperoleh ser
tifikat atas satuan rumah susun yaitu sertifikat hak 
guna bangunan, yang menjadi hak dari para pemilik atau 
penghuni bangunan rumah susun. I’imbulnya pertanyaan ter
sebut, karena mengingat sistim pembelian dari satuan ru
mah susun yang pembayarannya dengan cara angsuran (kre- 
dit) bukan tunai. Berkaitan dengan sertifikat tersebut, 
yaitu sebelum adanya undang-undang rumah susun (UU No. 
16/1985) telah ada. peraturan perundangan yang mengatur 
pendaftaran tanah kepunyaan bersama dan bangunan yang 
ada di atasnya atau bangunan bertingkat. Peraturan per
undangan yang dimaksud yaitu PMDN No.14/1975.

Di Indonesia baru pada tahun 1975 ada peraturan 
yang mengatur mengenai rumah susun. Peraturan tersebut
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adalah PMDN No.14/1975, yaitu mengatur tentang pendaf- 
taran hak atas tanah kepunyaan bersama dan pemilikan 
bagian bangunan yang ada di atasnya. Menurut PMDN ter
sebut, hak atas tanah kepunyaan bersama serta pemilikan 
bagiern bangunan tersebut harus didaftarksn di Kant or 
Pendaftaran Tanah (KPT) untuk selanjutnya diproses pe- 
nerbit'an sertifikatnya. Sebelum berlakunya PMDN No.14/ 
1975 maka.rumah susun yang telah ada di Indonesia un
tuk seluruh penghuninya hanya diberikan satu sertifikat. 
Jadi, nama-nama penghuni rumah susun tersebut semuanya 
dicantumkan dalam satu sertifikat tersebut. Dan penghu- 
nian rumah susun semacam itu, penghuninya tidak dapat 
menjual atau menyerahkan bagian bangunan yang berupa 
ruang yang ditempati kepada orang lain. Dengan berla- 
kunya PMDN No.14/1975 maka keadaan seperti itu tidak 
akan ter,jadi lagi, oleh karena dengan adanya PMDN ter
sebut akan diberikan sertifikat kepada J
1. Para pemegang hak atas tanah yang dimiliki bersama, 

hal itu terdapat pada pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 1, 
dan pasal 3 PMDN No.14/1975;

2. Para pemilik bagian bangunan yang ada di atas tanah 
kepunyaan bersama, hal itu terdapat pada pasal 5 ayat 
1  PMDN No.14/1975.

Dengan diterbitkannya PMDN No#10/1983; PMDN No. 
4/1977; serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direkto-
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rat Jendral Agraria c.q Direktorat Pendaftaran '.Tanah 
tanggal 6 April 1978 nomor DPT U/?96/6/l978, maka PliIDN 
No, 14/1975 itu tetap dapat dilaksanakan sepanjr>ng me- 
ngenai pemilikan hak atas tanah kepunyaan bersarna ya
ng disertai pemilikan bagian-bagian bangunan secara ter- 
pisah. Sedangkan mengenai permohonan penerbitan serti- 
fikat hak atas tanah kepunyaan bersarna dengan pemilikan 
bagian-bagian bangunan yang tidak terpisah, belum dapat 
dilaksanakan mengingat masih ada beberapa pertimbangan 
yang perlu diperhatikan secara khusus lebih lanjut.

Selanjutnya,' mengenai saat diperolehnya sertifi- 
kat atas satuan rumah susun atau disebut sertifikat hak 
guna bangunan itu, maka ternyata perolehan atau didapat- 
kann.ya sertifikat tersebut adalah pada saat penghuni atau 
pemilik sntuan rumah susun tersebut sudah melunasi ang- 
surah dari kredit pemilikan rumah susun dalam jangka wak- 
tu yang sudah ditentukan, yaitu misalmya : dalam jangka 
waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun.
Perum Perunas sebagai pengelolah rumah susun dalam hal 
ini akan memberrkan sertifikat sebagai tanda bukti hak 
bagi penghuni rumah susun yang telah selesai melunasi 
angsuran dari kredit pemilikan i-umah, dalam jangka wak- 
tu yang telah ditentukan.

Pemberian sertifikat hak guna bangunan kepada 
para penghuni atau pemilik rumah susun itu tidak lang-
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sung diberikan oleh Perum Perumnas (pihak pertanm) ke
pada para penghuni sebagai pihak kedua, melainkan mela- 
lui dua tahap atau beberapa instansi yang akan terkait 
di dalamnya, Pada mulanya antara Perumnas dengan para 
penghuni (calon penghuni) itu terjadi apa yang disebut 
perjanjian pendahuluan jual beli, yaitu merupakan per- 
janjian yang mendahului perjanjian jual beli. Perjanji- 
an pendahuluan jual beli tersebut adalah merupakan pe- 
ngaturan dari pokok-pokok kesepakatan kedua belah pihak, 
mengenai pelaksanaan pembayaran angsuran perjanjian ju
al beli atau biasanya disebut uang muka dari krcdit pe
milikan rumah dan pelaksanaan kewajiban; larangan; serta 
sanksi-sanksi dari perjanjian itu. Di dalam perjanjinn 
pendahuluan jual beli tersebut merupakan tahap pertama 
untuk pemilikan aatu satuan rumah susun. Kemudian, pada 
tahap kedua yaitu setelah uang muka dari kredit pemili
kan rumah itu dilunasi dalam jangka waktu 2 tahun/24 bu- 
lan, maka pada tahap kedua ini disebut perjanjian jual 
beli.

Pada tahap perjanjian jual beli (tahap kedua) ini 
para penghuni tingga.1 meneruskan pembayaran siya harga 
jual rumah yang belum terlunasi, yang mana jangka waktu 
pembayaran tersebut disesuaiknn dengan kemampuan dari 
masing-masing penghuni yaitu jangka waktunya bisa 5 ta
hun; 10 tahun; 15 tahun; atau 20 tahun, Di dalam tahap
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kedua ini, pembayaran sisa harga jual rumah tersebut 
tidak kepada pihak Perum Perumnas melainkan kepada pi
hak 3ank Tabungan Negara (BTN)• karena dalam hal ini 
penghuni rumah susun tersebut telah memperoleh kredit 
pemilikan rumah dari Bank Tabungan Negara . Maka untuk 
selanjutnya, para penghuni tersebut berhubungan dengan 
pihak Bank Tnhungan Negara (BTN) bukannya pihak Perum
nas, oleh karena sebenarnya pembayaran sisa harga jual 
rumah kepada Perumnas tersebut sudah dilunasi oleh pi
hak BTN, tetapi tidak seluruhnya melainkan hanya sebe- 
sar dari harga rumah keseluruhannya, sedangkan yang 
5l/° ditahan (merupakan hak retensi) oleh pihak BTN sam- 
pai sertifikat hak guna bangunannya selesai diproses 
oleh Difektorat Agraria tingkat I dan tingkat II. Apa- 
bila sertifikat hak guna bangunan tersebut selesai di
proses oleh Direktorat Agraria tingkat I dan tingkat II 
kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada pihak BTN, 
itu berarti 5f° dari harga rumah yang ditahan oleh pihak 
BTN akan dicairkan/diuangkan dan diberikan sisa terse
but kepada Perumnas.

Di dalam tahap perjanjian jual beli itu menunjuk- 
kan, bahwa untuk selanjutnya para penghuni rumah susun 
tersebut berhubungan dengan pihak Bank Tabungan Negara 
(BTN), yaitu dengan melalui pembayaran kredit pemilikan 
rumah kepada BTN setiap bulan selama jangka waktu yang
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cudah ditentukan, onmpni lurmsnya krodit pemilikan ru
mah tersebut. Dalam hal ini, pihak BTN yang membawa atau 
menyimpan sertifikat hak guna bangunan dari para penghu
ni rumah susun tersebut, dan jika kredit pemilikan ru
mah tersebut sudah dilunasi oleh para penghuninya maka 
sertifikat hak guna bangunan tersebut oleh BTN akan di- 
serahkan kepada para penghuni rumah susun itu. Sehingga 
hal itu menunjukkan, bahwa sertifikat hak guna bangunan 
tersebut sebagai jaminan hutang yaitu hutang para peng
huni rumah susun kepada Bank Tabungan Negara (BTN).

Menurut pihak Perumnas bahwa sertifikat hnk guna 
bangunan tersebut diproses oleh pihak Direktorat Agraria, 
apabila para penghuni rumah susun itu sudah mehgangsur 
kredit pemilikan rumah sejumlah 30^ snmpai 40^ dari ke- 
seluruhah harga jual rumah, untuk kemudian sertifikat 
tersebut diserahkan kepada BTN oleh Direktorat Agraria.

Berdasarkan pembahasan tersebut, yaitu dikarena- 
k$n pafca penghuni rumah susun sa.mpai saat ini masih da
lam prosec penyelesaian angsuran perjanjian pendahuluan 
jual beli, maka pemberian tanda bukti hak tersebut belum 
dapat diberikan. Namun sebagai bukti bahwa yang bersang- 
kutan berhak dan diijinkan menempati atau menghuni rumah

■̂̂ 'fVawancara dengan Bapak M.Sidarto, 3taf.Ur.Tu/ 
Keuangan Perum Perumnas Cabang VI Unit III Surabaya,
3 September 1988.
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susun tersebut, maka oleh. Perum Perumnas diberi surat 
ijin penghuni.

Selanjutnya, apabila sertifikat hak guna bangu
nan tersebut sudah berad? ditangnn atau dibawa para peng
huni rum ah susun maka jika sudah mencapai jangka v/aktu 
20 tahun (jarigka waktunya. habis) hak guna bangunan ter
sebut harus diperpanjang# Para penghuni rumah susun ter
sebut tidak perlu melakukan perpanjangan hak guna bangu
nan secara sendiri-sendiri, melainkan dapat menyerahkan 
perpanjangannya kepada Perum Perumnas dengan cara para 
para penghuni tersebut menyerahkan sertifikat hak guna 
bangunan kepada Perumnas# Jadi, dalam hal ini pihak Pe
rumnas yang mengajukan permohonan perpanjangan hak guna 
bangunan dari para penghuni rumah susun kepada Guberaur 
kepala daerah tingkat I c.q Direktorat.Agraria secara 
kolektif/bersama-sama.
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PERALIHAN HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

1. Prosedur Poralihan Hak Atas Satuan Rumah Susun
Seperti yang sudah ditentukan dalam unoang-undang 

tentang rumah susun pasal 8 ayat 1, yang menyatakan bah
wa satuan rumah sunun dimiliki oleh perseorangan atau ba- 
dan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas 
tanah. Dan sebagai bukti hak atas pemilikannya adalah 
sertifikat hak atas satuan rumah susun yang lebih tepat- 
nya sertifikat hak guna bangunan, yang ditentukan dalam 
pasal 9 ayat 1 undang-undang tentang rumah susun.
Dengan demikian, satuan rumah susun tersebut dapat di- 
alihkan pada pihak ke.tiga sesuai dengan isi pasal 10 ay
at 1 undang-undang tentang rumah susun, yang menyatakan 
bahwa pemilikan satuan rumah susun berikut hak atas ba- 
gian bersarna, benda bersarna, dan tanah bersarna, yang ber- 
sangkutan sebagai satu kesatuan dapat beralih karena pe- 
warisan atau cara pemindahan hak lainnya. Pewarisan ter
sebut mempunyai arti peraliban hak yang terjadi karena 
hukum dengan meninggalnya pemilik satuan rumah susun, 
itu berarti berpindahnya hak dan kewajiban dari pemilik 
satuan rumah susun (pewaris) kepada ahli warisnya* Se- 
dangkan pemindahan hak mempunyai arti perbuatan hukum

BAB IV
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yang dilakukan untuk mengalihkan hak atas satuan rumah 
susun kepada pihak lain, itu berarti beralihnya hak ter
sebut didasarkan pada kenengn. jann untuk melaksanakan 
perbuatwn hukum itu.

Apa yang terdapat pada pasal 10 ayat 1 di atas, 
erat kaitannya dengan pasal 8 ayat 3 undang-undrmg ten
tang rumah susun, yang menyatakan bahwa antara bagian 
bersama, benda bersama, tanah bersama, dan hak atas sa
tuan rumah susun adalah satu kesatuon yang tidak terpi- 
sahkan. Dari dua pasal tersebut dapat diketahui, bahwa 
bila pemilik satuan rumah susun ingin mengalihkan hak 
atas satuan rumah susun kepada pihak ketiga, maka pe- 
milik tersebut tidak dapat mengalihkan haknya atas sa
tuan rumah susun tanpd- disertai dengan bagian bersama, 
benda bersama, dan tanah bersama dari bangunan rumah 
susun itu. Tetapi dalam hal ini, dengan pengalihan hak 
atas satuan rumah susun tersebut tidak boleh merubah 
fungsi dari ketiga hak bersama tersebut, yang harus di- 
gunakan bersama-oama oleh seluruh penghuni satuan rumah 
susun itu.

Berkaitan dengan pengalihan hak atas satuan ru
mah susun tersebut, temyata sampai saat ini masih belum 
dapat dilaksanakan oleh para pemilik atau penghuni rumah 
3usun itu. Hal ini disebabkan penghuni rumah susun atau 
rumah bertingkat itu masih terikat dengan perjanjian pen-
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dahuluan jual 1)0 1 1 , yaitu suatu perjanjian yang mendahu- 
lui perjanjian jual beli rumah susun.

Di dalam perjanjian pendahuluan jual beli dise- 
butkan bahwa penghuni rumah susun selaraa masih terikat 
pada perjanjian tersebut dilarang melakukan pengalihan 
hak atas satuan rumah susun dalam bentuk apapun, baik 
itu berupa pewarisan, jual beli, sewa menyewa, d?m se- 
bagainya. Menurut pihak Perum Perumnas bahwa pelanggaran 
atas larangan tersebut dikenai suatu sanksi, yaitu beru
pa dibatalkannya perjanjian pendahuluan jual beli yang 
berarti diusimya penghuni tersebut dari rumah susun/ru- 
mah bertingkat yang diternpatinya, dengan surat perintah 
pengosongan dalam tempo 14 hari sejak dibatalkannya per
janjian pendahuluan jual beli tersebut. Dan apabila ter- 
lambat dalam hal pengosongan itu, maka ia ak*?n dikenai 
denda sebesar 20Q°/<> (dua ratus persen) dari uang angsu- 
ran bulanan untuk setiap hari keterlambatannya, terhi-
tung sejak tanggal diterimanya surat perintah pengoso-

17ngan rumah susun tersebut.
Meskipun pada 3aat ini peralihan hak atas satuan 

rumah susun masih belum dapat dilaksanakan oleh para pe
milik satuan rumah susun, seperti yang saya kemukakan di 
atas. Tetapi tidak ada salahnya apabila pada pembahasan

17ibid
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berikutnya saya akan mengemukakan tentang peralihan hak 
atas satua rumah susun yang dilakukan oleh para penghu
ni rumah susun, Dan tentu saja peralihan hak atas satu
an rumah susun tersebut dapat terlaksana sesudah para 
pemilik satuan rumah susun itu sudah melunasi pembaya- 
ran kredit pemilikan rumah susun dan sudah meneriraa ser
tifikat hak atas satuan rumah susun, Sehingga pembahasan 
soya mengenai peralihan hak atas satuan rumah susun ini, 
ditafsirkan apabila para pemilik satuan romah susun ter
sebut dudah melunasi kreditn£a don menerima sertifikat 
haknya.

Mengenai peralihan hak atas satu/in rumah susun, 
di samping diatur dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang 
tentang rumah susun (UU No,16/1985) juga diatur dalam 
pasal 42 PP No,4/1988. Di dalam pasal 42 ayat 1 PP No, 
4 / 1988 menyatakan bahwa pemindahan hak atas satuan ru
mah susun dan pendaftaran peralihan haknya dilakukan de
ngan menyampaikan :
a. akta pejabat pembuat Akta Tanah atau Beri'ta acara 

lelang;
b. sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang ber- 

sangkutan;
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Kumah Tangga perhimpunan 

penghuni;
d. surat-surat lainnya yang diperlukan untuk peraloihan hak.
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SedaJbgkan pasal 42 ayat 2 PP No.4/1988 menyatakan bahwa 
pewarisan hak milik atas satuan rumah susun, pendafta- 
ran peralihan haknya dilakukan dengan menyampaikan • 

a* sertifikat hak railik atas satuan rumah susun; 
b* surat keterangan keraatian pewaris;
c* surat wasiat atau surat keterangan v;aris sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku;
d. bukti kewarganegaraan ahli waris;
e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perhimpunan 

penghuni;
fsur&t-surat lainnya yang diperlukan untuk pewarisan.

Semua surat-surat, akta, dan serifiikat yang dise- 
butkan dalam pasal 42 ayat 1 PP No.4/1988 tersebut harun 
terpenuhi, apabila pemilik satuan rumah susun ingin me- 
ngalihkan hak atas satuan rumah susun kepada pihak lain. 
Setelah .semua berkas-berkas pendaftaran tersebut terpenu
hi, maka berkas-berkas itu disampaikan ke Kantor Agraria 
Kabupaten/Kotamadya untuk dibukukan dan dicatat peralihan 
haknya. Setelah peralihan hak tersebut dibukukan dan dica
tat dalam Buku Sanah dan sertifikat hak atas satuan ru
mah susun, maka untuk selanjutnya sertifikat tersebut di- 
berikan kepada pihak yang berhak, dalam hal ini pemilik 
yang baru atas satuan rumah susun tersebut. Hal mtu se~ 
perti yang ditentukan dalam pasal 44 PP No.4/1988, yang 
menyatakan :
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Setelah menerima berkas-berkas pendaftaran sebagai- 
mana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43* Kantor 
Agraria Kabupaten atau Kotamadya membukukan dan men- 
catat peralihan hak tersebut dalam Buku Tanah dan 
pada sertifikat hak milik atas satuan rumah susun 
yang bersangkutan, untuk kemudian diberikan sertifi
kat tersebut kepada yang berhak..

Sebelum tahap pencatatan don perabukuan peralihan 
hnk di Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya seperti yang 
tersebut di atas, maka terlebih dahulu para pihnk yang 
akan mengalihkan haknya tersebut harus menghadap ke Pe- 
jabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dibuatkan akta 
peralihan haknya. Akta tersebut harus ada karena sebag*i 
bukti bahwa telah dilakukan pemindahan hak atas satuan 
rumah susun. Di samping itu karena pemindahan hak terse
but merupakan perbuatan hukum yang sifatnya tunai, maka 
hak atas satuan rumah susun itu berpindah kepada pih?ik 
yang menerima atau yang membeli pada saat selesainya di- 
buat akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).^ Se
telah itu untuk memperoleh tanda bukti yang kuat khusus- 
nya dalam hubungannya dengan pihak ketiga, pemindahan 
hak tersebut harus didaftarkan di Kantor Agraria Kabu
paten/Kotamadya yang bersangkutcin, untuk dicatat pada 
buku tanah dan sertifikat hak atas satuan rumah susun 
yang haknya dipindahkan itu.

Akta PPAT tersebut diperlukan dan merupakan ke-

-I Q
Boedi Harsono, op.cit., h.620.
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harusan apabila peralihan haknya dikarenakan pemindah- 
an hak atau dialihkannya hak tersebut dengan sengnja, 
tetapi apabila peralihan hak tersebut karena pewarisan 
yang terjadi kafcena hukum maka tidak perlu adany^ pera- 
buktian dengan akta PPAT. Pendaftaran peralihan haknya 
tersebut cukup dilakukan berdasarkan surat keterangan 
kematian pemilik satuan rumah susun (pewarisnya) dan 
surat wasiat atau surat keterangnn waris sesuai keten
tuan yang berlaku,

Jadi, berdasarkan semua pembahasan di atas da- 
patlah diketahui bahwa segala sesuatu tentang perali
han hak atas satuan rumah susun tersebut tidak berbeda 
dengan acara peralihan dan pemindahan hak atas tanah 
berikut bengunan yang ada di atasnya, seperti yang di
atur dalara PP No.10/1961.

2. Jual Beli Atas Satuan rtumah Susun
3ehubungr»n dengan jual beli atas satuan rumah 

susun, perlu dijelaskan lebih dahulu tentang pengertim 
jual beli karena pengertian jual beli menurut hukum adat 
berbeda dengan hukum barat sebagaimana termuat dalam BW 
(KUHPerdata). Sedangkan UUPA tidak menjelaskan penger
tian jual beli itu.

Dalam pengertian hukum adat, jual beli adalah 
suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada
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pembeli, dan biasa dikatakan bahwa jual beli menurut 
hukum adat itu bersifat tunai (kontan) dan nyata (te- 
rang). Bersifat tunai mempunyai arti dibayar lunas dan 
penyerahan dilakukan seketika (secara yuridis), sedang- 
kan bersifat terang mempunyai arti jual beli tersebut 
raelalui pejabat yang berwenang. Hal itu berarti jual 
beli dalam hukum adat dilakukan dihadapan kepala adat 
(Desa). Kepala adat ini bertindak sebagai orang yang 
menjamin tidak adanya suatu pelanggaran hukum dalam hal 
jual beli tersebut dan bukan hanya sekedar sebagai sak- 
si saja. Dengan kata lain bahwa dilakukannya jual beli 
tersebut dengan jaminan kepala adat maka jual beli itu 
dianggap terang, sehingga masyarakat mengakui keabsah- 
annya.

Selanjutnya dalam pengertian hukum barat sebagai- 
mana diatur dalam BW (KUHPerdata), jual beli ndaloh sua
tu mac am perjanjian atau perikatan yang bertimbal balik 
yang mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk 
menyerahkan hak milik atas suatu :barang, sedang pihak 
yang lain (si pembeli) beroanji untuk membayar harga 
yang t<;rdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari pe- 
rolehan hak milik tersebut, Pengertian jual beli seperti 
itu merupakan kesimpulan dari pasal 1457, pasal 1458, 
dan pasal 1459 BW (hukum perdata) yang mengatur segala 
sesuatu berkaitan dengan jual beli. Dalam hukum barat
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itu, pada saat kedua pihak dal run perjanjian jual beli 
telah mencapai kata sepakat maka jual beli dianggap te
lah terjadi, walaupun hak railiknya belum diserahkan dan 
atau harganya belum dibayar. Akan tetapi sekalipun jual 
beli dianggap telah terjadi, namun hak miliknya belum 
berpindah kepada pembeli. Untuk pemindahan hak itu ma- 
sih diperlukan suatu perbuatan hukum lain yang berupa 
penyerahan, yang caranya ditetapkan dengan suatu pera
turan tersendiri. Pemindahan hak milik tersebut baru 
akan terjadi apabila. barangnya sudah dit?mgan si pembeli. 
Jadi selama penyerahan itu belum terjadi maka. hak milik 
atas barang itu tetap berada ditangan si penjual, hal 
itu ditegaskan dalara pasal 1459 BiV.

Berdasarkan semua pengertian jual beli yang ter
sebut di atas, apabila dikaitkan dengan jual beli atas 
satuan rumah susun maka pengertian jual beli atas satu
an rumah susun itu sesuai dengan pengertian jual beli 
menurut hukum adat, Pengertian jual beli atas satuan 
rumah susun adalah suatu perjanjian antara pihak pemilik 
satuan rumah susun yang mengiakatkan dirinya untuk me- 
nyerahkan haknya atas satuan rumah susun, dengan pihak 
lainnya yang raempunyai kewajiban untuk membayar harga 
satuan rumah susun tersebut sesuai dengan yang sud-h di
tentukan, dan jual beli itu harus dengan akta'dari pe- 
jabat yang berwenang dalam halini Pejabat Pembuat Akta
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Tanah (PPAT). Sehingga jual beli atas satuan rumah susun 
itu mempunyai arti, bahwa sebelum penghuni atau pemilik 
satuan rumah susun menjual satuan rumah susun tersebut 
maka terlebih dahulu secara sah harus menjadi hnknya, 
yaitu dengan adanya sertifikat hak atas satuan rumah su
sun atau sertifikat hak guna bangunan ditangannya.

Apabila pemilik satuan rumah susun itu belum mem
peroleh sertifikat hak atas satuan rumah susun, maka ten- 
tu saja pemilik tersebut tidak dapat melaksanakan penga- 
lihan ha.knya dalam bentuk apapun khususnya dalam bentuk

iqjual beli, hal itu kecuali bentuk pewarisan. Jika pe
milik tersebut tetap melaksanakan jual beli atas satuan 
rumah susun maka dia dapat diberi sanksi, seperti yang 
sudah saya kemukakan terdahulu yaitu sanksi berupa pe
rintah pengosongan rumah susun yang ditempatinya diser- 
tai dengan denda uang sebesar 200^ dari uang angsurnn 
bulanan untuk tiap hari keterlambatan pengosongan rumah 
susun itu,

Hal itu berarti, pdda saat ini, di dalam pr^ktek 
tepatnya di Perum Perumnas Menanggal yang menjadi obyek 
penelitian saya, belum ada jual beli hak atas satuan 
rumr>h 3usun^yang dilakukan oleh para pemilik atau peng
huninya, karena pada saat ini para penghuni rumah susun

^Wawancara dengan Bapak M.Sidarto, loc.cit.
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tersebut masih dalam tahap perjanjian pendahuluan jual 
beli belum sampai pada tahajp pelunasan kredit pemilikan 
rumah susun, apalagi diperolehnya sertifikat hak atas 
satuan rumah susun.

Jadi, jual beli atas satuan rumah susun tersebut 
dapat dilaksanakan oleh para pemilik atau penghuni satu- 
an rumah susun apabila mereka sudah memperol^h sertifi- 
kat hak atas satuan rumah susun, atau sertifikat h«k 
guan bangunan. Sedangknn cara pelaksanaan jual beli ter
sebut harus memenuhi beberapa persyaratan seperti acara 
peralihan dan pemindahan hak atas tanah berikut bangu
nan yang ada di atasnya, yang diatur dalam PP No.10/1961 
karena para pemilik atau penghuni satuan rumah susun mem- 
peroleh hak guna bangunan yang merupakan salah satu hak 
atas tanah, yaitu dengan diperolehnya sertifikat hak gu
na bangunan untuk masing-masing penghuni atau pemilik 
tiap unit satuan rumah susun. Persyaratan y<"ng harus di- 
penuhi untuk pelaksanaan jual beli tersebut, yaitu bah
wa penjualan dan pembelian hak' atas satuan rumah susun 
tersebut harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) yang wilayah kcrjanya meliputi tempat ber- 
adanya rumah susun yang bersangkutan. Akta yang dibuat 
PPAT tersebut merupakan tanda bukti pembelian dan pen
jualan yang dilakukannya. Dengan selesainya ditandaiba- 
ngoni akta tersebut maka hak atas satuan rumah susun
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itu akan berpindah kepadr pembeli (pihr-k ketiga) ber- 
ikut hak nersama yang menyertai satuan rumah susun itu, 

Setelah akta tersebut ditandatangani, untuk se- 
lanjutnya dilakukan pendaftaran pemindahan hak atas sa
tuan rumah susun di Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya 
yang bersangkutan, berupa pencatatannya dalam buku ta
nah dan sertifikat hak atas satman rumah susun atau ser
tifikat hak guna bangunan yang dibeli itu, Sertifikat 
yang sudah dibubuhi catatan tersebut diserahkan kepada 
pembeli selaku pemilik baru atas satuan rumah susun yrmg 
bersangkutan.
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BAB' V 
P E N U T U P

1. Kesimpulan
Setelah membahas Bab I snmpai Bab IV secara ter- 

inci raengenai rumah susun, maka saya mencoba untuk me- 
nyimpulkan secara singkat dan sederhana pada bab ter- 
akhir ini. Kesimpulan-kesimpulan itu adalah sebagai ber- 
ikut :

1. Perabangunan rumah susun y^ng dilaksanakan oleh 
Pemerintah adalah untuk mengatasi masalah peru- 
mahan di kota-kota besar yang disebabkan semakin 
sempitnya luas tnnah yang tersedia, semakin ting- 
ginya harga tanah, dan meningkatnya jumlah pen- 
duduk ; sehingga diperlukan peningkatan penyedi- 
aan perumahan yang layak dengan harga yang dapat 
dijangkau oleh daya beli rakyat, terutama golo- 
ngan masyarakat yang berpenghasilan rendah ;

2. Tanah yang di ata^nya berdiri bangunan rumah su
sun itu merupakan tanah bersama atau tanah h'-k 
bersama dari seluruh penghuni atau pemilik satu- 
an rumah susun, yang merupakan satu kesatuan dan 
tidak dapat dibagi-bagi atau dikapling-kapling. 
Sedangkan bagian-bagian lain dari bangunan ru-
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raah susun yang terdiri atas benda-benda don ba
gian tersebut, misalnya* tangga, tempat parkir, 
lift, tempat bermain, dan lain-lain tersebut me
rupakan Jrala hak bersama dari seluruh penghuni 
atau pemilik satuan rumah susun ;

3. Bukti pemilikan hak atas satuan rumah susun me
nurut ketentuan perundang-undangan yang berlnku 
dikeluarkan dalam bentuk sertifikat, yang ten^t- 
nya sertifikat hak gunn bangunan. Namun hingga 
saat iiii sertifikat tersebut masih belum ada dan 
sertifikatnya masih berupa sertifikat induk, se- 
dangkan serifikat untuk masing-masing penghuni 
rumah susun tersebut belum dapat dikeluarkan ka
rena kredit pemilikan rumah susun itu sampai saat 
ini belum dilunasi oleh para penghuni rnunah susun;

4. Dalam pengalihan hak atas satuan rumah susun dila
kukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 
AT). Itu berarti peralihan hak' atas satuan romah 
susun tidrk beda dengan acara peralihan hak ^tas 
tnnah berikut bangunan yang ada di atasnya .seper
ti yanp terdapat dnlam PP Ko.lO/1961 ;

5. Para pemilik tiap unit satuan rumah susun Men^ng- 
gal baru dapat menjual-belikan unit rumah susun 
yang menjadi miliknya tersebut setelah pemilik 
itu melunasi angsurannyn kepada pihnk BTN.
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2. 5aran
X. Hukum tt«n-r-h kita yang pclr* asasnya monganut n.rno 

pemisah^n horisontal, maka untuk kepastian hukum 
terhadap pemakaian asas tersebut antara tanah dan 
bangunan yang ada di ajasnyn, hendakn.v*« Pemerintah 
membuat peraturan secar;- tegas mengenai penerapan 
asas tersebut terhadap rumah susun dengan mengelu- 
arkan peraturan perundangan ;

2. Dengan dibangunnya rumah susun atau rurn̂ h berting- 
kat yang berdiri di atas tanah hak bersarna, maka 
diperlukan suatu peraliuran perundangan yang secara 
khusus mengatur tentang sertifikat atas satuan ru
mah suaun, agar tid"k terjadi kekaburan tentang 
sertifikat tersebut, Dengan adanya peraturan ter
sebut maka diharapkan segera terwujud pers^rtifi- 
katan atas satua rumah susun sebagai tanda bukti 
pemilikan haknya ;

3. Dengan dibangunnya rumah susun yang berdiri di ntas 
tanah hak bersarna, maka perlu dikembangkan pemili
kan dari segi perdata yaitu menyewakan, menjual, 
mewaris, dan lain-lain ; yang akan membawa penga- 
ruh lebih besar terhadap perkembangan nembangunan 
rumah susun untuk masyarakat saat ini, serta untuk 
mencegah adanya sengketa yang menyangkut hak berra- 
ma atas bangunan rumah susun*
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T.nrnnl r*<n 1 .
U E P A R T E M E N  P K K E H J A A N  U M U M  --- ---------

PERUM PERUMNAS
Peruaahaan Umum Pemhanpjnan Perumahan National

SURAT I/IN  PENGHUNI AN

Nomor .....................

Berdasarkan :

I. Surat Keputusan Direksi PKRUM PERUMNAS Nomor : . . .  ........

tanggal : .................... ................................. N.O.P.........................

II.* Surat Kuasa Direksi PERUM PERUMNAS Nomor .............. ..

. tanggal : ........................................................................................

III. Surat Kuasa Pemimpin PERUM PERUMNAS C’abang . . . Nomor : 

tanggal : ...................................... . ..........................................

IV. Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nomor .....................

tanggal : ........................................................................................

maka kepada calon pembeli rumah yang tersebut dibawah ini :

N a m a ..................................................................................

Pekerjaan ..................................................................................

A I a in a t ..................................................................................

telah diserahkan 1 (satu) set kunei-kunci dan rumah type ........................................................

dalam keadaan baik yang terletak di Jalan......................................................................................

Nomor Daftar Rumah ................................  di Kawasan/Unit Pcngelola : ..................................

sehingga karena itu yang bersangkutan berhak dan diizinkan menempati/menghuni rumah tersebut 

tcrhitung sejak tanggal Sural l/.in Penghunian ini dikeluarkan.

Penghuni rumah adalah sesuai'dengan daftar keluarga terlampir.

Demikian agar pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

19

Calon Pembeli,

PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN 
PERUMAHAN NAS10NAL

’emimpin
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Lampiran 2
PERJANJIAN PE NDA HULU AN JUAL BELl  \ <SATU) UNIT RUM AH SUSUN

Nom or : ....................................................................

Pada hari in i........................................................tanggal ...................................................... b u la n ......................................................tahun

Ssribu sembilanratus delapanpuluh ....................................................................... yang bertanda tangan di bawah im:

I. N a m a

J a b a t a n

Yang berdasarkan Surat Kuasa Direksi PERUM PERUMNAS N orror ............................................ tanggal

.........................................  dan Surat Kuasa Pemimpin Cabling V I PERUM PERUMNAS N o rn o r ............................................

ta n g g a l.......................................................... daldrn ha I mf bertmdak untuk clan atas riama Perusahaan Urnum Pumtjdnyunan

Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS) berkedudukan di Jalari D .l. Panjaitan kav. 11 Jakar ta Tirriur untuk selari 

jutnya disebut P IHAK P6RTAM A.

II. N a m a

No. Form ulir Permohonan 

No. KTP/NIP/NRP.

P e k e r ] a a n 

Alamat Pekerjaan 

Tempat & Tanggal Lahir

Dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama d iri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pendahuluan Jual Belt 1 {satu) U nit Rumah.de- 

ngan ketentuarvketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM

(1) Perjanjian Pendahuluan Jual Beli {P.P.J.B.) 1 (satu) unit Rumah Susun ini yang untuk selanjutnya dismgkat Perjan

jian, adalah merupakan Perjanjian yang mendahului Perjanjian Jual Beli Rumah Susun dan Penyerahan Penggunaan 

Tanahnya yang untuk selanjutnya disingkat Perjanjian Jual Beli (P.J.B.), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana akan 

diuraikan dalam Pasal/Ayat selanjutnya didalam Perjanjian ini.

(2). Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), maka.selama jangka waktu perjanjian sebagai- 

mana diatur dalam Pasal 3 maka kedudukan PIHAK KEDUA adalah sebagai CALON PEMBELI yang selanjutnya status 

P IH AK KED U A akan menjadi Pembeli Rumah apabila setelah berakhirnya perjanjian PIHAK KEDUA memenuhi 

seluruh persyaratan dan melaksanakan/mentaati seluruh kewajiban dan larangan yang ditetapkan untuk menjadi Pern- 

beli Rumah Susun sebagaimana diatur dalam perjanjian in i serta melaksanakan penanda tanganan Akta Jual Beli ru- 

mahnya.

(3) Perjanjian Pendahuluan Jual Beli ini adalah merupakan pengaturan dari pokokpokok  kesepakatan kedua belah pihak, 

mengenai pelaksanaan:

3.1. Pembayaran Angsuran Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (A.P.P.J.B.), yaitu mengenai jumlahnya, cara angsuran, 

serta jangka waktu angsurannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal/Ayat selanjutnya didalam Perjanjian 

ini.

3.2. Kewajiban dan Larangan serta sanksi-sanksi dari Perjanjian in i, termasuk ketentuan-ketentua^i dan syarat-syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) Perjanjian ini.
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Pasal 5

SERAH TER IM A  H AK  PENGHUNIAN RUMAH

) Pada tanggal surat perjanjian ini ditandatangani PIHAK KED U A menerima dengan baik dari P IH AK PERTAM A pe

nyerahan 1 (satu) un it rumah dalam keadaan baik, berikut Surat Ijin Penghunian dari P iH AK  PER TAM A beserta

kunci-kuncinya.

) Sejak tanggal serah terima sebagaimana termaksud pada ayat (1), maka PIHAK KED U A berhak untuk menghuni 

rumah tersebut sebagai Calon Pembeli dan PIHAK PERTAM A menjamin bahwa PIH AK KED U A bebas dari segala 

tun tu tan  dan gugatan Pihak Ketiga atas penghunian rumah tersebut.

). Segala tun tutan perbaikan rumah atas kerusakankerusakan, cacat-cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi 

dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-iambatnya 7 (tu juh) hari sejak ditandata- 

nganinya surat perjanjian in i, dan apabila waktu tersebut telah lampau maka PIHAK KEDUA tidak berhak lagi meng- 

ajukan tun tu tan perbaikan atas beban P IH AK PERTAM A, kecuali kerusakan yang disebabkan karena kesalahan kons- 

truksi.

Pasa/ 6

UANG JA M IN A N , ANGSURAN PERJANJIAN, TU N G G AKAN , DENDA DAN C AR A PEM BAYARAN

) Seluruh Uang Angsuran Perjanjian Pendahuluan Jual Buii (P.P.J.B.) ini adalah sebesar Rp........................................................

(.............................................................................................................................................................................................  . . . rupiah).

!) Besarnya Uang Angsuran setiap bulan selama jangka waktu berlangsungnya Perjanjian in i, ditetapkan sebesar

R p.................................. { ...............................................•................................................................................. rupiah), tidak termasuk-

Biaya Pemeliharaan Lingkungan yang wajib dibayar setiap bulannya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAM A.

3) Besarnya Uang Jaminan selama jangka waktu berlangsungnya Perjanjian ini, ditetapkan sebesar Rp.......................................

( ..................................................................................................................................................................................................... rupiah).

i )  Selama jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), PIHAK KEDUA wajib tetap melaksanakan 

pembayaran angsuran setiap bulannya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

5). Pembayaran angsuran setiap bulan oleh PIHAK KED U A dilakukan selarfibat-lambatnya pada tanggal 20 tiap bulan 

yang bersangkutan, dan setiap keterlambatan dari tanggal tersebut dikenakan denda 20% dari angsuran P.P.J.B. yang 

tertunggak (terhutang)!

3). Pembayaran angsuran bulanan berikut tunggakan dan denda yang masih terhutang dilakukan oleh PIHAK KEDUA 

di Kantor P IH AK PERTAM A, mulai tanggal 1 (sat,u) sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya.

7) Tunggakan angsuran P.P.J.B. ditambah denda yang terhutang sampai dengan suatu periode, harus dilunasi sekaligus 

beserta dendanya pada tanggaf pembayaran angsuran bulanan berikutnya.

B) Pembayaran Angsuran wajib mulai dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan akan dihitung pada bulan bersangkutan, jika 

Surat Perjanjian ditandatangani dan kunci diserahkan antara tanggal 1 s/d 20.

9) Dengan tanpa mengesampingkan kewajiban membayar denda dan kewajiban-kewajiban lainnya yang tetap harus dipe- 

nuhi, maka apabila terjadi pembatalan atau pengunduran d iri, maka cara perhitungan penarikan angsuran yang masih 

terhutang dan wajib dilunasi PIHAK KEDUA dilaksanakan sebagai beri kut:

a. Jika penyerahan kunci oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan antara tanggal 1 s/d 20, angsuran 

untuk bulan yang bersangkutan tidak wajib dibayar.

b. Jika penyerahan kunci oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan setelah tanggal 20, angsuran 

untuk buian yang bersangkutan tetap wajib dfbayar.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PEMILIKAN PERSIL ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

EKO SRI W1DIASTUTI



. , ,  '(>1V4A< V t fc T A M A  ( n l  c & t t  h * k u W
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membeli rumah menjadi batal/gugur dan bersedia melepaskan hak, mengosongkan rumah dan menyerahkannya (cem

bali kepada PERUM PERUMNAS dalam keadaan baik dan lengkap, selambat-iambatnya dalam jangka waktu 14 (empat 

belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Dengan tanpa mengesampingkan berlakunya Pasal 6 ayat (5) s/d ayat (8), Pasal 10 ayat (5) Han Pasal 11 ayat (1) Per. 

janjian ini serta ayat (1) Pasal mi, apabila P IH AK KEDUA meiancjfjai sebagian atau seluruh ketentuan (kewajiban 

maupun larangan) sebagaimana d ia tu i dalam Perjanjian ini dan setelah diporingatkan sebanyak 3 (tiga) kali namun 

P IH AK KED U A tetap tidak menghentikan pelanggarannya, maka PIH AK PERTAM A berhak dan atau akan segera 

membatalkan Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa PIHAK KED U A tetap harus memenuhi seluruh kewajibankewa- 

jiban yang tim bul sebagai akibat diadakan/selama berlangsunynya Perjanjian ini termasuk kewajiban yang merupakan 

sanksi akibat Pelanggaran itu sendiri.

Apabila P IH AK K ED U A melanggar atau tidak memenuhi ist dari Surat Keterangan/Pernyataan yanq telah ditandata- 

ngani dan P IH AK KED U A tidak memenuhi Pasal 2 ayat (4), maka hak PIHAK KED U A untuk dapat membeli rum.ili 

menjadi batal/gugur dan bersedia melepaskan Hak, mengosongkan rumah dan menyerahkannya keinbah kepada PE 

RUM PERUMNAS dalam keadaan baik dan lengkap. selambat-iambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 

kalender terh itung sejak tanggal pemberitahuan.

Dengan batalnya Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka hak Penghunian dan atau Hak untuk mem 

beli yang diperoleh PIH AK KEDUA dari Perjanjian menjadi gugur/batal dan selambat-iambatnya dalam jangka waktu 

14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal batalnya Perjanjian ini, P IHAK KEDUA wajib telah mengosoiuj 

kan rumah berikut tanah pekarangan dari Penghuni dan atau barang-barang yang ada.

Keterlambatan PIHAK KED U A dalam mengosongkan dan menyerahkan kembali un it rumah yang dipeijanjikan sebaqai- 

marta dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan (3), akan dikenakan denda 200% dari uang angsuran bulanan untuk setiap ban 

keterlambatan terh itung dari tanggal diterimanya Surat Perintah Pengosongan Rumah.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ditenmanya Surat Perintah Pengusunqan ujmah tei 

sebut ternyata P IH AK KED U A tidak mengosongkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada PERUM PERUMNAS. 

maka PIH AK PERTAM A dapat meminta bantuan kepada Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan PIHAK KEDUA 

secara Paksa tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KED U A untuk membayar denda seperti dimaksud dalam ayat (5) 

diatas.

P IH AK KED U A dengan dalih apapun tidak akan menggugat PIHAK PERTAMA atau mengganti rugi penampunqan. 

ongkos pindah atau berupa apapun yang membebani P IH AK PER TAM A sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian 

dan atau dilaksanakannya pengosongan rumah tersebut.

Terhadap kebatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka atas seluruh Uang Angsuran maupun Uang 

Jaminan Perjanjian berlaku ketentuan sebagaimana diatui dalam Pasal 7 ayat (3) s/d (4).

Pasal 10

B E R A K H IR /B A T A LN Y A  PERJANJIAN PEN D AH ULU AN  JU AL BELI

Perjanjian ini berakhir menurut hukum , apabila jangka waktu telah berakhir, sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Perjanjian in i dinyatakan berakhir, apabila P IH AK K ED U A secara sepihak menyatakan mengundurkan d iri atau tidak 

dapat/tidak mau meneruskan Perjanjian ini sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. ’

Dengan tanpa mengesampingkan berlakunya Pasal 9 ayat (1) s/d (3), Perjanjian ini akan dibatalkan oleh PIHAK PER

T AM A, apabila;

a. PIHAK KED U A menunggak pembayaran angsuran bulanan selama 2 (dua) bulan berturu t-turut.

b. P IH AK K ED U A  secara jelas dan nyata selama 60 (enampuluh) hari kalender be rtu ru t-tu ru t te rbukti tidak menem- 

pati rumah.

c. P IH A K  KED U A tidak menepati dan memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana tercanium 

dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
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ntuan pokok yang terdapat di dalam surat perjanjian ini, dan untuk itu kepada A h li Waris yang bersangkutan dalam jangka

ik tu  30 Ulgapuluh) hari kalender sejak meninggalnya PIH AK KED U A wajib telah mengayjkan Surat Permohonan Penggan-

m Penghunian dengan menyerahkan bukti-bukti yang sah sebagai Ah li Waris yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan Per-

ilan yang berwerwhg.

Pasal 14

KEA D AA N  M EM AKSA (FORCE MAYEURJ

ilam hal rusaknya sebagian besar atau musnahnya un it rumah yang diperjanjikan sebelum berakhirnya jangka waktu perjan- 

n pendahuluan jual beli in i, hal mana terjadi sebagai akibat dari suatu kejadian yang dapat digolongkan sebagai di luar ke- 

asaan/kemampuan manusia seperti halnya bencana alam atau huru-hara yang bersifat massal, maka kedua belah pihak se- 

ka t bahwa hal tersebut merupakan suatu keadaan memaksa (force mayeur) dan dengan demikian surat perjanjian ini menjadi 

tal tanpa adanya tun tu tan  ganti rugi kepada salah satu pihak.

Pasal 15 

D O M I S  I L I

dua belah pihak dalam perjanjian ini telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) di wilayah keku- 

lan Pengadilan N e g e r i..........................................................................................

Pasal 16 

P E R S E L I S I H A N

•abila dalam melaksanakan surat perjanjian ini tim bul perselisihan dan perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak setuju 

tuk diselesaikan dengan:

Musyawarah atau

Mengajukan kepada badan peradilan setempat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 

L A I N -  t  A I N

Selama berlakunya surat perjanjian in i, PIHAK PERTAMA dapat menginm putugas-petugasnya yang d i tun juk  de- 

ngan surat tugas resmi untuk melakukan pemeriksaan pada un it rumah serta fasilitas-fasilitasnya, dan PIHAK KEDUA 

wajib untuk menerima serta mengijinkan petugas-petugas resmi tersebut masuk ke dalam unit rumah yang dimaksud 

oleh surat perjanjian ini.

Apabila P IHAK KEDUA telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian ini secara baik serta mu- 

menuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk membeli unit rumah PERUM PERUMNAS dengan dukungan fasihtas 

Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara, maka PIHAK KEDUA berhak untuk melaksanakan Jual Beli 

rumah dan Penyerahan Penggunaan Tanah.

Pasal 18

P E N U T U P  drv

u ?  A isS  aurdt ini brrt-aku M *  s*mue perrxjotoan - -kcte/ "
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