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Abstract 

 This study aims to describe the cooperation that occurred between the Government of Sidoarjo District with the 

Government of Tambak Sawah Village involved in the management of a simple rental apartment Tambak Sawah. This is motivated 

by the policies implemented by the government through the Ministry of Public Works in realizing decent housing in the form of 

apartment for Low Income Community (MBR) which will be established in Sidoarjo regency and located in the village cash land 

Tambak Sawah. So that formed a simple apartment rental management agreement rent Tambak Sawah, Sidoarjo Government as the 

owner of a simple rental apartment building which is a grant from the Ministry of Public Works with the Village Government 

Tambak Sawah as the owner of the land. 

 This research uses descriptive qualitative research method. Data collection techniques used with observation methods, 

document studies and interviews in depth, the determination of informants conducted by purposive and snowball sampling where the 

parties are considered to understand the simple apartment rental management cooperation Tambak Sawah. Data analysis using 

qualitative analysis refers to Sugiyono with data reduction stage, data presentation and draw conclusion. 

 The result of the research shows that the pattern of simple apartment rental management of Tambak Sawah rent is 

dividing the result between the two parties. Then the cooperation is included in the pattern of Mutualistic Partnership. The form of 

cooperation is a form of cooperation of the utilization of regional property. The collaboration that was awakened to realize the 

important aspect of cooperation is seen from the percentage of the acquisition of the results, from both sides equally obtain the same 

result from the rental rental of Rusunawa Tambak Sawah. Various benefits received from this cooperation ranging from financial to 

non-financial. In the implementation of a simple apartment rental management Tampak Sawah quite effective because the capacity of 

the apartment units have been met and can create a social environment and the prosperous prosperous. 
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Pendahuluan 

Pada dasarnya perumahan atau rumah (papan) 

merupakan kebutuhan dasar manusia di samping 

pakaian (sandang) dan makanan (pangan). Sehingga 

rumah (papan) menjadi salah satu kebutuhan primer 

masyarakat Indonesia. Untuk itu dalam hubungan 

fungsi rumah merupakan sarana untuk pengamanan diri 

manusia dari segala ancaman, sekaligus sebagai tempat 

pusat pendidikan manusia pertama kali melalui 

keluarga yang terjalin didalam rumah tersebut, serta 

rumah memberikan ketenangan dan ketentraman diri. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) 

menegaskan “setiap orang berhak hidup, sejahtera, 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat.”. Telah 

disejalaskan dalam UUD Pasal 28H ayat 1 bahwa 

setiap orang atau warga negara Indonesia memiliki hak 

untuk dapat hidup dengan sejahtera dengan tempat 

tinggal yang layak. Oleh karena itu, negara 

bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak 

akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak 

dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, khususnya 

kepada masyarakat yang kurang mampu dalam 

memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman 

dalam pasal 1 menjelaskan bahwa rumah adalah 

bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat 

tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, 

cerminan harkat dan martabat penguninya, serta aset 

bagi pemiliknya. Rumah sebagai bangunan merupakan 

bagian dari suatu pemukiman yang utuh. Rumah tidak 

semata-mata merupakkan tempat bernaung untuk 

melindungi diri dari segala bahaya, gangguan dan 

pengaruh fisik lainnya, melainkan juga tempat tinggal, 

tempat istirahat setelah menjalani aktivitas sehari-hari. 

Oleh karena itu, rumah harus mampu memenuhi hasrat 

pemenuhan kebutuhan manusia lainnya seperi 

pemenuhan secara jasmani maupun rohani untuk 

kelancaran kehidupan sehari-hari. 

Di samping itu, adanya rumah sendiri dapat 

memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi 

dan perluasan lapangan kerja. Mengingat besarnya 

kebutuhan perumahan dan kemampuan sebagian besar 

masyarakat yang masih rendah serta keterbatasan 

kemampuan masyarakat dalam memperoleh rumah, 

maka peningkatan pembangunan rakyat dilakukan 

secara bertahap dan perlu ditetapkan prioritas-prioritas 

berdasarkan mendesaknya kebutuhan perumahan dari 

berbgai golongan masyarakat. Serta memerhatikan 

manfaatnya dalam menunjang pembangunan sosial 

ekonomi, terutama dalam menunjang usaha perluasan 

lapangan kerja. 

Perumahan dan permukiman tidak akan 

pernah berhenti sebagai sumber permasalahan di 
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Indonesia diiringi dengan tingkat kepadatan penduduk. 

Permasalahan permukiman yang paling sering 

dijumpai terutama di perkotaan saat ini adalah 

pertambahan penduduk yang pesat maupun dari 

urbanisasi, mahalnya biaya pembangunan rumah di 

kota yang disebabkan karena langkahnya tanah 

perumahan, terbatasnya ekonomi penduduk untuk 

membeli atau membangun rumah, serta prasarana kota 

yang kurang memadai. Perkotaan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi masyarakat, karena pada umumnya 

perkotaan di Indonesia dijadikan sebagai pusat 

pemerintahan serta pusat perekonomian sehingga 

terjadinya urbanisasi di kota-kota besar. Masyarakat 

yang datang ke kota yang tidak mengalami 

peningkatan kualitas hidup akan menyebabkan 

permukiman kumuh (slum) maupun permukiman liar 

(squatter). Permasalahan permukiman di koa akan 

menjadi dampak yang sangat luas mulai dari aspek 

lingkungan hingga aspek ekonomi dan sosial. 

Dewasa ini untuk memenuhi kebutuhan akan 

perumahan yang meningkat bersamaan dengan 

pertambahan penduduk yang terjadi, diperlukan 

penanganan dengan perencanaan yang seksama dari 

pemerintah, disertai keikutsertaan dana dan sumber 

daya yang ada di dalam masyrakat. Padatnya penduduk 

di Indonesia menjadi salah satu faktor permasalahan 

dalam kebutuhan akan perumahan, karena semakin 

tinggi perumbuhan penduduk tidak dapat dibarengi 

dengan adanya pertumbuhan perumahan pula. 

Sehingga mengakibatkan adanya backlog, yang mana 

terjadi suatu kesenjangan antara jumlah rumah 

terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dalam kebijakan dan strategis 

penyediaan perumahan Tahun Angkatan 2015-2019 

data dari hasil perhitungan backlog yang ada di 

Indonesia menurut konsep penghunian adalah sebesar 

7,6 Juta unit, sedangkan backlog menurut konsep 

kepemilikan sebesar 13,5 Juta unit, dan 3,4 Juta unit 

rumah tidak layak huni pada tahun 2014. Hal tersebut 

terlihat bahwa kebutuhan akan perumahan di Indonesia 

sangat tinggi seiring dengan tingginya perumbuhan 

penduduk.  

 Salah satu alternatif pemerintah dalam 

mengatasi berbagai permasalahan di perkotaan adalah 

pembangunan rumah susun. Di samping sebagai 

tempat tinggal atau hunian bagi warga kota yang padat 

penduduknya, juga merupakan pengembangan wilayah 

kota secara vertikal. Dibangunnya rumah susun beserta 

infrasruktur pendukungnya menjadi bagian dari upaya 

penataan kawasan kumuh di kota dan menjembatani 

masyarakat yang belum mendapatkan tempat tinggal 

yang layak huni. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Rumah susun, pembangunan rumah 

susun bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah 

susun yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan 

berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang 

terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, 

dan budaya. Serta memenuhi kebutuhan sosial dan 

ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan 

masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan 

pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman 

yang layak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah. meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang 

terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan 

kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan 

seimbang dengan memperhatikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. 

 Terdapat perbedaan dari adanya rumah susun 

yang dibangun di Indonesia diantaranya, (a) Rumah 

susun umum (b) Rumah susun khusus (c) Rumah susun 

negara (d) Rumah susun komersial. Dengan adanya 

berbagai macam rumah susun, fungsi dan 

peruntukkanya pun berbeda-beda, yang mana rumah 

susun umum adalah rumah susun yang diperuntukkan 

untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan 

cara perolehannya masyarakat dapat menyewanya, 

yang selanjutnya dinamakan rumah susun sederhana 

sewa (rusunawa). Berikut data pembangunan rusunawa 

di Indonesia: 

Tabel 1.1 

Pembangunan Rusunawa di Indonesia tahun 2010-

2014 

 

 

 

 

 

Sumber: PUSDATIN-Kementerian PUPR tahun 2015 

Melihat tabel 1.1 menyatakan bahwa 

pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) pada kurun waktu tahun 2012 hingga 

tahun 2014 yang ada di Indonesia terus mengalami 

peningkatan jumlah rusun. Hal tersebut, diketahui 

bahwa memang penanganan permasalahan tempat 

tinggal merupakan sebuah permasalahan yang serius di 

Indonesia serta usaha pembangunan rumah susun bagi 

rakyat Indonesia menjadi tolok ukur. 

Seperti di Kabupaten Sidoarjo, rusunawa 

merupakan salah satu solusi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sidoarjo untuk memenuhi kebutuhan rumah 

layak huni bagi golongan masyarakat berpenghasilan 

rendah. Pembangunan secara vertikal ini banyak 
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diminati oleh masyarakat. Solusi ini merupakan 

bantuan dari pemerintah untuk dapat mempermudah 

masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat 

memperoleh tempat tinggal yang layak huni. Dalam 

pembangunannya  Sedangkan Rusunawa yang ada di 

Kabupaten Sidoarjo terdapat 5 rusunawa diantaranya, 

 

 

 

Tabel 1.4 

Jumlah Rusunawa di Sidoarjo  

Nama 

Rusunawa 

Jumlah Twin 

Blok 

Rusunawa 

Jumlah Unit 

kamar 

Rusunawa 

Ngelom 5 384 

Bulusidokare 3 124 

Pucang 3 321 

Wonocolo 4 288 

Tambak sawah  8 384 

Jumlah 23 1.402 

Sumber: KA UPT Rusunawa 2017 (data diolah) 

Dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat 5 

lokasi rusunawa yang terdapat di kabupaten Sidoarjo 

dengan jumlah unit kamar terbanyak berada pada 

rusunawa tambak sawah dan rusunawa Ngelom dan 

Tambak Sawah yaitu dengan 384 unit kamar, dan 

jumlah paling sedikit beradadi rusunawa Bulusidokare 

dan rusunawa Pucang dengan jumlah 198 unit kamar 

serta jumlah keseluruhan hingga menyentuh angka 

1.402 unit kamar yang ada di Sidoarjo.  

Pada dasarnya dalam pengelolaan rusunawa 

dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau 

badan layanan umum. Agar pembangunan dari 

rusunawa dapat berjalan dengan optimal dan efektif 

sehingga perlu adanya pengelolaan rusunawa yang 

baik. Rusunawa di kabupaten Sidoarjo dirancang 

dengan pola pengelolaan rusunawa sesuai dengan 

peraturan-peraturan untuk pengelolaan rumah susun. 

Tugas pengelolaan rusunawa sendiri di Kabupaten 

Sidoarjo sendiri dikelola oleh Dinas Perumahan dan 

Permukiman Sidoarjo dan dalam tugas operasional 

teknis dilakukan oleh UPT Rusunawa. Keberadaan 

rusunawa ini selain bisa untuk menambah Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), juga dapat menanggulangi 

permukiman kumuh yang berkembang tidak sehat dan 

menjembatani masyaraat untuk mendapatkan tempat 

hunian yang layak dengan cara sesuai dengan kondisi 

atau kemampuan mereka. 

Namun, dalam perkembangannya 

pengelolaan rusunawa dilakukan kerjasama dengan 

pihak lain. Seperti halnya rusunawa di Desa Tambak 

Sawah yang terdapat di Kecamatan Waru, kerjasama 

tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan 

Pemerintah Desa Tambak Sawah sejak tahun 2008. 

Kerjasama tersebut terjadi karena lahan yang 

digunakan pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk 

pembangunan rusunawa di atas tanah milik desa 

Tambak Sawah. Adanya kerjasama tersebut diharapkan 

agar dalam pengelolaan rusunawa dapat berjalan lebih 

efektif sesuai dalam peraturan undang-undang. Selain 

itu, dalam kerjasama ini semua pihak dapat 

diuntungkan dengan manfaat finansial maupun 

finansial.  

Oleh karena itu penelitian ini di anggap 

menarik karena terdapat sebuah kerjasama pengelolaan 

rusunawa antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

dengan pemerintah Desa Tambak Sawah. Dengan 

adanya kerjasama tersebut harapannya adalah 

pengelolaan rusunawa yang jauh lebih efektif dengan 

pola kerjasama yang baik. Sehingga penyelenggaraan 

rusunawa dapat tercapai sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat. 

 

Kerjasama 

Kerjasama berasal dari bahasa Inggris yaitu 

“Cooperate”, ”Cooperation”, atau “Cooperative”. 

Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kerja 

sama atau bekerjasama. Adapun pengertian kerjasama 

adalah kegiatan atau usaha yang diakukan oleh 

beberapa orang (lembaga atau pemerintah) untuk 

mencapai tujuan bersama. 

 Pengertian lain dari kerjasama adalah suatu 

perbuatan bantu-membantu atau suatu perbuatan yang 

dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan 

bersama. Tujuan daripada orang-orang melakukan 

kerjasama adalah untuk mewujudkan apa yang menjadi 

tujuan bersama mereka. Agar orang-orang yang 

bekerjama ittu dapat mencapai tujuan maka perlu 

adanya hubungan yang baik. Hubungan yang dilakukan 

orang-orang dalam usaha mencapai tujuan bersama 

dinamakan hubungan kerja. Dengan demikian daam 

kerjasama paling tidak terdapat dua unsur yaitu 

bersama dan hubungan kerja. 

Menurut Sentanoe Kertonegoro kemitraan  

adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar 

pihak, menempatkan kedua pihak dalam posisi 

sederajat. Pendapat lain dalam “The American 

Heritage Dictionary” kemitraan (partnership) 

didefinisikan sebagai:  

“a relationship between individuals or groups 

that is characterized by mutual cooperation 

and respondility, as for the achievment of a 

specified goals”. 
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Dalam mewujudkan kerjasama yang baik 

terdapat sejumlah prinsip, nilai (value) dan konsep 

dasar yang harus diperhatikan. Prinsip yang sangat 

penting dan tidak dapat ditawar dalam menjalin 

kemitraan adalah saling percaya antar institusi/lembaga 

yang bermitra. Adapun nilai (value) yang diperlukan 

yakni karakteristik atau kulitas SDM untuk mencapai 

visi dan misi organisasi. 

 Kerjasama dapat juga disebut dengan istilah 

“kemitraan”, yang artinya adalah suatu strategi bisnis 

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka 

waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip salaing membutuhkan dan saling 

membesarkan. 

 Selain itu, ada beberapa aspek yang 

terkandung dalam kerjasama, yaitu: 

a. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama dapat 

terlaksana minimal ada dua orang/pihak yang 

melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses 

tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari 

dua orang atau kedua pihak yang bekerjasama. 

b. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut 

terjadi karena adanya aktvitas yang dikehendaki 

bersama, sebagai alat untuk menccapai tujuan dan ini 

membutuhkan strategis (bisnis/usaha). 

c. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi 

sasaran dari kerjasama tersebut, biasanya adalah 

keuntungan baik secara finansila maupun non finansial 

yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak. 

d. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa 

kerjasama tersebut dibatasi oleh waku, artinya ada 

kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama kerjasama 

itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan 

atau target yang dikehendaki telah tercapai. 

Keterpaduan dalam perencanaan rumah susun 

dibutuhkan untuk memperluas rentang pemindaian 

(span of scanning) terhadap aneka ragam masalah di 

lapangan. Salah satu asas manajemen penyelenggaraan 

rumah susun adalah asas keterpaduan, asas 

keterpaduan memberikan landasan agar rumah susun 

diselenggarakan secara terpadu dalam hal kebijakan 

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan 

pengendalian. Adanya kemitraan atau kerjasama 

memberikan landasan agar penyelenggaran rumah 

susun dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah dengan melibatkan pelaku usaha masyarakat 

ataupun pemerintahan desa dengan saling mendukung 

untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta 

diperolehnya hasil yang optimal.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan 

bahwa kerjasama adalah keterlibatan dua pihak yang 

membutuhkan sebuah hasil atau keuntungan dari 

kerjasama tersebut. Adapun yang dimaksud dalam 

penilitian ini adalah kemitraan/kerjasama yang 

dilakukan antar pemerintahan, yaitu pemerintah daerah 

dengan pemerintah desa. 

Kerjasama Lintas Sektor melibatkan dinas 

dan orang-orang di luar sektor dari bidangnya, yang 

merupakan usaha bersama mempengaruhi faktor yang 

secara langgsung atau tidak langsung terhadap 

manusia. Kejasama tidak hanya dalam proposal 

pengesahan, tetapi juga ikut serta mendefinisikan 

masalah, prioritas kebutuhan, pengumpulan dan 

interpretasi informasi, serta mengevaluasi. Kerjasama 

lintas sektor merupakan hubungan yang dikenali antara 

bagian atau bagian-bagian dari sektor-sektor yang 

berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada 

suatu masalah agar hasil yang diingkinkan dapat 

tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan 

atau efisien dibanding pihak tersebut berjalan sendiri. 

Prinsip kerjasama lintas sektor melalui pertalian 

dengan program di dalam dan di luar sektor dari 

keputusan kebijakan dan praktek organisasi sektor-

sektor yang berbeda. pemerintah di Pusat, di Daerah, 

dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah 

(BUMN / BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa 

baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan.   

 

Program Rumah Susun 

 

Program rumah susun dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan perumahan dan untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi 

pembangunan perumahan maupun bangunan lain 

sebagai penunjang kehidupan masyarakat di daerah, 

maka perlu mengatur pembangunan dan 

penyelenggaraan rumah susun, dengan memperhatikan 

faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang hidup 

dalam masyarakat. Dan yang dimaksud dengan “rumah 

susun” adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, 

baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan 

merupakan satuansatuan yang masing-masing dapat 

dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk 

tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian 

bersama, benda bersama, dan tanah bersama.  

 

Bentuk Kerjasama Pengelolaan Rumah Susun 

 

Bangun Guna Serah 

 Perjanjian Bangun Guna Serah (Buil, 

Operate, And Transfer/ BOT) merupakan istilah yang 

baru dalam kegiatan ekonomi indonesia. Walaupun 

jika melihat sejarahnya konsep BOT sebenarnya 

merupakan konsep yang sudah memiliki umur yang 

cukup tua yaitu sekitar 300 sebelum masehi dilakukan 

di kota Eretria yunani (Athena). 

 Pada hakekatnya konsep BOT yang 

diterapkan pada proyek infrastruktur pemerintah,  

merupakan suatu  konsep  yang  mana  proyek  
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dibangun atas  biaya sepenuhnya perusahaan swasta, 

beberapa perusahaan swasta bekerjasama dengan 

BUMN  dan setelah dibangun  dioperasikan oleh  

kontraktor  dan setelah  tahap pengoperasian selesai, 

sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BOT, 

kemudian pengalihan proyek tersebut pada pemerintah 

selaku pemilik proyek. 

 Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai 

pengertian BOT. Menurut Clifford. W Garstang 

menyebutkan bahwa: 

“BOT adalah salah satu bentuk pembiayaan 

proyek pembangunan yang mana kontraktor harus 

menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek tersebut 

juga kontraktor harus menanggung pengadaan material, 

peralatan, jasa lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan 

proyek. Kontraktor diberikan hak untuk 

mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya 

sebagai penggantian atas semua biaya yang telah 

dikeluarkan untuk selama waktu tertentu”. 

 

Menurut Neal Bieker dan Cassie Boggs:  

“bahwa bentuk kerjasama BOT dapat dilakukan jika 

pemerintah atau badan usaha milik pemerintah 

mengadakan suatu perjanjian dengan suatu 

perusahaan 18ector swasta dimana perusahaan 

tersebut tersedia untuk membiayai, merancang, dan 

membangun suatu fasilitas atau proyek atas biaya 

sendiri, dan kepadanya diberikan hak konsesi, 

biasanya untuk suatu waktu yang telah ditentukan, 

hak untuk mengoperasikan fasilitas atau proyek 

tersebut dan mengumpulkan atau menyediakan 

barang-barang bagi kepentingan fasilitas atau 

proyek atau pendapatan lain dari pengoperasian 

proyek sebelum fasilitas atau proyek tersebut 

diserahkan kembali kepada pemerintah diakhiri 

masa konsesi”. 

Pengertian perjanjian Bangun Guna Serah 

dapat pula dirujuk menurut Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. 248/KMK.04/1995 

tentang perlakuan pajak  penghasilan terhadap  pihak-

pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk 

perjanjian bangun guna serah (Buil, Operate, And 

Transfer/ BOT), yang menyebutkan bahwa: 

“BOT adalah bentuk perjanjian kerja sama 

yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan 

investor, dimana pihak investor diberikan hak untuk 

mendirikan bangunan selama masa perjanjian Buil, 

Operate, And Transfer/ BOT, dan mengalihkan 

kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak 

atas tanah setelah masa bangun guna serah berakhir”. 

 Menurut keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. 470/KMK.01/1994 tentang 

tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang 

milik/kekayaan negara, yang menentukan perjanjian 

Bangun Guna Serah (Buil, Operate, And Transfer/ 

BOT) adalah: 

“Pemanfaatan barang/milik kekayaan negara berupa 

tanah oleh pihak lain, dengan cara pihak lain tersebut 

membangun bangunan atau sarana lain, berikut 

fasilitasnya diatas tanah tersebut, serta 

mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, 

untuk kemudian meyerahkannya kembali tanah, 

bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya 

tersebut beserta pendayagunaannya kepada 

departemen/lembaga yang bersangkutan selaku 

berakhirnya jangka waktu yang disepakati”. 

Sedangkan  menurut  Peraturan  Pemerintah  

Republik  Indonesia  No.  38 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 

2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, menyebutkan bahwa: 

“Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang 

milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain 

dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana 

berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh 

pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu 

yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan 

kembali tanah beserta bangunannya dan/atau saran 

berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka 

waktu”. 

 Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 

Menyebutkan: 

“Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik 

negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 

disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah 

beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya 

setelah berakhirnya jangka waktu”. 

Pada dasarnya BOT adalah salah satu bentuk 

pembiayaan proyek pembangunan yang mana 

kontraktor harus menyediakan sendiri pendanaan untuk 

proyek tersebut juga kontraktor harus menanggung 

pengadaan material, peralatan, jasa lain yang 

dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Sebagai 

gantinya kontraktor diberikan hak untuk 

mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya 

sebagai  ganti atas semua biaya yang telah dikeluarkan 

untuk selama waktu tertentu. 

Pelaksanaan pengadaan proyek infrastruktur 

menggunakan sistem BOT tidak lain adalah suatu 

kontrak atau perjanjian antara pemilik proyek 

(pemerintah) dengan pihak lain sebagai operator atau 

pelaksana proyek pemilik proyek memberikan hak 

pada operator atau pelaksana untuk membangun 

sebuah sarana dan prasarana  serta mengoperasikan 

untuk jangka waktu tertentu dan mengambil seluruh 

atau sebagian keuntungan dan pada akhir masa kontrak 
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harus mengembalikan proyek tersebut pada pemilik 

proyek. Apabila semuanya berjalan sesuai 

denganrencana maka pada akhir masa kontrak, atau 

pada saat proyek tersebut harus dikembalikan pada 

pemerintah maka kontraktor telah mendapatkan 

kembali semua biaya yang telah dikeluarkannya 

ditambah dengan sejumlah keuntungan yang 

diharapkan dari proyek tersebut. 

Build Operate And Transfer merupakan salah 

satu jenis kerja sama pemerintah dengan pihak swasta 

dalam penyediaan . Dalam Keputusan Presiden No. 7 

Tahun 1998 Tentang Kerja Sama  Pemerintah dan 

Badan Usaha Swasta. 

Dalam Pembangunan dan Pengelolaan 

Infrastruktur menyebutkan jenis perjanjian kerjasama 

yang meliputi dua kelompok perjanjian. 

Jenis perjanjian kerjasama dalam pengelolaan 

infrastruktur, dibedakan dari segi: 

a. Tariff, ongkos biaya, dan sewa, yang meliputi 

jenis perjanjian Build Operate And Transfer 

(BOT), Build Own Transfer (BOO), Develop 

Operate Transfer (DOT), Rehabilitate Operate 

Transfer (ROT), Rehabilitate Operate Own 

(ROO). 

b. Jadwal pembayaran amortisasi, yang meliputi 

jenis perjanjian Build Transfer, Build Lease And 

Transfer (BLT) dan Build Transfer And Operate 

(BTO). 

Bangun Serah Guna 

Pada Pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 

Menyebutkan: 

“Bangun serah guna adalah pemanfaatan Barang Milik 

Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan 

cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitas, dan setelah selesai pembangunan diserahkan 

untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam 

jangka waktu tertentu yang disepakati”. 

 Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah 

yang status penggunaanya ada pada pengguna barang 

dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas 

dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat 

dilakukan Bangun Serah Guna ataupun Bangun Guna 

Serah setelah terlebih dahulu diserahkan kapada:  

a) Pengelola Barang, untuk Barang Milik 

Negara; atau  

b) Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang 

Milik Daerah. 

Sebagaimana yang dimaksud bawasan nya 

pengelola Barang dengan mengikutsertakan pengguna 

barang sesuai tuas dan fungsi nya. 

 Jangka waktu Bangun Guna Serah atau 

Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun 

sejak perjanjian ditandatangani. Bangun Serah Guna 

Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara:  

a) Mitra Bangun Serah Guna harus 

menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota setalah selesainya 

pembangunan; 

b) Hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan 

kepada Gubernur /Bupati /Walikota ditetapkan 

sebagai Barang Milik Daerah;  

c) Mitra Bangun Serah Guna dapat 

mendayagunakan Barang Milik Daerah 

sebagaimana jangka waktu yang ditetapkan 

dalam perjanjian;  

d) Setelah jangka waktu pendayagunaan 

berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih 

dahulu diaudit oleh aparat pengawas intern 

Pemerintah sebelum penggunaannya 

ditetapkan oleh pengelola barang. 

 

Kerjasama Pemanfaatan  

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 Kerja Sama Pemanfaatan adalah 

pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh 

pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 

peningkatan penerimaan negara/daerah bukan 

pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan 

lainnya. 

Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik 

Negara/Daerah dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 

untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, 

dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang 

Milik Negara/Daerah tersebut; 

b. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui 

tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/Daerah 

yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan 

langsung; 

c. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan 

atas Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat 

khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b 

dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang 

dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar 

kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu 

pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian 

keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke 

rekening Kas Umum Negara/Daerah; 

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungan hasil 

Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil 

perhitungan tim yang dibentuk oleh: 

1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara pada 

Pengelola Barang dan Barang Milik Negara berupa 

tanah dan/atau bangunan serta sebagian tanah 

dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna 

Barang;  
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2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik 

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 

3. Pengguna Barang dan dapat melibatkan Pengelola 

Barang, untuk Barang Milik Negara selain tanah 

dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna 

Barang 

4. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik 

Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

5. besaran pembayaran kontribusi tetap dan 

pembagian\ keuntungan hasil Kerja Sama 

Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola 

Barang;  

6. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik 

Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, 

sebagian kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungannya dapat berupa bangunan beserta 

fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan 

perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek 

Kerja Sama Pemanfaatan;  

7. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai 

bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi 

pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada 

huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari 

total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;  

8. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian 

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal 

pengadaannya merupakan Barang Milik 

Negara/Daerah;  

9. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja 

Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau 

menggadaikan Barang Milik Negara/Daerah yang 

menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan  

10. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 

30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani 

dan dapat diperpanjang. Semua biaya persiapan Kerja 

Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya 

mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya 

pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban 

mitra Kerja Sama Pemanfaatan.  

 Pada penelitian ini, peneliti menemukan hasil 

dilapangan pada saat observasi bahwa dalam 

pembangunan Rumah Susun Sewa ini merupakan hasil 

hibah dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sidoarjo. Terbangun nya rumah 

susun sewa ini dibangun di atas Tanah Kas Desa yang 

pada akhirnya Pemerintahan Daerah melakukan 

kerjasama dengan Pemerintahan Desa. 

 

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 

Dalam kamus Bahasa indonesia disebutkan 

bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan 

mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu 

dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang 

membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi atau proses yang memberikan pengawasan 

pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pencapai tujuan. 

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian 

pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok 

orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam 

mencapai tujan tertentu. Griffin mendefinisikan 

manajemen sebagai berikut:  

“Management is the process of planning and 

decision making, organizing, leading and controlling 

and organization human, financial, physical and 

information recources to archieve organizational goals 

in an efficient and effective manner” 

Menurut suharsimi, pengelolaan adalah 

substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti 

suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, 

merencana, mengorganisasikan, melaksanaan sampai 

dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan 

kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu 

itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan 

peningkatan pengelolaan selanjutnya. 

Sedangkan Marry Parker mendefinisikan 

pengelolaan merupakan seni atau proses dalam 

menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian 

tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, 

terdapat tiga faktor yang terlibat, diantaranya: 

1. adanya penggunaan sumber daya 

organisasi, baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya lainnya 

2. proses yang bertahap mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengimplementasian, hingga 

pengendalian dan pengawasan. 

3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan 

Manulang mengatakan istilah pengelolaan 

mengandung tiga pengertian yaitu; manajemen sebagai 

suatu proses yang diartikan proses mana pelaksanaan 

suatu tujuan tertentu diselelenggarakan dan diawasi, 

manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang 

melakukan aktifitas manajemen diartikan kolektivitas 

orarang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, 

manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu 

adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada 

sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan terlebih dahulu. 

Pengelolaan dalam konteks rumah susun 

sederhana sewa menurut perda kabupaten Sidoarjo 

nomor 1 tahun 2015 adalah upaya terpadu yang 

dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah 

berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi 

Rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, 

pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian Rusunawa. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengelolaan dalam penelitian ini adalah suatu cara atau 
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proses yang dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, 

pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan 

efisien.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

digunakan dengan metode observasi, studi dokumen 

dan wawancara secara mendalam, penentuan informan 

dilakukan dengan purposive dan snowball sampling 

dimana pihak-pihak yang dianggap memahami 

kerjasama pengelolaan rumah susun sederhana sewa 

Tambak Sawah. Analisis data menggunakan analisis 

kualitatif merujuk pada Sugiyono dengan tahapan 

reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

 

Pembahasan 

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 

Kerjasama adalah suatu kegiatan atau suatu 

perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Tujuan daripada pemerintah 

daerah melakukan kerjasama adalah untuk 

mewujudkan tujuan dari apa yang telah direncanakan 

agar dalam prosesnya memperoleh hasil yang lebih 

efektif. Agar pihak-pihak yang bekerjama ittu dapat 

mencapai tujuan maka perlu adanya hubungan yang 

baik. Hubungan yang dilakukan orang-orang dalam 

usaha mencapai tujuan bersama dinamakan hubungan 

kerja. Dengan demikian daam kerjasama paling tidak 

terdapat dua unsur yaitu bersama dan hubungan kerja.  

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambak Sawah suatu 

kerjasama yang melibatkan orang-orang yang diluar 

sektor bidangnya, yang merupakan usaha bersama 

mempengaruhi faktor yang secara langgsung atau tidak 

langsung terhadap manusia. Kejasama tidak hanya 

dalam proposal pengesahan, tetapi juga ikut serta 

mendefinisikan masalah, prioritas kebutuhan, 

pengumpulan dan interpretasi informasi, serta 

mengevaluasi. 

 Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa merupakan 

realisasi dari salah satu bentuk dalam pemanfaatan 

barang milik negara. Dalam hal tersebut yang bertujuan 

untuk mengoptimalkan barang milik daerah untuk 

dapat didaya gunakan. 

 Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambak 

Sawah telah berjalan sembilan tahun dari tahun 2008. 

Dalam kerjasama tersebut terdapat mekanisme, hak 

dan kewajiban setiap pihak yang bekerjasama yang 

tertuang dalam surat perjanjian atau MoU 

(Memorandum of Understanding) yang mana telah 

disepakati oleh dua pihak yaitu pihak pertama 

Kabupaten Sidoarjo dan pihak kedua adalah 

Pemerintah Desa Tambak Sawah. Kerjasama 

dilatarbelakangi karena Kabupaten Sidoarjo 

mendapatkan aset dari Kementerian PU dalam bentuk 

bangunan Rumah Susun, dengan itu lokasi wilayah 

yang digunakan untuk membangun Rumah Susun 

tersebut adalah Tanah Kas Desa Tambak Sawah 

Kecamatan Waru Sehingga terjalin sebuah kerjasama. 

Dengan tujuan dari kerjasama tersebut akan 

memperoleh pembagian hasil dari sewa Rumah Susun 

tersebut. 

 Dalam kerjasama juga memerlukan aspek-

aspek dalam kerjasama, yang diantaranya, yaitu: 

a. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama dapat 

terlaksana minimal ada dua orang/pihak yang 

melakukan kesepakatan. Dalam kerjasama Pengelolaan 

Rusunawa Tambak Sawah dilaksanakan oleh dua 

pihak. Pihak pertama adalah Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo selaku pemilik dari gedung bangunan 

Rusunawa yang dalam pelaksanaan teknis, pembinaan 

dan pengawasan dilakukan oleh UPT Rusunawa Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo, 

sedangkan Pihak Kedua adalah Pemerintah Desa 

Tambak Sawah selaku pemilik Tanah Kas Desa (TKD) 

dalam teknis pengelola dilakukan oleh petugas 

pengelolaan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa 

Tambak Sawah. 

b. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut 

terjadi karena adanya aktvitas yang dikehendaki 

bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini 

membutuhkan strategis (bisnis/usaha). Adanya 

kerjasama ini dari kedua belah pihak sama-sama 

memiliki tujuan yang sama yaitu dalam Pengelolan 

Rusunawa Tambak Sawah dalam rangka pemenuhan 

tempat tinggal layak huni bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. Selain itu dari pihak pertama 

Kabupaten Sidoarjo adalah untuk merealisasikan 

mewujudkan penyelenggaraan rumah susun. 

Sedangkan pihak Kedua Pemerintah Desa adalah untuk 

memanfaatkan adanya Tanah Kas Desa. 

c. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi 

sasaran dari kerjasama tersebut, biasanya adalah 

keuntungan baik secara finansial maupun non finansial 

yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak. Target 

dari kerjasama pengelolaan rumah susun sederhana 

sewa ini secara finansial adalah adanya pembagian 

hasil dari peroleh tarif sewa rumah susun dengan 

persentase Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

mendapatkan 30%, Pemerintah Desa Tambak Sawah 

mendapatkan 30%, sisanya 40% adalah untuk 

operasional pengelolaan rumah susun sederhana sewa. 

Secara non finansial adalah menyedikan pemenuhan 

perumahan temapt tinggal yang layak bagi masyrakat 

berpenghasilan rendah 

d. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa 

kerjasama tersebut dibatasi oleh waku, artinya ada 

kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama kerjasama 

itu berakhir. Dalam kerjasama pengelolaan rusunawa 
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Tambak Sawah jangka waktu yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak dalam MoU adalah 20 tahun. 

 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo dengan Pemerintah Desa terjalin dalam 

kerjasama lintas sektor yang mana melibatkan pihak-

pihak dan orang-orang yang berada diluar bidangnya. 

Kerjasama tersebut dibentuk untuk mengambil 

tindakan pada suatu masalah agar hasil yang 

diingkinkan dapat tercapai dengan cara yang lebih 

efektif, berkelanjutan atau efisien dibanding 

pemerintah Kabupaten Sidoarjo berjalan sendiri. 

 Pola yang terbangun dalam kerjasama 

pengelolaan rusunawa Tambak Sawah adalah 

Kemitraan Mutualistik  yang mana dari kedua pihak 

menyadari aspek pentingnya melakukan kerjasama, 

yaitu untuk saling memberikan manfaat dan 

mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat 

mencapai tujuan secara lebih optimal. Manfaat saling 

silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat 

diperoleh, sehingga memudahka masing-masing dalam 

mewujudkan visi dan misinya dan sekaligus saling 

menunjang satu sama lain. Oleh karena kondisi 

demikian, Pemerintah Kabuaten Sidoarjo dan 

Pemerintah Desa Tambak Sawah sama-sama menerima 

manfaat yakni mendapatkan PAD. 

 Dari hasil penelitian bahwa pola yang 

terbangun memang penggabungan dua pihak yang 

berbeda dalam hal tingakatan hirearki dalam sebuah 

pemerintahan, yang mana Pemerintah Kabupaten 

tingkatannya lebih tinggi daripada Pemerintah Desa. 

Tetapi dalam kerjasama tersebut, kedua belah pihak 

menyadari akan perlunya kerjasama dalam pengelolaan 

optimalisasi aset kas daerah.  

Bentuk Kerjasama 

 Bentuk kerjasama yang terjalin dalam 

kerjasama pengeolaan rusunawa Tambak Sawah yakni, 

gedung merupakan milik Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo, sedangkan tanah milik Desa Tambak Sawah. 

Dengan adanya kerjasama ini diharuskan untuk 

membuat pengelola sendiri yang direkrut dari Desa 

Tambak Sawah sendiri. Dalam kerjasama ini terdapat 

pembagian hasil yakni, 40% Pengelola Rusunawa, 30% 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 30% Pemerintah Desa 

Tambak Sawah. Lalu dalam kerjasama tersebut terjalin 

dalam rangka waktu selama 20 tahun kedepan. 

 Sehingga bentuk kerjasama tersebut adalah 

Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014: 

a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 

untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, 

dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap 

Barang Milik Negara/Daerah tersebut; 

b. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui 

tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/Daerah 

yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan 

langsung; 

c. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan 

atas Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat 

khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b 

dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang 

dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar 

kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu 

pengoperasian yang telah ditetapkan dan 

pembagian keuntungan hasil Kerja Sama 

Pemanfaatan ke rekening Kas Umum 

Negara/Daerah; 

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan 

ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk 

oleh: 

1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik 

Negara pada Pengelola Barang dan Barang 

Milik Negara berupa tanah dan/atau 

bangunan serta sebagian tanah dan/atau 

bangunan yang berada pada Pengguna 

Barang;  

2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang 

Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan; 

3. Pengguna Barang dan dapat melibatkan 

Pengelola Barang, untuk Barang Milik 

Negara selain tanah dan/atau bangunan 

yang berada pada Pengguna Barang 

4. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk 

Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan. 

f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian\ 

keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus 

mendapat persetujuan Pengelola Barang;  

g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik 

Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, 

sebagian kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungannya dapat berupa bangunan beserta 

fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan 

perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek 

Kerja Sama Pemanfaatan;  

h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai 

bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi 

pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud 

pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) 

dari total penerimaan kontribusi tetap dan 

pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama 

Pemanfaatan;  

i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian 

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari 

awal pengadaannya merupakan Barang Milik 

Negara/Daerah;  

j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja 

Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau 
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menggadaikan Barang Milik Negara/Daerah yang 

menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan  

k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 

30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

Akan tetapi dalam kerjasama yang terjalin 

dari pihak Pemerintah Desa mengatakan bahwa setelah 

jangka waktu perjanjian kerjasama akan ada 

penyerahan terhadap gedung rusunawa tersebut, 

sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang 

dilaksanakan oleh UPT Rusunawa Kabupaten Sidoarjo 

mengatakan tidak ada penyerahan gedung rusunawa 

setelah jangka waktu perjanjian kerjasama telah habis. 

Dari hal tersebut telah terjadi kesalahan informasi atau 

ketidak tahuan tujuan kerjasama dari pihak-pihak yang 

menjalin kerjasama. 

 

Pengelolaan Rusunawa 

Pengelolaan Rusunawa adalah suatu cara atau 

proses yang dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, 

pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan 

efisien. 

Pengelolaan adalah substantif dari mengelola, 

sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang 

dimulai dari penyusunan data, merencana, 

mengorganisasikan, melaksanaan sampai dengan 

pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian 

pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat 

merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan 

pengelolaan selanjutnya. 

Dalam kerjasama pengelolaan rusunawa 

Tambak sawah telah menjamin terwujudnya tempat 

tinggal yang layak huni, yang mana gedung tersebut 

kokoh dalam aspek pembangunannya. Serta 

lingkungan sosial budaya yang tercipta di rusunawa 

Tambak Sawah yang cukup harmonis dan guyub 

karena adanya kelompok masyarakat seperti PKK, 

karang taruna serta RT dan RW. Dalam pengelolaan 

rusunawa Tambak Sawah. Serta putaran roda ekonomi 

di dalam rusunawa juga dapat tercipta karena 

terdapatnya kios yang bisa dimanfaatkan oleh penghuni 

yang ingin berjualan dengan menyewanya. 

Sehingga dalam pengelolaan rusunawa 

Tambak Sawah telah melaksanakan pengelolaan 

rusunawa sesuai dalam Perda Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 1 tahun 2015 dalam pasal 3 dijelaskan bahwa 

pengelolaan Rusunawa bertujuan untuk :  

a. Menjamin terwujudnya Rusunawa yang layak 

huni dan terjangkau dalam lingkungan yang 

sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan 

serta menciptakan permukiman yang terpadu 

guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, 

dan budaya. Dalam kerjasama pengelolaan 

rusunawa Tambak sawah telah menjamin 

terwujudnya tempat tinggal yang layak huni, 

yang mana gedung tersebut kokoh dalam 

aspek pembangunannya. Serta lingkungan 

sosial budaya yang tercipta di rusunawa 

Tambak Sawah yang cukup dinamis karena 

adanya kelompok masyarakat seperti PKK, 

karang taruna serta RT dan RW. 

b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pemanfaatan ruang dan tanah, serta 

menyediakan ruang terbuka hijau di Daerah 

dalam menciptakan kawasan permukiman 

yang lengkap serta serasi dan seimbang 

dengan memperhatikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

c. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya 

perumahan dan permukiman kumuh 

d. Mengarahkan pengembangan perumahan dan 

pemukiman yang serasi, seimbang, efisien, 

dan produktif 

e. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi 

yang menunjang kehidupan penghuni dan 

masyarakat dengan tetap mengutamakan 

tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan 

permukiman yang layak, terutama bagi MBR 

f. Memberdayakan para pemangku kepentingan 

di bidang pembangunan Rusunawa 

g. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah 

susun yang layak dan terjangkau, terutama 

bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, 

aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam 

suatu sistem tata kelola perumahan dan 

permukiman yang terpadu. 

 

 

Kesimpulan 

Kerjasama pengelolaan rumah susun 

sederhana sewa antara pemerintah kabupaten Sidoarjo 

dengan pemerintah desa Tambak Sawah berjalan 

dengan lancar. Hal tersebut dibuktikan dengan semua 

kamar hunian dalam rumah susun terpenuhi. Hal 

tersebut didukung oleh: 

 Adanya surat perjanjian kerjasama atau MoU 

yang terjadi dalam kerjasama antara 

pemerntah kabupaten Sidoarjo dan pemerintah 

desa Tambak Sawah. Kerjasama antara 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan 

Pemerintah Desa Tambak Sawah terjalin 

dalam kerjasama lintas sektor yang mana 

melibatkan pihak-pihak dan orang-orang yang 

berada diluar bidangnya. Sehingga  kerjasama 

yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambak 

Sawah dalam pengelolaan rusunawa tergolong 

dalam Pola Kemitraan Mutualistik. Kerjasama 

yang terbangun  menyadari akan aspek 

pentingnya melakukan kerjasama, yaitu saling 

memberikan manfaat dan mendapatkan 

manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai 

tujuan secara lebih optimal. Selain itu, dilihat 
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dari presentase perolehan pembagian hasil, 

dari kedua belah pihak sama-sama 

memperoleh hasil yang sama dari hasil sewa 

rusunawa Tambak Sawah. 

 Bentuk kerjasama yang terjalin dalam 

kerjasama pengelolaan rusunawa Tambak 

Sawah yakni kerjasama pemanfaatan, yang 

mana gedung merupakan milik Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo, sedangkan tanah milik 

Desa Tambak Sawah. Dengan adanya 

kerjasama ini diharuskan untuk membuat 

pengelola sendiri yang direkrut dari Desa 

Tambak Sawah sendiri. Dalam kerjasama ini 

terdapat pembagian hasil yakni, 40% 

Pengelola Rusunawa, 30% Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo, 30% Pemerintah Desa 

Tambak Sawah. Lalu dalam kerjasama 

tersebut terjalin dalam rangka waktu selama 

20 tahun kedepan.  

 Dalam pelaksanaan pengelolaan rusunawa 

tambaksawah telah mencapai hasil yang 

efektif karena kapasitas rusunawa telah 

terpenuhi sebanyak 390 kk telah memenuhi 

rusunawa Tambak Sawah hingga sasat ini 

telah terjadi daftar tunggu penghuni hingga 25 

kk. Hal tersebut terjadi karena adanya 

perencanaan yang tersusun dengan baik, 

pemanfaatan pengelolaan rusunawa yang 

maksimal, pelaksanaan pengelolaan rusunawa 

yang optimal dan secara kekeluargaan serta 

adanya pengendalian dari berbagai instasi 

pemerintah.Selain itu di rusunawa Tambak 

Sawah telah tercipta lingkungan sosial budaya 

yang guyub, dengan dibuktikan adanya 

kelompok masyarakat yang terdapat di dalam 

rusunawa Tambak Sawah seperti Karang 

Taruna, PKK serta pengajian rutin. Petugas 

pengelolaan yang sigap membuat serta 

pemahaman petugas pengelola terhadap job 

desk yang dijalankan. Serta pemanfaatan 

bangunan rusunawa Tambak Sawah dapat 

digunakan maksimal dengan adanya 

posyandu, kios, failitas olahraga dan Masjid. 

 Berbagai Manfaat yang diperoleh dari 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun dari 

Pemerintah Desa Tambak Sawah baik secara 

finansial maupun non finansial. Seperti 

Pemasukan Anggaran yang didapat dari hasil 

sewa sehingga Pemerintah Kebupaten dan 

Pemerintah Desa mendapat pemasukan, 

pemenuhan akan kebutuhan rumah bagi 

masyarakat  yang belum mempunyai tempat 

yang layak huni, pemanfaatan Sumber Daya 

yang terdapat Desa Tambak Sawah untuk 

menjadi petugas pengelola rusunawa, 

meningkatkan kemandirian petugas 

pengelolaan dalam mengurusi administrasi 

keuangannya dengan membuat terobosan baru 

yang mana telah menggunakan sistem 

administrasi keuangan elektronik sehingga 

meningkatkan transparansi. 

 

4.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti 

memiliki saran untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

terkait dengan kerjasama pengelolaan rumah susun 

sederhana sewa Tambak Sawah dan untuk pemerintah 

kabupaten atau kota lain yang terkait dalam 

pengelolaan rumah susun sederhana sewa: 

 Disarankan kepada pemerintah desa lain untuk 

dapat bekerjasama kepada pemerintah daerah 

dalam optimalisasi aset tanah kas desa. 

 Disarankan kepada pemerintah lokal yang lain 

dalam pembangunan rusunawa melakukan 

kerjasama dengan pemerintah desa sehingga 

bisa mengefisienkan anggaran. 
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