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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN KONSEPTUAL 

1. Tinjaun Umum Tentang Konsep Co-Ownership

Co-ownership menurut kamus bahasa inggris mempunyai pengertian:
5

"Co-ownership is ownership of the same property, jointly and at the 

same time, by several persons each of whom is privately vested with a 

share of the right of ownership.”  

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian bahwa co-

ownership merupakan kepemilikan atas bidang tanah dan bangunan yang 

sama, secara gabungan dan diwaktu yang sama oleh beberapa orang 

dimana setiap orang dilindungi secara pribadi hak atas kepemilikannya. 

Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 2 

UUPA:
6

a. “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam

Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan

alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi

kekuasaan seluruh rakyat.

b. Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal

ini memberi wewenang untuk :

5
 “Co-Ownership Definition,” accessed February 3, 2019, 

http://www.duhaime.org/LegalDictionary/C/Coownership.aspx. 
6
  Indonesia, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104), UU. No. 5 Tahun 1960, 

Ps. 2. 
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1)  Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan 

ruang angkasa. 

2)  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 

hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan 

ruang angkasa. 

3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum 

yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 

c. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari 

Negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk 

mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti 

kebangsaan, kesejatehraan dan kemerdekaan, berdaulat, 

adil dan kemakmuran dalam masyarakat dan Negara 

hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan 

makmur. 

d. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas 

pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah 

swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, 

sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan 

Peraturan Pemerintah.” 

Sehingga jika mengacu pada UUPA diatas, maka hak untuk menguasai 

tanah ada pada Negara dan untuk memperoleh hak tersebut harus sesuai 

dengan aturan serta dipergunakan untuk mencapai kemakmuran sebesar-

besarnya. Seperti contohnya dengan Para Pemegang Hak dimana hak nya 

telah diperoleh dan disahkan, maka dari itu Kepemilikan Hak Atas Tanah 

dibagi menjadi dua yaitu yang dapat dimiliki sesuai wujud dan secara 

hukum. Dimana jika menurut hukum pemegang hak diberi kewenangan 

untuk menguasai tanah yang diperoleh haknya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Tetapi masih banyak dijumpai bahwa penguasaan tanah 

tersebut dilakukan oleh orang lain seperti misalnya tanahnya tersebut 

disewakan ke orang lain dimana orang tersebut telah memiliki hak sewa 
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atas tanah dari wujudnya meskipun secara hukum merupakan penguasaan 

milik pemegang hak.  

Menurut Hukum Indonesia mengenai rumah susun, asas pemisahan 

kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dibagi menjadi dua, yaitu secara 

horizontal dan vertical. Pemisahan secara horizontal yaitu memisahkan 

setiap satuan rumah susun dengan satuan rumah susun lainnya yang 

selantai, sedangkan pemisahan secara vertical yaitu memisahkan setiap 

satuan rumah susun dengan satuan rumah susun lainnya yang berbeda 

lantai. 

Kepemilikan atas satuan rumah susun ataupun rumah vertical yang 

sering disebut apartemen, dapat memiliki hak kepemilikan pribadi atas 

apartemen dimana setiap unit apartemen tersebut dapat digunakan secara 

terpisah dan bersama. Bersama mencakup segala benda bersama, bagian 

bersama dan tanah bersama. Dimana jika menurut Permen PUPR No. 

23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan 

Rumah Susun :
7
 

a. Benda Bersama 

Benda Bersama menurut pasal 1 ayat (5) adalah : 

 

“benda yang bukan merupakan bagian Rumah Susun melainkan 

bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama” 

 

                                                           
7
 Permen PUPR No. 23/PRT/M/2018, Op. cit., hlm. 3. 
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b. Bagian Bersama 

Bagian Bersama menurut pasal 1 ayat (4) adalah : 

 

“bagian Rumah Susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan 

Rumah Susun” 

 

c. Tanah Bersama 

Tanah Bersama menurut pasal 1 ayat (6) adalah : 

 

“sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang 

digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang 

diatasnya berdiri Rumah Susun dan diterapkan batasnya dalam 

persyaratan izin mendirikan bangunan”. 

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa tanah, benda dan bagian yang ada 

dalam sebuah bangunan rumah susun yang dibangun diatas tanah dimiliki 

secara bersama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan dalam 

melaksanakan fungsi social masing-masing penghuni. Seperti fasilitas 

umum yang disediakan contohnya : kolam berenang, tangga dan lift bukan 

merupakan miliki pribadi salah satu penghuni melainkan merupakan 

fasilitas yang dapat digunakan oleh setiap penghuni dikarenakan 

merupakan hak bersama. 

Dikarenakan apartemen/rumah susun tersebut dibangun diatas tanah 

dengan kepemilikan bersama sering dikenal dengan kata co-ownership. 

Dimana kata co-ownersip menurut hukum common law, merupakan hak 
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milik atas benda dimana pemiliknya terdiri lebih dari satu seperti orang 

yang menyewa terdapat kepemilikan bersama sesuai undang-undang 

seperti condominium dan strata title. 

Secara literal condominium mempunyai pengertian pemilikan bersama. 

Dimana Dominium berarti “to have control (over a certain property) 

dengan cara con atau jointly with one or more others persons.” Sehingga 

jika digabungkan artinya menjadi kepemilikan bersama dengan satu orang 

lainnya atau lebih dari satu orang yang mempunyai hak untuk 

mengkontrol property tertentu. Condominium di negara lain juga biasanya 

disebut dengan istilah joint property maupun strata title. Strata title 

adalah suatu sistem pemukiman atau hunian yang memungkinkan 

pembagian tanah dan bangunan kedalam satuan unit-unit yang disebut 

yang masing-masing unit merupakan hak yang terpisah dan dapat dimiliki 

secara individual. Disamping kepemilikan individual tersebut, dikenal 

pula adanya tanah, benda, serta bagian yang merupakan milik bersama 

(common property).
8
 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Konsep Satuan Rumah Susun 

a. Definisi Satuan Rumah Susun
9
 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Permen PUPR No. 23/PRT/M/2018 

tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan, Rumah Susun 

adalah: 

                                                           
8
 Purbandari, “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit,” Lex Jurnalica 10, no. 3 

(2013): 189–203. 
9
 Permen PUPR No. 23/PRT/M/2018,  Loc. cit. 
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 “bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 

secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical 

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”. 

 

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Permen PUPR No. 

23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan, 

Satuan Rumah susun yang selanjutnya disebut dengan Sarusun adalah: 

“unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara 

terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan 

mempunyai sarana penghubung ke jalan umum” 

 

b. Jenis-jenis Rumah Susun 

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Rumah Susun Pasal 13 ayat (2), Rumah Susun dapat 

berbentuk :
10

 

1) Rumah Susun Umum 

Rumah Susun Umum merupakan: 

“rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah”  

Biasanya dapat berupa Rumah Susun Umum Milik dan Rumah 

Susun Umum Sewa. 

 

 

                                                           
10

 UU. No. 20 Tahun 2011, Op.cit, hlm.2 
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2) Rumah Susun Khusus 

Rumah Susun Khusus merupakan:  

“rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan khusus” 

 

3) Rumah Susun Negara 

Rumah Susun Negara merupakan: 

“rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai 

tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta 

penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai 

negeri”  

Biasanya Rumah Susun Negara dapat berupa tempat tinggal 

yang disediakan untuk polisi yang sedang melaksanakan tugas. 

 

4) Rumah Susun Komersial 

Rumah Susun Komersial merupakan: 

 “ rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan 

keuntungan.”  

Biasanya Rumah Susun Negara dapat berupa tempat tinggal 

yang disediakan untuk polisi yang sedang melaksanakan tugas. 

 

c. Apartemen dan Kondominium 

1) Apartemen 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, apartemen adalah 

“tempat tinggal suatu bangunan bertingkat yang lengkap dengan 

ruang duduk, kamar tidur, dapur, ruang makan, jamban, dan kamar 
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mandi yang terletak pada suatu lantai, bangunan bertingkat yang 

terbagi atas beberapa tempat tinggal.”
11

 

Sehingga jika menurut definisi diatas, apartemen adalah 

beberapa ruangan dan bertingkat yang setiap ruangnya ditempati 

oleh penghuni dimana penghuni dapur melakukan kegiatan sehari-

harinya, layaknya aktivitas seseorang di sebuah rumah. Dimana 

selain melakukan aktivitas di ruang diri sendiri, terdapat beberapa 

fasilitas yang ada di bangunannya yang dapat digunakan secara 

terpisah oleh setiap penghuni. 

Apartemen dapat dimiliki dengan dua cara yaitu dengan :
12

 

a) Sewa 

Sewa dapat dilakukan dengan membayar uang sewa 

kepada pemilik atau developer apartemen dengan pilihan 

secara bulanan atau tahunan yang bisa didukung oleh surat 

perjanjian antar pihak atau akta perjanjian sewa menyewa yang 

dibuat di hadapan Notaris. Untuk biaya penggunaan daya 

listrik, air, gas maupun telepon ditanggung oleh penghunis 

sedangkan maintenance fee tetap ditanggung oleh pemilik. 

b) Beli 

Pada umumnya penghuni dapat memiliki unit apartemen 

dengan menandatangani surat perjanjian jual beli dibawah 

                                                           
11

 “Arti Kata Apartemen - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed February 13, 

2019, https://kbbi.web.id/apartemen. 
12

 “Definisi Apartemen” 12, no. 2 (2018): 12–123. 
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tangan antara para pihak yang nantinya diikuti dengan 

menandatangani akta jual beli di Notaris. Biasanya hal ini 

dilakukan kepada apartemen yang sudah ada peminatnya pada 

saat proses pembangunan oleh developer. Sedangkan untuk 

apartemen yang sudah jadi dapat langsung dilakukan dengan 

melakukan proses akta jual beli yang dilakukan di Notaris. 

 

2) Kondominium 

Jika dilihat dari kata kondominium, con memiliki pengertian 

bersama-sama sedangkan dominiun memiliki pengertian 

kepemilikan. Sehigga kondominium memiliki pengertian 

kepimilikan bersama. 

Perbedaan Apartemen dan Kondominium terletak pada 

kepemilikannya : 

a) Kepemilikannya 

Untuk apartemen pada umumnya dibangun untuk 

disewakan dengan status hak milik atas sarusun hanya 

sebagian kecil unit bangunan saja, sehingga penghuni tidak 

mempunyai hak untuk menjual atau menyewakan kepada 

orang lain tanpa sepengetahuan pemilik atau developer 

apartemen tersebut. 

Vivian Hussi, Konsep Hukum Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) 
Menurut UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Serta Penerapannya di Kota Batam, UIB Repository©2019



17 
 

 
Universitas Internasional Batam 

Sedangkan untuk kondominium mempunyai hak atas 

bangunan tersebut sehingga mempunyai kebebasan untuk 

melakukan apa saja terhadap unit tersebut seperti menjual 

atau menyewakan kepada orang lain. 

 

b) Bangunan dan Fasilitas 

Pada umumnya kebanyakan kondominum yang ingin dijual 

itu memiliki perabotan sedangkan untuk apartemen belum 

tentu ada perabotannya, kebanyakan merupakan unit kosong 

sehingga harus membeli perabotan lagi tetapi hal ini dapat 

memberi keuntungan juga karena kita dapat memilih jenis dan 

gaya perabotan yang ingin kita miliki. Oleh karena itu harga 

apartemen lebih murah dibandingkan membeli kondominiun, 

dan cenderung yang dapat membeli kondominum hanya orang 

kelas atas yang memiliki kekayaan sedangkan apartemen dapat 

dimiliki oleh orang yang memiliki kekayaan sedang hingga 

atas. 

Untuk apartemen dapat berupa puluhan atau ratusan unit 

dengan beberapa tower, sedangkan untuk kondominum hanya 

2(dua) atau 3(tiga) tower saja. Sedangkan Fasilitas yang 

disediakan, untuk apartemen semua fasilitas yang ada dapat 

digunakan oleh setiap penghuni apartemen karena hanya ruang 

kecil unit apartemen aja yang dimiliki secara individual. 
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Sedangkan untuk kondominium segala fasilitas yang ada 

berada dibawah kuasa pribadi pemilik kondominium secara 

hukum. 

 

c) Maintenance fee 

Baik apartemen dan kondominium dikenal dengan istilah 

maintenance fee. Tetapi bedanya untuk kondominium 

kewajiban membayar tersebut hanya dilakukan sekali pada saat 

pembelian, karena setelah menjadi pemilik, segala perbaikan 

maupun perawatan dilakukan oleh pemilik sendiri dan sudah 

termasuk dalam harga pembelian. Sedangkan untuk apartemen 

diwajibkan untuk membayar setiap bulannya meskipun tidak 

ada perbaikan atau perawatan yang dilakukan terhadap unit 

apartemennya secara perseorangan tetapi diperlukan untuk 

objek yang berupa kepemilikan bersama tersebut. Tentunya 

untuk biaya daya listrik, air dan gas belum termasuk dalam 

maintenance fee sehingga dibayar pisah secara pribadi. 

 

3. Tinjauan Yuridis Rumah Susun       

a. Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2011 Pasal 17: 

“Rumah susun dapat dibangun di atas tanah: hak milik; hak 

guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan hak 

guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.”
13

 

Dimana Hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai menurut Undang 

Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 

1960 adalah : 

1) Hak Milik 

Menurut Pasal 20-21, Hak Milik adalah:
14

  

“hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah juga dapat beralih dan dialihkan 

kepada pihak lain. Yang dapat mempunyai Hak Milik 

hanyalah: Warga Negara Indonesia; Pemerintah yang 

ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak 

milik dan syarat-syaratnya; Orang asing yang sesudah 

berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena 

pewrarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena 

perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang 

mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang 

ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu 

di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak 

tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah 

jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka 

hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada 

Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 

membebaninya tetap berlangsung; dan Selama seseorang di 

samping kewarganegaraan Indonesianya mempuyai 

kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah 

dengan hak milik.” 

 

                                                           
13

 UU. No. 20 Tahun 2011, Op.cit, Ps. 17 
14

 UU No. 05 Tahun 1960, Op.cit, Ps. 20-21 

Vivian Hussi, Konsep Hukum Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) 
Menurut UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Serta Penerapannya di Kota Batam, UIB Repository©2019



20 
 

 
Universitas Internasional Batam 

2) Hak Guna Bangunan  

Menurut Pasal 35 pengertian Hak Guna Bangunan adalah :
15

 

“hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan 

atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 

paling lama 30 tahun dan atas permintaan pemegang hak dan 

dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunannya, 

jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 20 

tahun.” 

 

Untuk pihak yang dapat memiliki Hak Guna Bangunan terdapat 

didalam pasal 36 yaitu:
16

  

“Warga Negara Indonesia; badan hukum yang didirikan 

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan 

orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan 

dan tidak lagi memenuhi syarat dalam jangka waktu satu 

tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada 

pihak lain yang memenuhi syarat. Jika pihak yang memperoleh 

hak guna bangunan tidak memenuhi syarat dan hak guna 

bangunan tersebut tidak dilepaskan atau dialihkan dalam 

jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum 

dengan ketentuan bahwa pihak lain akan diindahkan menurut 

ketentuan yang ditentukan PP.”  

 

3) Hak Pakai 

Menurut pasal 41 Hak Pakai adalah  :
17

 

“hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah 

yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang 

lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau 

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang Undang 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak Pakai 

                                                           
15

 Idem, Ps.35 
16

 Idem, Ps. 36 
17

 Idem, Ps. 41 
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dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau 

selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu, 

dengan cuma-cuma dan dengan pembayaran atau pemberian 

jasa berupa apapun yang tidak boleh disertai syarat yang 

mengandung unsur pemerasan.”  

 

Yang hanya dapat memiliki Hak Pakai sesuai Pasal 42 

adalah :
18

 

“Warga Negara Indonesia; orang asing berkedudukan di 

Indonesia; badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan badan hukum 

asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.” 

 

b. Menurut UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 

Tujuan dibentuknya rumah susun terdapat dalam Pasal 3 ayat 

(1a) UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Undang Undang 

yang pertama yaitu untuk:
19

 

“memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat 

terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah 

yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya; serta 

meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah 

pekotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya 

alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, 

serasi, dan seimbang.” 

Untuk pembangunan rumah susun menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 

Tahun 1985 tentang Rumah Susun ini berbunyi bahwa:
20

  

“Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, 

hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara atau hak 

                                                           
18

 Loc.cit, Ps. 42 
19

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, Ps. 3 Ayat (1a). 
20

 Idem, Ps. 7 Ayat (1). 
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pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.”  

Dan untuk pemilikan sarusun terdapat dalam Pasal 8 UU No. 16 Tahun 

1985 tentang Rumah Susun yang berbunyi:
21

 

“Satuan rumah susun dimiliki oleh perseorangan atau badan 

hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas 

tanah. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik 

atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah yang 

meliputi juga hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan 

tanah-bersama, yang semuanya merupakan satu-kesatuan 

yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. 

Hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan hak atas 

tanah bersama sebagaimana dimaksud didasarkan atas luas 

atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan pada waktu 

satuan tersebut diperoleh pemiliknya yang pertama.” 

 

c. Menurut UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun berbunyi bahwa:
22

 

“Hak kepemilikan atas satuan rumah susun merupakan hak 

milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan 

yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, 

benda bersama, dan tanah bersama.” 

Pasal 1 ayat (11) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengartikan Sertipikat Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagai:
23

  

“tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, 

hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta 

hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak 

pengelolaan” 

 

                                                           
21

 Idem, Ps. 8. 
22

 UU. No. 20 Tahun 2011, Op.cit, Ps. 46 
23

 Idem, Ps. 1 Ayat (1) 
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d. Konsep Hak Milik menurut UUPA No. 5 Tahun 1960, UU No. 

1985 dan UU No. 20 Tahun 2011  

Konsep Hak Milk atas Satuan Rumah Susun tidak sepenuhnya 

menganut asas pemisahan horizontal, karena dalam UUPA Hak milik 

merupakan kepemilikan perseorangan yang terkuat dan terpenuh atas 

tanah serta bangunan yang berdiri diatasnya
24

 dimana pemilik dapat 

menggunakannya  untuk segala keperluan dan memperpanjang 

masa berlakunya dengan membayar Uang Wajib Tahunan Otorita 

(UWTO).  

Sedangkan menurut UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah 

Susun yaitu merupakan Undang-Undang tentang Rumah Susun yang 

pertama sehingga tujuan dibentuknya dan yang menjadi jenis rumah 

susun ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. 

Sehingga karena perkembangan zaman dan faktor ekonomi yang 

semakin meningkat dirubah menjadi UU No. 20 Tahun 2011 yang 

jenisnya tidak hanya pada golongan masyarakat berpenghasilan 

rendah. Untuk kepemilikan atas sarusun terdapat kepemilikan secara 

perseorangan dan terpisah dari kepemilikan bersama yang tidak 

terpisahkan dari sarusun tersebut. 

Sama halnya dengan UU No. 20 tahun 2011 tentang rumah susun, 

bersifat perseorangan yang terpisah dari kepemilikan bersama yang 

                                                           
24

 Utama. I. W. K. J, “Hak Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna 

Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Hak Milik Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa” 12 (2018). 
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terdiri dari bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Jadi 

seluruh pemegang hak milik atas satuan rumah susun tersebut hanya 

memiliki kepemilikan perseorangan dalam bentuk unit, sehingga yang 

mereka miliki hanya ruangan dibalik pintu masuk yang dibatasi 

dinding untuk membatasi unit milik pemilik lainnya. Diluar pintu 

tersebut sudah mencakup kepemilikan bersama sama halnya dengan 

fasilitas yang dapat digunakan seperti elevator, kolam berenang, ruang 

gym, dan lain-lain. 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Konsep Badan Hukum dan Perhimpunan 

a. Definisi Badan Hukum 

Badan Hukum berasal dari kata rechtspersoon yang memiliki 

pengertian orang yang diciptakan oleh hukum. Menurut E. Utrecht, 

pengertian badan hukum (rechtpersoon), adalah badan yang menurut 

hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya 

dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang 

tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
25

 

Sedangkan menurut R. Subekti, definisi badan hukum pada 

pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki 

hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta 

                                                           
25

 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (West Publishing Co : St. Paul-Minn, 

2004), hlm. 1178. 
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memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan 

hakim. 
26

 

Dan menurut Molengraaff, Pengertian badan hukum pada 

hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara 

bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang 

tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik 

sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan 

yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama 

untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota 

adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam 

badan hukum itu.”
27

 

Tanggung jawab badan hukum bentuk organisasi atau apapun 

pada umumnya mencakup harta benda terpisah dari harta benda 

pemiliknya sehingga harta benda pribadi milik orang yang didalamnya 

tidak dapat dihitung menjadi harta benda badan hukum tersebut. Lain 

halnya dengan organisasi yang tidak berbadan hukum yaitu 

“memberikan owner shilelding kepada partner sehingga harta dan 

kekayaan pribadi dari partner tersebut dapat dilindungi dari tuntutan 

kewajiban kreditor partner lainnya atau dalam kata lain hal inilah yang 

menimbulkan konsep pertanggunjawaban terbatas bagi pemegang 

                                                           
26

 Chidir, Ali, Badan Hukum, (Bandung:Alumni, 2005), hlm. 19 
27

 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, , Cetakan 

Kedua, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI , 2006), hlm. 69.   
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saham. Namun tidak satupun dari model partnership tersebut yang 

dapat memberikan entity shielding yang didalamnya memberikan 

perlindungan bagi organisasi itu sendiri. Tanpa adanya entity shielding 

kelangsungan usaha dari organisasi bisnis tersebut akan lebih singkat 

karena secara teoritis setiap kreditor bahkan dapat menuntut 

dilakukannya likuidasi untuk kepentingan pelunasan kewajiban yang 

ditimbulkan oleh salah seorang pemegang saham.”
28

 

b. Definisi Perhimpunan 

Perhimpunan mencakup banyak pengertian dan mempunyai 

kesamaa dengan banyak kata. Menurut Bahasa Indonesia kata 

perhimpunan terdapat banyak sebutan kata lain yang mirip 

pengertiannya seperti: perkumpulan, perikatan, ikatan, persatuan, 

kesatuan, serikat dan lain-lain. 

“Menurut buku “Badan Hukum” karangan Chidir Ali kata 

perkumpulan atau perhimpunan ini berasal dari kata „vereniging‟ yang 

merupakan bahasa Belanda. Dalam perkumpulan atau perhimpunan ini 

beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non-

ekonomis (tidak mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu 

kerja sama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam apa yang 

dinamakan “anggaran dasar” atau “reglemen” atau ”statuten”.”
29

 

                                                           
28

 Windi Afdal, “KORPORASI DALAM HUKUM ORGANISASI BISNIS ISLAM,” Hukum 

Pembangunan 47, no. 3 (2016). 
29

 Ali, Op.cit, hlm. 119 

Vivian Hussi, Konsep Hukum Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) 
Menurut UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Serta Penerapannya di Kota Batam, UIB Repository©2019



27 
 

 
Universitas Internasional Batam 

“Menurut Malayu Hasibuan, Organisasi adalah suatu sistem 

perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok 

orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organiasi 

hanya merupakan alat dan wadah saja.”
30

 

Sehingga PPPSRS merupakan perhimpunan yang terdiri dari 

beberapa orang dimana kesemuanya bekerja sama dengan 

terkoordinisir dan tersktruktur untuk mencapai tujuan yang bukan 

untuk mencari keuntungan. 

 

c. Perhimpunan berbadan hukum 

Perkumpulan berbadan hukum diatur dalam pasal 1 Staatsblad 

1870 No. 64 (berdasarkan Keputusan Raja tanggal 28 Maret 1870), 

yaitu:  

“perkumpulan yang akta pendiriannya disahkan oleh pejabat 

yang ditunjuk oleh Gubernur Jendral (pada waktu itu 

Directeur van Justitie – kini Menteri Hukum & HAM RI).”  

Sehingga PPPSRS merupakan orangnisasi yang dibentuk bedasarkan 

Undang-undang untuk membantu dalam pengaturan mengelola hak 

bersama yang meliputi benda bersama, bagian bersama dan tanah 

bersama. PPPSRS merupakan badan hukum telah mendapat izin dan 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang dapat bertindak layaknya 

seorang badan hukum mewakili pemilik satuan rumah susun. Juga 

                                                           
30

 Malayu Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2011), 

hlm. 120 
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wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan segala tugas dan 

kewajiban yang diberikan terutama yang terikat bedasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

5. Tinjauan Umum Tentang PPPSRS 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Nomor : 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik Dan 

Penghuni Rumah Susun, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun 

yang selanjutnya disebut PPPSRS adalah:
31

  

“badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau 

penghuni satuan rumah susun.” 

 

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun, mengacu pada pasal 74 :
32

 

“Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS dan 

beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa 

dari pemilik sarusun. PPPSRS juga diberi kedudukan sebagai 

badan hukum” 

Sedangkan pada pasal 75 ayat (1) :
33

 

“Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya 

PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi yaitu paling 

lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali (Pasal ini 

telah ada putusan MK).” 

                                                           
31

 Permen PUPR No. 23/PRT/M/2018, Op. cit., Ps. 1. 
32

 UU No. 20 Tahun 2011, Op.cit, Ps. 74 
33

 UU No. 20 Tahun 2011, Loc. Cit. 
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Menurut Pasal 23 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan 

Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun, Struktur Organisasi 

dalam PPPSRS meliputi:
34

  

“Struktur Organisasi dirumuskan dalam akta pendirian, 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Struktur 

Organisasi terdiri atas pengurus dan pengawas, dimana 

keduanya merupakan pemilik yang hadir dalam musyawarah 

dan bertempat tinggal di Rumah Susun dan mempunyai jangka 

waktu kepengurusan selama 3(tiga) tahun. Pengurus 

mempunyai struktur kepengurusan paling sedikit terdiri dari : 

Ketua; Sekretaris; Bendahara dan bidang yang terkait dengan 

pengelolaan dan penghunian. Sedangkan pengawas berjumlah 

minimal 5(lima) orang atau ganjil yang terdiri atas : Ketua; 

Sekretaris; dan 3(tiga) orang anggota dari Pemiliki Sarusun.” 

Kewajiban PPPSRS diatur dalam Pasal 75 Ayat (3) Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, 

yaitu:
35

  

“mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang 

berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, 

bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian.” 

Meskipun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1988 tentang Rumah Susun telah dirubah dengan UU No/ 20 

Tahun 2011 teradapat tugas dan fungsi PPPSRS yang merupakan 

                                                           
34

 Permen PUPR No. 23/PRT/M/2018, Op. cit., Ps. 23 
35

 UU No. 20 Tahun 2011, Op.cit, Ps. 75 Ayat (3) 
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acuan dalam peruahan undang-undang tersebut. Pasal 56, 

Perhimpunan mencantumkan fungsi penghuni sebagai berikut:
36

 

1. “membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, 

tertib, dan aman; 

2. mengatur dan membina kepentingan penghuni; 

3. mengelola rumah susun dan lingkungannya.” 

Tugas PPPSRS diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, 

yaitu :
37

 

1. “mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga yang disusun oleh pengurus dalam rapat umum 

perhimpunan penghuni sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 ayat (2); 

2. membina para penghuni ke arah kesadaran hidup bersama 

yang serasi, selaras, dan seimbang dalam rumah susun dan 

lingkungannya; 

3. mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang 

tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga; 

4.  menyelenggarakan tugas-tugas administratif penghunian; 

5. menunjuk atau membentuk dan mengawasi badan 

pengelola dalam pengelolaan rumah susun dan 

lingkungannya; 

6. menyelenggarakan pembukuan dan administratif keuangan   

secara terpisah sebagai kekayaan perhimpunan penghuni; 

7. menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah 

ditetapkan  

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.” 

 

Dalam melakukan pengelolaan menurut Pasal 31 Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun:
38

 

                                                           
36

 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, 

Ps. 56. 
37

 Idem, Ps. 59 
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“PPPSRS dapat menunjuk pengelola yang dilakukan paling 

lama 3(tiga) bulan sejak pembentukan PPPSRS. Organisasi 

PPPSRS dan Pengelolaan berbeda dan pengelola yang 

ditunjuk harus memenuhi syarat berstatus sebagai badan 

hukum dan memiliki izin usaha dari bupati/walikota, khusus 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari gubernur.” 

 

B. LANDASAN YURIDIS 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  

a. Pasal 2 

“ a.Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air 

dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, 

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

b. Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini 

memberi wewenang untuk : 

1)Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 

2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 

3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air, dan ruang angkasa. 

c. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara 

tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejatehraan 

dan kemerdekaan, berdaulat, adil dan kemakmuran dalam masyarakat 

dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan 

makmur. 

d. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-

masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan 

dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan 

Peraturan Pemerintah.” 

                                                                                                                                                                      
38

 UU No. 20 Tahun 2011, Op.cit, Ps. 31. 

Vivian Hussi, Konsep Hukum Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) 
Menurut UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Serta Penerapannya di Kota Batam, UIB Repository©2019



32 
 

 
Universitas Internasional Batam 

Pasal ini memberikan Negara sebagai pemegang kuasa atas bumi, air 

dan ruang angkasa sebagai yang tertinggi yang mempunyai 

kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan segala bentuk 

perbuatan terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya agar dapat digunakan dengan semestinya, 

memelihara dan menjaga persediaan dengan tujuan dapat digunakan 

dalam jangka waktu yang lama dan demi kelangsungan hidup 

masyarakat bersama yang makmur. Sehingga juga mengatur hubungan 

antara orang-orang serta perbuatan terhadap bumi, air dan ruang 

angkasa tersebut. Maka dalam hal ini tanah yang ingin dibangun 

sebagai tempat untuk dihuni maupun dibangun menjadi bidang 

industry dan lain-lainnya oleh pihak yang ingin membangun tersebut 

wajib meminta izin pembangunan kepada Negara yang dalam hal ini 

dapat berupa Dinas Tata Kota Batam. Dan Dinas Tata Kota Batam 

tersebut harus meneliti baik- baik dalam memberikan pemberian izin 

tersebut agar tidak terjadinya kelalaian terhadap fungsi pengelolaan 

tanah. 

b. Pasal 17 

“Rumah susun dapat dibangun di atas tanah: hak milik; hak guna 

bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan hak guna bangunan 

atau hak pakai di atas hak pengelolaan.” 

Pasal ini mengatur tentang Rumah Susun di Indonesia dapat dibangun 

di atas jenis hak tanah apa saja Jika menurut dengan UUPA yang 
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merupakan Undang-Undang Dasar dalam mengatur tanah di Indonesia. 

Dimana dalam laporan objek merupakan Apartemen yang merupakan 

suatu bentuk rumah susun. 

c. Pasal 20-21 

 Hak Milik adalah: 

 “hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 

orang atas tanah juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Yang dapat mempunyai Hak Milik hanyalah: Warga Negara 

Indonesia; Pemerintah yang ditetapkan badan-badan hukum yang 

dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya; Orang asing yang 

sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik 

karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena 

perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai 

hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan 

kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka 

waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 

kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak 

milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan 

tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak 

lain yang membebaninya tetap berlangsung; dan Selama seseorang di 

samping kewarganegaraan Indonesianya mempuyai kewarganegaraan 

asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik.” 

Pasal ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Hak Milik 

yang berlaku di Indonesia, juga karena rumah susun dapat dibangun 

diatas Hak Milik sehingga perlu diketahui aturan mengenai pengertian 

dan pihak yang dapat memilikinya. 

d. Pasal 35-36 

Hak Guna Bangunan adalah: 

 “hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas 

tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 
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30 tahun dan atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat 

keperluan serta keadaan bangunannya, jangka waktu tersebut dapat 

diperpanjang paling lama 20 tahun.”  

Hak Guna Bangunan dapat dimiliki oleh: 

 “Warga Negara Indonesia; badan hukum yang didirikan menurut 

hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan orang atau 

badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi 

memenuhi syarat dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan 

atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 

Jika pihak yang memperoleh hak guna bangunan tidak memenuhi 

syarat dan hak guna bangunan tersebut tidak dilepaskan atau 

dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena 

hukum dengan ketentuan bahwa pihak lain akan diindahkan menurut 

ketentuan yang ditentukan PP.”  

Pasal ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Hak Guna 

Bangunan yang berlaku di Indonesia, juga karena rumah susun dapat 

dibangun diatas Hak Guna Bangunan sehingga perlu diketahui aturan 

mengenai pengertian dan pihak yang dapat memilikinya. Apartemen 

menggunakan bentuk Hak Guna Bangunan dimana developer 

membangun bangunan diatas tanah dimana tanah tersebut merupakan 

milik pengelolaan Negara. 

e. Pasal 41-42 

Hak Pakai adalah: 

 “hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang 

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau 

dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal 

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang Undang 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak Pakai dapat 

diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya 

Vivian Hussi, Konsep Hukum Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) 
Menurut UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Serta Penerapannya di Kota Batam, UIB Repository©2019



35 
 

 
Universitas Internasional Batam 

dipergunakan untuk keperluan yang tertentu, dengan cuma-Cuma dan 

dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun yang tidak 

boleh disertai syarat yang mengandung unsur pemerasan.” Yang 

dapat memiliki Hak Pakai adalah “Warga Negara Indonesia; orang 

asing berkedudukan di Indonesia; badan hukum yang didirikan 

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan badan 

hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.” 

Pasal ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Hak Pakai 

yang berlaku di Indonesia serta pihak yang boleh memiliki dan 

pengaturannya. Hak Pakai dalam hal ini mengacu pada Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun per unit apartemen yang dimiliki, dikarenakan 

developer yang membangun bangunan diatas tanah yang bukan 

merupakan miliknya yaitu Hak Guna Bangunan tersebut dan 

memungut hasil dari setiap unit apartemen yang terjual oleh karena itu 

pemilik Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang baru merupakan 

Hak Pakai. 

2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 

a. Pasal 3 ayat (1a) 

“memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, 

terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, 

yang menjami kepastian hukum dalam pemanfaatannya.” 

Pasal ini adalah untuk mengetahui tujuan dibentuknya rumah susun 

yang menjadi landasan dibentuknya UU tentang rumah susun pada 

pertama kalinya. 
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b. Pasal 7 ayat (1) 

“Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak 

guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Pasal ini mengatur tentang Rumah Susun di Indonesia dapat dibangun 

di atas jenis hak tanah apa saja Jika menurut dengan UU pertama 

kalinya yaitu UU No. 16 Tahun 1988 tentang Rumah Susun yang 

berdasar pada UUPA. 

c. Pasal 8 

“(1) Satuan rumah susun dimiliki oleh perseorangan atau badan 

hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. 

(2) Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan 

yang bersifat perseorangan dan terpisah. 

(3) Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) meliputi juga hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan 

tanah-bersama, yang semuanya merupakan satu-kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. 

(4) Hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan hak atas tanah 

bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan atas luas 

atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan pada waktu satuan 

tersebut diperoleh pemiliknya yang pertama.” 

Pasal ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai kepemilikan 

sarusun yang dapat dimiliki secara peseroangan dan terpisah serta 

kepemilikan bersama yang meliputi benda bersama, bagian bersama 

dan tanah bersama yang tidak terpisahkan dari satuan yang 

dimilikinya. 
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3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 

tentang Rumah Susun 

a. Pasal 56 

1.  “membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib, 

dan aman; 

2. mengatur dan membina kepentingan penghuni; 

3. mengelola rumah susun dan lingkungannya.” 

Pasal ini adalah untuk memberikan fungsi dibentuknya PPPSRS 

yang melandasi mengapa PPPSRS itu penting untuk dibentuk dan 

apa saja tujuan yang ingin dicapai serta manfaat yang dapat 

diperoleh. 

b. Pasal 59 

1. “mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

yang disusun oleh pengurus dalam rapat umum perhimpunan 

penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2); 

2. membina para penghuni ke arah kesadaran hidup bersama yang 

serasi, selaras, dan seimbang dalam rumah susun dan 

lingkungannya; 

3. mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum 

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

4.  menyelenggarakan tugas-tugas administratif penghunian; 

5. menunjuk atau membentuk dan mengawasi badan pengelola dalam 

pengelolaan rumah susun dan lingkungannya; 

6. menyelenggarakan pembukuan dan administratif keuangan   

secara terpisah sebagai kekayaan perhimpunan penghuni; 

7. menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.” 

Pasal ini untuk memberitahukan mengenai tugas pokok PPPSRS dalam 

menyelenggarakan pengelolaan terhadap objek kepimilikan bersama 

dengan memenuhi fungsi serta tujuan yang ingin dicapai. 
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4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun  

a. Pasal 1 Ayat (1) 

“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 vertical 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.” 

Pasal ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan gambaran 

lebih jelas mengenai pengertian rumah susun. Dimana rumah 

susun berkaitan dengan pembahasan dalam laporan ini, yaitu 

mengenai Aparrtemen yang merupakan salah satu bentuk 

rumah susun. 

b. Pasal 1 ayat (7) 

“rumah susun umum adalah rumah susun yang 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah.” 

Pasal ini bertujuan untuk memberikan pengertian mengenai 

rumah susun umum dan gambaran yang jelas mengenai jenis-

jenis rumah susun yang ada serta Apartemen yang akan dibahas 

dalam laporan ini termasuk jenis rumah susun apa.  

c. Pasal 1 ayat (8) 
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“rumah susun khusus adalah rumah susun yang 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.” 

Pasal ini bertujuan untuk memberikan pengertian mengenai 

rumah susun khusus dan gambaran yang jelas mengenai jenis-

jenis rumah susun yang ada serta Apartemen yang akan dibahas 

dalam laporan ini termasuk jenis rumah susun apa.  

d. Pasal 1 ayat (9) 

“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.” 

Pasal ini bertujuan untuk memberikan pengertian mengenai 

rumah susun negara dan gambaran yang jelas mengenai jenis-

jenis rumah susun yang ada serta Apartemen yang akan dibahas 

dalam laporan ini termasuk jenis rumah susun apa.  

e. Pasal 1 ayat (10) 

“rumah susun komersial adalah rumah susun yang 

diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.” 

Pasal ini bertujuan untuk memberikan pengertian mengenai 

rumah susun komersial dan gambaran yang jelas mengenai 

jenis-jenis rumah susun yang ada serta Apartemen yang akan 

dibahas dalam laporan ini termasuk jenis rumah susun apa.  

f. Pasal 1 ayat (11) 
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“tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, 

hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta 

hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak 

pengelolaan”. 

Pasal ini bertujuan untuk memberikan pengertian mengenai 

Sertipikat Hak Milik Atas Satuan rumah yang merupakan jenis 

hak atau strata title pada Apartemen. 

g. Pasal 13 ayat (2) 

“Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 

berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya 

pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun 

khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.” 

Pasal ini adalah untuk mengetahui jenis rumah susun apa saja 

yang ada di Indonesia dimana jenisnya ditetapkan bedasarkan 

kelompok sasaran orang, tingkat ekonomi dan sumber daya 

yang ada. 

h. Pasal 17 

“Rumah susun dapat dibangun di atas tanah: 

a. hak milik; 

b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan 

c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak 

pengelolaan.” 

Pasal ini mengatur tentang Rumah Susun di Indonesia dapat 

dibangun di atas jenis hak tanah apa saja Jika menurut dengan 

UU No, 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang jika 

berhubungan dengan rumah maka berhubungan dengan tanah 

yang akan berdasar pada UUPA. 
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i. Pasal 74 

“Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS dan 

beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa 

dari pemilik sarusun. PPPSRS juga diberi kedudukan sebagai 

badan hukum.” 

Pasal ini bertujuan untuk memberikan landasan yuridis 

terhadap kewajiban dibentuknya PPPSRS serta pemberian 

status badan hukum oleh UU tersebut. 

j. pasal 75 ayat (1)  

“Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya 

PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi yaitu paling 

lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali (Pasal ini 

telah ada putusan MK).” 

 

Pasal ini mendukung terbentuknya PPPSRS dengan pihak 

pembangunan wajib menyediakan fasilitas pasca terbentuknya 

PPPSRS dan memberikan batas jangka waktu harus 

dibentuknya PPPSRS tersebut. 

k. Pasal 75 Ayat (3)  

“mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang 

berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, 

bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian.” 

Pasal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai 

kewajiban PPPSRS dimana yang mendasari dibutuhkannya 

pembentukan PPPSRS tersebut. 

Vivian Hussi, Konsep Hukum Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) 
Menurut UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Serta Penerapannya di Kota Batam, UIB Repository©2019



42 
 

 
Universitas Internasional Batam 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Nomor : 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik Dan 

Penghuni Rumah Susun. 

a. Pasal 1 ayat (1) 

“badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni 

satuan rumah susun.” 

Pasal ini memberikan pengertian mengenai badan hukum jika dilihat 

dari sudut pandang peraturan mengenai PPPSRS tersebut. 

b. Pasal 1 ayat (2) 

“bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan 

yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 

fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical 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.” 

Pasal ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan gambaran lebih 

jelas mengenai pengertian rumah susun. Dimana rumah susun 

berkaitan dengan pembahasan dalam laporan ini, yaitu mengenai 

Aparrtemen yang merupakan salah satu bentuk rumah susun. 

c. Pasal 1 ayat (3)  

“unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah 

dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana 

penghubung ke jalan umum.” 

Vivian Hussi, Konsep Hukum Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) 
Menurut UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Serta Penerapannya di Kota Batam, UIB Repository©2019



43 
 

 
Universitas Internasional Batam 

Pasal ini memberikan penjelasan mengenai Satuan Rumah Susun yang 

merupakan kepemilikan secara perseorangan dari kepemilikan 

bersama. 

d. Pasal 1 ayat (4)  

“bagian Rumah Susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan 

Rumah Susun.” 

Pasal ini adalah untuk memberikan pengertian dan gambaran 

mengenai Bagian Bersama yang ada dalam Rumah Susun Apartemen. 

e. Pasal 1 ayat (5)  

“benda yang bukan merupakan bagian Rumah Susun melainkan 

bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian 

bersama.” 

Pasal ini adalah untuk memberikan pengertian dan gambaran 

mengenai Bagian Bersama yang ada dalam Rumah Susun Apartemen. 

f. Pasal 1 ayat (6)  

“sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang 

digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang 

diatasnya berdiri Rumah Susun dan diterapkan batasnya dalam 

persyaratan izin mendirikan bangunan.” 

Pasal ini adalah untuk memberikan pengertian dan gambaran 

mengenai Tanah Bersama yang ada dalam Rumah Susun Apartemen. 

g. Pasal 24 

“(1) Ketua Pengurus yang terpilih dalam musyawarah bertugas: 

a. melengkapi struktur kepengurusan PPPSRS paling lama 2 (dua) 

bulan sejak terpilihnya sebagai ketua pengurus; 
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b. menyelenggarakan pelantikan pengurus; 

c. menetapkan rencana kerja tahunan berdasarkan program kerja 

pengurus; dan 

d. membentuk panitia musyawarah paling lambat 3(tiga) bulan 

sebelum berakhirnya waktu kepengurusan PPPSRS. 

(2) Sekretaris bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

ketua pengurus dan menyelenggarakan urusan di bidang 

kesekretariatan PPPSRS. 

(3) Bendahara bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

ketua pengurus dan menyelenggarakan urusan di bidang keuangan 

PPPSRS. 

(4) Bidang yang terkait dengan pengelolaan dan penghunian 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pengelolaan Rumah Susun; 

b. pembinaan Penghuni dan menyelenggarakan kegiatan administratif 

kepemilikan dan penghunian; 

c. melakukan koordinasi dengan rukun tetangga, rukun warga, dan 

aparat pemerintah; 

d. menjalin hubungan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga, 

institusi, dan badan hukum; dan 

e. memberikan pelayanan informasi dan komunikasi yang dapat 

diakses oleh Pemilik dan Penghuni” 

Pasal ini adalah untuk memberitahukan tugas dari struktur organisasi 

PPPSRS dalam menjalankan pengelolaan terhadap rumah susun. 

h. Pasal 25 

“Pengawas PPPSRS bertugas: 

a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

program kerja pengurus PPPSRS; 

b. melaksanakan pengawasan terhadap rencana kerja 

tahunan; dan 

c. memberikan masukan kepada pengurus PPPSRS 

terhadap jalannya pengelolaan Rumah Susun.” 

Pasal ini adalah untuk memberitahukan tugas dari pengawas PPPSRS 

dalam menjalankan pengelolaan terhadap rumah susun. 

i. Pasal 31 ayat (3) 

“Pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh PPPSRS harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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a. status Badan Hukum; dan 

b. memiliki izin usaha dari bupati/walikota, khusus Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta dari gubernur.” 

Pasal ini adalah untuk memberitahukan tentang syarat dalam 

penunjukan Pengelola oleh PPPSRS yang membantu PPPSRS dalam 

melakukan pengelolaan atas objek kepemilikan bersama tersebut. 

 

C. LANDASAN TEORITIS 

1. Teori Kepemilikan 

a.  Teori Hukum Nasional 

Teori hukum nasional yang dimaksud merupakan wewenang untuk 

menguasai tanah yang didasarkan kepada UUPA Nomor 5 Tahun 1960. 

Dalam hal ini Hak penguasaan tanah yang berlaku secara yuridis di 

Indonesia tertuang dalam Pasal 2 UUPA yang berisi bahwa bedasarkan 

ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bumi, air dan ruang angkasa 

termasuk kekayaan alam yang terkandung dimiliki oleh Negara yang 

mewakili seluruh rakyat. Hak untuk memilik memberikan Negara 

kewenangan dengan tujuan agar dicapainya kemakmuran rakyat yang 

sebesar-besarnya untuk mengurus dan melaksanakan fungsi dan kegunaan 

bumi, air dan ruang angkasa tersebut dengan memelihara persediaan juga 

mengatur hubungan hukum antara orang dengannya.
39
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Pasal 46 Undang Undang tentang Rumah Susun No.20 tahun 2011 

menyatakan bahwa: 

 “Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun 

yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas 

bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.”  

Sehingga jika dikaitkan dengan teori diatas, Teori kepemilikan yang akan 

disentuh oleh penulis dapat dibagi menjadi dua yaitu : Kepemilikan individual 

dan Kepemilikan bersama. Dimana untuk apartemen, hak milik atas sarusun 

merupakan kepemilikan bersama karena dapat digunakan oleh setiap 

perseorangan dan disamping adanya kepemilikan bersama dapat dimiliki oleh 

perseorangan. 

 

2. Teori Badan Hukum
40

  

a. Teori Propriete Collective (Kepemilikan bersama) 

“Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering pada tahun 1818-

1892, sarjana Jerman pengikut madhab sejarah namun kemudian keluar. 

Pembela teori ini adalah Marcel Planiol (Perancis) dan Molengraaf 

(Belanda) kemudian diikuti oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul 

Scholten dan Apeldoorn.  

Teori ini mengganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. 

Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh 

                                                           
40
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anggotanya.Menurut teori ini, badan hukum bukan abstraksi dan bukan 

organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak 

dan kewajiban anggota bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah 

milik (eigendom) bersama seluruh anggota. Para anggota yang terhimpun 

adalah suatu kesatuan dan pembentuk suatu pribadi yang disebut badan 

hukum. Karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis belaka. 

Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.” 

b. Teori Organ dari Otto van Gierke 

“Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan 

kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah 

sesuatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh – sungguh dalam 

pergaulan hukum yang  dapat membentuk kemauan sendiri dengan 

perantaraan alat – alat yang ada padanya (pengurus, anggota-

anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera dan 

sebagainya. Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano.” 

Menurut Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, Pasal 54 ayat (1) “Para 

penghuni dalam suatu lingkungan rumah susun baik untuk hunian 

maupun bukan hunian wajib membentuk perhimpunan penghuni untuk 
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mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan 

sebagai pemilikan, penghunian, dan Pengelolaannya."
41

 

 

3. Teori Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan. 

a. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Gustav Radbruch, iya berpendapat bahwa ada 4 hal 

yang mendasar dalam berhubungan dengan pengertian kepastian 

hukum, yaitu “Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa 

hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum 

itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, 

bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah 

dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah”. 

Juga menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah 

“jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut 

hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat 

dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan 

keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat 

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan 
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keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak 

menyamaratakan.”
42

 

Sedangkan menurut Lon Fuller dalam bukunya The Morality of 

Law terdapat 8 (delapan) asas yang wajib dilengkapi oleh hukum, 

yang jika tidak dilengkapi semua atau berkurang satu asa pun, maka 

hukum gagal disebut sebagai hukum. Dimana Kedelapan asas tersebut 

adalah sebagai berikut : “Suatu sistem hukum yang terdiri dari 

peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk 

hal-hal tertentu;  Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;  Tidak 

berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;  Dibuat dalam 

rumusan yang dimengerti oleh umum; Tidak boleh ada peraturan yang 

saling bertentangan; Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang 

melebihi apa yang bisa dilakukan;  Tidak boleh sering diubah-ubah 

dan  Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-

hari.”
43

 

Sehingga jika dikaitkan denga teori kepastian diatas, maka 

seharusnya hukum yang ada dijlakan sepenuhnya sesuai dengan 

perauturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehingga tidak 

terjadi kekeliruan atau kurangnya pengetahuan mengenai ilmu umum 

ataupun peraturan yang berlaku yang wajib diketahui oleh masyarakat, 
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dan juga merupakan hak masyarakat untuk menegetahui serta 

kewajiban pihak yang berwenang untuk menyampaikannya ke 

masyarakat hingga dimengerti oleh masyarakat karena aturan tersebut 

dirumuskan secara jelas hingga mudah dimengerti oleh masyarakat. 

 

b. Teori Kemanfaatan Hukum 

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis oleh 

Bentahm yang mendapat beberapa dukungan dari Jeremy Bentham, 

John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering, menyaakan bahwa “tujuan 

hukum yaitu ingin menjamin kebahagian yang terkesan bagi manusia 

serta bermanfaat dan menghasilkan kebahagiaan dalam jumlah yang 

sebanyak banyaknya.” Juga menurut Prof. Satjipto Raharjo, “keadilan 

memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, 

seperti kemanfaatan ( utility, doelmatigheid).” 
44

 

Sehingga jika dikaitkan dengan teori diatas tujuan hukm 

memang untuk menciptakan keadilan tetapi harus juga berjalan dengan 

kepastian serta kemanfaatan. Semua orang berharap bahwa adanya 

manfaat dalam penegakan hukum, sehingga agar tidak memunculkan 

rasa bimbang maupun keresahan atas hukum, penting  bagi penegak 

hukum untuk mengantarkan manfaatnya kepada masyarakat. 
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c. Teori Keadilan 

Menurut Aristoteles, Keadilan mempunyai pengertian yaitu 

“ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan 

juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada 

setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.Dan 

menurut John Rawls berpendapat bahwa keadilan itu merupakan fokus 

utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan karena 

ada dua prinsip jika lihat bukunya, pertama; setiap orang wajib 

memiliki kesetaraan hak dalam kebebasan dasar yang sepadan dengan 

kebebasan dasar dengan orang lain. Kedua, ketidaksetaraan social dan 

ekonomi harus diatur agar keduanya dapat memberikan keuntungan 

bagi orang lain dan melekat pada jabatan serta kantor yang terbuka 

untuk semua”.
45

  

Jika dikaitkan dengan teori diatas maka penegak hukum berupa 

badan hukum seharusnya memberikan pengetahuan yang wajib 

diketahui oleh masyarakat yang merupakan haknya secara setara yaitu 

memberikan perlakuan atau pelayanan yang sama banyaknya kepada 

setiap orang. 
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