
ABSTRAK 
 
 

PENGALIHAN  IJIN  MENEMPATI   

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

 
 

a. Peraturan  yang  mengatur mengenai rumah susun adalah Undang – undang No. 16 

tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang kemudian diatur dalam peraturan 

pelaksaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun dan  

khusus untuk daerah Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 tahun 2005 

tentang Rumah Susun. RUSUNAWA tidak tunduk pada peraturan tersebut di atas 

karena RUSUNAWA bukan yang dimaksud rumah susun oleh UURS. Rumah susun 

menurut UURS  meliputi 4 unsur, yaitu hak milik satuan rumah susun, bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pada RUSUNAWA, 4 unsur tersebut 

tidak ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan kalau ada kekosongan hukum di sini.    

 Hubungan hukum yang terjadi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pemegang 

ijin bukanlah sewa menyewa sebagaimana ditegaskan dalam istilah RUSUNAWA 

(Rumah Susun Sederhana Sewa), karena hubungan hukum yang terjadi antara 

Pemerintah Kota Surabaya dan pemegang ijin tidak dalam wilayah hukum perdata, 

akan tetapi dalam wilayah hukum publik. 

 



b.  RUSUNAWA di Surabaya  dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surabaya, sehingga untuk menempati rumah tersebut diperlukan ijin dari 

Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II. Ijin penempatan rumah diberikan dalam 

bentuk  Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya. Dalam 

SK disebutkan jangka waktu  ijin menempati adalah 3 tahun. Setelah jangka waktu 3 

(tiga) tahun berakhir, pemegang ijin diwajibkan memperpanjang ijin penempatan 

rumah.  

Dalam SK Walikota menyebutkan bahwa Pemegang ijin dilarang 

menyewakan/mengontrakan, memindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya 

kepada pihak lain. Karena penghuni RUSUNAWA  menempati satuan rumah susun 

berdasarkan Ijin Menempati, maka penghuni RUSUNAWA tidak memiliki hak milik 

atas satuan rumah susun. Ijin menempati ini tidak dapat dialihkan. Tapi dalam 

prakteknya banyak terjadi pemindahtanganan satuan rumah susun yang dilakukan 

dengan “Surat Pengalihan Hak Sewa” di bawah tangan.  Dalam menyikapi masalah 

ini Pemerintah Kota Surabaya kurang tegas, baik pada prakteknya, yaitu dengan 

menerbitkan SK baru dengan stempel “Balik Nama” ataupun secara peraturan, hal 

yang menyangkut larangan untuk dipindahtangankan kurang jelas dan tegas. 

 


