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Abstrak 

Semakin bertambahnya populasi dan minat masyarakat dalam rumah 

susun khususnya apartemen di Kota Batam membuat penulis untuk melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai: (1) Konsep 

kepemilikan rumah susun menurut UUPA dan UU Rumah Susun. (2)Landasan 

Kewajiban Pembentukan PPPSRS menurut Permen PUPR No. 23/PRT/2018 dan 

(3) Penerapan Ketentuan Pembentukan PPPSRS terhadap penghuni Hak Milik 

Sarusun. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dimana Penulis 

menghimpun data langsung dari responden dan narasumber. Data yang digunakan 

berupa data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan 

wawancara. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah 

dan dianalisis secara kuantitatif yaitu berupa hasil responden dan kualitatif yaitu 

berupa wawancara. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan 

penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif. 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Konsep 

kepemilikan rumah susun menurut UUPA berbeda dengan UU Rumah Susun di 

aspek asas pemisahan kepemilikan hak atas tanah. (2)PPPSRS wajib dibentuk 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemilik dan penghuni unit 

apartemen serta mempermudah PPPSRS,pemilik dan para penghuni dalam 

melakukan pengelolaan kepemilikan bersama yang meliputi bagian bersama, 

benda bersama dan tanah bersama. (3) meskipun PPPSRS sudah dibentuk, 

Pembentukan PPPSRS tidak sepenuhnya diterapkan ketentuannya dikarenakan 

tidak ada pembinaan. Untuk apartemen yang belum terjual semuanya dan tidak 

ada persetujuan dari penghuni untuk membentuknya karena belum mengetahui 

manfaatnya menghambat pembentukan PPPSRS. 
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