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Abstrak 

 

Rumah susun yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan atas Hak 

Pengelolaan (HPL) berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) memiliki 

potensi sengketa di kemudian hari apabila jangka waktu hak atas tanah diatas HPL 

atau perjanjian BGS tersebut berakhir. Akibat hukum yang terjadi apabila jangka 

waktu perjanjian BGS dan HGB berakhir adalah Sertifikat Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun (SHMSRS) di atas tanah HPL menjadi hapus. Rumah susun yang 

dapat dibangun atas tanah HPL harus dilekatkan dengan HGB. Namun hak atas 

tanah tersebut memiliki jangka waktu penggunaan dan apabila jangka waktu 

tersebut berakhir maka SHMSRS juga akan hapus. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

metode studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa data sekunder. Penggalian 

data dilakukan dengan studi pustaka (library research). Setelah semua data 

terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, analisis digunakan 

dengan secara kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek-aspek 

yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan 

penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif. 

 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kepemilikan sarusun 

yang didirikan berdasarkan perjanjian BGS dapat dikuasai oleh pihak swasta 

untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan sesudah jangka waktu 

tersebut pihak swasta wajib mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan 

tersebut kepada Pemerintah dalam keadaan baik dan siap pakai. Selain itu, 

perlindungan hukum bagi pemegang SHMSRS hanya ada pada jangka waktu hak 

atas tanah bersamanya yaitu dengan melakukan perjanjangan HGB di atas tanah 

HPL. 

 

Kata Kunci: perjanjian, build operate & transfer, rumah susun, kepemilikan 

Januardi, Analisis Yuridis Status Kepemilikan Rumah Susun yang Berdiri diatas Tanah Hak 
Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan dalam Perjanjian Bangun Guna Serah Ditinjau dari 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, 2019 
UIB Repository©2019

Universitas Internasional Batam




