
RlNGKASAN PE}~lTV.N 

Judul Penelitian	 PEiHLIKAN DAN PERAl,lHAH HAK lULlK 'ATAS 
SATUAN RUNAH SUSUN nr KOTANADYA DARRAH 
TlNGKAT II SURABAYA. 

Ketua Peneliti :	 Soedalhar,S.H. 
Anggota Peneliti	 Drip Santoso,s.H. 

Sumardji, S .H. 
Emanuel SUjatmoko,S.H.,MS. 

Fakultas/puslit : Hukum/Universitas Airlangga. 
Sumber Biaya : SPP/DPP Universitas Airlangga 1991/1992 

S.K. Rektor Nomor : 10018/PT.03.H/B/1991 
Tanggal 11 Desember 1991. 

lsi Ringkasan : 
1. ;·:asalah 'enelitian. 

salah satu masalah yang dihadapi oleh kota adalah per
t umbuhan penduduk yang sa nga t tinggi yang bera sa L da r L per
tambahan alarniah (kelahiran) maupun urbanisasi, sedanekan 
jumlah dan luas tanah yang tersedia sangat terbatas. Hal ini 
dapat menimbulkan permasalahan dalam pembangunan perumahan
dan pemuk Lma n , 

sampai saat ini p engemba nga n wilayah kota cenderung 
ma s Lh bersifat horizontal. \Hlayah kota tidak da pa t s eca ra 
terus menerus bertambah luas, wilayah kota akan terasa men
jadi semakin sempit dan terbatas dengan padatnya lingkungan 
pernukiman dan fasilitas umum. 

Dengan bertambah sempitnya wilayah kota dan untuk 
mengoptimalkan penggunaan tanah yang terbata8 di kota, rnaka 
perlu upaya pengembangan kota secara vertikal, yaitu dengan 
me~ba~gun gedung-gedung bertingkat, termasuk di dalamnya ru
mah susun. . 

Pada rumah susun ada bagian-bagian tertentu yang dapat 
dimiliki s eca ra prLbad L, dan ada ba g Lan-ebagLan lain yang me
rupakan milik bersama, di samping fasilitas umum dan sosial 
yang disediakan oleh pengelola rumah susun. 

Sehubungan dengan uraian singkat di atas, permasalahan 
yang hendak dikaji dalam penelitian ini ada13h apakah hak mi
lik atas S2tuan rurnah susun dapat dialihkan kepada orang lain?, 
ha k atas t.~.lal1 bersama itu berupa ha k milik, ha k guna ba ngu
na n atau hak lain ?, apa t.anda bukti hal, rnilik a t a s sa tuan 
rU~3 h susun ? 

2. Tu llr _'1:..-:P:;.:::.e::n.;;;e.;:l;;:i;.;t:.;i::;a:;.:n:;:.
~--

Penelit n ini bertujuan untuk rnendapatkan kejelasan 
"jengenai ne Lakaanaan Undang-undang tentang .Rumah Susun, dan 
:>era tura n pe Laksanaa nnya khususnya mengena 1. sya ra t-syara t 
penilikan dan peralihan ha k rnilik a ta s satuan rurnah susun, 
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hak atas tanah bersama, dan tanda bUKti hak milik atas satuan 
rumah susun di Rumah Susun Menang~al dan Rumah Susun Sews 
~angun Rejo Surabaya. ~ 

,. Netode Penelitian. 
penelitian ini menitikberatkan pada penelitian yan~ 

her~ipe doktrinsl atau penelitian normatif yCitu neneliti~n 
!ang menggunakan sumber data seKundair atau sumber data yang 
oerasal dar1 bahan kepustakaan. Metode penelitian ini adalah 
metode deskriptif analisis yaitu penelitian dengan mengguna
kan data sekundair ditunjang dengan data lapengan.

Lokasi penelitian ini adalab Rurnah Susun Menanggal dan 
Rumah SU8un Sewa Bangun Rejo surabaya. Sebagai respondennya 
adalah penghuni rumah susun, Kantor Cabang Perum Perumnas 
surabaya, Y.akanwil BPN propinsi Jawa Timur, Kepala Kantor 
"'ertanahan Kotamadya Sura ba ya , Kepala cabang IJTK Sura baya, 
Ye?ala Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya.

Sumber datanya, meliputi data "utama yaitu data yang 
beresal 1ari bahan kepustakaan, data penunjang yaitu data 
yang di~8roleh di lapangan (diperoleh dari para responden). 

Metode pengumpulan datanya adalah dilakukan dengan 
,."av/aneara Lange ung dan/atau dengan memberikan da f't a r perta
nyasn (questionare) kepada para responden. ""' ,

Metode analisis yang digunakan dalam pene11t~an ~n~ 
adalah analisis kualitatif, yaitu data yang sudah d~peroleh 
diuji dengan metode interpretasi dengan peraturan perundang
unda ngan yang berlaku dan teori hukum pertanahan di Indone
sia, sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan. 

4. Kesimpulan dan Saran. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hesil pene~it~an 

ioi acalah hak ~ilik atas satuan rumab susun dapat d~al~hkan 
kepada orang lain yang memenuhi ayarat sebags1 sUb,jekny~.' ' 
'1"" e tas tanah bersama peda Rumal1 suo;;un Menanggal oerupco hal'. 
~u," ba~gun~n dan sampai saat ini satuan rumah su~un ~enanE
'~~~u tanda bukbnya belu-1Jl berupa sertipil:at hak J11111k "~~s di 
setusn rumah susun karena masih da Iam proses penyeles81ClD 
vantor pertanahan Kotamadya Surabaya. l't'an ini
" saran-saran yang dapat disampaikan pada pene 1 1 . 
-dalah uengalihan hak milik atas satuan rumah sus~n cukup dl
" , h'k' aja kepada perum Perumnas dan penga11hannya cu
~~~lX~b~k~~k~n dengan akta Notaris, Ha~ at~s X~~~~g~~~~~~a 
yang sekarang berupa hak gUtna b~ng~~anda~gt~nd~ bukti serti
Ple

11 
;8di hal, milik bersama a as an, U d'•

:)ik~t hak milik atas satu~nrumah susun hen~~K~y~a~~g;~~gh~ni 
ncrcenet proses penyelesa~annya, khusuSnya g1 
ysog sudah membayar lunas. 
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