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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, 

Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian pada penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Status kepemilikan rumah susun yang berdiri diatas tanah HGB atas HPL 

dalam perjanjian BGS sangat bergantung kepada hak atas tanah yang 

melekat pada HPL dan juga jangka waktu perjanjian BGS. Untuk itu, 

perjanjian BGS pembangunan rumah susun diatas tanah HPL harus 

terlebih dahulu membebankan hak konvensional seperti HGB atau Hak 

Pakai diatasnya. Perjanjian BGS dapat berlangsung untuk jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak penandatangan perjanjian dan 

tidak dapat dilakukan perpanjangan perjanjian. Hal ini berarti di dalam 

masa konsesi 30 tahun ini, pihak swasta dan para penghuni sarusun 

memiliki kewenangan dan kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan, 

namun setelah lewatnya jangka waktu perjanjian BGS ini maka tanah dan 

bangunan beserta segala fasilitas yang melekat diatasnya harus 

dikembalikan kepada pihak pemerintah setempat dalam keadaan dapat 

digunakan kembali. 

2. Perlindungan hukum bagi pemilik sarusun yang berdiri diatas tanah HGB 

atas HPL tidak terlepas dari perjanjian BGS itu sendiri. Terdapat dua 

kemungkinan yang terjadi, yaitu HGB berakhir sebelum perjanjian BGS 

berakhir atau sebaliknya. Apabila HGB berakhir dapat menyebabkan 
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status tanah kembali ke pemegang HPL sehingga hak atas tanah bersama 

pada rumah susun berakhir, akan tetapi berakhirnya status HGB tidak 

menyebabkan status bangunan rumah susun beralih kepada Pemerintah. 

Hal ini dikarenakan sebelum berakhirnya perjanjian BGS menurut asas 

Pemisahan Horizontal bangunan masih merupakan milik para penghuni 

sarusun hingga jangka waktu BGS berakhir, untuk itu perlindungan 

hukum yang didapatkan oleh pemilik sarusun adalah kepemilikan hak 

atas sarusun mereka hingga perjanjian BGS berakhir dan juga berhak 

mendapatkan ganti kerugian apabila status HGB berakhir sebelum 

perjanjian BGS berakhir. 

 

B. Keterbatasan 

Dalam menyusun laporan skripsi ini, Penulis mengalami beberapa 

keterbatasan dan juga kendala selama proses penelitian ini berlangsung, 

diantaranya: 

1. Keterbatasan sumber referensi kepustakaan terutama yang membahas 

mengenai status kepemilikan rumah susun yang berdiri diatas tanah hak 

guna bangunan atas hak pengelolaan dalam perjanjian guna serah 

dikarenakan perjanjian bangun guna serah masih tergolong baru di 

Indonesia. 

2. Keterbatasan waktu dimana penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normative namun Penulis juga melakukan wawancara 

dengan instansi yang terkait guna sebagai referensi (bahan pustaka) untuk 
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memperoleh informasi-informasi dan data yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini agar penyusunan laporan skripsi ini sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan saran kepada 

Pemerintah, yaitu: 

1. Perlu suatu regulasi yang mengatur mengenai perjanjian kerja sama 

dengan sistem bangun guna serah khususnya mengenai status 

kepemilikan rumah susun dalam bangun guna serah ke dalam peraturan 

perundang-undangan yang lebih konkret. 

2. Selain perlu regulasi khusus yang mengatur mengenai perlindungan 

hukum bagi pemilik sarusun atas hak-hak dan kewajibannya dalam 

perjanjian bangun guna serah. 
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