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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Indonesia berdasarkan 

konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3), yang 

berbunyi:
1
 

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 

 

Oleh karena itu negara dalam hal ini Pemerintah mempunyai tugas agar 

pemanfaatan kekayaan alam milik Indonesia harus dipergunakan untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Khususnya penggunaan 

kekayaan alam di bidang pertanahan tentunya diharapkan dapat memberikan 

pelayanan umum bagi seluruh warga masyarakat, penduduk, bangsa, dan 

negara. Kedudukan tanah dalam hal pembangunan nasional, Pemerintah 

harus dapat memanfaatkan tanah semaksimal mungkin agar dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang telah 

diamanatkan oleh dasar negara kita. Penataan penggunaan tanah oleh 

Pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya 

tetap harus melindungi hak-hak atas tanah diantaranya meliputi:
2
 

1. “Fungsi sosial dari hak atas tanah; 

2. Batas maksimum penguasaan atau kepemilikan tanah; dan 

3. Upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang dapat 

merugikan kepentingan rakyat.” 

                                                             
1 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 33 Ayat (3). 
2 Chaerulia Nur Assyifa, „Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun 

Bandarharjo Semarang‟, 2015, hlm. 2. 
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Kawasan pemukiman merupakan kebutuhan primer bagi setiap 

manusia. Perumahan tidak hanya dipandang sebagai tempat berteduh bagi 

seseorang maupun sekelompok orang tetapi lebih jauh lagi rumah 

merupakan proses dimana manusia menciptakan atau membina suatu 

tatanan hidup dalam masyarakat dan dirinya dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara.  

Pengaturan mengenai hukum pertanahan agraria Indonesia telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUPA”) khusus 

mengenai bangunan bertingkat atau rumah susun yang penjelasan lebih 

lanjutnya terletak di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 juncto 

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

selanjutnya sebagai “UU Rusun”) yang mana dalam ketentuan tersebut telah 

menekankan bahwa pentingnya pembangunan nasional guna dalam rangka 

menciptakan tempat tinggal yang layak melalui pembangunan rumah susun 

bagi seluruh rakyat dan memperluas lingkungan hidup yang layak, aman, 

dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat 

kalangan menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah.
3
 

Selain itu, UU Rusun sendiri juga memberikan pengertian rumah susun 

sebagaiman tercantum pada Pasal 1 angka (1), yang berbunyi:
4
 

“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 

                                                             
3 Ibid., hlm. 3. 
4 Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, UU. 

No. 20 Tahun 2011, Ps. 1 Angka (1). 
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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.” 

 

Menyadari kesulitan pengadaan dan pembangunan perumahan yang 

menyangkut kebutuhan rakyat banyak dan harus dipecahkan oleh semua 

pihak maka Pemerintah dituntut berusaha keras untuk mengatasi masalah 

penyelenggaraan kebutuhan perumahan melalui rumah susun yang layak. 

Solusi yang dapat menjadi pilih Pemerintah dalam menjawab isu 

permasalahan kebutuhan tempat hunian bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR) ialah melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam 

mengadakan pembangunan bangunan bertingkat untuk hunian yang mana 

dapat dibangun atas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas tanah Hak 

Pengelolaan. Dengan adanya rumah susun atau bangunan bertingkat ini 

maka diharapkan sebagian besar kebutuhan rakyat terpenuhi sebab 

perumahan merupakan salah satu barometer untuk mengukur kesejahteraan 

rakyat. 

Konsep pembangunan bangunan bertingkat atau rumah susun tentunya 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan 

rendah (MBR), selain itu dengan pembangunan bangunan bertingkat untuk 

hunian ini dapat menciptakan terbukanya ruang tata kota dan wilayah 

menjadi lebih bersih, segar, hijau, dan yang paling penting adalah 

peremajaan dari daerah yang semulanya kumuh menjadi daerah kota yang 

rapi, bersih, aman, teratur, dan yang paling penting adalah kawasan kumuh 

menjadi berkurang. Rumah susun dibangun dalam suatu bangunan gedung 
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bertingkat yang dapat dihuni bersama yang mana satuan-satuan dari unit 

rumah susun dapat dimiliki secara terpisah yang dibangun baik secara 

horizontal maupun secara vertical.
5
 

Masalah lainnya adalah tidak semua masyarakat dapat memiliki rumah 

susun disebabkan karena jumlah yang dibangun untuk rumah susun tidaklah 

sepadan dengan jumlah penduduk yang membutuhkan rumah susun, serta 

pendapatan yang dihasilkan oleh setiap orang tidaklah sama terutama 

masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap. 

Namun disamping itu terdapat pula keterbatasan dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (ABPD) guna untuk mewujudkan pembangunan 

nasional di Indonesia, menekankan kepada pihak Pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencari alternatif lain 

guna melancarkan proses pembangunan yang berkesinambungan. 

Khususnya bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dengan dana APBD yang 

terbatas, maka untuk meningkatkan pemasukan kas daerah harus dapat 

mendayagunakan sumber daya alam yang ada di daerahnya dengan cara 

membangun pelayanan infrastruktur dengan segala fasilitas-fasilitas umum 

demi kepentingan masyarakat seperti sarana transportasi, terminal, 

pelabuhan, rumah susun, pasar, pendidikan, perhubungan, dan sebagainya.
6
 

                                                             
5 Nur Assyifa, op. cit., hlm. 5. 
6  Rizky Ayu Nataria El Chidtian, „Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Berasal Dari 

Perjanjian Bangun Guna Serah Atas Tanah Hak Pengelolaan‟, 2013, hlm. 1. 
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Dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam hal 

pelayanan jasa infrastruktur dipandang sangat perlu karena beberapa faktor 

berikut:
7
 

a. “Permintaan pembangun rumah susun lebih besar dibandingkan dengan 

kemampuan Pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, 

aman, dan sehat; 

b. Pembangunan jasa pelayanan umum dan infrastruktur yang tidak dapat 

dipenuhi oleh Pemerintah Daerah saja, namun perlu pembiayaan dari 

pihak swasta; 

c. Kerja sama dengan pihak swasta dapat memberikan tambahan sumber 

pendanaan APBD untuk sarana dan prasarana serta kemampuan 

manajerial yang bagus; 

d. Dalam rangka persaingan usaha yang berkembang pesat ini, kerja sama 

antara Pemerintah dan swasta dapat mempercepat penyelenggaraan 

infrastruktur sekaligus meningkatkan efisiensi kualitas jasa pelayanan; 

e. Pembangunan infrastruktur harus diperlakukan sebagai kegiatan bisnis 

tanpa melibatkan kepentingan pribadi didalamnya; 

f. Menambah pemasukan pendapatan daerah; 

g. Melayani jasa pelayanan umum.” 

Sarana umum yang menjadi hal mendesak saat ini adalah pembangunan 

kawasan hunian khususnya rumah susun mengingat pentingnya 

pembangunan rumah susun di Indonesia karena keterbatasan tanah untuk 

                                                             
7 Oktorina Ima, „Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan Dengan Sistem Build Operate And 

Transfer (Bot) Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional‟, 2014, hlm. 2. 
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kawasan hunian dan juga kebutuhan MBR yang masih belum mendapatkan 

tempat hunian yang layak sehingga dipandang perlunya bangunan gedung 

bertingkat untuk hunian. Pembangunan rumah susun yang lebih teratur 

dapat meminimalisir penggunaan tanah dan juga penghematan dana APBD 

dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat disamping itu juga dengan 

sistem bangun guna serah tentunya akan menambah pemasukan kas daerah. 

Penyelenggaraan tempat hunian bangunan bertingkat menjadi issue 

yang tidak kalah pentingnya hal ini tentunya mempunyai alasan yang logis 

yaitu dengan adanya rumah susun tentunya dapat meminimalisir 

penggunaan tanah sebagai tempat tinggal. Oleh sebab itu penggunaan tanah 

dapat dimanfaatkan untuk membangunan rumah susun untuk hunian yang 

lebih teratur dan baik. Disamping itu keterbatasan uang APBD bagi Pemda 

maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta 

dalam membangunan tempat hunian bangunan bertingkat. Kerja sama 

dengan pihak swasta dapat meringankan beban pemerintah dalam membiaya 

proyek-proyek yang dapat mensejahterakan masyarakat serta dapat pula 

mendapatkan uang pemasukan ke kas daerah sehubungan dengan kerja sama 

dengan pihak swasta. 

Bagi Pemerintah dalam hal penggunaan dana daerah untuk 

pembangunan infrastruktur dirasakan semakin terbatas jumlahnya untuk itu 

diperlukan alternatif lain dalam hal pendanaan yang tidak jarang melibatkan 

pihak swasta dalam pembangunan nasional. Pendanaan dari pihak swasta 

dalam dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam 
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bentuk perjanjian perdata pada umumnya. Adapun jenis-jenis kerja sama 

yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah dengan pihak swasta adalah 

perjanjian modal ventura, franchise atau waralaba, portopolio efek, bangun 

guna serah (BGS), dan sebagainya. 

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh bagi Pemerintah adalah 

dengan melakukan perjanjian kerja bangun guna serah (BGS) yang mana 

konsep ini masih tergolong sedikit di Indonesia. Konsep BGS ini 

merupakan perjanjian yang melibatkan Pemerintah dengan swasta untuk 

bekerja sama dalam hal pihak Pemerintah menyediakan lahan atau tanah 

dan pihak swasta membangun bangunan-bangunan seperti tempat 

pendidikan, terminal, pelabuhan, perhubungan, jalan tol, pertambangan, 

perumahan atau rumah susun, pariwisata, dan sebagainya. 

BGS merupakan suatu sistem kerjasama yang dapat dilakukan oleh 

pemegang Hak Pengelolaan (pemilik tanah) dengan pihak swasta, yang 

mana pemilik tanah memberikan hak kepada pihak swasta untuk 

membangun bangunan diatas tanah milik si pemilik tanah selama masa 

konsesi perjanjian BGS dan setelah lewatnya masa konsesi pihak swasta 

harus mengalihkan kembalikan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut 

kepada pemilik tanah secara cuma-cuma. 

Menurut pendapat para ahli sistem kerja sama bangun guna serah ini 

adalah pemilik hak eksklusif atas tanah (dalam hal ini ada Pemerintah 

setempat) menyerahkan tanahnya untuk pembangunan proyeknya kepada 

pihak swasta, yang mana pihak swasta membiayai pembangunan tersebut 
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dan untuk jangka waktu tertentu pihak swasta diberikan hak konsesi untuk 

mengelola dan memanfaatkan tanah dan bangunan yang bersangkutan untuk 

mengambil keuntungan ekonominya (atau dengan persentasi pembagian 

keuntungan). Setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian bangun guna 

serah ini, pihak swasta harus mengalihkan hak pengelolaan bangunan yang 

bersangkutan kepada pemilik tanah secara utuh dan penuh. Hak eksklusif 

yang dimaksudkan adalah hak terhadap tanah yang dimiliki oleh subjek 

hukum tertentu saja. 

Perjanjian bangun guna serah (BGS) ini menjadi salah satu alternatif 

yang dapat digunakan sebagai solusi kerja sama yang dapat menguntungkan 

para pihak. Perjanjian BGS dilakukan dalam jangka waktu yang tidak 

pendek yaitu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sehingga dalam hal ini perlu 

diteliti lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan dalam sistem ini 

serta keuntungan dan kerugian apa yang bakal timbul di kemudian hari 

serta.
8
 

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk membahas 

lebih mendalam hukum pertanahan di Indonesia ditinjau dari pembangunan 

rumah susun dengan sistem bangun guna serah (BGS). Oleh karena itu 

penulis melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul "ANALISIS 

YURIDIS STATUS KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN YANG 

BERDIRI DIATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN ATAS HAK 

PENGELOLAAN DALAM PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH 

                                                             
8 Ibid., hlm. 5. 
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DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 19 TAHUN 2016". 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka terdapat beberapa 

pertimbangan yang menjadi dasar perumusan masalah dalam laporan 

penelitian ini. Masalah tersebut diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimana status kepemilikan rumah susun yang berdiri diatas tanah hak 

guna bangunan atas hak pengelolaan dalam perjanjian bangun guna 

serah? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik satuan rumah susun yang 

berdiri diatas tanah hak guna bangunan atas hak pengelolaan dalam 

perjanjian bangun guna serah?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam menyusun laporan penelitian ini adalah 

untuk mengungkapkan jawaban atas permasalahan yang diangkat penulis 

sebagai berikut : 

a. Memaparkan dan menganalisa bagaimana status kepemilikan rumah 

susun yang berdiri diatas tanah hak guna bangunan atas hak 

pengelolaan dalam perjanjian bangun guna serah. 
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b. Memaparkan dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi 

pemilik satuan rumah susun yang berdiri diatas tanah hak guna 

bangunan atas hak pengelolaan dalam perjanjian bangun guna serah. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penulis dalam menyusun laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

Untuk memperluas wacana dan pengetahuan tentang hukum pertanahan 

di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan status kepemilikan 

rumah susun yang berdiri diatas tanah hak guna bangunan atas hak 

pengelolaan dalam perjanjian bangun guna serah. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai referensi yang berupa masukkan kepada masyarakat tentang 

eksistensi undang-undang serta pasal-pasal yang berkaitan dengan 

status kepemilikan rumah susun yang berdiri diatas tanah hak guna 

bangunan atas hak pengelolaan dalam perjanjian bangun guna serah. 

 
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




