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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1.  Konsep kepemilikan Rumah Susun tidak diatur dalam UUPA 

tetapi merupakan dasar bagi UU maupun peraturan perundang-

undangan lainnya jika terkait dengan tanah. Menurut UU tentang 

Rumah Susun tersebut Rumah Susun dapat dibangun diatas tanah 

hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara dan 

hak guna atau hak pakai di atas tanah pengelolaan. Dari Pengertian 

Rumah Susun dapat diketahui bahwa terdapat dua bentuk 

kepemilikan yaitu kepemilikan perseorangan dan kepemilikan 

bersama, juga terdapat dua bentuk konsep pemilikan hak atas tanah 

pada rumah susun yaitu secara horizontal dan secara vertical. 

Dimana kepemilikan perseorangan meliputi satuan unit apartemen 

yang dapat dimiliki secara perseorangan dan ruangnya digunakan 

secara tersendiri untuk melakukan aktivitas sehari-hari, untuk 

kepemilikan bersama meliputi fasilitas bagian bersama, benda 

bersama serta tanah bersama yang harus ataupun dapat digunakan 

oleh para pemilik perseorangan tersebut. Untuk Konsep 
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kepemilikan rumah susun berupa apartemen ini paling mendekati 

horizontal tetapi tidak sepenuhnya horizontal dan bukan secara 

vertical, dikarenakan untuk apartemen terdapat kepemilikan 

perseorangan merupakan kepemilikan bersama dari seluruh 

pemegang hak milik atas satuan bangunan rumah susun sehingga 

tidak bisa dipisahkan kepemilikannya secara selantai(asas 

horizontal) maupun berbeda lantai(asas vertikal). 

 

2. Kewajiban pembentukan PPPSRS oleh pemilik sarusun diatur 

dalam UU  No. 20 Tahun 2011, dimana PPPSRS merupakan 

perhimpunan berbadan hukum yang beranggotakan para pemilik 

atau penghuni satuan rumah susun yang memiliki tujuan yang 

sama dan bekerja sama untuk mencapainya. Tujuan dan fungsi 

adanya PPPSRS yaitu agar dapat mempermudah pengelolaan dan 

memenuhi segala kepentingan serta kebutuhan pemilik dan para 

penghuni atau pemilik unit apartemen yang mempunyai tujuan 

yang sama yaitu terjaga dan terwatnya objek kepemilikan bersama 

yang meliputi benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama 

agar dapat sesuai fungsinya dan dapat digunakan sampai dengan 

seterusnya dan menciptakan lingkungan yang tertib, tentram dan 

aman. Sehingga terbentuknya PPPSRS akan memberikan rasa 

kepastian bagi pemilik maupun para penghuni unit apartemen 
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dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan kepemilikan bersama 

serta pengetahuan yang periu untuk diketahui serta bermanfaat 

untuk mempermudah pengelolaan kepemilikan bersama tersebut. 

 

3. Hasil penelitian oleh penulis menunjukan bahwa penerapan 

PPPSRS di Apartemen Kota Batam yang diteliti masih belum 

efektif atau efisien dikarenakan kebanyakan para penghuni atau 

pemilik unit apartemen tersebut memilkinya tetapi tidak 

menempatinya, sehingga belum terbentuknya PPPSRS 

dikarenakan unit apartemen belum terjual semuanya dan tidak ada 

keinginan dari pemilik atau para penghuni untuk membentuknya 

atau dirasakan masih belum perlu. Padahal dibentuknya PPPSRS 

dapat memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan pemilik dan 

para penghuni unit apartemen dalam mengelola kepemilikan 

perseorangan dan kepemilikan bersama yang meliputi benda 

bersama, bagian bersama dan tanah bersama. 

 

B. KETERBATASAN 

Penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitan 

dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara, responden dalam 

penelitian ini merupakan penghuni unit apartemen dan narasumber merupakan 

pemilik serta bagian legal apartemen. Untuk pengumpulan data dengan 
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metode kuesioner, adapun kendala yang dihadapi penulis yang membuat 

penulis sedikit terbatasi dalam pengumpulan data melalui kuesionernya. 

Pertama, Penulis dalam menggunakan metode pengumpulan data kuesioner 

ingin melakukan penyebaran kuesioner dengan menggunakan bentuk google 

form dimana dengan hanya menekan link yang telah diberikan akan ditujukan 

ke sebuah halaman masih dalam platform milik google yang berisi pertanyaan 

yang ingin ditanyakan kepada responden dan responden tinggal menekan yes 

atau no di kolom yang telah disediakan. Cara seperti ini memang akan jauh 

lebih efektif dan efisien untuk sekarang mengingat sudah canggihnya 

teknologi sehingga pengumpulan data dengan kuesioner tidak perlu dicetak 

secara tertulis dan diisi secara manual yang kemudian dibagi secara langsung 

oleh pihak yang ingin menggunakan metode tersebut. Akan tetapi responden 

pada penelitian yang ingin dilakukan oleh Penulis kebanyakan merupakan 

orang yang sudah berumur dimana mereka masih belum bisa mengikuti 

perkembangan teknologi seperti anak-anak dewaasa sekarang ini. Sehingga 

tidak memungkinkan bagi Penulis untuk menggunakan metode penyebaran 

kuesioner dengan bentuk google form.  

Yang Kedua, Penghuni yang merupakan Pemilik satuan unit 

apartemen tersebut kebanyakan tidak tinggal, menghuni atau menetap di 

apartemen miliknya, diketahui bahwa tujuan membeli apartemen adalah untuk 

menambah asset, untuk dijual atau disewakan lagi. Sehingga penulis 

terhambat jika ingin meminta responden untuk mengisi kuesioner karena 
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untuk meminta responden mengisi kuesioner diperlukan untuk meminta izin 

kepada pemilik apartemen, pemilik atau penghui satuan unit apartemen 

tersebut dan menghubungi para pemilik atau penghuni unit apartemen tersebut 

apakah bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut. Tetapi untuk menghubungi 

para pemilik atau penghuni satuan unit apartemen tersebut diperlukan nomor 

telepon yang bisa diperoleh oleh penulis tetapi pihak pemilik tidak berani 

untuk memberikannya karena merupakan nomor telepon yang merupakan data 

pribadi milik orang lain dan jika memberikannya ditakutkan akan membuat 

pemilik unit apartemen tersebut merasa tidak nyaman dan tidak menjaga 

kerahasiaan data miliknya. Apalagi dengan datang langsung ke depan unit 

apartemen milik siapapun dan kemudian menggangu kenyamanannya dengan 

meminta izin kemudian meminta untuk megisi kuesioner yang telah dicetak. 

Yang Ketiga, pemilik satuan unit apartemen tersebut kebanyakan juga 

merupakan orang yang sibuk akan kegiatan sehari-harinya seperti direktur dari 

sebuah perusahaan dan para pengusaha sehingga untuk meminta izin kepada 

responden akanlah sangat susah dikarenakan bahwa para pemilik satuan unit 

apartemen tidak semua bersedia untuk menyempatkan di sela waktu sibuknya, 

kemungkinan akan ada yang bersedia tetapi kecil kemungkinannya. Sehingga 

untuk pengumpulan data berupa kuesioner dapat dilakukan dengan 

penyebaran yang dilakukan oleh penulis yang dibantu dengan profesi penulis 

sebagai staff Notaris dan penulis beserta satu staff lainnya yang mengurus 

proses akta jual beli serta balik nama para pemilik unit apartemen. Sehingga 
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pada saat pemilik unit apartemen yang datang sendiri ataupun menanyakan 

kepada staff terlebih dahulu juga yang dihubungi untuk datang ke kantor 

Notaris untuk mengambil dokumen yang telah selesai proses balik namanya, 

Penulis meminta izin dengan menjelaskan mengenai penelitian yang ingin 

dilakukan oleh Penulis kemudian memerlukan data berupa kuesioner dan 

kemudian para pemilik unit apartemen mengisi kuesioner tersebut. 

Dimana meskipun dari sejumlah banyak kuesioner yang terkumpulkan 

hanya sebagian penghuni dari total unit apartemen yang terjual, dari hasil 

pengumpulan responden tersebut dapat dibilang telah mewakili hasil dari total 

unit apartemen yang ada penghuninya sehingga dapat digunakan oleh penulis 

untuk ditelaah dan mencari penyelesaian masalahnya. 

 

C. REKOMENDASI 

Bedasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat 

direkomendasikan : 

1. Kepada Pembaca 

Untuk pembaca yang dapat meliputi siapapun baik pihak yang 

bersangkutan langsung atau tidak dalam penelitian ini seperti 

PPPPSRS, penghuni atau pemilik unit apartemen, masyarakat pada 

umumnya dan para pelajar yang ingin menambah wawasan 

mengenai PPPSRS ini. Penulis berharap penelitian ini dapat 
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membantu pembaca agar mendapat gambaran, pengertian lebih 

jelas dan masukan mengenai PPPSRS ini. 
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2. Kepada Pihak Apartemen  

Untuk pihak Apartemen Bayerina disarankan untuk lebih 

memperhatikan dan aktif dalam memberikan pembinaan bagi para 

penghuni unit apartemen agar dapat memberikan rasa kepastian 

dalam mengelola kepemilikan bersama serta menjamin 

terpenuhinya kepentingan atau kebutuhan para pemilik dan para 

penghuni apartemen. Seperti memberikan pengetahuan dasar atau 

pengetahuan yang perlu diketahui dan dimengerti mengenai 

kepemilikan hak atas sarusun. Sedangkan untuk pihak Apartemen 

Aston meskipun unit apartemen masih belum terjual semua 

disarankan dapat memberikan perhatian kepada para penghuni unit 

apartemen untuk menyarankan tentang pembentukan PPPSRS ini, 

meskipun jika satu penghuni saja yang tidak setuju maka PPPSRS 

tidak dibentuk pihak apartemen dapat memberitahukan tentang 

fungsi dibentuknya PPPSRS dan manfaat dibentuknya PPPSRS 

agar para penghuni sadar akan perlunya dibentuk PPPSRS dapat 

memenuhi kepentingan dan kebutuhannya terkait pengelolaan 

kepemilikan hak atas sarusun baik secara perseorangan maupuan 

kepemilikan bersama.  
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3. Kepada pemilik dan para penghuni aparemen 

Untuk para Penghuni atau pemilik unit apartemen disarankan 

untuk secara aktif ikut serta dalam pembentukan perhimpunan 

yang disediakan atau telah ditetapkan tanpa rasa keberatan untuk 

membayar iuran karena dapat memberikan manfaat bagi sesama 

pihak yaitu dapat memepermudah pengelolaan serta terpenuhinya 

kebutuhan serta kepentingannya. Juga aktif dalam segala kegiatan 

pembinaan untuk menjaga dan merawat objek kepemilikan 

bersama yang meliputi benda bersama, bagian bersama dan tanah 

bersama yang  merupakan kewajiban para penghuni atau pemilik 

unit apartemen untuk melaksanakan fungsi pribadi serta bersama 

yang berupa menjaga dan mengelola objek yang dimilikinya 

ataupun yang dimiliki secara bersama dan  objek tersebut dapat 

digunakan sampai seterusnya. 
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