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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.   Latar Belakang  Masalah  

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan 

taraf hidup rakyat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan 

kebutuhan pokok akan perumahan, diperlukan peningkatan usaha-usaha 

penyediaan perumahan yang layak, dengan harga yang dapat dijangkau 

oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat yang mempunyai 

penghasilan rendah.  

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi 

pembangunan perumahan dan untuk lebih meningkatkan kualitas 

lingkungan pemukiman terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat 

tetapi hanya tersedia luas tanah yang terbatas, dirasakan perlu untuk 

membangun perumahan dengan sistem lebih dari satu lantai, yang dibagi 

atas bagian-bagian yang dimiliki bersama dan satuan-satuan yang masing-

masing dapat dimiliki secara terpisah untuk dihuni, dengan memperhatikan 

faktor sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. 

1 
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Program Rumah Susun yang dicanangkan Pemerintah merupakan 

solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan dalam pengembangan kawasan 

perumahan dan permukiman kota besar. Salah satu kiat dalam pengadaan 

rumah susun sederhana bagi golongan marginal adalah melalui 

kebijaksanaan “urban renewal”. Konsep urban renewal atau perbaikan 

kampung-kampung kumuh di daerah perkotaan  pernah dikembangkan oleh 

pemerintah orde baru. Pada waktu itu pemerintah memilih areal kampung-

kampung yang sangat kumuh di daerah perkotaan dan kemudian atas 

persetujuan warganya, areal itu diratakan. Kemudian, para pemilik lahan di 

kampung-kampung kumuh tersebut, mendapat prioritas atas hunian rumah 

susun sederhana yang dibangun di atas lahan mereka. Misalnya rumah 

susun Dupak Bangun Rejo, pemanfaatan rumah susun untuk warga yang 

sebelumnya telah menempati  bangunan yang sangat kumuh dan tanpa ijin 

pemakaian tanah dari Pemda Kota Surabaya. Rumah Susun Sombo untuk 

warga yang sebelumnya sudah menempati lahan rumah susun tersebut. 

Rumah susun penjaringan  tahap I untuk warga yang terkena proyek, juga 

bagi PNS Dinas / Bagian lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, 

sedang Rumah Susun Penjaringan Sari tahap II untuk bekas warga stren 

kali yang terkena gusur. Menurut  Menteri Perumahan Rakyat, Jusuf  

Asy’ari, dalam jurnal yang termuat dalam situsnya tanggal 14 April 20071 

                                                 
1 Jusuf Asy’ari, ANDA INGIN MEMBANGUN RUSUNA ?, www.jusuf_asyari.com, 14 
April 2007 
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ada dua jenis Rumah Susun Sederhana, yaitu : 

1. Rumah Susun Sederhana Sewa atau disingkat RUSUNAWA 

Rusuna jenis ini untuk disewakan. Rusunawa dibangun dengan 

anggaran dari Pemerintah 

Di Surabaya penghuni RUSUNAWA menempati rumah susun 

setelah mendapatkan Ijin Penempatan Rumah yang dituangkan 

dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya.  Contoh rumah susun 

dalam kategori ini, misalnya Rumah Susun Penjaringan, Rumah 

Susun Urip Sumoharjo, dll. 

2. Rumah Susun Sederhana Milik  atau di singkat RUSUNAMI 

Rusuna jenis ini dapat dibeli alias dimiliki. RUSUNAMI dibangun 

oleh swasta baik sendiri maupun bekerjasama dengan pemerintah 

maupun BUMN. 

Contoh rumah susun dalam kategori ini adalah Rumah Susun 

Menanggal yang dibangun dan dikelola oleh Perumnas. 

 

Dalam perkembangannya, pemerintah lebih banyak membangun 

RUSUNAWA  daripada  RUSUNAMI.  Di  Surabaya  sampai saat ini, ada  

5 RUSUNAWA,  yaitu Rumah Susun Dupak Bangun Rejo, Rumah Susun 

Sombo, Rumah Susun Penjaringan Sari, Rumah Susun Waru Gunung, dan 

Rumah Susun Urip Sumoharjo.    
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Menurut  Menteri Perumahan Rakyat, Jusuf  Asy’ari, dalam berita 

yang di muat di Bisnis Indonesia tanggal 4 April 2007, RUSUNAWA 

diperuntukan bagi masyarakat dengan gaji maksimal Rp. 1,7 juta per bulan. 

Sedangkan RUSUNAMI diperuntukan bagi masyarakat dengan gaji 

maksimal Rp. 4,5  juta per bulan. Rumah Susun yang di bangun oleh 

Pemerintah Kota Surabaya adalah yang untuk golongan menengah ke 

bawah. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan Pemerintah Kota Surabaya 

membangun RUSUNAWA lebih banyak dibandingkan dengan 

RUSUNAMI. 

Dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya yang mendasari 

hubungan hukum antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemegang Ijin 

Menempati RUSUNAWA, Penghuni dilarang menyewakan/ mengontrakan, 

memindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, 

merubah dan menambah bangunan tanpa mendapat ijin dari Kepala Daerah. 

Tapi pada prakteknya, penghuni yang mendapat Ijin Penempatan Rumah 

mengalihkan haknya, dengan melakukan perjanjian jual beli di bawah 

tangan dengan calon penghuni  dan dari Pemerintah Kota Surabaya keluar 

Surat Keputusan baru yang isinya mencabut Surat Keputusan yang lama 

dan memberikan hak penempatan rumah kepada  “pembeli”. Pihak 

Pemerintah Kota sepertinya “tutup mata” akan masalah ini, dengan alasan 

kemanusiaan.  Penghuni lama biasanya sudah merenovasi satuan rumah 

susun yang dikuasainya. Apabila dia sudah tidak membutuhkan satuan 
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rumah susun yang dikuasainya tadi seharusnya dikembalikan ke pemerintah 

kota. Apabila memang dikembalikan ke pemerintah kota, maka dia tidak 

akan mendapat ganti rugi sepeserpun. Oleh karena itu, penghuni, sekalipun 

ia menempati rumah susun itu berdasarkan ijin menempati, tetap 

memindahtangankan  satuan rumah susun yang dia kuasai. Tentu saja hal 

ini bertentangan dengan peraturan.  Persoalan  inilah yang akan diangkat 

menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini, seperti diuraikan di bawah 

ini. 

 

2.  Rumusan Masalah 

1.  Bagaimanakah kedudukan Rumah Susun Sewa menurut Undang – 

undang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ? 

2. Dapatkah  Ijin Penempatan Rumah Susun dipindahtangankan dan bila 

dapat bagaimanakah caranya ? 

 

3.  Tujuan Penelitian 

 Memberikan gambaran yang benar mengenai rumah susun dan 

macam rumah susun dalam perkembangannya yang berkaitan dengan status 

Kepemilikan atas Satuan Rumah Susun yang dipunyai oleh penghuni.  

Selain itu tulisan ini juga dimaksudkan untuk memberi pandangan hukum 

dan/atau masukan  kepada Pemerintah Kota Surabaya dan penghuni rumah 

susun mengenai peralihan hak Ijin Menempati Rumah Susun. 
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4.  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini namtinya diharapkan dapat bermanfaat bagi 

Pemerintah Kota Surabaya, penghuni rumah susun, mahasiswa Fakultas 

Hukum dan kalangan lain yang berkepentingan untuk lebih memahami dan 

mengembangkan wawasan pengetahuan tentang rumah susun dan lebih 

khusus lagi tentang peralihan hak atas Ijin Penempatan Rumah Susun. 

Sehingga dengan mendapat gambaran yang pasti mengenai rumah susun, 

pengetahuan hukum masyarakat mengenai rumah susun pada umumnya 

dan para penghuni pada khususnya meningkat. 

 

5. Kajian Pustaka 

Ketentuan-ketentuan pokok tentang rumah susun di atur dalam 

Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Peraturan 

Pelaksananya di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1988 tentang 

Rumah Susun. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 16 tahun 

1985, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang di bangun 

dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian, yang dilengkapi dengan 

bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Menurut Pasal 1 angka 
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2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985, satuan rumah susun adalah 

rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah 

sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan 

umum. Sedangkan menurut Pasal 8 ayat 3 disebutkan: 

Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) meliputi juga hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan 
tanah-bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. 

 

Ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa Hukum Tanah Nasional 

meninggalkan asas pemisahan horisontal, dan menggantinya dengan asas 

acessie  (perlekatan) yang digunakan dalam hukum barat. Justru sebaliknya 

merupakan penerapan asas hukum adat dalam fenomena modern2 

Asas pemisahan horisontal adalah kebalikan dari asas perlekatan 

yang mengatakan bangunan dan tanaman merupakan satu kesatuan dengan 

tanah. Sebalikmya, asas pemisahan horisontal menyatakan bangunan dan 

tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Konsekwensinya hak atas 

tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman 

yang ada di atasnya. Berdasarkan asas pemisahan horisontal, dimungkinkan 

dalam satu bidang tanah yang sama terdapat beberapa hak kepemilikan atas 

tanah secara bersamaan. Misalnya, ada tanah hak milik individu, diatasnya 

dibuat perjanjian dengan pihak kontraktor agar dapat dibangun gedung 

                                                 
 
2 Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia”, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Jakarta, h. 352  
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perkantoran, apartemen atau rumah susun yang dilekatkan Hak Guna 

Bangunan selama 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Jadi dalam 

sebidang tanah, ada dua hak yang melekat. Hak primer yaitu hak milik 

(individu ataupun hak menguasai negara) dan hak sekunder (hak pakai, hak 

guna bangunan, hak guna usaha dan lain-lain) 

Hak atas tanah, pada prinsipnya di bagi tiga : 

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap. 

Hak atas tanah yang bersifat tetap eksistensinya akan dipertahankan, 

tidak akan di cabut atau di ganti. Undang-undang Pokok Agraria 

pasal 16 (1) menyebutkan jenis-jenis hak atas tanah yang bersifat 

tetap, yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak 

Sewa Bangunan  

2. Hak atas tanah yang bersifat sementara 

Hak atas tanah yang bersifat sementara artinya bahwa hak atas 

tanah jenis ini eksistensinya tidak akan dipertahankan. Suatu saat 

hak atas tanah yang bersifat sementara akan di cabut 

keberadaannya. Undang-undang Pokok Agraria pasal 53  

menyebutkan jenis-jenis hak atas tanah yang bersifat semenntara 

yaitu Gadai tanah pertanian, Hak bagi hasil, hak menumpang, hak 

sewa tanah pertanian 

3. Hak atas tanah yang akan ditentukan kemudian 
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Undang – undang Pokok Agraria memahami bahwa suatu saat ada 

perkembangan tekhnologi dan akan muncul hak – hak baru atas 

tanah.  Hal ini sudah diantisipasi oleh Undang – undang Pokok 

Agraria, sehingga muncul hak atas tanah yang akan ditentukan 

kemudian. 

Menurut pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, Pengalihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan 

rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 

hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta 

yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pengalihan hak ada dua macam : 

1. BERALIH  

peralihan hak ini terjadi karena hukum, misalnya karena pemegang 

haknya meninggal dunia. Dengan meninggalnya pemegang hak, 

maka ahli warisnya memperoleh hak tersebut. 

2. DIALIHKAN  

Berpindahnya hak dari pemegang haknya kepada pihak lain karena 

suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar 

pihak lain tersebut memperoleh hak tersebut. Misalnya berupa jual 
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beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan 

lelang 

 

 Pengertian rumah susun yang dimaksud dalam RUSUNAWA 

(Rumah Susun Sederhana Sewa) adalah rumah susun yang dikuasai oleh 

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sehingga untuk 

menempati rumah tersebut diperlukan ijin dari Walikota Surabaya selaku 

Kepala Daerah Tingkat II. Ijin dari Walikota inilah yang dimaksud dengan 

Ijin Menempati Rumah Susun dalam penulisan tesis ini. 

Pasal 1548 Kitab Undang-undang  Hukum Perdata, yang dimaksud 

dengan Sewa Menyewa ialah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak 

yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada yang lain 

kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran 

sesuatu harga yang oleh pihak terakhir  disanggupi pembayarannya. Jadi,  

barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, 

dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat  

menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewanya itu. Kalau 

seorang diserahi barang untuk dipakai, tanpa kewajiban  membayar suatu 

apa, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam pakai. Jika si 

pemakai barang itu diwajibkan membayar, bukan lagi pinjam pakai tapi 

sewa menyewa. 
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6.  Metode  Penelitian 

 

a. Pendekatan Masalah 

 Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan dan 

menganalisa bahan-bahan penulisan tesis ini adalah menggunakan 

penelitian hukum yaitu penelitian yang bertolak dari peraturan  perundang-

undangan (statute approach) yang ada dan masih berlaku. 

 

b. Bahan Hukum 

 Bahan hukum dari penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. 

1.   Bahan hukum primer 

 Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan 

di bidang agraria yaitu  Kitab undang-undang Hukum Perdata, 

Undang - undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok - Pokok Agraria (atau di singkat UUPA),  undang-

undang rumah susun No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, 

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun, 

Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, 

Peraturan Daerah Kita Surabaya Nomor 3 tahun 2005 tentang 

Rumah Susun . 
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  2. Bahan hukum sekunder 

 Bahan hukum sekunder di ambil dari berbagai kepustakaan 

berupa tulisan-tulisan dari kalangan hukum mengenai rumah 

susun dan rumuh susun sewa, catatan kuliah dan buku-buku 

mengenai rumah susun. 

 

c.  Prosedur pengumpulan bahan hukum 

 Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi 

dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum 

sekunder. Bahan-bahan hukum yang terkumpul tersebut kemudian 

dipelajari dan dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengna langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a.  Langkah pertama : 

 Mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi ketentuan persyaratan 

administratif suatu penelitian untuk memperoleh bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Rumah Susun Milik 

dan Rumah Susun Sewa serta Ijin Penempatan Rumah Susun. 

 

b.  Langkah kedua : 

 Mempelajari bahan-bahan hukum primer untuk mengindentifikasi 
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 ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

c.  Langkah ketiga : 

 Mengumpulkan dan mencatat bahan-bahan hukum sekunder yang 

kemudian diuraikan dan dianalisis berdasarkan permasalahan 

penelitian. 

 

d.  Pengelolaan bahan hukum 

 Setelah melalui tahap invetarisasi dan identifikasi terhadap bahan 

hukum yang relevan yaitu primer dan sekunder, langkah berikutnya 

melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik yang 

menyangkut peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka maupun 

penunjang lainnya. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap 

teori-teori, konsep-konsep serta bahan rujukan lainnya. 

 

e. Analisis Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian di analisa dengan 

menggunakan metode diskriptif yaitu metode yang memaparkan dan 

menafdirkan data yang dipergunakan dalam penulisan ini, dan metode 

analisis yaitu metode data yang diperlukan, dikumpulkan, di susun, 

dipelajari secara keseluruhan kemudian disimpulkan 
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7. Sistematika Penulisan  

 Untuk memudahkan membaca dan menelusuri permasalahan dan 

pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka sistematikannya akan di bagi 

dalam empat bab sebagai berikut : 

 Dalam Bab I, merupakan pendahuluan, berisi gambaran umum atau 

latar belakang dari permasalahan dan isi tesis yang di kaji dan selanjutnya 

disertai dengan perumusan masalahnya, tujuan dan manfaat penelitian, 

kajian pustaka yang menguraikan konsep-konsep atau teori yang berguna 

sebagai bahan bagi analisis masalah, metode penelitian dimaksud untuk 

menjelaskan bagaimana  penelitian dilakukan melalui pendekatan masalah, 

sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum dan kemudian 

dipergunakan sebagai pegangan atau pedoman dalam penulisan tesis ini. 

 Bab II berisi bahasan yang ada  dalam permasalahan pertama yaitu 

menyangkut keberadaan  RUSUNAWA  dan membahasnya dengan 

membandingkan dengan  Undang - Undang Rumah Susun, status tanahnya 

yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kota dan persoalan hukumnya. 

 Bab III berisi bahasan yang ada dalam permasalahan kedua yaitu 

mengenai Ijin Penempatan Rumah Susun, membahas mengenai pengalihan 

hak Ijin Penempatan Rumah Susun dan bagaimanakah cara 

memindahtangankan Ijin Penempatan Rumah Susun.  
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 Bab IV  merupakan penutup dari keseluruhan  uraian dalam 

penulisan ini. Bab ini berisikan  kesimpulan dari pembahasan yang terdapat 

dalam bab-bab uraian yang terdahulu dan berisikan saran-saran tambahan 

masukan bagi semua pihak yang berkepentingan. 
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BAB II  

EKSISTENSI RUMAH  SUSUN  SEDERHANA  SEWA   

 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 1985 

TENTANG RUMAH SUSUN  

 

 

 Pembangunan rumah susun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

yang layak bagi rakyat, dengan meningkatkan  daya guna dan hasil guna 

tanah di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan hanya tersedia luas 

tanah yang terbatas. Untuk mengantisipasi tumbuhnya bangunan bertingkat 

yang mengandung sistem pemilikan perseorangan dan adanya hak bersama, 

perlu dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal 

tersebut. 

1. Rumah Susun Sederhana Sewa di Tinjau dari Undang-Undang 

Rumah Susun No. 16 Tahun 1985 

1.1. Pasal - pasal yang tidak dapat diterapkan pada RUSUNAWA  

 Peraturan  yang  mengatur mengenai rumah susun adalah Undang – 

undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut 

UURS), yang kemudian diatur dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan 

Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut 

15 
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PPRS) dan  khusus untuk daerah Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya 

No. 2 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut PERDARS).   

Definisi rumah susun menurut  Pasal 1 UURS  adalah : 

“Rumah Susun” adalah  bangunan gedung bertingkat yang 
dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-
bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 
horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang 
masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 
terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian 
bersama, benda bersama dan tanah bersama. 

 

Dalam definisi tersebut di atas ada 4 unsur rumah susun yang dapat dimiliki :  

1. Satuan rumah susun  

Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan 

utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang 

mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 

2. Bagian bersama 

Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara 

tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi 

dengan satuan-satuan rumah susun. 

3. Benda bersama 

Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah 

susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama.  

4. Tanah bersama. 
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Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak 

bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan 

ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan. 

 

RUSUNAWA di Surabaya dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan 

sumber pembiayaan dari APBN dan APBD. RUSUNAWA dikuasai dan 

dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota mengeluarkan 

Surat Keputusan Walikota Surabaya (dahulu Surat Keputusan 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya) yang isinya 

memberikan hak penempatan yang dikuasainya kepada masyarakat golongan 

rendah yang membutuhkan. Dengan memberikan hak penempatan, berarti 

Pemerintah Kota Surabaya memberikan ijin kepada pemohon untuk 

menempati satuan rumah susun di RUSUNAWA yang dikuasainya. 

Pemberian ijin penempatan rumah tidak berarti bahwa kepemilikan satuan 

rumah susun berpindah. RUSUNAWA berikut satuan rumah susun yang 

terdapat di dalamnya, tetap dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dengan 

demikian pada pemegang ijin tidak ada hak milik satuan rumah susun, 

bagian bersama, benda bersama ataupun tanah bersama terhadap 

RUSUNAWA yang ditempatinya. Yang timbul dari ijin menempati itu hanya 

hak untuk menempati satuan rumah susun dan memanfaatkan fasilitas yang 

ada di RUSUNAWA tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

RUSUNAWA bukanlah rumah susun yang dimaksud oleh pasal 1 UURS. 
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Selain itu, ada beberapa pasal dalam UURS yang tidak dapat 

diterapkan dalam RUSUNAWA.  BAB V UURS Pasal 8 mengatur tentang 

pemilikan rumah susun. Pasal 8 UURS menyatakan bahwa satuan rumah 

susun dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat 

sebagai pemegang hak atas tanah. Macam–macam hak atas tanah yang 

dimungkinkan oleh UURS untuk dibangun rumah susun di atasnya adalah : 

1. Hak Milik 

Menurut Pasal 21 (1) UUPA subyek hak milik adalah Warga Negara 

Indonesia. Yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia di sini 

adalah Warga Negara Indonesia tunggal (tidak memiliki 

kewarganegaraan negara lain). Sedangkan pada Pasal 21 ayat (2) UUPA 

jo Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 ada 4 macam badan hukum 

yang bisa menjadi subyek hak milik. 

1. Bank yang seluruhnya merupakan aset negara  

2. Koperasi Pertanian 

3. Badan Hukum yang bergerak di bidang sosial akan tetapi harus 

mendapatkan rekomendasi dari Menteri Sosial. 

4. Badan Hukum yang bergerak di bidang keagamaan dengan 

rekomendasi dari Menteri Agama. 

2.   Hak Guna Bangunan 

Menurut UUPA pasal 36 (1) jo pasal  19 Peraturan Pemerintah No 40 

Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
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Pakai Atas Tanah, yang dapat menjadi pemegang hak guna bangunan 

adalah : 

a.  Warga Negara Indonesia 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 

3.   Hak Pakai 

Menurut Pasal 42 UUPA jo Pasal  39 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 

1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 

Tanah, yang dapat menjadi pemegang hak pakai adalah : 

a.  Warga Negara Indonesia; 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 

c.  Departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, dan pemerintah 

daerah; 

d.  Badan – badan keagamaan dan sosial; 

e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

f.  Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; 

g.  Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional 

 

Sebagaimana disebutkan di atas, pemilik satuan rumah susun 

haruslah memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Misalnya, bila 

rumah susun itu dibangun di atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan, 

maka yang boleh untuk memiliki satuan rumah susunnya hanyalah orang 
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atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang  Hak Guna 

Bangunan. Hak Milik Satuan Rumah Susun memang bukan hak atas tanah 

tetapi berkaitan dengan tanah.2 Pemilik satuan rumah susun adalah pemilik 

sebagian dari tanah dimana rumah susun itu dibangun. Memang Hukum 

Tanah kita menggunakan asas  pemisahan horizontal. Bangunan dan tanaman 

bukan merupakan bagian dari tanah. Maka hak atas tanah tidak dengan 

sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.  

Akan tetapi ketentuan dalam UURS ini merupakan penerapan asas hukum 

adat dalam fenomena modern. Dalam hukum adat berlaku asas, bahwa 

dibangunnya sebuah rumah oleh seorang warga masyarakat hukum adat di 

atas tanah Hak Ulayat yang merupakan tanah bersama, membuat  tanah di 

atas mana bangunan tersebut berdiri menjadi hak pribadi pemilik rumah yang 

bersangkutan. Asas ini memperoleh penerapannya dalam pemilikan satuan 

rumah susun, dengan ketentuan dalam UURS, bahwa Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun karena hukum meliputi juga pemilikan bersama atas apa yang 

di sebut “bagian bersama”,  “tanah bersama”, “dan benda-benda bersama”. 

Semuanya merupakan satu kesatuan yag tidak terpisahkan dengan pemilikan  

Satuan Rumah Susun yang bersangkutan 3. Karena alasan asas ini,  UURS 

mensyaratkan pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah yang 

memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Atas Tanah. 

                                                 
2 Ibid, hal 351 
3 Ibid, hal 352 
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Sedangkan pada RUSUNAWA karena bersifat hak menempati, maka 

subyek hukumnya adalah semua yaitu Warga Negara Indonesia tunggal, 

Warga Negara Indonesia dwikewarganegaraan, orang asing dan badan 

hukum. Cakupan subyek hukum yang luas ini dikarenakan Pemegang Ijin 

Menempati RUSUNAWA tidak mempunyai hubungan dengan tanah dimana 

RUSUNAWA itu berdiri.   

 Pasal 9 UURS mengatur tentang sertifikat atas satuan rumah susun. 

Sebagai tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun diterbitkan sertifikat 

hak milik atas satuan rumah susun. Pada RUSUNAWA jelas tidak ada 

sertifikat  sebagai tanda bukti kepemilikan rumah susun. Dengan 

dikeluarkannya SK Walikota Surabaya mengenai ijin menempati, tidak 

berarti bahwa satuan rumah susun tersebut telah berpindah tangan. Pemilikan 

satuan rumah susun masih Pemerintah Kota Surabaya, tetapi pemegang ijin 

berhak untuk menempati satuan rumah susunnya.  

 Pada Pasal 10 ayat (1) UURS menyatakan bahwa  hak milik  atas 

satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)  dapat beralih dengan 

cara pewarisan atau dengan cara pemindahan hak sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Sedangkan dalam RUSUNAWA, peralihan semacam 

ini tidak diperbolehkan. Pada angka 5 Surat Keputusan Walikota Surabaya 

menyebutkan bahwa : 

Pemegang Ijin dilarang menyewakan / mengontrakkan, memindah 
tangankan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, 
merubah dan menambah bangunan tanpa mendapatkan ijin dari Kepala 
Daerah. 
Pelanggaran atas ketentuan ini berakibat dicabutnya ijin penempatan. 
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Dalam hal pewarisan, maka ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota 

Surabaya angka 2.3 menyebutkan : 

Apabila sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir, pemegang ijin 
meninggal dunia, ahli warisnya harus memberitahukan  kepada Kepala 
Daerah, untuk mengajukan  permohonan pengalihan hak penempatan 
atas rumah dimaksud. 

 

Jadi pada RUSUNAWA dilarang untuk memindahtangankan baik sebagian 

ataupun seluruhnya kepada pihak lain, akan tetapi apabila pemegang hak 

sewa tersebut meninggal, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan 

pengalihan hak penempatan atas rumah susun. 

 Pasal 12 UURS menyatakan bahwa rumah susun berikut tanah 

tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang merupakan kesatuan 

dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani : 

a. Hipotik jika tanahnya tanah hak milik atau tanah hak guna bangunan 

b. Fidusia jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. 

Kepenguasaan satuan rumah susun berdasarkan hak menempati rumah susun. 

Hak menempati tidak dapat dijaminkan karena secara ekonomis tidak ada 

nilainya. Jadi ketentuan pada Pasal 12 UURS tidak dapat diterapkan pada 

RUSUNAWA. 

 Berdasarkan definisi rumah susun sebagaimana diuraikan dalam 

Pasal 1 UURS dan bahwa ada beberapa pasal dalam UURS yang tidak bisa 

diterapkan dalam RUSUNAWA, yaitu Pasal 8 mengenai subyek hukum yang 

bisa menempati rumah susun, Pasal 9 mengenai sertifikat atas satuan rumah 

susun, Pasal 10 mengenai pemindahan hak milik atas satuan rumah susun, 
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serta Pasal 12 mengenai rumah susun yang dijadikan jaminan hutang, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa RUSUNAWA bukanlah rumah susun yang 

dimaksud oleh UURS, sehingga RUSUNAWA  tidak tunduk pada ketentuan 

yang terdapat pada UURS.  

Dari studi kepustakaan, istilah RUSUNAWA hanya ditemukan pada 

Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman nomor 10 

/KPTS/M./1999 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah 

Susun. Keputusan Menteri ini  sebagai pedoman umum bagi perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan rumah susun kepada 

Pemerintah Daerah dan pada pelaku pembangunan perumahan dan 

permukiman. Sedangkan mengenai hal-hal lain yang lebih spesifik yang 

mengatur mengenai RUSUNAWA tidak terdapat pada Surat Keputusan 

tersebut di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada kekosongan 

hukum. Mengingat ke depan pemerintah lebih banyak membangun 

RUSUNAWA, maka peraturan perundangan yang mengatur RUSUNAWA 

sangat diperlukan (urgent).  

 

1.2. Persamaan Tujuan Pembangunan  Rumah Susun yang dimaksud 

UURS dan RUSUNAWA 

 

Sekalipun RUSUNAWA bukanlah rumah susun yang dimaksud oleh 

UURS akan tetapi pembangunan RUSUNAWA di Surabaya sesuai dengan 
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tujuan pembangunan rumah susun seperti diuraikan dalam Pasal 3 UURS 

sebagai berikut : 

(1)  a.  Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, 
terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan 
rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam 
pemanfaatannya. 

 b.  Meningkatkan  daya guna dan hasil guna tanah di daerah 
perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya 
alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang 
lengkap, serasi dan seimbang. 

(2) Memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang 
berguna bagi kehidupan masyarakat, dengan tetap 
mengutamakan ketentuan ayat  (1) huruf a. 

 

Dalam penjelasan Pasal 3 UURS,  yang dimaksud dengan perumahan yang 

layak adalah perumahan yang memenuhi syarat-syarat teknik, kesehatan, 

keamanan, keselamatan, dan norma-norma sosial budaya. Jadi dapat 

dikatakan bahwa lingkungan kumuh yang dulu ditempati oleh warga, 

dibangun kembali menjadi perumahan yang memenuhi syarat-syarat teknik, 

kesehatan, keamanan, keselamatan, dan norma-norma sosial budaya. 

Sedangkan pada Pasal 5 UURS mengatur : 

(1) Rumah susun dibangun sesuai dengan tingkat keperluan dan 
kemampuan masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan 
rendah 

 

Latar belakang RUSUNAWA di Surabaya dibangun sangat beragam. 

Rumah Susun Dupak Bangun Rejo dibangun untuk pemanfaatan rumah 

susun bagi warga yang sebelumnya telah menempati  bangunan yang sangat 

kumuh dan tanpa ijin pemakaian tanah dari Pemda Kota Surabaya. Rumah 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengalihan Ijin Menempati Rumah Susun Sederhana Sewa Tanty Rachmawati



 25

Susun Sombo dibangun di atas tanah bekas asrama Dinas Kebersihan KMS 

yang sangat kumuh. Rumah susun penjaringan  tahap I untuk warga yang 

terkena proyek, juga bagi PNS Dinas / Bagian lainnya di lingkungan 

Pemerintah Kota Surabaya, sedang Rumah Susun Penjaringan Sari tahap II 

untuk bekas warga stren kali yang terkena gusur.  

Jadi Pemerintah Surabaya membangun RUSUNAWA untuk 

memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan 

masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum 

dalam pemanfaatannya. 

2. Rumah Susun Sewa yang berdiri di atas  tanah hak pengelolaan 

Pemerintah Kota Surabaya. 

Dalam buku Sekilas Pembangunan Rumah Susun yang di buat oleh 

DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA 

SURABAYA,  RUSUNAWA yang ada di Surabaya, status tanah 

RUSUNAWA yang terletak di Dupak Bangun Rejo seluas 3000 m2nya, 

Sombo seluas 25.000 m2, Penjaringan Sari seluas 9.000 m2, Waru gunung 

seluas 29.845 m2, Uripsumoharjo seluas 3.500 m2 status tanahnya adalah hak 

pengelolaan. 

 Hak Pengelolaan dalam sistematika hak-hak penguasaan atas tanah 

tidak dimasukan dalam golongan hak-hak atas tanah. Hak Pengelolaan adalah 

hak menguasai dari negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan 

kepada pihak lain. Sehingga kewenangannya bukan Pasal 4 ayat (2) UUPA, 
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akan tetapi kewenangan pasal 2 ayat 2 UUPA yaitu kewenangan menguasai 

negara. Hak menguasai dari Negara tidak dapat dipindahkan kepada orang 

lain. Tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah 

dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang hal itu diperlukan dan 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagai tugas pembantuan, 

bukan otonomi. Segala sesuatunya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah4 

Kiranya wewenang yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada 

Pemerintah Daerah dalam “medebewind” itu, pada hakikatnya akan terbatas 

pada apa yang disebutkan dalam huruf pasal 2 ayat 2 huruf a, yaitu wewenang 

mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan 

pemeliharaan tanah. Wewenang mengatur misalnya bersangkutan dengan 

perencanaan pembangunan daerah. Wewenang menyelenggarakan misalnya 

berupa tindakan mematangkan tanah untuk disiapkan guna tempat 

pembangunan perumahan rakyat, industri dan lain sebagainya. Untuk itu 

Pemerintah Daerah misalnya dapat menyelenggarakan suatu perusahaan 

tanah, yang selain bertugas mematangkan tanah yang tersedia, juga mengatur 

penyediaan tanah bagi pihak-pihak yang memerlukan. Dengan demikian  

tanah yang tersedia dapat digunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan rencana 

pembangunan yang sudah ditetapkan. Inilah maksud pernyataan dalam 

Penjelasan pasal 2, bahwa: wewenang dalam bidang agraria dapat 

merupakan sumber keuangan bagi Daerah itu. Tetapi  tujuan 

penyelenggaraan perusahaan tanah oleh PEMDA titik beratnya harus 

                                                 
4 Ibid, hal 278 
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diletakkan pada pemenuhan kebutuhan umum, bukan untuk mencari 

keuntungan semata-mata.5 

 Menurut Pasal 3  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1974,  

kewenangan pemegang Hak Pengelolaan adalah : 

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;  

2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya; 

3. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga 

menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak 

tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka 

waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas 

tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-

pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No 6 Tahun 1972 tentang “Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak 

atas Tanah”, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku). 

Pemegang hak pengelolaan memang mempunyai kewenangan untuk 

menggunakan tanah yang dihaki bagi keperluan usahanya. Tetapi itu bukan 

tujuan pemberian hak tersebut kepadanya. Tujuan utamanya adalah bahwa 

tanah yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain 

yang memerlukan. Dalam penyediaan dan pemberian tanah itu pemegang 

haknya diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan yang merupakan  

sebagian dari kewenangan negara, yang diatur dalam Pasal 2 UUPA.                   

                                                 
5 Ibid 
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Berdasarkan Pasal 3 butir b Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 

Tahun 1974 di atas, sebagai pemegang Hak Pengelolaan, Pemerintah Kota 

Surabaya berhak untuk menggunakan tanahnya untuk kepentingan sendiri, 

apalagi RUSUNAWA dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk 

kepentingan masyarakat golongan rendah dalam rangka penyediaan hunian 

yang layak.  

Pasal 7 UURS menyatakan bahwa rumah susun hanya dapat 

dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah 

negara atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Lebih jauh lagi, diatur dalam ayat 2,  penyelenggaraan 

pembangunan  yang membangun rumah susun di atas tanah yang dikuasai 

dengan hak pengelolaan, wajib menyelesaikan status hak guna bangunan di 

atas hak pengelolaan tersebut sebelum menjual satuan rumah susun.   

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi para pembeli satuan rumah 

susun sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UURS  

bahwa:  

Jika rumah susun yang bersangkutan dibangun di atas hak 
pengelolaan, maka penyelenggara pembangunan wajib 
menyelesaikan secara tuntas hak guna bangunan di atas hak 
pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku, agar tanah bersama yang merupakan 
bagian dari hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan 
memperoleh status hak guna bangunan. Pemberian status hak 
guna bangunan  tersebut harus sudah selesai sebelum satuan-
satuan rumah susun yang bersangkutan dijual. Ketentuan ini  
dimaksudkan untuk melindungi para pembeli satuan-satuan 
rumah susun.  
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Dari uraian di atas, UURS mensyaratkan di atas hak pengelolaan tersebut  

diberikan hak atas tanah Hak Guna Bangunan sebelum Hak Milik Satuan 

Rumah Susun itu dijual. Sementara itu pada RUSUNAWA di Surabaya 

berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota dan di atas tanah hak 

pengelolaan ini tidak ada hak atas tanah yang lain. Hal ini menambah satu 

fakta lagi bahwa RUSUNAWA bukanlah rumah susun yang dimaksud dalam 

UURS. Karena keberadaan RUSUNAWA yang berdiri di atas hak 

pengelolaan jelas bertentangan dengan UURS, karena sampai tulisan ini 

dibuat, status tanahnya masih tetap hak pengelolaan. 

Sebagai “gempilan” Hak Menguasai dari Negara, hak pengelolaan 

tidak dapat dipindahtangankan. RUSUNAWA  tidak di jual kepada 

masyarakat, tapi kepada yang membutuhkan diberikan ijin menempati. 

Pemegang ijin menempati bukanlah pemegang hak milik atas satuan rumah 

susun, jadi pemegang ijin tidak berhak untuk memindahtangankan 

kepemilikan satuan rumah susun dengan cara apapun. Jadi, status hak 

pengelolaan yang tidak dapat berpindahtangan tidak menjadi masalah, karena 

Pemerintah Kota Surabaya sebagai penguasa hak  milik atas satuan rumah 

susun tersebut memang tidak mengalihkan haknya, akan tetapi memberikan 

ijin kepada masyarakat Surabaya untuk menempati RUSUNAWA tersebut.  

Apabila Pemerintah Kota Surabaya akan meningkatkan Hak atas 

Tanah di atas hak pengelolaannya, maka yang tepat adalah hak pakai, bukan 

hak guna bangunan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 UURS. 

Pemerintah Kota Surabaya bukanlah subyek Pemegang Hak Guna Bangunan.  
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Pemerintah Kota Surabaya adalah lembaga negara non departemen yang 

mana merupakan subyek dari Hak Pakai. Sehingga tanah Pemerintah Kota 

Surabaya tersebut merupakan tanah  Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan.  

Pemerintah Kota Surabaya bukanlah subyek dari Hak Guna Bangunan, jadi 

tanah tersebut tidak dapat didaftarkan menjadi Hak Guna Bangunan  di atas 

hak pengelolaan. Maka Pemerintah Kota Surabaya harus bekerja sama 

dengan instansi lain, misalnya dengan PERUMNAS sebagai pemegang Hak 

Guna Bangunan dan pengelola RUSUNAWA.  

 

3. Hubungan hukum  antara penghuni rumah susun sewa dengan 

pemerintah kota yang menguasai RUSUNAWA 

 

 RUSUNAWA di Surabaya dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya 

dengan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD. RUSUNAWA dikuasai 

oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kota mengeluarkan Surat 

Keputusan Walikotamadya Surabaya yang isinya memberikan ijin 

penempatan  rumah yang dikuasainya kepada masyarakat golongan rendah 

yang membutuhkan.   

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Pemerintah Kota 

Surabaya dan penghuni Rusunawa di Penjaringan Sari, maka didapat 

informasi bahwa untuk mendapatkan kunci (menempati)  satuan rumah 

susun, pemohon tidak disyaratkan membayar sejumlah tertentu. Mereka 

mengajukan surat permohonan dan apabila permohonan  mereka disetujui 
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mereka hanya membayar uang administrasi yang jumlahnya tidak besar 

(berkisar ratusan ribu). Hal ini tentu bukan termasuk jual beli.  Karena 

kepemilikan satuan rumah susun itu tidak serta merta berpindah ke si 

pemohon. Kepemilikan satuan rumah susun itu tetap dikuasai oleh 

Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan pemohon hanya diberikan hak untuk 

menempati.  

 Sedangkan sewa menyewa, menurut Pasal 1548 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, ialah suatu perjanjian dengan perjanjian itu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan  kepada yang lain kenikmatan dari 

suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang 

oleh pihak terakhir disanggupinya pembayarannya. Dengan demikian 

penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang 

yang disewanya6.  Dari definisi sewa menyewa di atas  terdapat unsur – 

unsur : 

1. Perjanjian untuk menyerahkan kenikmatan tertentu 

2. Waktu tertentu 

3. Pembayaran 

Pada RUSUNAWA tidak ada perjanjian antara Pemegang Ijin dan 

Pemerintah Kota Surabaya. Yang mendasari hubungan mereka adalah SK 

Walikota Surabaya. Dalam SK Walikota Surabaya tidak dicantumkan besar 

uang sewa, akan tetapi pada Pasal 3 a ada biaya retribusi yang harus dibayar. 

Menurut Undang–undang no. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

                                                 
6 Subekti,  Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 1984,  hal 90  
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Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah pada Pasal 1 angka 26 menyebutkan : 

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut  Retribusi, adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  
 

 Sedangkan pada Pasal 1 angka 30 menjelaskan mengenai perizinan tertentu, 

yaitu : 

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 
yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pemgendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau dasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.  
 

Perizinan tertentu dalam Pasal 1 angka 30 Undang-undang RI No. 18 Tahun 

1997 tersebut di atas termasuk di dalamnya Ijin Menempati Satuan Rumah 

Susun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan dari 

definisi Retribusi Daerah pada angka 26 tersebut di atas retribusi bukan uang 

sewa, sekalipun dalam anggapan umum penghuni rumah susun itu adalah 

uang sewa. Pemerintah Kota Surabaya menarik retribusi sebagai badan 

hukum publik yang mengeluarkan ijin kepada masyarakat untuk memakai 

fasilitas yang telah disediakan.  Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan 

dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih 

lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan 

pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-
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undang7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ijin menempati satuan 

rumah susun di RUSUNAWA bukan sewa menyewa.  

Kalau seseorang diserahi barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban 

suatu apa, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam pakai8. 

Perjanjian Pinjam Pakai di atur dalam Burgelijk Wetboek (BW) Bab 12 pasal  

1740 sampai dengan pasal 1753 tentang pinjam pakai, selanjutnya diatur 

dalam Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1994 tentang Penghunian 

Rumah  oleh  Bukan  Pemilik,  bab III  tentang  Penghunian  Rumah  Dengan 

Cara Bukan  Sewa Menyewa, Pasal 14 sampai dengan Pasal 16. 

 Pasal 1740 BW menyebutkan  Pinjam Pakai adalah perjanjian dengan 

mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya 

untuk dipakai dengan cuma-cuma, dan dengan syarat bahwa yang menerima 

barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan 

mengembalikannya. 

 Pada Surat Keputusan Walikota Surabaya yang menjadi dasar 

hubungan hukum antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemegang Ijin, pada 

angka 2.1 mengatur mengenai jangka waktu ijin penempatan rumah yaitu 

selama 3 tahun. Pada angka 2.2 mengatur apabila jangka waktu telah 

berakhir, pemegang ijin diwajibkan untuk memperpanjang. Artinya, jika 

tidak memperpanjang, maka  ijin  yang  dipunyainya  telah kadaluwarsa  dan 

                                                 
7 Siswanto Sunarno,  Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, cetakan pertama, PT. Sinar 
Grafika, Jakarta, 2006, hal 78 
 
8 Boedi Harsono, Op Cit, hal 90 
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 artinya ia bukan lagi pemegang ijin dan harus mengosongkan rumah yang 

dimaksud. Secara otomatis satuan rumah susun yang dimaksud tersebut 

kembali kepada Pemerintah Kota Surabaya.  Hal ini sama dengan ketentuan 

yang ada dalam pinjam pakai. 

 Sekalipun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Pinjam 

Pakai sama dengan ketentuan yang ada dalam SK Walikota Surabaya, akan 

tetapi SK Walikota Surabaya bukanlah perjanjian pinjam pakai. Surat 

Keputusan Walikota sebagaimana tersebut di atas tentu saja bukan perjanjian 

antara kedua belah pihak. Dalam SK hanya disebutkan kewajiban-kewajiban 

dari pemegang ijin (di sisi lain adalah hak bagi Pemberi Ijin) dan tidak 

memuat satu aturan yang berisi mengenai kewajiban Pemberi Ijin (di sisi lain 

hak bagi pemegang ijin). SK adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh 

Pemberi Ijin untuk dilaksanakan pemegang Ijin sehubungan dengan telah 

dikeluarkannya Ijin Menempati satuan rumah susun di RUSUNAWA. Dari 

sini sudah jelas dan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi 

antara Pemerintah Kota Surabaya dan pemegang ijin bukanlah Pinjam Pakai.  

Dari uraian di atas, jelas bahwa antara Pemerintah Kota Surabaya dan 

pemegang ijin tidak dalam wilayah keperdataan. Lebih tepat bila dikatakan 

bahwa hubungan hukum antara Pemerintah Kota Surabaya dan  pemegang 

ijin masuk dalam wilayah hukum publik, karena alasan sebagai berikut : 

1. Sebagai badan hukum publik, Pemerintah Kota mengeluarkan SK 

Walikota Surabaya untuk mengatur Pemegang Ijin. Apabila ada 
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gugatan sehubungan dengan SK tersebut, maka gugatan itu diajukan 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 

2. Pemegang Ijin adalah wajib retribusi. Jelas bahwa ini adalah 

hubungan antara negara dan rakyatnya, bukan antara subyek hukum 

perdata. 

 

Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa bentuk 

pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa : 

a. Sewa 

b. Pinjam Pakai 

c. Kerja sama pemanfaatan 

d. Bangun guna serah dan bangun serah guna 

Jadi Pemerintah Daerah bisa menyewakan barang milik daerah, dalam hal ini  

adalah RUSUNAWA. Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan pasal 19 

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 bisa menyewakan RUSUNAWA. 

Dengan menggunakan mekanisme sewa menyewa, maka hubungan hukum 

yang terjadi masuk dalam wilayah hukum perdata. Dibandingkan dengan 

yang terjadi selama ini, yaitu menggunakan SK Walikota Surabaya, 

mekanisme sewa menyewa lebih tepat, lebih menguntungkan dan lebih 

menjamin kepastian hukum.   
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BAB III 

PERALIHAN IJIN MENEMPATI  

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

 

1. Peralihan Ijin Menempati Dalam Teori dan Praktek  

 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah 

menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan 

pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintah di 

daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau 

pemerintahan desa9. Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu 

oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala 

pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut 

gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota10. 

RUSUNAWA di Surabaya dibangun di atas tanah hak pengelolaan 

Pemerintah   Kota   Surabaya  dengan  biaya  Anggaran  Pendapatan  Belanja 

 
9, Siswanto Sunarno, Op Cit, hal 34 
 
10 Ibid,  hal 55 
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 Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Biaya 

pembangunan rumah susun dari APBD karena penyelenggaraan urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di dukung dana dari dan atas 

beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.11. Sedangkan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam 

rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan 

khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan juga 

untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu12   

Karena RUSUNAWA  dibangun di atas hak pengelolaan yang 

merupakan hak menguasai dari negara, pelaksanaannya dilimpahkan kepada 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya 

Surabaya. RUSUNAWA dibangun dari Anggaran Perencanaan Belanja 

Negara (APBN) dan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD). 

Sehingga pengelolaan RUSUNAWA dipegang oleh Pemerintah Daerah 

tingkat II Kotamadya Surabaya. Untuk menempati satuan RUSUNAWA 

diperlukan ijin dari Walikota Surabaya selaku Kepala Daerah Tingkat II. Ijin 

menempati satuan RUSUNAWA diberikan dalam bentuk Surat Keputusan 

Walikota Surabaya (SK).  

                                                 
11 Ibid, hal 77 
 
12 Ibid, hal 79 
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Ijin (toestemming, permisi) adalah pembolehan khusus untuk 

melakukan sesuatu yang secara umum dilarang13. Ijin ialah keputusan suatu 

organ pemerintah dalam suatu peristiwa kongkrit ditunjukan pada suatu 

pihak yang berkepentingan14. Biasanya ijin lahir setelah yang 

berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan 

yang memuat ijin akan dialamatkan pada yang memohon ijin. Pada beberapa 

sistem perijinan, kualitas pemohon ijin memegang peranan penting dalam 

pemutusan permohonan itu. Ijin bisa pribadi atau kebendaan. Suatu ijin 

disebut pribadi jika isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi  dari si 

pemohon ijiin. Suatu ijin disebut Kebendaan bila isi ijin itu tergantung pada 

(sifat) undang-undang gangguan atau izin bangunan diberikan kepada 

pemohon tanpa adanya peran relasi antara pemohon dan obyek ijin15. 

Perbedaan antara ijin pribadi dan ijin kebendaan terutama penting bagi 

kemungkinan mengalihkan  ijin itu. Ijin yang bersifat pribadi tidak dapat 

dialihkan dan ijin yang bersifat kebendaan dapat beralih dengan alas hak 

umum 

ijin, retribusi, sanksi apabila terlambat membayar, dan larangan untuk 

                                                

atau khusus.   

Surat Keputusan dari walikota tersebut berisikan mengenai 

pemberian ijin menempati satuan RUSUNAWA antara lain : jangka waktu 

 
13 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, cet II, (terjemahan Arief Sidharta, S.H.), PT. 
CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 1999,  hal 101 
  
14 N.M.Splelt, Pengantar Hukum Perizinan, cet I (disunting Philipus Mandiri Hadjon), PT. 
YURIDIKA, Surabaya, 1993, hal 11 
 
15 Ibid, hal 10  
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menyewakan/ mengontrakan. SK tersebut merupakan ijin yang bersifat 

pribadi, oleh karena itu ijin menempai RUSUNAWA tidak dapat dialihkan. 

Keputusan yang memberikan ijin adalah suatu suatu keputusan tata 

usaha negara (keputusan TUN)16. Keputusan TUN adalah keputusan sepihak 

dari suatu organ pemerintahan, diberikan atas dasar wewenang 

ketatanegaraan atau ketatausahaan. Pasal – pasal dalam SK tersebut 

mengatur tentang kewajiban pemegang ijin, tidak ada yang mengatur 

mengenai hak.  Karena hanya berisikan syarat-syarat yang diajukan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya yang harus dilakukan dan ditaati oleh Pemegang 

Ijin, lebih tepat apabila dikatakan bahwa SK tersebut di buat  sepihak  dan 

untuk kepentingan satu pihak saja. Apabila bersedia, maka yang 

bersangkutan mengajukan permohonan, apabila disetujui permohonannya 

maka yang bersangkutan menjadi pemegang ijin. Bila tidak setuju dengan 

persyaratan itu maka yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan dan 

mencari tempat hunian yang lain. RUSUNAWA adalah aset negara berupa 

fasilitas hunian yang diberikan pemerintah bagi masyarakat terutama 

masyarakat golongan rendah. SK ini bagi Pemerintah Kotamadya Surabaya 

adalah  alat untuk mempertahankan aset negara, karena dalam SK ini 

memuat jangka waktu ijin menempati satuan RUSUNAWA (dalam SK 

disebut rumah) dan larangan untuk menyewakan/mengontrakkan dan 

memindahtangankan. 

                                                 
16 Ibid, hal 7 
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 Ijin penempatan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 

Setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir, pemegang ijin diwajibkan 

memperpanjang ijin penempatan rumah. Apabila sebelum jangka waktu 3 

(tiga) tahun berakhir, pemegang ijin meninggal dunia, ahli warisnya harus 

memberitahukan kepada Walikotamadya Surabaya selaku Kepala Daerah 

tingkat II, untuk mengajukan permohonan pengalihan hak penempatan atas 

rumah dimaksud.  

Dalam prakteknya, satuan rumah susun di RUSUNAWA banyak 

yang disewakan, bahkan  dipindahtangankan. Pengalihan tersebut dilakukan 

dengan Surat Pengalihan Hak Sewa yang dilakukan di bawah tangan, 

kemudian diserahkan ke Pemerintah Kota Surabaya. Atas dasar itu, 

Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan yang baru dan di 

stempel “BALIK NAMA”. Juga dalam Tanda Bukti Penerimaan Retribusi 

dicantumkan “biaya balik nama”.  

Pada prinsipnya Pemerintah Kota melarang untuk 

menyewakan/mengontrakan, memindahtangankan baik sebagian maupun 

seluruhnya atas satuan rumah susun. Pada angka 5 Surat Keputusan 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya disebutkan : 

Pemegang ijin dilarang menyewakan/mengontrakan, 
memindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya 
kepada pihak lain, merubah dan menambah bangunan 
tanpa mengadakan ijin dari Walikota Surabaya  

 

Pasal ini tidak menyebutkan apa yang dilarang untuk disewakan, 

dipindahtangankan atau dirubah/ditambah. Pada kata menyewakan 
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/mengontrakan,  yang dimaksud dalam pasal ini adalah menyewakan satuan 

rumah susun  di RUSUNAWA. Jadi pemegang ijin tidak boleh menyewakan 

satuan rumah susun yang dikuasainya berdasarkan ijin menempati. Kata 

merubah dan menambah bangunan  merujuk pada fisik satuan rumah susun 

di RUSUNAWA atau bahkan di fisik bangunan RUSUNAWA itu sendiri, 

yang berarti bahwa pemegang ijin dilarang untuk merubah dan menambah 

satuan rumah susun yang dikuasainya dan/atau bangunan rumah susun di 

mana satuan rumah susun yang dikuasainya berada. Sedangkan kata 

memindahtangankan baik sebagian ataupun seluruhnya bisa berarti ganda. 

Yang pertama, pemegang ijin dilarang untuk memindahtangankan satuan 

rumah susun yang dikuasainya berdasarkan ijin menempati baik sebagian 

ataupun seluruhnya. Yang kedua, dilarang untuk memindahkan hak 

menempati atas satuan rumah susun. Untuk pemindahtanganan yang 

pertama, tentu saja hal ini dilarang, karena pemegang ijin menempati 

bukanlah pemilik satuan rumah susun, jadi tidak berhak untuk 

memindahtangankan. Sedangkan yang kedua mengenai larangan peralihan 

hak menempati satuan rumah susun.  

Pada prakteknya ijin menempati banyak yang dialihkan. Maraknya 

peralihan ijin menempati ini dikarenakan selain kurangnya pengetahuan 

hukum mengenai “ijin menempati” yang dianggap sebagai sewa oleh 

pemegang ijin. Pada proses pengalihan hak menempati itu, umumnya, 

pemohon hak yang baru harus membayar sejumlah uang yang tidak sedikit 

sebagai ganti rugi kepada pemegang ijin yang lama. 
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SK yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya pun kurang bisa 

“melindungi” RUSUNAWA sebagai aset negara. Kelemahan-kelemahan itu 

antara lain : 

1. Pada angka 2 SK Walikota mengatur masalah jangka waktu ijin 

penempatan rumah. Setelah jangka waktu berakhir, pemegang ijin 

diwajibkan memperpanjang ijin penempatan rumah. Tidak diatur 

dalam SK bahwa apabila jangka waktunya sudah berakhir pemegang 

ijin harus mengembalikan satuan rumah susun yang ditempatinya 

kepada Pemerintah Kota Surabaya. Seharusnya, kewajiban pertama 

yang harus dilakukan pemegang ijin yang ijinnya sudah berakhir 

adalah mengembalikan satuan rumah susun yang selama ini 

ditempati. Setelah itu pada angka berikutnya bisa dicantumkan hak 

untuk memperpanjang ijin menempati tersebut.  Pada saat jangka 

waktu ijin menempati itu sudah habis, perlu ditinjau ulang 

pemakaian/penempatan rumah susun oleh pemegang ijin. Apabila 

jangka waktu ijin menempati tersebut sudah habis dan  pemegang ijin 

sudah mampu untuk membeli rumah  maka satuan rumah susun yang 

dikuasainya dikembalikan ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan 

selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya memberikan satuan rumah 

susun tersebut kepada yang berhak. Dengan menuliskan aturan yang 

jelas, maka diharapkan bisa meminimalisir penyimpangan-

penyimpangan seperti yang sekarang ini terjadi. 
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2. Pemerintah Kota mengeluarkannya SK baru yang di stempel “balik 

nama” untuk ijin menempati yang sudah dialihkan dengan Surat 

Pengalihan Hak Sewa. Ditambah lagi, dicantumkannya biaya balik 

nama dalam tanda bukti penerimaan retribusi. Hal ini membuat 

seolah-olah Pemerintah Kota Surabaya mensahkan peralihan ini. 

Seharusnya Pemerintah Kota Surabaya lebih tegas dalam melarang 

peralihan ini, sehingga pelanggaran semacam ini tidak terjadi. 

 

Peralihan ijin ini sangat bertentangan dengan tujuan RUSUNAWA 

dibangun. RUSUNAWA dibangun agar masyarakat yang tidak mampu tetap 

bisa mendapatkan hunian yang layak.  Keputusan Menteri Negara dan 

Permukiman nomor 10/KPTS/1999 tentang Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan Rumah Susun pasal dua huruf d menyebutkan bahwa: 

d.  Untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa bagi 
masyarakat yang belum mampu, Pemerintah memberikan 
subsidi berupa tanah, atau pembiayaan, atau bangunan, atau 
prasarana dan sarana dasar, atau kombinasi diantaranya sesuai 
dengan tingkat kemendesakan untuk pemenuhannya 
kemampuan kelompok sasaran masyarakat yang akan 
menghuni, dan kemampuan Pemerintah Daerah setempat.  

 

Jadi pembangunan RUSUNAWA mendapatkan subsidi dari pemerintah dan 

yang berhak mendapatkan subsidi ini adalah orang yang belum mampu. 

Dengan demikian, pemegang ijin seharusnya adalah orang yang tidak 

mampu membeli rumah, bukan orang yang mampu membeli rumah, dan 
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kemudian menyewakan/mengontrakan, bahkan memindahtangankan hak 

menempatinya.  

Pada pengalihan hak menempati satuan rumah susun di 

RUSUNAWA, pemegang ijin mendapatkan sejumlah uang sebagai ganti 

rugi. Sedangkan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang menguasai 

RUSUNAWA hanya menerima pendapatan dari biaya balik nama. Dari 

jumlah pendapatan yang diterima sangat jauh perbedaannya. Hal ini tentu 

saja juga kurang tepat, karena berarti selain merampas hak orang lain yang 

lebih berhak untuk mendapatkan hak menempati satuan rumah susun di 

RUSUNAWA, juga merugikan Pemerintah Kota Surabaya dengan mencari 

keuntungan untuk kepentingan sendiri.  

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Kota Surabaya harusnya lebih 

tegas dalam melarang peralihan hak menempati. Secara eksplisit harus 

dijelaskan bahwa peralihan hak menempati itu dilarang dan tidak perlu diberi 

embel-embel “tanpa ijin dari walikota Surabaya”. Tanpa atau dengan ijin 

Walikota Surabaya, peralihan hak menempati itu bertentangan dengan tujuan 

dibangunnya RUSUNAWA. Satu-satunya yang berhak untuk memberikan 

ijin menempati adalah Pemerintah Kota Surabaya sebagai pengelola 

RUSUNAWA. Dengan membuat surat pengalihan hak sewa, Pemerintah 

Kota Surabaya seolah-olah “dipaksa” untuk memberikan ijin menempati 

kepada orang yang telah memberikan sejumlah uang ganti rugi kepada 

pemegang ijin.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengalihan Ijin Menempati Rumah Susun Sederhana Sewa Tanty Rachmawati



 45

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pada prakteknya, Pemerintah 

Kota Surabaya memberi kemungkinan untuk peralihan ijin menempati. 

Sebagai alternatif cara mengalihkan ijin menempati rumah susun yang lebih 

sesuai dengan  karakteristik RUSUNAWA adalah dengan mekanisme 

pelepasan ijin menempati RUSUNAWA. Pelepasan ini bisa dilakukan 

dengan cara pemegang ijin melepaskan hak menempatinya dengan 

mengembalikan ke Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya 

kemudian memberikan proritas kepada pihak lain yang telah memberikan 

ganti rugi untuk mendapatkan hak menempati itu. Ganti rugi yang dimaksud, 

bukan untuk mengganti hak menempati RUSUNAWA yang telah dilepas, 

tetapi untuk mengganti bangunan yang telah dirubah atau direnovasi. Dengan 

demikian, jumlah uang ganti ruginya tidak besar dan tidak merugikan mohon 

baru.   

 

2. Akta Notariil Dalam Peralihan Hak Menempati  

 

 Peralihan ijin menempati rumah susun di RUSUNAWA, 

sebagaimana tersebut di atas, selama ini dilakukan di bawah tangan. Sebagai 

wacana baru, Pemerintah Kota Surabaya  mensyaratkan akta notariil dalam 

pelaksanaan peralihan ijin menempati tersebut.  

Perjanjian peralihan ijin menempati yang selama ini dipergunakan 

adalah “Surat Pengalihan Hak Sewa” yang dibuat di bawah tangan. Surat 

Pengalihan Hak Sewa ini dibuat dan ditangantangani oleh pemegang ijin 
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selaku yang mengalihkan dan orang yang telah memberi kompensasi kepada 

pemegang ijin atas peralihan ijin ini, selaku yang menerima pengalihan. 

Surat Pengalihan Hak Sewa berisikan kesepakatan kedua belah pihak bahwa  

pihak pertama (pemegang ijin) menyerahkan/hak penempatan rumah susun  

kepada pihak kedua. Dalam perjanjian tersebut tidak dituliskan besaran 

kompensasi yang harus dibayarkan pihak kedua ataupun hal-hal lain yang 

menyangkut pembayaran.  

Pada  Pada Surat Pengalihan Hak Sewa, yang dimaksudkan oleh 

pembuatnya untuk dialihkan adalah ijin menempatinya. Dalam hal ini, 

pemilihan kalimat “Surat Pengalihan Hak Sewa” kurang tepat. Karena ijin 

menempati bukan sewa. Ijin menempati berbeda dengan sewa. Ijin 

menempati timbul dari SK Walikota, dan oleh karena itu  masuk dalam 

wilayah hukum publik. Sedangkan sewa masuk dalam wilayah hukum 

perdata. Dan seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, hubungan 

hukum yang terjadi antara Pemerintah Kota dan pemegang ijin bukanlah 

sewa menyewa. Kesalahan ini terjadi dikarenakan para pemegang ijin 

menganggap bahwa mereka  menyewa satuan rumah susun dari Pemerintah 

Kota Surabaya dan uang retribusi yang dibayarkan selama ini dianggap 

sebagai uang sewa.   

Dalam Surat Pengalihan Hak Sewa,  Pemegang Ijin bertindak 

melebihi wewenang dan haknya.  Pemegang Ijin bukanlah orang yang berhak 

memberikan ijin menempati satuan rumah susun di RUSUNAWA. Bahkan 
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dalam SK Walikota juga disebutkan bahwa pemegang ijin dilarang untuk 

memindahtangankan (satuan rumah susun dan hak  menempati). 

Pasal 15 Undang – undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa : 

 “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai 
semua perbuatan, dan ketetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 
otentik, menjamin kepastian tanggal................”.  

  

Dari pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

termasuk peralihan ijin menempati dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan..  

 Pasal 16 Undang – undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  

menyebutkan bahwa kewajiban notaris adalah : 

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 
undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. 

 

Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa : 

Yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah 
alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti 
adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri 
atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai 
kemampuan bertindak  untuk melakukan perbuatan atau hal 
ini tidak dibolehkan oleh undang-undang.  

  

Dari alasan tersebut di atas, maka Notaris berhak untuk menolak membuat 

Surat Pengalihan Hak Sewa karena perbuatan atau hal itu tidak dibolehkan 

oleh undang-undang . 
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 Pasal 10 ayat (2) UURS mensyaratkan pemindahan hak dilakukan 

dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemindahan hak pada pasal 10 

ayat 2 UURS ini alas haknya jelas, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 

10 ayat 1 UURS, yaitu dengan cara pewarisan atau dengan cara pemindahan 

hak  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku disini yang dimaksud adalah pasal 37 Peraturan 

Pemerintah  No 24  tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagai berikut : 

Pengalihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 
susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 
dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak 
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya 
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat 
oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 37 diatas menyebutkan hak milik atas satuan rumah susun. Jadi 

RUSUNAWA tidak termasuk dalam ketentuan ini, karena dari hak 

menempati, kepemilikan satuan rumah susun tidak beralih dan atas satuan 

rumah susun di RUSUNAWA tidak ada sertifikat yang bisa dibalik nama . 

Pada hak milik atas satuan rumah susun peralihan hak dilakukan dengan akta 

PPAT, karena berkaitan dengan proses balik nama sertifikat satuan rumah 

susun yang dialihkan haknya.  

Sebagai alternatif, Surat Pengalihan Hak Sewa bisa diganti dengan 

“Akta Pelepasan Hak Menempati” yang antara lain berisikan kesepakatan 

kedua belah pihak. Bahwa pihak kesatu (pemegang ijin) bersedia untuk 

mengajukan permohonan pencabutan ijin menempati dan mengajukan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengalihan Ijin Menempati Rumah Susun Sederhana Sewa Tanty Rachmawati



 49

permohonan kepada Pemerintah Kota Surabaya agar memberikan prioritas 

kepada pihak kedua (calon pemegang ijin) untuk mendapatkan Ijin 

Menempati dari Walikota Surabaya. Akan tetapi, dengan menggunakan akta 

notariil, maka biaya yang ditanggung oleh para pihak menjadi besar. Padahal 

para pihak, biasanya dari masyarakat yang kurang mampu ditambah lagi, 

nilai ganti rugi pada satuan rumah susun di RUSUNAWA tidak besar, hal ini 

tentu tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk akta 

notariil. Wacana menggunakan akta notariil tidak perlu karena sangat 

memberatkan.     

Bila akta notariil dirasa memberatkan, akan tetapi Pemerintah Kota 

Surabaya merasa bahwa akta di bawah tangan kurang kuat pembuktiannya, 

maka alternatif yang bisa dipergunakan adalah dengan legalisasi Notaris. 

Pasal 1874 a BW menyebutkan : 

Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, 
dapat juga, diluar hal yang termaksud dalam ayat kedua 
pasaal yang lalu, pada tulisan-tulisan dibawah tangan yang 
ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang 
notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh 
undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si 
penandatangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan 
kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada si 
penandatangan dan bahwa setelah itu penandatangan telah 
dilakukan dihadapan pegawai tersebut. 

  

 Ada orang berpendapat, bahwa dengan dilegalisasinya surat di bawah tangan 

itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik, dengan lain 

perkataan surat itu dianggap seolah-olah itu dibuat oleh-atau dihadapan 

notaris. Pendapat sedemikian adalah salah, oleh karena surat sedemikian, 
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sekalipun itu telah dilegalisir, tetap merupakan surat yang dibuat di bawah 

tangan. Perbedaan surat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk 

itu dengan surat di bawah tangan yang tidak dilegalisir ialah, bahwa surat di 

bawah tangan yang dilegalisir mempunyai tanggal yang pasti, tanda tangan 

yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal-dan dibubuhkan oleh 

orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang 

membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat 

mengatakan, bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, oleh karena isinya 

telah terlebih dahulu dibacakan kepadanya, sebelum ia membubuhkan tanda 

tangannya di hadapan pejabat itu.17 

                                                 
17 G.H.S. Lumban Tobing, , Peraturan Jabatan Notaris, cetakan  ke-3, Erlangga, Jakarta, 
1983 hal 289 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. KESIMPULAN 

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 

52 
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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 
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“Balik Nama” ataupun secara peraturan, hal yang menyangkut larangan 

untuk dipindahtangankan kurang jelas dan tegas. 

 

2. SARAN 

 

a.  Karena terjadi kekosongan hukum mengenai RUSUNAWA, maka perlu 

adanya peraturan yang mengatur mengenai RUSUNAWA secara khusus. 

Banyak terjadi penyalahgunaan ijin menempati dengan 

memindahtangankan ijin menempati tersebut atau menyewakan satuan 

rumah susun yang di dapat dengan ijin menempati. Oleh karena itu 

Peraturan mengenai RUSUNAWA sangatlah mendesak (urgent). 

Penggunaan istilah RUSUNAWA sebaiknya diganti karena ada istilah 

“sewa” yang menyebabkan asumsi bahwa RUSUNAWA satuan rumah 

susunnya disewakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan akhirnya 

memicu penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan yang benar. 

Alternatif penyelesaian lain dalam permasalahan ini adalah Hubungan 

hukum antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemegang Ijin selama ini 

dalam wilayah publik, sebaiknya hubungan hukumnya diganti menjadi 

sewa menyewa, masuk dalah wilayah hukum perdata. 
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b. Untuk masalah pengalihan ijin  menempati rumah susun, lebih tepat bila 

menggunakan mekanisme  pelepasan ijin. Pemegang ijin melepaskan 

haknya untuk menempati dan mengembalikan kepada Pemerintah Kota 

Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya memberikan prioritas kepada 

pihak lain yang telah membayar ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud, 

bukan untuk mengganti hak menempati RUSUNAWA yang telah 

dilepas, tetapi untuk mengganti bangunan yang telah dirubah atau 

direnovasi. Dengan demikian, jumlah uang ganti ruginya tidak besar dan 

tidak merugikan pemohon baru.  Pelepasan hak menempati ini cukup 

dilakukan di bawah tangan yang dilegalisasi, karena pada prinsipnya  

RUSUNAWA dibangun untuk masyarakat golongan rendah yang tidak 

mempunyai banyak uang. Biaya untuk pembuatan akta notariil akan 

sangat memberatkan. 
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