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lsi Ringkasen .
• 

1. :,:a8ala h "Pene Iitian. 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh kotu adalah per
tumbuhan penduduk yang sangat tinggi yang berasal dari per
tambahan alamiah (kelahiran) maupun urbanisasi, sedangkan 
Jumlah dan luas tenah yang tersedia sangat terbatas. Hal ini 
depat menimbulkan permasalahan dalam pembangunan perumahan 
dan per.lukirnan. 	 ' 

sampai saat ini pengembangan wilayah kota cenderung 
!,,8sih bersifat horizontal. Wilayah kota tidal, dapat secars 
terus menerus bertambah luas, wilayah kota akan teresa men
;jcdi semakin sempit dan terbatas dengan padatnya lingkungan 
pemuldman dan fssili tas umum. 

Den~an bertambah sempitnya wilayah kata dan untuk 
i11eng0ptima~,;an penggunaan tanah yang terbata::l di kota, :naka 
perlu upaya pengembangan kata secara vertlkal, yaitu dengan 
:nec.1bangun gedung-gedung bertingkat, termasuk di dalamnya ru
;nah lOusun. 

pada rumah ::lusun ada bagian-bagian tertentu yBng dapat 
d iliki secara pribadi, dan ada bagian-bagian lain yang me
rupakan milik bersama, di samping fasilitas umum dan 80sial 
yanG disediakan aleh pengelola rumah susun. 

Sehubungan dengan uraian singkat di stas, permasalahan 
yen; hend2.k dika ji dalam penelitian ini adalah apakah hak ;ni
Ii!: atas s8tuan rumah ::lusun dapat dialihkan kepada orang lain?, 
h8k atas tana\:l bersama itu berups hak milik, hak guna bangu
nan stau hak lain ?, apa tanda bukti hal.; milik stas satuan 
ruonah SU8un ? 
2. 	Tujuan Penelitian. 

'Penelitisn ini bertujuan untul{ mendapatkan kejl'lasan 
::;engenai pelaksanaan Undang-undang tentang.Rumah sus~n, dan 
peraturan pelaksanaannya khususnya mengensl sysrat-syarat 
pemilikan dan perslihan hak milik atas satuan rumah susun, 
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k etas tanah bersama, dan tanda bUKti hak milik atas satuan 
l"LECah 8usun di Rumah Susun Menanggal dan Rumah Susun Sewa 
:c.Yjeun Rejo Surabaya. 

3. ;·]etode Penelitian. 

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian yang 
2ertipe doktrinal atau penelitian normatif yaitu penelitian 
ya menggunakan sUl?lber data sekundair atau sumber data yang 
beras;'ll darl bahan kepustakaan. ,'1etode penelitian ini adalah 
;netode deskriptif analisis ya itu penel i tian dengan menggun&
Ksn data sekundair ditunjang dengan data lapangan. 

Lokasi penelitian ini adalah Rumah SUHun Nenanggal dan 
Rumab Susun Sewa Bangun Rejo Surabaya. Sebagai respondennya 
adalah penghuni rumah susun, Kantor cabang Perum Perumnas 
Surabaya, Kal-:snwil EPII Propinsi Jawa Timur, Kepala Kantor 
Pertanahan r::otamadya Surabaya, Kepala eabang BTl'! surabaya, 
f.eClala Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya. 

Sumber datanya, meliputi aatautama yaitu data yang 
'jen] sa 1 (lari bahan kepustakaan, data penunjang yeitu data 
yan" diperoleh di lapangan (diperoleh dari para responden). 

r~:etode pengumpulan datanya adalah dil"kukan dengan 
.<a''iancara langsung dan/atau dengan memberikan daftar perta
ny8an (questionare) kepada para responden. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
"dalah analisis kualitatif, yaitu data yang sudah diperoleh 
c.iuji dengan metode interpretasi dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan teori hukum pertanahan di I!!done
sia, sebingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulsn. 

4. ?~es:LlJlPulan dan saran. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian 
ini adalah hak milik atas satuan rumah susun dapat dialihkan 
kspada orang lain yang memel'l.uhisyarat sebagai subjeknya, 

k. etas tanah bersama pada Rumah Susun Nenanggal berupa hak 
'Suna bp"''runan, dan sampai saat ini satuan rumah susun ~;emmg'-

1 tai.dl buktinya belum berupa sertipikat l?:~k milik atas 
~3at;uan rumah susun karena masih dalam proses penyelesaian di 
£')ntor Pertanahan Kotamadya Surabaya. 

Saran-saran yang dapat disampaikan pada ;::>enelitian ini 
",dalah pengalihan hak milik atas satuan rumah susun cukup di
beritahukan saja kepada Perum Perumnas dan pengalihannya cu
lex? dibuktikan dengan akta Notaris, Hak atas tanah bersama 
ya sekarang berupa hak gune bangunan, agar dltingk,ltkan 
men di hak milik bersama atas tanat, dan tanda bukti serti
'}il,et hak milik atas satuen rumah susun hendaknya segera di
,;:,ercepat proses penyelesaiannya, khususnya bagi para penghul'li 

rig sudah l::lel'lbayar lunas. 
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UTA PENGANTAR 

:Fuji syukur kami panjattan kepada Tuhar: yang jfaha 

:':sa, ;mrena atas berkat rahmat dan hidayah-!~ya, penelitio.n 

susml Dr KOTAr·1ADYA DAlillAH TIEGHT II S1JRAIlAYA" 

ini dBpat diselesaitan. 

~enyelesaian penYUBunan laporan hasi! pene ian 

ini ":;idak s dari bantuar; para pihak yang terlw 

.litian ini. Untuk itu ka:ni menyampaikan terima kasih 

yo n;:; sebase r-besarnya, khususnya kepada Kaditaospol Pro pin

3i Jewe Timur, Kakansoapol Kotamadya .Surab2ya, 

a2 bang Peru::; PerUrnn3S Surabaya, Kakanwil 3E~ Propinsi J;:l\'la 

'':; imur, Kepa la Kantor l'ertanahan Xot£lln2dya SurabaY2·, Ke la 

Tabu~g8n Negara Surabaya, dan KBpa18 

·..:snah dan Rumah Kotamadya Surabaya. 

menyadari dalam penyusunan laporan hasil pene

l.i;:ian ini belurrJ dapat disajikan seeara sempurna. Oleh l{G

rene itu, lwmi ssngat mengharapkan mBsukan dan krit n 

demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga pe

nelit n ini 1'Is:r,berilG3n manfaat bagi penger.,1:;angaJ: 

huan khc:s usnya ilmu hukmlJ. 

sur<::b8ya, Juli 1992 

Ketua Peneliti 

Soedalhar,3.H .. 
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