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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini kepadatan penduduk semakin meningkat, tetapi hal ini 

berbanding terbalik dengan tersedianya lahan untuk keperluan hunian. 

Tipologi hunian yang ada di Bandung saat ini adalah horizontal, karena itu 

tersedianya lahan untuk hunian semakin sempit. Salah satu solusi Pemerintah 

untuk menanggapi permasalahan ini adalah dengan mengubah tipologi hunian 

saat ini dari horizontal menjadi vertikal, pembangunan Rumah Susun 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan. Salah satu sarana yang paling 

penting di Rumah Susun adalah ruang publik, karena ruang publik adalah 

sarana interaksi dan komunikasi penghuni Rumah Susun. Tetapi saat ini 

banyak ruang publik yang fungsinya disalahgunakan. Munculah masalah 

peyalahgunaan ruang publik, maka diperlukan penelitian/tinjauan untuk 

menganalisa solusi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut. 

Sesuai dengan teori menurut Victor Hugo, (Sommer,Robert, Personal Space: 

The behavior Basis Of Design, Pretince Hall Inc, New Jersey 1969) “Every 

man a properly owner, no one master”, dapat diartikan bahwa setiap orang 

memiliki daerah pribadi. Tetapi pada kasus ini tidak dibenarkan karena ruang 

publik yang seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan 

sosial dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas pribadi sehingga area 

ruang publik menjadi berkurang, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan 

sosial antara sesama penghuni. Penyalahgunaan yang timbul di Rumah Susun 

Industri berupa penggunaan ruang publik sebagai area penyimpanan barang 

pribadi oleh penghuni unit-unit Rumah Susun, Privatisasi ruang publik juga 

terjadi pada pemakaian lapangan bulu tangkis yang digunakan sebagai area 

parkir kendaraan roda empat oleh pengguna fasilitas bangunan lain karna 

keterbatasan lahan parkir pada bangunan tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 

tentang rumah susun(Pasal 1 Ayat (1)), Rumah Susun adalah Bangunan 
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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 dipergunakan secara terpisah, terutama untuk 

tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bagian bersama, benda 

bersama dan tanah bersama. Tujuan dari pembangunan rumah susun yang 

terdapat pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 

diantaranya 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, 

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. 

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif 

pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di 

daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena 

pembangnan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat 

ruang-ruang terbuka kota yang lebih luas dan dapat digunakan sebagai salah 

satu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. Menurut AP 

Parlindungan, pembangunan Rumah Susun, terutama di wilayah perkotaan 

merupakan suatu keharusan, sebagai akibat terbatasnya tanah untuk 

perumahan tersebut dan permintaan akan papan yang semakin tinggi.1 

Perumahan dengan sistem lebih dari satu lantai diartikan sebagai 

perumahan yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki bersama dan satuan-

satuan yang masing-masing dimiliki secara terpisah untuk dihuni, dengan 

memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup di masyarakat. Perumahan 

dengan sistem lebih dari satu lantai yang dikenal dengan rumah susun yang 

dibangun untuk mengantisipasi kebutuhan akan perumahan, terutama bagi 

                                                             
1 AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman dan 

Undang-Undang Rumah Susun, Mandar Maju Bandung, 2001, hal. 91 
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golongan masyarakat menengah kebawah dan mereka yang berpenghasilan 

rendah.2 

Pemerintahan menganggap perlu untuk mengembangkan konsep 

pembangunan perumahan yang dapat dihuni bersama di dalam suatu gedung 

bertingkat, dimana satuan-satuannya dapat dimiliki secara terpisah yang 

dibangun baik sevara horizontal maupun secara vertikal. Pmbangunan 

perumahan yang demikian itu sesuai dengan kebutuhan masyaratakat kita 

dewasa ini terutamat masyarakat perkotaan dengan mempergunakan sistem 

condominium. Dalam perkembangannya saat ini disamping sebgai akibat dari 

semakin padatnya penduduk dan pesatnya perdanganan dimana tanah-tanah 

dipusat-pusat kota sudah semakin terbatas, bagi golongan ekonomi yang lebih 

tinggi yang memerlukan fasilitas yang lebih baik, komunikasi yang cepat dan 

lancar, pembangunan rumah susun semakin diminati. Pembangunan rumah 

susun untuk golongan ekonomi lemah berbeda dengan untuk golongan 

ekonomi tinggi yang di sebut flat, apartemen dan condominium dengan sifat 

mewah dan mempunyai fasilitas yang lengkap dan sifat-sifat khusus.3 

Condominium menurut arti kata berasal dari bahasa Latin yang terdiri 

dari dua kata, yaitu : ‘con’ yang berarti bersama-sama dan ‘dominium’ yang 

berarti pemilikan. Dalam perkembangan selanjutnya, condominium 

mempunyai ati sebagai suatu pemilikan bangunan terdiri dari bagian-bagian 

yang masing-masing merupakan suatu kesatuan yang dapat digunakan dan 

dihuni secara terpisah, serta dimiliki secara individual berikut bagian-bagian 

lain dari bangunan itu dan tanah di atas mana bangunan itu berdiri yang 

karena fungsinya digunakan bersama, dimiliki secara bersama-sama oleh 

pemilik bagian yang dimiliki secara individual tersebut di atas.4 

konsep pembangunan rumah susun ini lahir untuk menjawab 

keterbatasan tanah yang tersedia, dengan mempertimbangkan efesiensi dan 

                                                             
2  Chadijah Dalimunte, Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-Hak Atas 

Tanah,Yayasan Pencerahan Mandailing, Medan, 2008, hal 176 
3 Ibid 
4  Arie S. Hutagalung, “Sistem Condominium Indonesia: Impilkasi dan Manfaatnya bagi 

Developer/properti Owner”, (Makalah Program Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Konsultan Hukum 

Dan Kepengacaraan, FH-UI), Jakarta, hal 1 
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efektivitas penggunaan tanah, mengingat kurang memungkinkan untuk 

membangun perumahan secara mendatar/horizontal. Hal tersebut di atas 

mendorong pemerintah untuk membuat Undang-Undang dan Peraturan 

tentang Rumah Susun yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 (yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011) jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988. 

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 yang mulai berlaku 

pada tanggal 31 Desember 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Undang-Undang 

Rumah Susun), telah digariskan ketentuan dan kebijakan mengenai hal ihwal 

rumah susun di Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 

1988 telah dilakukan tindak lanjut mengenai pokok-pokok pikiran yang 

terdapat dalam Undang-Undang Rumah Susun tersebut.  

Para pembentuk Undang-Undang Rumah Susun telah konsekuen 

menyiapkan Undang-Undang Rumah Susun demi menjamin dan 

mengusahakan agar rakyat pada umumnya dapat memiliki tempat tinggal, 

artinya prinsip demi kemakmuran rakyat memang benra-benar ditonjolkan 

Konsep usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan 

dengan peningkatan usaha-usaha penyedian perumahan layak, dengan harga 

yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat 

yang mempunyai penghasilan rendah menjadi bergeser karena ternyata 

pembangunan rumah susun yang kemudian berkembang adalah bukan untuk 

golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan tetapi lebih banyak 

dibangun adalah rumah susun mewah untuk golongan masyarakat 

berpenghasilan ekonomi menengah ke atas. 

Akhir-akhir ini juga banyak pengambang yang membangun Rumah 

Susun dengan peruntukkan campuran (pemilik dan hunian), karena banyak 

diminati oleh masyarakat dan lebih praktis, dimana lantai 1 (satu) sampai 

dengan 5 (lima) untuk hunian atau kios-kios (komersial) sedangkan lantai 

selanjutnya digunakan untuk pemilik atau yang disebut Apartemen atau untuk 
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hotel, dan harga jual (nilai komersial) pada rumah susun campuran di 

tentukan oleh :5 

1. Untuk hunian harga jual lebih mahal jika dibandingkan dengan hunian. 

2. Harga jual juga ditentukan oleh letak lantai; 

a. Untuk pemilik, semakin tinggi letak lantainya, semakin mahal (tinggi) 

harga jualnya atau nilai komersialnya, 

b. Untuk hunian, semakin rendah lantainya, semakin mahal (tinggi) 

harga jualnya atau nilai komersialnya. 

            Para pemilik dalam suatu lingkungan Rumah Susun baik untuk pemilik 

maupun hunian wajib membentuk Perhimpunan Penghuni untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan sebagai pemilikan, 

penghunian dan pengelolaannya. 

         Disamping adanya pembangunan rumah susun yang sejak awalnya 

sudah ditetapkan peruntukkannya untuk hunian, pemilik atau campuran, 

terjadilah krisis ekonomi yang menyebabkan minat konsumen menurun yang 

memaksa pengembang untuk merubah sistem satuan rumah susun menjadi 

sistem sewa sehingga diperuntukkan dan penggunaan yang semula adalah 

rumah susun menjadi “service apartment” atau bahkan menjadi hotel. 

Sebaliknya banyak terdapat pula bangunan bertingkat dengan sistem sewa 

yang ingin merubah sistem satuan rumah susun. Pada perubahan rumah susun 

menjadi service apartment atau hotel, apabila hal tersebut dilakukan hanya 

pada satu bangunan rumah susun meliputi satu lingkungan rumah susun, 

maka akan terdapat ketimpangan pada pembentukan Perhimpunan Pemilik 

dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), karena bangunan yang 

disewakan seluruh Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) dimiliki 

pengembang mempunyai suara mayoritas dalam menentukan kehidupan 

bersama dalam rumah susun.6 

               Adanya perkembangan bentuk dan penggunaan rumah susun tersebut, 

menimbulkan adanya konsekwensi-konsekwensi dalam kelanjutan hidup 

                                                             
5  Ibid 
6  Ibid , hal 105-106 
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bersama dalam rumah susun tersebut dan terjadilah pelanggaran persyaratan 

administrastif dari ketentuan-ketentuan rumah susun. Lebih lanjut mengenai 

perkembangan bentuk dan penggunaan Satuan Rumah Susun (SRS), 

khususnya yang akan di angkat oleh peneliti, adalah mengenai Condominium 

Hotel (Condotel) yang dibangun oleh sebuah developer (pengembang) 

dengan proses pembebasan tanah, dan dipindahtangankan memalui transaksi 

jual beli kepada konsumen, baik sebelum bangunan tersebut siap untuk 

digunakan atau dioperasikan, maupun setelah bangunan itu selesai dibangun 

dan siap untuk digunakan. 

  

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan pokok yang akan diteliti lebih lanjut dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peraturan dan fungsi  rumah susun di Indonesia ? 

2. Apa saja upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan yang dilakukan 

penghuni dan pengembang berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2011 tentang Rumah susun? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ketentuan peraturan dan fungsi rumah susun di 

Indonesia. 

2. Mengetahui upaya menanggulangi penyalahgunaan yang dilakukan 

penghuni dan pengembang berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2011 tentang Rumah susun. 

D. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Teoritis  

Data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan metode kualitatif 

secara deskriptif, dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara 

sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang 

menggambarkan jawaban permasalahan. 
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2. Kerangka Konsepsional 

Adapun yang menjadi kerangka konsepsional yang didapat 

diinventarisir penulis adalah sebagai berikut : 

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 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.7 

Satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan peruntukan 

utamnya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang 

mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.8 

Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik     

maupun bukan pemilik.9 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini penulis melakukan 

penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif yaitu data yang diperoleh 

dari penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum ini penulis mencoba untuk 

melakukan penelaahan dan pengkajian dengan mengadakan wawancara dan 

pengamatan langsung pada objek penelitian.  

 

 

 

                                                             
7 Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun  
8 Pasal 1 Angka 3, Ketentuan Umum, Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun 
9 Pasal 1 Ayat 19, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan dan Fungsi Rumah susun 

1. Pengertian Rumah Susun 

Dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pada Pasal 1 angka 1 

dinyatakan, “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 

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” (garis bawah oleh penulis). 

Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa konsep penting terkait rumah 

susun : 

1. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah 

susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi 

utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan 

umum (Pasal 1 angka 3 UU Rusun). 

2. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk 

bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah 

yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam 

persyaratan izin mendirikan bangunan (Pasal 1 angka 4 UU Rusun). 

3. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak 

terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-

satuan rumah susun (Pasal 1 angka 5 UU Rusun). 

4. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun 

melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama (Pasal 1 angka 6 UU Rusun). 
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Menurut Undang – Undang RI No.20 Tahun 2011 pengertian Rumah 

Susun, Rumah Susun Umum, Rumah Susun Khusus, Rumah Susun Negara, 

dan Rumah susun Komersial adalah sebagai berikut:   

- 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 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.  

-  Rumah Susun Umum adalah Rumah susun umum adalah rumah susun 

yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah.  - Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. 

- Rumah Susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, 

serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 

- Rumah Susun Komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

mendapatkan keuntungan.   

Di dalam sebuah rumah susun selain bangunan juga terdiri dari Pemilik, 

Penghuni, Pengelola, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun dengan 

pengertian sebagai berikut : 

- Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun.   

- Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik 

maupun bukan pemilik. 

- Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola 

rumah susun. 

- Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun yang selanjutnya disebut 

PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau 

penghuni sarusun. 
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Secara fundamental undang-undang rumah susun mengandung sejumlah asas, 

yaitu: 

1. Asas kesejahteraan yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah susun 

yang layak bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

2. Asas keadilan dan pemerataan yaitu memberikan hasil pembangunan di 

bidang rumah susun agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata 

bagi seluruh rakyat. 

3. Asas kenasionalan yaitu memberikan landasan agar kepemilikan sarusun 

            dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. 

4. Asas keterjangkauan dan kemudahan yaitu memberikan landasan agar 

hasil pembangunan rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh lapisan     

masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan 

memberikan kemudahan bagi MBR. 

5. Asas keefisienan dan kemanfaatan yaitu memberikan landasan 

penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan dengan memaksimalkan 

potensi sumber daya tanah, teknologi rancang bangun dan industri bahan 

bangunan yang sehat serta memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya 

bagi kesejahteraan rakyat. 

6. Asas kemandirian dan kebersamaan yaitu memberikan landasan 

penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada prakarsa, swadaya dan 

peran serta masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan, 

kemampuan dan kekuatan sendiri serta terciptanya kerja sama antar 

pemangku kepentingan. 

7. Asas kemitraan yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah 

susun dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan 

melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling 

mendukung. 

8. Asas keserasian dan keseimbangan yaitu memberikan landasan agar 

penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan mewujudkan keserasian 

dan keseimbangan pola pemanfaatan ruang. 
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9. Asas keterpaduan yaitu memberikan landasan agar rumah susun 

diselenggarakan secara terpadu dalam hal kebijakan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian. 

10. Asas kesehatan yaitu memberikan landasan agar pembangunan rumah 

susun memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan dan 

perilaku hidup sehat. 

11. Asas kelestarian dan keberlanjutan yaitu memberikan landasan agar 

rumah susun diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan lingkungan 

hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan 

dengan laju pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. 

12. Asas keselamatan, kenyamanan dan kemudahan yaitu memberikan 

landasan agar bangunan rumah susun memenuhi persyaratan keselamatan, 

yaitu kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban muatan, 

pengamanan bahaya kebakaran dan bahaya petir; persyaratan kenyamanan 

ruang dan gerak antar ruang, pengkondisian udara, pandangan, getaran 

dan kebisingan serta persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di 

dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah susun 

termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia. 

13. Asas keamanan, ketertiban dan keteraturan yaitu memberikan landasan 

agar pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun dapat menjamin 

bangunan, lingkungan dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman 

keamanan; ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bertempat tinggal 

dan kehidupan sosialnya serta keteraturan dalam pemenuhan ketentuan 

administratif. 

 

B. Peraturan Rumah susun 

Berikut merupakan perarturan-peraturan yang membahas lebih lanjut tentang 

Rumah Susun : 

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 

2. Undang-Undang NO.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
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3. PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang 

Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun. 

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 

tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan 

Rumah Susun. 

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 

tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan 

Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

C. Fungsi dan Tujuan Rumah Susun 

Konsep pembangunan rumah susun yaitu dengan bangunan bertingkat 

yang dapat dihuni bersama, dimana satuan-satuan dari unit dalam bangunan 

dimaksud dapat memiliki secara terpisah yang dibangun baik secara horizontal 

maupun secara vertikal, pembangunan perumahan yang seperti ini sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Pemanfaatan Rumah Susun  

Pasal 50  

Pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi:  

     a. Hunian; atau  

b. Campuran. 

Menurut Pasal 2 dan 3 UURS, No 16 Tahun 1985 tujuan pembangunan 

rumah susun adalah sebagai berikut  

Pasal 2  

Pembangunan rumah susun berlandaskan pada asas kesejahteraan umum 

keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan keseimbangan dalam 

perikehidupan. 

Pasal 3 

Pembangunan rumah susun bertujuan untuk : 
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1. Memenuhi kebutuhan perumahaan yang layak bagi masyarakat, terutama 

golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin 

kepastian hukum dalam pemanfaatannya 

2. Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah didaerah perkotaan dengan 

memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan 

lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang. 

3. Memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi 

kehidupan masyarakat dengan tetap mengutamakan ketentuan. 

Rumah susun harus memiliki syarat-syarat seperti rumah biasa yakni dapat 

menjadi tempat berlindung, memberikan rasa aman, menjadi wadah sosialisasi 

dan memberikan suasana nyaman dan harmonis bagi penghuninya. 

Tujuan Penyelenggaraan rumah susun yaitu : 

a. 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; 

b. 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;  

c. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan 

permukiman kumuh;  

d. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan 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;  
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f. Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang 

pembangunan rumah susun;  

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; dan  

h. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, 

pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.   
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BAB III 

ANALISIS 

 

A. Peraturan dan Fungsi  Rumah Susun di Indonesia 

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerinta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah 

Susun, Rumah Susun yang digunakan untuk hunian atau bukan hunian secara 

mandiri atau secara terpadu sebagai kesatuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 yaitu Pengaturan dan Pembinaan Rumah Susun meliputi ketentuan-

ketentuan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan 

Rumah Susun, ijin layak huni, pemilikan Rumah Susun, penghunian, 

pengelolaan, dan tata cara pengawasannya. Jelaslah bahwa pada saat Undang-

Undang Rumah Susun tersebut sedang dalam proses pembentukannya, tidak 

ada pemikiran lain pada lembaga legislatif, selain memperuntukkan Undang-

Undang Rumah Susun bagi tempat hunian. Mungkin pada saat itu kurang 

terpikir pemanfaatan Rumah Susun bagi keperluan lain selain bagi tempat 

tinggal. 

         Lain daripada itu, hal yang demikian juga lebih membuktikan pada 

masyarakat, bahwa para pembentuk Undang-Undang Rumah Susun telah 

konsekuen menyiapkan Undang-Undang Rumah Susun demi menjamin dan 

mengusahakan agar rakyat pada umumnya dapat memiliki tempat tinggal, 

artinya prinsip demi kemakmuran rakyat memang benra-benar ditonjolkan 

Konsep usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan 

dengan peningkatan usaha-usaha penyedian perumahan layak, dengan harga 

yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat 

yang mempunyai penghasilan rendah menjadi bergeser karena ternyata 

pembangunan rumah susun yang kemudian berkembang adalah bukan untuk 

golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan tetapi lebih banyak 

dibangun adalah rumah susun mewah untuk golongan masyarakat 

berpenghasilan ekonomi menengah ke atas. 

         Bahkan akhir-akhir ini juga banyak pengambang yang membangun 

Rumah Susun dengan peruntukkan campuran (pemilik dan hunian), karena 
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banyak diminati oleh masyarakat dan lebih praktis, dimana lantai 1 (satu) 

sampai dengan 5 (lima) untuk hunian atau kios-kios (komersial) sedangkan 

lantai selanjutnya digunakan untuk pemilik atau yang disebut Apartemen atau 

untuk hotel, dan harga jual (nilai komersial) pada rumah susun campuran di 

tentukan oleh : 

1. Untuk hunian harga jual lebih mahal jika dibandingkan dengan hunian. 

2. Harga jual juga ditentukan oleh letak lantai; 

    a. Untuk pemilik, semakin tinggi letak lantainya, semakin mahal (tinggi) 

         harga jualnya atau nilai komersialnya, 

    b. Untuk hunian, semakin rendah lantainya, semakin mahal (tinggi) harga 

         jualnya atau nilai komersialnya. 

        Para pemilik dalam suatu lingkungan Rumah Susun baik untuk pemilik 

maupun hunian wajib membentuk Perhimpunan Penghuni untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan sebagai pemilikan, 

penghunian dan pengelolaannya. 

Ada beberapa konsep dan ataupun program yang dibuat sedemikian 

rupa oleh pihak developer (pengembang) guna memasarkan rumah susun 

(condominium) yang dibangunnya maupun untuk peningkatan penghasilan 

bagi para investornya, antara lain dengan mengoperasikan rumah susun 

(apartemen) -nya sebagai kondominium hotel, service apartment, maupun 

dibentuknya suatu divisi leasing (lembaga penyewaan, dalam hal ini unit 

satuan rumah susun dimaksud). 

Apabila rumah susun yang dibangun oleh pengembang bertujuann 

untuk masyarakat dengan golongan penghasilan rendah, pengembang 

menjalankan tujuannya untuk membidik peminat dengan strategi harga dan 

lokasi yang menggiurkan, maka bagaimanakah dengan kiat pengembang 

rumah susun kelas atas dan mewah dalam menjual produknya. Condotel atau 

condominium yang dioperasikan sebagai hotel adalah salah satu jawabannya. 

Sama seperti konsep apartment service, unit condotel, ini biasanya dijual 

strata title kepada pembeli individual, kemudian langsung diserahkan ke 

operator untuk dioperasikan sebagai hotel. 
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Kelebihan condotel adalah adanya jaminan kualitas hidup yang lebih 

baik. Oleh karena itu, saat ini banyak pengembang yang menawakan jenis 

condominium yang di operasika sebagai hotel, atau disebut sebagai condotel. 

Condominiumini dikelola oleh pihak ketiga (operator), milai dari desain 

interior kondominium hingga operasionalnya. Tujuannya untuk memenuhi 

kualifikasi yang telah ditentukan oleh Operator dan berlaku di seluruh dunia. 

Condotel dioperasikan sebagai hotel, maka tamu diberi kebebasan 

untuk menginap ataupun menetap selama beberapa malam ataupun beberapa 

jam saja. Akan tetapi bila dibandingkan dengan hotel, condotel memiliki 

kelebihan tersendiri. Apabila hotel hanya memiliki satu kamar saja, 

sedangkan penghuni condotel masih dapat menikmati suasana hunian 

apartemen yang biasanya di lengkapi dengan dapur dan living room. Fasilitas 

dan flexibilitasnya itulah yang mebuat pasar condotel menjadi meluas, karena 

dianggap telah menjangkau semua orang, tergantung dari tingkat kemampuan 

masing-masing. Karena apabila dilihat dari sisi investor, condotel merupakan 

peluang investasi yang menarik, dan dari sisi penghuni (penyewa) akan 

menjadi hunian strategis, aman, nyaman dengan kualitas tinggi. 

Condotel memiliki fasilitas lengkap, mulai dari pantry, dining room, 

hingga living room. Maka, ekspatriat, pebisnis, ataupun kalangan professional 

yang biasa tinggal di hotel sebagai long staying guest adalah layak dianggap 

sebagai orang orang yang berpotensial. 

Condotel merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat baru dan 

juga dikatakan oleh sebagian masyarakat selaku investor ataupun 

pengembangannya memiliki oppurtunity (peluang untuk berbisnis ataupun 

berinvestasi di dalam bidang properti) yang bagus. Investasi dalam bentuk 

condotel ini walaupun dapat dikategorikan tergolong sebagai sesuatu yang 

baru, tapi nampaknya diminati oleh masyarakat. 
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B. Upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan yang dilakukan penghuni 

dan pengembang berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 

tentang Rumah susun 

Salah satu hal kontroversial terkait undang-undang rumah susun adalah 

pengaturan tentang fungsi rumah susun, yaitu untuk hunian atau campuran. 

Kedua kata ini dibahas dan juga dihiraukan. Diskusi terkait hal tersebut 

muncul karena undang-undang baru tidak mengijinkan pembangunan rumah 

susun non hunian yang berdiri sendiri. Jika berbentuk campuran, hunia dan 

non hunian dalam satu hamparan, hal itu diperbolehkan. Di sisi lain, meski 

undang-undang telah jelas terhadap hal ini, pengembang tetap melaksanakan 

pembangunan dan penjualan terhadap rumah susun yang tidak berbentuk 

hunian seperti pusat perdagangan (trade center) atau perkantoran. 

Pemerintah membentuk badan pelaksana untuk  menyelenggarakan 

pengadaan rumah susun (rusun) di Indonesia sesuai amanat UU No 20 Tahun 

2011 tentang Rumah Susun (Rusun). Badan ini diharapkan bisa mengatur dan 

mengkoordinasikan segala urusan rumah susun sehingga dapat mewujudkan 

penyediaan rumah susun layak dan terjangkau bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah MBR.  

Badan tersebut nantinya dapat menunjuk badan sejenis yang sudah 

ada seperti Perum Perumnas atau badan baru dengan tugas sesuai Undang-

undang No 20/2011 dan di bawah koordinasi Kementerian Perumahan 

Rakyat. 

           Dengan adanya badan ini, persoalan yang dihadapi, seperti ketiadaan 

listrik, air dan sebagainya akan ada yang mengurus. Badan ini juga akan 

mengatur tentang penghunian, karena rumah susun umum dapat subsidi atau 

rumah non rusun untuk MBR.  

Pengertian Badan Pelaksana 

       Dalam UU Rusun tidak disebutkan dengan jelas pengertian Badan    

Pelaksana itu sendiri. Namun dalam Pasal 72 UU rusun menyebutkan bahwa 

untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi 

masarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menugasi atau membentuk 

Badan Pelaksana.  
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Tujuan dan Fungsi Pembentukan Badan Pelaksana 

Menurut UU Rusun, penugasan atau pembentukan Badan Pelaksana 

adalah bertujuan untuk: 

1. Mempercepat penyediaan rumah susun yang diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

(“Rumah Susun Umum”) dan rumah susun yang diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan khusus (“Rumah Susun Khusus”), terutama di 

perkotaan; 

2. Menjamin bahwa rumah susun umum hanya dimiliki dan dihuni oleh 

masyarakat berpenghasilan rendah (“MBR”); 

3. Menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun; dan 

4. Melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah susun umum dan 

rumah susun khusus. 

Maksud dari melaksanakan berbagai kebijakan adalah untuk mewujudkan 

pemisahan antara pelaksana dan pembuat kebijakan serta pengawas. Selanjutnya, 

Badan Pelaksana memiliki fungsi pelaksanaan pembangunan, pengalihan, 

kepemilikan dan distribusi rumah susun umum dan rumah susun khusus secara 

terkoordinasi dan terintegrasi. 

Tugas Badan Pelaksana 

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Badan Pelaksana bertugas: 

1. Melaksanakan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun 

khusus; 

2. Menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam 

penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; 

1. Melaksanakan peningkatan kualitas rumah susun umum dan rumah 

susun khusus; 
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2. Memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun 

umum dan rumah susun khusus; 

3. Memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan, serta 

pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus; 

4. Melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan terhadap calon 

pemilik dan/atau penghuni rumah susun umum dan rumah susun 

khusus; dan 

5. Melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah 

susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 

tentang rumah susun(Pasal 1 Ayat (1)), 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 

dipergunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi 

dengan bagian-bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Tujuan dari 

pembangunan rumah susun yang terdapat pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2011 diantaranya 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, 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 (masyarakat berpenghasilan rendah). Pemanfaatan rumah susun 

dilaksanakan sesuai dengan fungsi: a. Hunian; atau b. Campuran. 

Pemerintah membentuk badan pelaksana untuk  menyelenggarakan 

pengadaan rumah susun (rusun) di Indonesia sesuai amanat UU No 20 Tahun 

2011 tentang Rumah Susun (Rusun). Badan ini diharapkan bisa mengatur dan 

mengkoordinasikan segala urusan rumah susun sehingga dapat mewujudkan 

penyediaan rumah susun layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah MBR.  
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B. Saran 

1. Untuk pemerintah Melakukan sosialisasi Penghuni rusunawa harus 

mematuhi peraturan dan tidak melalukan larangan kepada MBR sehingga 

minat MBR terhadap rusunawa meningkat. 

2. Pemerintah dan masyarakat mengawasi pemanfaatan dan pemfungsian 

prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan rumah susun.  

3. Penghuni rusunawa harus mematuhi peraturan dan tidak melalukan 

larangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. 
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