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ABSTRAK 

Sri Wulan Hardani. 2016, Peran Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Lahan 

Untuk Pembangunan Rumah Susun Karangroto Bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah di Kelurahan Karangroto Kota Semarang. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Suhadi, S.H.,M.Si, Tri Andari Dahlan, 

S.H., M.Kn. 

 

Kata kunci: Rumah Susun, Penyediaan Lahan, Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah 

 

Perumahan merupakan suatu masalah kompleks, lahan beserta prasarananya 

merupakan komponen yang sangat penting dan sangat sulit bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. Terbatasnya lahan kota dan harganya yang sangat tinggi, 

di luar jangkauan masyarakat kota yang berpenghasilan rendah. Pembangunan 

rusunawa  menjadi salah satu solusi penanganan kawasan kumuh yang ada di 

Kota Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran 

Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan lahan untuk pembangunan rumah 

susun Karangroto bagi masyarakat berpenghasilan rendah?; 2) Bagaimana 

implikasi status hak atas tanah terhadap sistem penghunian satuan unit rumah 

susun Karangroto Kota Semarang?  

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses penyediaan lahan dan 

untuk menambah pemahaman tentang hak atas tanah terhadap sistem penghunian 

satuan rumah susun Karangroto Semarang. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder. Metode analisis menggunakan penelitian kualitatif. 

 Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa Penyediaan lahan untuk 

pembangunan rumah susun Karangroto menggunakan barang milik Pemerintah 

kota Semarang, berupa tanah bekas tanah bengkok. Pemerintah Kota Semarang 

hanya berperan sebagai penghasil rumah atau provider. Hasil akhirnya adalah 

produk jadi atau finished produc  berupa rumah susun untuk disewakan kepada 

masyarakat. Status Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah susun 

Karangroto adalah Hak Pakai atas Hak Pengelolaan, dengan jangka waktu tak 

terbatas dengan ketentuan selama waktu dipergunakan untuk perumahan. Status 

Hak Pakai berimplikasi pada sistem penghunian, maka dengan Hak Pakai atas hak 

pengelolaan untuk waktu yang tidak dapat diterbitkan, penghunian rumah susun 

mengunakan sistem sewa. 

Saran, penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun  pada dasarnya 

dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti konsolidasi lahan, peralihan atau 

pelepasan hak atas lahan, pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar, dan 

pengadaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Peran Pemerintah 

Kota Semarang dalam pembangunan perumahan seharusnya lebih banyak 

berperan sebagai enabler atau fasilitator untuk memberdayakan masyarakat 

berpenghasilan rendah agar dapat berperan serta dalam pengadaan perumahannya.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perumahan merupakan suatu masalah kompleks yang berkaitan dengan 

segi-segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertanahan serta keamanan  

nasional. Kompleksnya permasalahan ini sangat wajar, mengingat hakekat dan 

fungsi perumahan yang begitu luas dalam kehidupan manusia, walaupun terdapat 

perbedaan persepsi dalam hal-hal tertentu. Apabila kita menengok Garis-garis 

Besar Haluan Negara, kita akan menemukan bahwa perumahan dilihat sebagai 

salah satu kebutuhan dasar manusia disamping kebutuhan-kebutuhan dasar 

lainnya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 

Hampir seluruh negara berkembang memiliki kemampuan ekonomi 

nasional yang rendah atau sangat rendah. Sebagian besar anggaran biaya 

pemerintah yang tersedia untuk pembangunan dialokasikan untuk kegiatan-

kegiatan yang menunjang perbaikan ekonomi seperti industri, pertanian, 

pengadaan infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya. Anggaran pemerintah untuk 

pengadaan perumahan menempati prioritas yang rendah sehingga setelah dipakai 

untuk membayar makanan, pakaian, keperluan sehari-hari dan lainlain, hanya 

sedikit sekali yang tersisa untuk keperluan rumah. Sementara itu harga rumah 
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terus meningkat sehingga pendapatan penduduk semakin jauh di bawah harga 

rumah yang termurah sekalipun. 

Sebagian besar penduduk kota besar di negara berkembang tidak mampu 

mendapatkan lahan yang legal untuk perumahan, meskipun kebutuhan mereka 

sangat sederhana dan minimal. Para pejabat, para perencana, juga para pemimpin 

nasional seringkali tidak menyadari perlunya penyediaan lahan perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka tidak menyadari bahwa masyarakat 

berpenghasilan rendah perlu pula hidup layak di suatu tempat dalam kota. Mereka 

justru menganggap pemakaian lahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di 

kota-kota sebagai masalah yang perlu dihindari. (Angel, Archer, Thanphipat, 

Wegelin, 1983,528). 

Ada dua peranan pemerintah dalam pembangunan perumahan, di manapun 

di dunia, yaitu pertama, pemerintah sebagai pembangun perumahan itu sendiri 

atau paling tidak memfasilitasi pembangunan perumahan dan kedua, sebagai 

pengendali pembangunan perumahan. (Hutagalung, 2007:1).  

Rumah susun dibangun sebagai upaya pemerintah guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang 

sehat. Selain itu hal ini juga dijadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan 

masalah pengadaan lahan yang sangat sulit didapat di wilayah-wilayah kota-kota 

besar di negara berkembang, seperti Indonesia yang sangat padat penduduknya 

karena urbanisasi, misalnya terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan 

Medan. (Alif, 2009:16). 
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Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan 

masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan 

yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun 

dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang 

lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi 

daerah yang kumuh. 

Kegiatan pembangunan rumah susun telah menjadi salah satu kebijakan 

pemerintah dalam mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan bagi rakyat 

Indonesia. Dengan adanya “program 1000 menara rumah susun sederhana milik” 

yang telah dicanangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, menunjukkan 

komitmen pemerintah tetap kuat di dalam membantu masyarakat memperoleh 

hunian yang layak dan terjangkau. (kallo, 2009:vii). 

Kota Semarang yang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah dihuni 

sekitar 1,3 juta jiwa dan diproyeksikan pada akhir tahun 2020 mencapai sekitar 

1,6 juta jiwa. Kini 1,3 juta jiwa penduduk (69.646 KK miskin) mendiami 367.200 

bangunan tempat tinggal dengan status mulai milik sendiri, kontrak, sewa, bebas 

sewa, milik orangtua dan lain-lain (termasuk rumah liar yang mendiami tempat-

tempat strategis). Adapun kondisi bangunan yang beratapkan asbes, seng dan 

sirap serta dinding bambu maupun lantai tanah masih banyak. Sedangkan sumber 

air minum selain ledeng, sumur mata air juga masih banyak yang memanfaatkan 

sungai dan air hujan. Fasilitas tempat buang air besar 310.691 rumah memiliki 

sendiri, 35.724 rumah memakai fasilitas bersama, 17.753 rumah memakai MCK 

umum dan yang 3.032 tidak memiliki. (BPS, 2005). 
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Minat masyarakat Kota Semarang untuk tinggal di rumah susun sederhana 

sewa (Rusunawa) cukup tinggi. Masalahnya, selain Rusunawa yang tersedia 

masih kurang, banyak Rusunawa yang belum bisa dihuni karena keterlambatan 

pembangunan instalasi listrik dan PDAM. Kebutuhan Rumah Sederhana atau 

rumah yang dibangun dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 

di Kota Semarang diperkirakan masih sekitar 38.000 unit. Untuk memenuhi 

kebutuhan perumahan dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut, 

pemerintah tidak hanya membangun rumah sederhana FLPP. Tapi juga 

membangun Rusunawa. Untuk memenuhi kebutuhan pokok akan rumah tinggal 

yang sangat meningkat, khususnya pada daerah-daerah perkotaan dan daerah-

daerah industri, Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 

menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. 

Walaupun Pemerintah kota sudah mencanangkan pembangunan rusunami 

tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah tidak 

mampu memiliki rumah susun bersubsidi tersebut, namun dalam menjaga agar 

masyarakat berpenghasilan rendah dapat tetap tinggal di perkotaan maka 

pemerintah mencanangkan rumah susun sederhana sewa. Pembangunan 

Rusunawa saat ini adalah program pemerintah yang dilaksanakan oleh 

departemen pekerjaan umum untuk mengatasi kawasan kumuh perkotaan. 

Rusunawa sengaja disediakan oleh pemerintah untuk rakyat kecil atau masyarakat 

berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian sewa dengan harga yang sangat 

terjangkau. Rusunawa pada umumnya dibangun di atas lahan bekas pemukiman 

kumuh atau di sekitar kawasan industri atau di sekitar kampus. 
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Antusiasme masyarakat sekedar memiliki maupun menjadi penghuni juga 

turut melahirkan konsekuensi-konsekuensi logis yang melekat pada penghuninya. 

Hal ini mengingat, tinggal di dalam rumah susun memiliki perbedaan dengan 

hidup di kawasan hunian umum seperti perumahan (hunian horizontal). Karena 

tidak sedikit pembeli rumah susun itu belum paham, bagaimana aturan main hidup 

di rumah susun. Bahkan konsep-konsep dasar misalnya tanggung jawab bersama 

terhadap benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama serta iuran 

pengelolaan, termasuk masalah-masalah yang menyangkut proses pembelian, 

kepemilikan, hingga pengelolaan rumah susun belum mendapatkan pemahaman 

yang utuh baik oleh pemilik/penghuni maupun oleh pengembang selaku 

penyelenggara pembangunan rumah susun.(kallo, 2009:12). 

Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah Kota Semarang sejak tahun 

1991 mulai melakukan pembenahan beberapa kawasan kumuh dan liar dengan 

cara memindahkan penduduk ke lokasi yang aman dan juga layak huni, meskipun 

awal pemindahan tidak banyak. Dalam kasus-kasus tertentu, proses resettlement 

berusaha meningkatkan kesejahteraan para pemukim baru, meminimalkan 

ketegangan dengan komunitas asli dan mengurangi ketergantungan terhadap 

pemukim yang terlebih dahulu ada. Pembangunan Rusunawa di Kota Semarang 

sendiri dimulai sejak tahun 1997. Tiga Rusunawa dibangun sekaligus, yakni 

Rusunawa Plamongan berkapasitas 208 unit di Kelurahan Plamongansari 

Kecamatan Pedurungan, Rusunawa Pekunden berkapasitas 38 unit di Kelurahan 

Pekunden Semarang Tengah dan Rusunawa Bandarharjo berkapasitas 177 unit di 

Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara. Ketiga Rusunawa tersebut sudah terisi 
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penuh. Kemudian tahun 2001 dibangun lagi Rusunawa Karangroto Blok C dengan 

kapasitas 104 unit di Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk dan Rusunawa 

Bandarharjo Lama berkapasitas 30 unit. Sebelumnya dibangun 20 unit Rumah 

Deret di Gayemsari dan 50 unit di Karangroto A dan B. Baik Rusunawa maupun 

Rumah Deret tersebut sudah dipenuhi penghuni. Tahun 2010 dibangun lagi 

Rusunawa Kaligawe Type 24 berkapasitas 384 unit dan tahun 2011 dibangun 

Rusunawa Kaligawe Type 21 berkapasitas 288 unit. Kedua Rusunawa yang 

terletak di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari tersebut sudah terisi penuh. 

Kemudian tahun 2013 dibangun Rusunawa Karangroto berkapasitas 384 unit dan 

empat blok Rusunawa Kudu yang berkapasitas 384 unit. Kedua Rusunawa ini 

belum diserahkan kepada Pemda Kota Semarang oleh pemerintah pusat sehingga 

belum diisi secara maksimal. (Sumber: Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota 

Semarang, Desember 2015). 

Di Semarang terdapat enam kelurahan di dua kecamatan yang masuk 

kategori kawasan kumuh yakni Kelurahan Mlatiharjo, Kemijen, dan Rejomulyo 

(Kecamatan Semarang Timur). Sementara kelurahan di kecamatan Semarang 

Utara yang masuk kawasan kumuh di antaranya kelurahan Kuningan dan 

kelurahan Tanjungmas. Pemerintah Kota Semarang sendiri menyediakan hunian 

rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa di daerah Karangroto, kecamatan 

Genuk, di kawasan Semarang Timur, karena dirasa di kelurahan Karangroto 

masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah ataupun warga yang tinggal di 

kawasan kumuh (ilegal) seperti tinggal di atas bantaran sungai atau tanah milik PT 

Kereta Api direlokasi ke Rusunawa. empat tower Rusunawa yang  dibangun di 

http://www.tribunnews.com/tag/rusunawa/
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kelurahan Karangroto dan kelurahan Kudu (Kecamatan Genuk). Pembangunan 

rusunawa tersebut dibiayai oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemkot 

Semarang hanya bertugas menyediakan lahan siap bangun. Lahan pembangunan 

rusunawa tersebut masing-masing satu tower berukuran 1.200 meter persegi. 

Pemilihan tempat pembangunan rusunawa banyak dipilih di daerah 

pengembangan atau pinggiran (di kawasan Semarang Timur). Pembangunan 

Rusun di dikawasan Semarang Timur sendiri tidaklah mudah, dikarenakan 

Pemkot membutuhkan lahan untuk pembangunan Rusun mengingat kawasan 

Karangroto merupakan kawasan Industri. Lahan yang digunakan menggunakan 

tanah bengkok yang sebelumnya merupakan tanah desa kemudian berubah 

menjadi kelurahan sehingga menjadi asset kota berupa tanah eks bengkok. 

Terbatasnya lahan kota dan harganya yang sangat tinggi, di luar jangkauan 

masyarakat kota yang berpenghasilan rendah, sehingga menyebabkan mereka 

menempati daerah-daerah yang sudah padat ataupun daerah-daerah yang 

sebetulnya dilarang untuk dihuni. Lahan beserta prasarananya merupakan 

komponen yang sangat penting dan sangat sulit bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah untuk dapat memperoleh sendiri-sendiri. Dengan demikian, pemerintah 

perlu memberikan berbagai bantuan pada masyarakat tersebut. Pembangunan 

rusunawa menjadi salah satu solusi penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota 

Semarang. Dari permasalahan tersebut diatas maka penulis memilih judul: ”Peran 

Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah 

Susun Karangroto Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan 

Karangroto Kota Semarang”. 

http://properti.kompas.com/tag/perumahan?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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1.2.  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas  penulis mencoba  mengidentifikasi 

masalah: 

1. Masalah penyediaan lahan untuk Pembangunan Rumah Susun. 

 Terbatasnya lahan kota dan harganya yang sangat tinggi, di luar jangkauan 

masyarakat kota yang berpenghasilan rendah, sehingga menyebabkan 

mereka menempati daerah-daerah yang sudah padat ataupun daerah-daerah 

yang sebetulnya dilarang untuk dihuni.  

2. Masalah kelompok sasaran / Calon Penghuni Rumah Susun 

 Kualitas manusia Kota Semarang yang di proyeksikan untuk menjadi 

penghuni rumah susun sangat bervariasi, namun lebih banyak yang 

memerlukan transformasi budaya, khususnya apabila pembangunan 

Rumah Susun banyak terjadi pada lokasi yang tak terprogram. Meskipun 

dari segi fisik dan sosial, perencanaan rumah susun sudah diusahakan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

masih perlu pembinaan yang serius agar dapat terpenuhi sasaran 

pembangunan rumah susun. 

3.  Masalah Pengelolaan 

 Kondisi rumah susun yang belum memenuhi syarat teknis maupun 

kesehatan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan, pengetahuan 

pendidikan dari sebagian penghuni yang relatif masih rendah. Sehingga 
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daya tangkap dan pengertiannya terhadap fungsi rumah dan lingkungan 

masih rendah. 

4.  Kendala ketersediaan prasarana untuk perumahan 

 Ketersediaan prasarana untuk perumahan seperti jaringan air minum, 

pembuangan air limbah, pembuangan sampah dan transportasi yang 

merupakan persyaratan penting bagi pembangunan perumahan. Kurangnya 

pengembangan prasaranan, terutama jalan dan air merupakan salah satu 

penyebab utama sulitnya pengadaan lahan untuk perumahan di daerah 

perkotaan. 

5. Masalah Koordinasi. 

Masih belum ada kesamaan dari intansi terkait dalam hal program guna 

mensukseskan pembangunan rumah susun yang merupakan ekstra prioritas 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan terutama bagi masyarakat 

berpengahasilan rendah (MBR). 

6. Banyak kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam 

pengadaan lahan yang di peruntukkan untuk rumah susun di Kota 

Semarang. Lahan untuk perumahan semakin sulit di dapat dan semakin 

mahal, di luar jangkauan sebagian besar anggota masyarakat. Meskipun 

kebutuhan lahan sangat mendesak, terutama untuk pengadaan perumahan 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  
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1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian tidak melebar 

peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian : 

Peneliti hanya akan meneliti persoalan peran Pemerintah Kota dalam  penyediaan 

lahan untuk pembangunan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) di Kelurahan Karangroto Semarang. Penyediaan lahan tersebut dilakukan 

pada pembangunan Rumah Susun Karangroto Kota Semarang. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan lahan untuk 

pembangunan rumah susun Karangroto bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah?  

2. Bagaimana implikasi status hak atas tanah terhadap sistem penghunian 

satuan unit rumah susun Karangroto Kota Semarang?  

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Setiap peneliti harus mempunyai tujuan yang jelas agar tepat mengenai 

sasaran yang diinginkan. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis penyediaan lahan yang dilakukan Pemerintah Kota 

Semarang terhadap pembangunan rumah susun Karangroto Semarang.  
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2. Untuk menambah pemahaman tentang implikasi status hak atas tanah 

terhadap sistem penghunian satuan rumah susun Karangroto Semarang 

dengan peran serta masyarakat berpenghasilan rendah.  

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis sebagai berikut :. 

1.6.1.  Manfaat teoritis 

Secara Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan 

ilmu hukum di bidang pertanahan tentang penyediaan lahan untuk 

pembangunan rumah susun oleh Pemerintah Kota. Selain itu dapat memperluas 

pandangan ilmiah untuk membedakan hak penguasaan atas tanah dan 

bangunan dalam rumah susun dengan hak kebendaan lainnya dengan objek 

yang berbeda.  

1.6.2. Manfaat Praktis 

1.6.2.1  Bagi Penulis 

 Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat 

mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan. 

1.6.2.2   Bagi Masyarakat 

Dapat lebih mengkritisi kesadaran hukum dan juga menambah wawasan 

masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah tentang hak dan kewajiban 

sebagai penghuni. 
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1.6.2.3 Bagi Pemerintah 

 Untuk membantu Pemerintah dalam menentukan tindakan atau 

perumusan kebijakan pertanahan  guna menata permukiman kumuh, agar lebih 

memperhatikan pengembangan pemukiman terhadap masyarakat yang 

berpenghasilan ekonomi bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah.   

 

1.7.   Sistematika Penulisan 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan 

permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup lima bab. Adapun 

maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan masalah 

dengan baik. 

1.7.1. Bagian awal  

Bagian awal merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari 

halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto dan 

persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.7.2. Bagian isi 

Pada bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang masalah 

penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang uraian 
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Mengenai teori teori kebijakan pemerintah, peran pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan pemukiman dan perumahan, hak penguasaan  atas 

tanah, dan rumah susun. 

3.  BAB III METEDOLOGI PENELITIAN, berisi uraian tentang metode 

penelitian yang digunakan penulis. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN, berisi uraian jawab 

atas masalah yang dirumuskan di bab pendahuluan dengan jelas, sistematis 

dan tuntas. 

5. BAB V PENUTUP, berisi simpulan dan saran. 

1.7.3. Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran.Isi daftar pustaka merupakan 

keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran 

dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



 
 

14 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Sistem Pertanahan Indonesia Dalam Tinjauan Negara 

Kesejahteraan 

2.1.1. Indonesia dan Paham Negara Kesejahteraan 

Negara Kesejahteraan (Welfare State = Sosial Service State) adalah 

Negara yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat 

yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan 

keadilan sosial. Teori Negara Kesejahteraan menurut Kranenburg dalam bukunya 

Arif Hidayat (2011) adalah ”Tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban 

hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan 

rakyatnya, serta menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.” 

Dalam Teori Negara Kesejahteraan suatu kemiskinan yang ada dalam 

masyarakat harus segera di selesaikan. Dengan penanggulangan kemiskinan 

tersebut dapat membantu tercapainya fungsi negara kesejahteraan. Namun 

permasalahan kemiskinan tidak hanya terbatas pada pemberian berupa ekonomi, 

pendidikan, kesehatan dan juga masalah infastruktur dan lingkungan. Hal ini 

merupakan hak dasar dari setiap warga Negara. 

Kesejahteraan sosial dalam konteks Indonesia sendiri dapat dimaknai 

terpenuhinya kebutuhan akan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal 
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material, spiritual maupun sosial. Kesejahteraan sosial dalam penanganan dan 

pemberian pemukiman layak huni tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-

undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini di tegaskan 

dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, bahwa : “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta 

berkehidupan yang layak”. 

Kesejahteraan sosial itu sendiri dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 

1974 tentang kesejahteraan sosial yang pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : 

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual 

dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. 

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. 

Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara 

demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional 

Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa 

Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara hukum 

berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan 
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bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak 

terjebak menjadi sekedar „rule-driven’, melainkan „mission driven’, yang 

didasarkan atas aturan hukum. ( Limbong, 2011:79 ). 

2.1.2. Hukum Sebagai Sarana Pembangunan 

Konsep hukum pembangunan yang dipakai disini adalah menurut pendapat 

Mochtar Kusumaatmadja. Dalam perkembanganannya, konsep hukum 

pembangunan ini akhirnya diberi nama “Teori Hukum Pembangunan”. Ada dua 

aspek yang melatarbelakangi munculnya teori hukum ini. Pertama, ada asumsi 

bahwa hukum tidak dapat berperan, bahkan menghambat perubahan masyarakat. 

Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam 

pemikiran masyarakat kearah hukum modern. Oleh karena itu, Mochtar 

Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada suatu hal 

saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang 

teratur. 

Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan 

ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya, untuk mencapai 

ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di 

masyarakat karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan 

kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya 

kepastian hukum dan ketertiban. ( Libong, 2011:80 ). 

Fungsi Hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak 

cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar 

Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu, yakni 
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sebagai “sarana pembaruan masyarakat”/” law as tool of social engeneering” atau 

“sarana pembangunan”. ( Kusumaatmadja, 2002:51 ). 

2.1.3. Pembangunan Sosial 

Paradoks antara pembangunan sosial dan ekonomi sangat disadari sebagai 

masalah paling krusial saat ini. Kemiskinan dan pengangguran yang meluas 

sangat mudah di temukan di Negara-negara yang menganggap keberhasilan 

membangun ekonomi, teknologi dan industry. Ini berarti disintegrasi antara 

pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial telah terjadi, sehingga golongan 

masyarakat mayoritas bawah di suatu Negara menjadi tumbal dari pilihan 

kebijakan pembangunan ekonomi tersebut. Pembangunan ekonomi yang 

memarjinalkan golongan-golongan yang tidak memiliki akses terhadap kebijakan, 

pembangunan, proses politik, serta sumber-sumber ekonomi yang ada. ( Suharto, 

2005:15 ). 

Deklarasi dan program aksi pada intinya memuat komitmen tegas dan kuat 

mengenai perlunya penanganan segera terhadap penyebab utama dan penyebab 

structural terjadinya masalah sosial yang dikemas dalam tiga agenda besar: 

1. Pengentasan Kemiskinan 

2. Perluasan kerja produktif dan pengurangan pengangguran, dan  

3. Peningkatan integritas sosial.  

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma 

besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan 

penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal 

dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas 
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terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi 

penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

1. Paradigma  Neo-Liberal 

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi focus 

utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006: 95). Pendekatan ini 

menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu 

masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini 

memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang 

merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan 

pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal 

inidikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi akan menghapuskan kemiskinan. (Syahyuti, 2006: 95).  

Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat 

sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila 

institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya, 

maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan. 

Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui 

pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam 

permasalahan kemiskinan. 

2. Paradigma Demokrasi-Sosial 

Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat 

penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Syahyuti, 2006 : 95). 
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Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau 

mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, 

kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar 

bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. 

Disini lah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap 

individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, 

dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Peran negara dalam pendekatan ini cukup 

penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. 

 Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional 

(melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya 

adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, akan dapat 

meningkatkan kebebasan, hal ini dikarenakan tersedianya penghasilan dasar 

sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan dasar 

tersebut dapat menyebabkan ketergantungan. 

 Kelemahan teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada 

negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. 

Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam 

menangani kemiskinan itu sendiri tergantung pada kapabilitas kelompok miskin. 

Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih menyulitkan 

dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin. Hal 

ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimal yang harus 
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dicapai tapi lebih pada rata-rata kemampuan penduduk dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

2.1.4.   Implementasi Kebijakan Publik dalam Regulasi Daerah 

 Penulis dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai definisi dari 

Implementasi kebijakan publik berupa peraturan Walikota dalam hal ini Peratuan 

Walikota beserta teori-teori yang berpengaruh terhadapnya. Berikut adalah 

pembahasannya : 

2.1.4.1.   Pengertian Implementasi  

Implementasi merupakan merupakan suatu tahapan yang penting dalam 

seluruh struktur kebijakan, terutama setelah wacana legal formal yang berupa 

Undang-undang, Peraturan ketetapan, dan bentuk bentuk produk hukum lainnya 

dianggap telah selesai dan dengan demikian akan menempatkan implementasi 

sebagai aktivitas lanjutan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang berhasil 

menghasilkan output dan outcomes seperti yang di rencanakan. 

Dalam Wahab (2008:21) Pemahaman mengenai Implementasi juga 

dikemukan oleh Van Horn dan Van Meter yang merumuskan Implementasi 

sebagai: 

Those action by public or private individuals (or groups) that are 

directed at the achievement of objectives set forth in prior policy 

decision ( Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). (Wahab,2008:21). 

 

Menurut Wibowo (2006:37) : “Implementasi dari suatu program akan 

melibatkan policy makers untuk mempengaruhi pelaku birokrat pelaksana agar 
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bersedia untu memberikan pelayanan dan juga dapat mengatur perilaku kelompok 

sasaran, dalam penelitian ini terkait penanganan permukiman kumuh di Kota 

Semarang”.  

Menurut Kurniawan, Luthfi J dan Mustafa Luthfi (2011:87) mengenai 

implementasi pada kebijakan publik sebagai berikut : 

Pada dasarnya dalam sistem politik, kebijakan publik di 

implementasikan oleh badan-badan pemerintah yang mana badan 

pemerintah dengan melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai 

implementator, serta ditunjukan dengan banyaknya unit organisasi 

yang terlbat didalamnya. Selain itu juga ditunjukan dengan adanya 

proses dari imlementasi itu sendiri yang di pengaruhi oleh berbagai 

macam variabel organisasi. Dari masing-masing variable tersebut, 

dapat berinteraksi dengan satu sama lainnya.(Kurniawan, Mustafa 

Luthfi, 2011:87). 

 

2.4.1.2 Pengertian Kebijakan Publik  

Kebijakan Publik menurut Chandler dan Plano dalam Mustafa Luthfi 

(2011:19) merupakan : “Pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada 

untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”. Menurutnya, 

kebijakan publik merupakan bentuk intervensi Negara untuk melindungi 

kepentingan masyarakat yang kurang beruntung. 

Menurut Young and Quinn (2002:5-6) untuk memahami berbagai definisi 

kebijakan publik, ada beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan 

publik diantaranya: 

1. Tindakan Pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah 

tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah 

yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk 

melakukannya. 

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata kebijakan 

publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 

berkembang di masyarakat. 
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3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan 

terdiri beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk 

mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. 

4. Sebuah keputusan untuk melaukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektf untuk 

memecahkan masalah sosial 

5. Sebuah justifikasi yan dibuat oleh seseorang atau beberapa orang 

aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi 

terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah di 

rumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum 

dirumuskan.(Young and Quinn,2002:5-6) . 

 

Sehingga secara singkat dapat ditarik kesimpulan megenai kebijakan 

publik  perspektif Dye sebagaimana dikutip Wahab (2012:14) mendifinisikan 

kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” 

(apapun yang dipilih emerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). 

Definsi ini menakankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudn 

“tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat 

publik semata. 

2.1.4.3  Implementasi Kebijakan Publik  

 Konsep Implementasi Kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki 

berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan 

batasannya secara definitive. Dalam kamus Webster (wahab, 2008 : 20) : 

“Pengertian Implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to 

implementation”( mengimplementasikan) berarti“to provide means for carrying 

out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to 

“(menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.  
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Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran 

bahwa “to implementation” (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu 

aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya undang-undang, 

peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan dan lain-lain). Sehingga dari 

aktfifitas tersebut dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Tidak 

jauh berbeda dari pandangan tersebut, Mazmanian dan Sebastier dalam Wahab 

(2008:20) merumuskan implementasi kebijakan sebagai : 

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-

kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedomanpedoman 

kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/ 

dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-

kejadian”.(Wahab,2008:20) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang 

telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan, dan bukanlah 

jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Banyak 

yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang 

bersifat individual (pejabat pemerintah) maupun kelompok atau institusi lembaga 

pemerintahan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat 

kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan. 
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2.2. Peran Pemerintah Dalam Memenuhi Kebutuhan  Pemukiman 

dan Perumahan 

2.2.1.  Landasan Filosofis dan Yuridis Pembukaan Undang – Undang Dasar 

1945 Dalam Pembangunan Bangsa Indonesia 

Apabila Undang-undang Dasar itu merupakan sumber hukum tertinggi dari 

hukum  yang berlaku di Indonesia, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa 

Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin 

ditegakan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan pergaulan 

bangsa-bangsa di Dunia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan 

khidmat dalam (4) alinea itu, setiap alinea dan kata-katanya mengandung arti dan 

makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. 

Universal, karena mengandung nilai-nilai yang tinggi oleh bangsa-bangsa beradab 

diseluruh muka bumi; lestari karena ia mampu menampung dinamika masyarakat, 

dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan  Negara selama bangsa 

Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.  ( Soegito, 

2012:84 ). 

Alinea keempat berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 

pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang dasar 
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Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia”. (Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat). Alinea ini 

merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai 

tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka itu. 

 Tujuan perjuangan Negara Indonesia dirumuskan dengan: “Negara Indonesia 

yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia‟‟ 

dan untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan ketertiban Dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sedangkan 

prinsip dasar yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan 

menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia untuk itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada 

Pancasila. ( Soegito, 2012:86 ).  

Dalam  pembangunan  di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semangat untuk 

mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah dari UUD 1945 alenia ke-4 jo 

Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tersebut 

menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat 

tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”. 
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Apabila kita menengok tulisan di atas, kita akan menemukan bahwa 

pembangunan perumahan dilihat sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia 

disamping keburuhan-kebutuhan dasar lainnya seperti sandang, pangan, kesehatan, 

pendidikan, dan sebagianya. Tentu saja hakekat rumah dan perumahan hanya dapat 

di tangkap secara baik, apabila ia dikaitkan dengan manusia yang menempatinya. 

Oleh karena itu makna dan fungsi rumah akan mempunyai arti yang lebih luas yaitu 

sebagai perumahan dan dikaitkan dengan berbagai aspek yang mendukungnya.  

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang berfungsi 

dalam mendukung terselenggaranya pendidikan, keluarga, persemaian budaya, 

peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan berjati diri. Salah satu 

permasalahan utama. Pertumbuhan penduduk perkotaan adalah peningkatan 

permintaan akan rumah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh negara-negara 

sedang berkembang termasuk Indonesia adalah permasalahan pemukiman penduduk 

khususnya di kota-kota besar. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya lahan 

perkotaan. Salah satu alternatif untuk memecahkan kebutuhan rumah di perkotaan 

yang terbatas adalah dengan mengembangkan model hunian secara vertikal berupa 

bangunan rumah susun. Untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, 

Pemerintah membangun rumah susun sederhana dengan sistem sewa. Untuk 

memenuhi kebutuhan pokok akan rumah tinggal yang sangat meningkat, khususnya 

pada daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah industri, Pembangunan Rumah 

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan 

tempat tinggal. (Efektivitas dan Kualitas Pembangunan Rusunawa, 2011:1 di unduh 

28 Desember Jam 00.40 ) 
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2.2.2. Landasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan 

Untuk mendalami dan mengkaji peraturan dibidang perumahan dan 

pemukiman, terlebih dahulu perlu dipahami apakah sebenarnya pengertian 

“perumahan dan pemukiman” itu, seberapa jauh luas dan lingkup 

permasalahannya, serta mencakup aspek apa saja. Undang-Undang yang mengatur 

tentang pengadaan perumahan  adalah : 

1. Undang-Undang Pokok Perumahan No. 1 Tahun 1964; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah susun;  

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pemukiman Dan Perumahan; 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara; 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor  44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh 

Bukan Pemilik; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/2007 tentang Persyaratan 

Teknis Pembangunan Rumah Susun;  

12.  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah 

Susun;  
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13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertifikat Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun.  

Rumah sebagai bangunan merupakan bagian dari suatu pemukiman yang 

utuh. Rumah tidak semata-mata merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat 

setelahy menjalani perjuangan hidup sehari-hari oleh karena itu rumah harus mampu 

pula memenuhi hasrat-hasrat psikologis insani dalam membinan keluarga. Rumah 

memberi kehangatan manusiawi, yang dapat menumbuhkan rangsangan kejiwaan, 

dapat menggugah rasa dan suasana damai, aman, tenteram, penuh kerukunan dalam 

mengembangkan dan membangun diri maupun keluarga untuk mencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir maupun batin.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman diatur tentang lingkup pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman bahwa Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan 

dengan berasaskan: kesejahteraan; keadilan dan pemerataan; kenasionalan; 

keefisienan dan kemanfaatan; keterjangkauan dan kemudahan; kemandirian dan 

kebersamaan; kemitraan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; kesehatan; 

kelestarian dan keberlanjutan; dan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan 

keteraturan.  

2.2.3. Kebijakan Pemerintah Dalam Memenuhi Kebutuhan Papan Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah  

 Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga 

kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Apapun 
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yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas negara 

sehingga pemerintah sering disebut juga representasi Negara. (Labolo, 2007:24). 

  Dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Rumah Susun Pengertian 

Pemerintah adalah: “Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah 

Presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara pengertian pemerintah daerah adalah 

gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. Pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan 

rumah susun Negara merupakan tanggung jawab pemerintah dan yang dilaksanakan 

setiap orang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pemerintah. Berdasarkan 

pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun. 

  Pada dasarnya peran Pemerintah dalam pengadaan perumahan dapat dibagi 

dua. Pertama, sebagai pembuat kebijaksanaan strategi dan program pegadaan 

perumahan secara nasional. Kedua, peran pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan 

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal ini terdapat dua 

peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu sebagai Provider atau sebagai 

enabler. 

 Pada saat pemerintah berperan sebagai penghasil rumah atau provider, 

pemerintah merupakan penanggung jawab dan pengambil keputusan, mulai dari 

tahap penyusunan organisasi pelaksanaan, pengadaan dana, pengadaan lahan, 

pembuatan rencana tapak, pematangan lahan, pembuatan rancangan bangunan, 
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pengurusan perizinan, hingga pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan 

pembangunan fisik rumah, pemerintah dapat melakukannya sendiri atau meminta 

bantuan dari pihak kedua, antara lain perencana, manajemen konstruksi, kontraktor 

atau berbagai ahli yang lain.  

 Pada saat pemerintah bertindak sebagi enabler atatu fasilitator untuk 

membantu atau memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dalam 

pengadaan perumahan, tugas pemerintah adalah menciptakan iklim yang kondusif 

dan memeberikan berbagai bantuan kepada masyarakat tersebut untuk untuk dapat 

berperan serta dalam pengadaan perumahannya. (Panudju, 2009: 23-25). Instrumen 

untuk memecahkan masalah dari segi pengadaan dalam bukunya Bambang Panudju 

yang berjudul Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah, meliputi:  

1. Menyediakan Prasana Untuk Lahan Perumahan. 

 Mengkordinasikan berbagai instasi yang bertanggung jawab 

dalam penyediaan prasarana jalan, drainase, air bersih, 

pembuangan air kotor dan listrik di daerah perumahan, terutama 

untuk daerah-daerah yang kurang berkembang agar menjadi 

daerah perumahan yang berkembang dengan efisien. 

2. Mengatur Lahan dan Pembangunan Rumah.  

 Menyeimbangkan biaya dan keuntungan dalam peraturan yang 

mempengaruhi pengadaan lahan perkotaan, pasar perumahan dan 

terutama tataguna lahan. Disamping itu, menghapuskan peraturan-

peraturan yang dapat mengahalangi pengadaan perumahan. 

3. Mengorganisir Industri Bangunan.  

 Menciptakan kompetisi yang lebih besar dalam dunia industry 

bangunan, menghilangkan hambatan-hambatan dalam 

pengembangan dan penggunaan bahan bangunan lokal serta 

mengurangi penghalang dalam perdagangan yang berkaitan 

dengan pengadaan perumahan. (Panudju, 2009:101). 

 

Agar dapat diimplementasikan dengan baik, instrumen-instrumen tersebut di 

atas perlu di dukung dan diarahkan oleh kerangka kelembagaan untuk mengelola 
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sector perumahan. Instrumen yang ketujuh adalah memperkuat institusi yang dapat 

melihat masalah secara keseluruhan, mengelola berbagai sector secara keseluruhan, 

menyatukan berbagai lembaga pemerintahan yang penting, sektor swasta, lembaga 

non pemerintahan dan organisasi kelompok masyarakat, yang terpenting dapat 

meyakinkan bahwa kebijaksanaan dan program yang ada menguntungkan 

masyarakat berpenghasilan rendah dan memungkinkan peran serta mereka dalam 

pengadaan perumahannya. (Panudju, 2009:102). 

Pembangunan Rusunawa saat ini adalah program pemerintah yang 

dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum untuk mengatasi kawasan kumuh 

perkotaan. Satuan Rusunawa, yang selanjutnya disebut sarusunawa, adalah unit 

hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan 

ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Sasaran 

penghuni rusunawa adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok 

MBR sesuai peraturan yang berlaku dan melakukan perjanjian sewa sarusunawa 

dengan badan pengelola. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah 

keluarga/rumah tangga yang berpenghasilan sampai dengan Rp. 2.000.000 perbulan 

(PERMENPERA Nomor: 08/PERMEN/M/2006), sedangkan menurut Murbaintoro 

(2002) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan 

kategori penghasilan antara Rp. 350.000 sampai Rp. 1.300.000. (Efektivitas dan 

Kualitas Pembangunan Rusunawa, 2011:5 di unduh 28 Desember Jam 00.40) 

2.2.4.  Pengadaan Perumahan Dengan Peran Serta Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah 



32 
 

 
 

Meskipun masalah peran serta masyarakat dalam pengadaan perumahan 

telah banyak dibicarakan pada kenyataannya seringkali masih terdapat beberapa 

perbedaan persepsi tentang peran serta masyarakat tersebut.  

Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah 

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 

dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum. Di atur dalam pasal 1 ayat 

(14) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dengan kata 

lain masyarakat akan bersedia berperan serta dalam pengadaan perumahannya 

sekiranya mereka mempunyai kekuatan untuk turut menentukan pengambilan 

keputusan dalam berbagai tahap kegiatan tersebut untuk meyakinkan bahwa 

kepentingannya dapat dipenuhi.  

Pertambahan penduduk di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia 

dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini cukup tinggi dan cenderung terus 

mengalami peningkatan, bila dibandingkan dengan pertambahan penduduk di 

negara-negara Industri. Pada tahun 2000 diperkirakan penduduk dunia akan 

berjumlah 6,1 milyar, sebagian besar berada di negara-negara berkembang di Asia, 

Amerika Latin dan Afrika. (Dwyer, 1979:12). 

Sejak 1950, penduduk daerah perkotaan di negara-negara berkembang 

bertambah lebih dari empat kali lipat dari 300 juta menjadi 1,3 milyar penduduk 

pada tahun 1990. Diperkirakan 2 milyar penduduk akan berada di daerah perkotaan 

pada akhir tahun 2000, 2,7 milyar pada tahun 2010 dan 2,2 milyar pada tahun 2020. 

Setiap tahun diperkirakan ada 12 sampai 15 juta keluarga baru yang memerlukan 

perumhan di kota-kota di Negara berkembang. .( Panudju, 2009:8) 
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Dalam menentukan prioritas tentang rumah, seseorang atau sebuah keluarga 

yang berpendapatan sangat rendah cenderung meletakan prioritas utama pada lokasi 

rumah yang berdekatan dengan tempat yang dapat memberikan kesempatang kerja. 

Tanpa kesempatan kerja yang dapat menopang kebutuhan sehari-hari, sulit bagi 

mereka untuk dapat mempertahankan hidupnya. Status pemilikan rumah dan lahan 

menempati prioritas kedua, sedangkan bentuk maupun kualitas rumah prioritas yang 

terakhir, yang terpenting pada tahap ini adalah tersediannya rumah untuk berlindung 

dan istrahat dalam upaya mempertahankan hidupnya.  

Selanjutnya seiring dengan meningkatnya pendapatan, prioritas kebutuhan 

perumahannya akan berubah pula. Status pemilikan rumah maupun lahan menjadi 

prioritas utama, karena orang atau keluarga tersebut ingin mendapatkan kejelasan 

tentang status kepemilikan rumahnya. Dengan demikian, mereka yakin bahwa tidak 

akan digusur, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang untuk menaikkan 

pendapatannya.( Panudju, 2009:9).   

Tanpa jaminan adanya kejelasann tentang status pemilikan rumah dan 

lahannya, seseorang atau sebuah keluarga akan selalu tidak merasa aman sehingga 

mengurangi minat mereka untuk memperluas, memelihara atau meningkatkan 

kualitas rumahnya dengan baik untuk buruh-buruh kasar menjadi prioritas kedua, 

karena kesempatan kerja bukan lagi masalah yang sangat mendesak, sedangkan 

bentuk maupun kualitas rumah masih tetap menempati prioritas terakhir ( Turner, 

1972:169). 
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Teori tersebut diatas dapat dijadikan dasar bagi penyusunan kriteria 

perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Lokasi tidak terlalu jauh dari tempat-tempat yang dapat diberikan pekerjaan 

bagi buruh-buruh kasar atau tenaga tidak terampil 

2. Status kepemilikan lahan dan rumah jelas, sehingga tidak ada rasa ketakutan 

penghuni untuk digusur. 

3. Bentuk dan kualitas bangunan tidak perlu terlalu baik, tetapi cukup memenuhi 

fungsi dasar yang diperlukan penghuninya. 

4. Harga atau biaya pembangunan rumah harus sesuai dengan tingkat pendapatan 

mereka. (Panudju, 2009:12). 

2.2.5.  Program Pemerintah yang Berkaitan Dengan Perumahan Kota Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

 Disamping usaha dan program Pemerintah untuk membantu memberdayakan 

masyarakat dalam pengadaan perumahannya di daerah perkotaan ada beberapa 

program Pemerintah yang berkaitan dengan masalah perumahan masyarakat 

berpenghasilan rendah di daerah perkotaan. Beberapa program yang penting antara 

lain: 

1. Program Pembangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Perum 

Perumnas. 

Program pembangunan bagi perumahan bagi masyarakat, terutama masyarakat 

berpenghasilan rendah di daerah perkotaan dimulai pada awal Pelita II. Untuk 

melaksanakan program tersebut pada tahun 1974 dibentuk perum perumnas. 
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Sebagai perusahaan Negara yang bergerak dibidang pengadaan perumahan 

rakyat, berdasarkan peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1974 dan Peraturan 

Pemerintah No. 12 Tahun 1988. (Panudju, 2009:176). 

2. Program peremajaan kota dan lingkungan kumuh. 

Peremajaan Permukiman Kumuh adalah pembongkaran sebagian atau seluruh 

permukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di atas tanah 

Negara dan selanjutnya ditempat yang sama dibangun prasarana dan fasilitas 

lingkungan, rumah susun serta bangunan-bangunan lainnya sesuai dengan 

rencana tata ruang kota yang bersangkutan. Program ini dilaksanakan 

berdasarkan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang peremajaan 

Pemukiman Kumuh di atas Tanah Negara. 

3. Program perbaikan kampung. 

Program perbaikan kampung yang lebih di kenal dengan nama Kampung 

Improvement Project yang disingkat KIP pada kenyataannya bukan suatu 

program baru di Indonesia. Kegiatan tersebut telah ada pada waktu penjajahan 

Belanda dengan nama Kampoeng Verbetering. Tujuan program ini pada 

awalnya adalah untuk memperbaiki kondisi lingkungan perumahan kampung 

di dalam kota yang kumuh dan tidak sehat, agar masyarakat dapat tinggal 

dalam lingkungan perumahan yang lebih sehat dan lebih nyaman. Dengan 

adanya perbaikan kondisi lingkungannya, diharapkan masyarakat secara 

bertahap akan berkembang memperbaiki kondisi rumah mereka. (Panudju, 

2009:186). 
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2.3.   Penguasaan Atas Tanah 

2.3.1. Pengertian Tanah 

 Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam pengunaannya meliputi juga 

sebagai tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian ruang yang ada di atasnya 

(Harsono, 2002:265), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah:  

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 

2. Keadaan bumi di suatu tempat;  

3. Permukaan bumi yang diberi batas; 

4.  Bahan-bahan dari bumi;  

5. Bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).  

 

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk 

mengunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut 

tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa 

yang ada di atasnya. Dengan demikian maksud yang dipunyai dengan hak atas 

tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. 

Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut di perluas 

hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah 

dan air serta ruang yang ada diatasnya. Tubuh bumi dan air serta ruang yang di 

maksud itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, ia 

hanya boleh mempergunakan (Harsono, 2002: 18). 

Bidang tanah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang 

berbatas, tidak akan bertambah hanya dapat berpindah tempat sesuai dengan 

keinginan kita bersama. Tanah merupakan kebutuhan penting bagi manusia yang 
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diperlukan untuk melakukan segala aktivitas selama hidupnya dan menjadi tempat 

peristirahatan terakhir bila sudah meninggal, sehingga tanah yang produktif 

semakin lama semakin sempit. Dengan pesatnya perkembangan dalam 

masyarakat, terutama yang ada hubungannya langsung dengan tanah maka di 

pandang perlu mewujudkan aturan-aturan tentang pertanahan yang dibuat oleh 

Negara guna tercapainya kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan demi 

kelangsungan pembangunan nasional terutama yang menyangkut masalah tanah. 

2.3.2. Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah 

 Pengertian hak penguasaan atas tanah adalah suatu hubungan hukum yang 

memberi wewenang untuk berbuat sesuatu kepada subyek hukum (orang/badan 

hukum) terhadap obyek hukumnya, yaitu tanah yang dikuasainya atas ketentuan 

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undanng Pokok Agraria (UUPA) tersebut kepada 

pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar 

diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan 

tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan 

peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Sedalam berapa tubuh bumi itu 

boleh digunakan dan setinggi berapa ruang yang ada di atasnya boleh digunakan, 

ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, perhitungan 

teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Terdapat dalam 

ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 
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 Dalam tiap hukum tanah terdapat dalam pengaturan mengenai berbagai 

hak penguasaan atas tanah. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria misalnya 

diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hirarkhi hak-hak penguasaan atas 

tanah, yaitu: 

1.  Hak Bangsa Indonesia  

2.  Hak menguasai dari Negara  

3.  Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat  

4.  Hak-hak Perorangan atas Individual  

Semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, 

kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu 

mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk 

diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau 

pembeda diantara hak-hak penguasaan tanah. Misalnya hak atas tanah yang 

disebut Hak Milik dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

memberi wewenang untuk mengunakan tanah yang di haki tanpa batas waktu, 

sedang Hak Guna Usaha yang disebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) dibatasi jangka waktu pengunaan tanahnya, demikian juga Hak 

Guna Bangunan yang juga di batasi jangka waktunya. Hak Tanggungan sebagai 

hak penguasaan atas tanah, juga berisikan kewenangan bagi kreditur untuk 

berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk 

dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur 

cidera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai 

pembayaran lunas utang debitur kepadanya. 
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Lain lagi Hak Menguasai dari Negara yang meliputi semua tanah tanpa 

ada yang terkecuali. Hak Menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan 

untuk menguasai tanah secara fisik dan mengunakannya seperti hak atas tanah, 

karena sifatnya semata-mata hukum publik, sebagaimana yang dirumuskan dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), jika negara sebagai 

penyelengara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang 

bersangkutan akan diberikan kepadanya oleh negara selaku badan penguasa, 

melalui Badan Pemerintah yang berwenang. Tanah diberikan kepada lembaga 

tersebut dengan satu hak atas tanah, untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, 

bukan sebagai badan penguasa yang mempunyai hak menguasai yang disebut 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tetapi badan hukum 

seperti halnya perorangan dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan 

menjadi pemegang hak atas tanah. (Harsono, 2002: 24). 

2.3.3. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah 

Hak penguasaan atas tanah yang mempunyai kewenangan khusus yaitu 

kewenangan yang bersifat publik dan perdata diantaranya: 

1. Hak Bangsa Indonesia dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA). Adalah suatu hubungan yang bersifat abadi antara Bangsa 

Indonesia dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan subyeknya 

Bangsa Indonesia. Hak Bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas 

tanah yang tertinggi di Indonesia.  

2. Hak Menguasai Negara dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA). Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat 
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melaksanakan tugas untuk memimpin dan mengatur kewenangan Bangsa 

Indonesia (kewenangan publik). Melalui Hak Menguasai Negara, negara 

akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, 

ruang angkasa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah. substansi 

kewenangan dalam Hak Menguasai Negara:  

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan dan 

pemeliharaan; 

2) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai oleh subyek 

hukum tanah;  

3) Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan hukum yang mengenai tanah;  

3.  Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Pasal 3 Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA).  Hubungan hukum yang terdapat antara Masyarakat 

Hukum Adat dengan tanah lingkungannya. Hak Ulayat oleh Pasal 3 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diakui dengan ketentuan:  

1)     Sepanjang menurut kenyataannya masih ada; 

2)  Pelaksanaannya tidak bertentangan dengan pembangunan nasional.  

Perkembangan terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat tersebut dikukuhkan di dalam perubahan ke dua 

Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia, di dalam Pasal 18B ayat (2) disebutkan bahwa: ”Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat 
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dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-

Undang”. 

4. Hak Perseorangan Atas Individual  

1) Hak-hak atas tanah, meliputi:  

1. Hak Milik, Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960) memberikan pengertian tentang Hak Milik sebagai 

berikut: ” Hak Milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah”. Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang Pokok Agraria yang dimaksud  Hak Milik adalah hak turun 

temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan 

mengingat fungsi sosial. 

2. Hak Guna Usaha, dalam pengertian sekarang, sebagaimana ditetapkan 

dalam pasal 28 ayat (1) UUPA adalah : “Hak untuk mengusahakan tanah 

yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu yang 

dipergunakan untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan atau 

perternakan. 

3. Hak Guna Bangunan, dalam pengertian hukum barat sebelum dikonversi 

berasal dari opstal, yang diatur dalam pasal 711 KUH perdata. Apa yang 

diatur dalam UUPA barulah merupakan ketentuan pokok saja sebagaimana 

terlihat dalam pasal 50 ayat (2) bahwa ketentuan – ketentuan lebih lanjut 

mengenai hak guna bangunan akan diatur dengan peraturan perundangan, 

baik berupa peraturan maupun peraturan Menteri. pasal 35 ayat (1) 

menetapkan bahwa : “Hak Guna Bangunan adalah hak milik untuk 
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mendirikan dan mempunyai bangunan – bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”. 

4. Hak Pakai, adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, 

yang memberikan 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-ketentuan Undang-Undang ini. 

Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria. Aturan pelaksananya yaitu 

Peratuaran Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 Pasal 39 sampai Pasal 58. 

5. Hak Sewa, dalam Pasal 44 UUPA menjelaskan: seseorang atau suatu 

badan hukum mempunyai Hak Sewa atas Tanah, apabila ia berhak 

mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan 

membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hak Sewa 

Sebagai dikatakan dalam penjelasan Pasal 44 UUPA bahwa:   

“Oleh karena Hak Sewa merupakan Hak Pakai yang mempunyai sifat-sifat 

khusus, maka disebut tersendiri”. “sifat-sifat khusus” yang dimaksud 

adalah: adanya kewajiban penyewa membayar uang sewa Kepada Pemilik 

Tanah, yang dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu, baik sebelum 

maupun sesudah tanah yang disewa itu dipergunakan”. 

 

6.  Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan,  Hak-hak yang tidak 

termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan 

Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang 

disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);  
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2.  Wakaf Tanah Hak Milik;  

3. Hak Jaminan atas tanah (Hak Tanggungan);  

4. Hak Milik atas satuan rumah susun.  

 

2.4. Tinjauan Umum Tentang Rumah Susun di Indonesia 

Rumah susun dibangun sebagai upaya Pemerintah guna memenuhi 

masyarakat perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat. 

Selain itu, hal ini juga dijadikan sebagai salah satu alternative pemecahan masalah 

pengadaan lahan yang sangat sulit didapat di wilayah-wilayah kota-kota besar di 

negara berkembang, seperti Indonesia yang sangat padat penduduknya akibat 

urbanisasi, misalnya yang terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan 

Medan. 

Asas yang dipergunakan dalam hukum tanah yang berlaku saat ini adalah 

asas pemisahan horizontal yang bersumber dari hukum adat. Pada dasarnya ada 

pemisahan antara tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya. Bahwa hukum yang 

berlaku terhadap tanah tidak dengan sendirinya berlaku juga terhadap bangunan 

yang berdiri diatasnya. Hak pemilikan atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi 

juga pemilikan bangunan yang ada diatasnya. (Sutedi, 2012:164). 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun telah 

memperkenalkan suatu lembaga pemilikan baru sebagai suatu hak kebendaan, 

yaitu Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang terdiri dari hak 

perorangan unit satuan rumah susun (SRS) dan bersama atas tanah, benda, dan 
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bagian bersama yang kesemuanya merupakan satu-kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan satuan-satuan yang bersangkutan.  

Dengan adanya hak bersama atas tanah dalam kepemilikan SRS, hal itu 

menimbulkan permasalahan hukum. Pemberian hak kepemilikan SRS kepada para 

penghuni menjadi tidak konsisten dengan asas pemisahan horizontal yang dianut 

oleh hukum tanah Indonesia yang bersumber kepada Hukum Adat sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 5 UUPA. Hukum tanah di Indonesia menganut asas 

pemisahan horizontal karena memakai dasar Hukum Adat. 

Dalam penjabarannya dalam norma-norma hukum asas pemisahan 

horizontal ini tidak berlaku secara mutlak. Penerapannya dilakukan secara konkret 

relatif artinya bahwa dengan memperhatikan faktor-faktor konkret dan realita 

yang meliputi kasus yang dihadapi selalu ada kemungkinan untuk mengadakan 

penyimpangan agar supaya penyelesaian dapat memenuhi rasa keadilan, yang 

pada hakikatnya merupakan tujuan dari hukum yang melaksanakan itu. ( Harsono, 

1968:35 ). 

Pembangunan perumahan dengan sistem Strata Title pada beberapa 

negara, termasuk Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Dan Hongkong. 

Problema penyediaan pemilikan tanah bagi pembangunan rumah secara horizontal 

dipecahkan dengan menggunakan sistem Strata Title, yaitu sistem yang mengatur 

tentang bagian tanah yang terdiri dari lapisan-lapisan (strata), yaitu lapisan bawah 

dan atas dengan strata. Strata adalah bentuk plural dari stratum diartikan sebagai 

berikut, Strata Title yang dimaksud adalah suatu pengaturan hukum di mana suatu 

gedung dan tanah dibagi ke dalam unit-unit dan kepemilikan properti/benda 
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bersama mempunyai Hak Milik yang terpisah, pengalihan haknya tidak sama atau 

dibatasi, kepemilikan properti atau benda bersama digunakan oleh para penghuni 

unit-unit tersebut tetapi dimiliki oleh suatu badan perusahaan sebagai agen dari 

para pemilik unit-unit tersebut secara proporsional. Dengan kata lain, kepemilikan 

bangunan SRS di pisahkan secara tegas dengan tanah di mana bangunan rumah 

susun/SRS tersebut dibangun. (Hutagalung 2007: 15). 

Tujuan pembangunan rumah susun sendiri antara lain : 

1. Untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan 

yang sehat. 

2. Untuk mewujudkan pemukiman yang serasi, selaras, dan seimbang. 

3. Untuk meremajakan daerah-daerah kumuh. 

4. Untuk mengoptimalkan sumber daya tanah perkotaan. 

5. Untuk mendorong pemukiman . ( Eddy, 2010:21). 

2.4.1. Pengertian dan Asas-Asas dan Pemilikan Rumah Susun 

 Melalui Undang-Undang (UU) yang disampaikan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2011, yaitu: Pasal 1, dalam Undang-Undang tersebut 

yang dimaksud dengan Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu  lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan 

secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-

bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.  
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Penyelenggaraan pembangunan rumah susun di Indonesia berlandaskan pada  

asas: 

1) Kesejahteraan; 

2) Keadlian dan pemerataan; 

3) Kenasionalan; 

4) Keterjangkauan dan kemudahan; 

5) Keefisienan dan kemanfaatan; 

6) Kemandirian dan kebersamaan; 

7) Kemitraan; 

8) Keserasian dan keseimbangan; 

9) Keterpaduan; 

10) Kesehatan; 

11) Kelestarian dan keberlanjutan; 

12) Keselamatan, kenyamanan dan kemudahan; dan 

13) Keamanan, ketertiban, dan keteraturan. 

 

Ketentuan ini terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 

tentang rumah susun. Asas tersebut harus diperhatiakan dalam rangka 

pembangunan rumah susun agar tujuan pembangunan rumah susun dapat tercapai. 

2.4.2.  Pemilikan Satuan Rumah Susun 

Kepemilikan Satuan Rumah Susun (sarusun) memiliki dua jenis hak 

kepemilikan yaitu: 

1. Kepemilikan bersama, yang dimiliki secara bersama-sama secara 

proposional dengan para pemilik lainnya pada rumah susun tersebut, yang 

terdiri dari: 

1) Tanah bersama, adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk 

bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama untuk bangunan yang 

digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya 

berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin 

mendirikan bangunan.  
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2) Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak 

terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-

satuan rumah susun. Contoh, pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, 

talang air, tangga, lift, selasar, saluran-saluran, pipa-pipa, jaringan-jaringan 

listrik, gas, dan telekomunikasi serta ruang untuk umum.  

3) Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun 

melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama. Contoh, tanaman, bangunan pertamanan, bangunan 

sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, tempat parkir, yang sifatnya 

terpisah dari struktur bangunan rumah susun.  

2.  Kepemilikan Perseorangan, adalah  hak  kepemilikan atas unit satuan rumah 

susun ruangan dalam bentuk geometrik tiga dimensi yang dibatasi oleh 

dinding dan digunakan secara terpisah atau tidak terpisah secara bersama-

sama. Adapun dinding yang menopang struktur bangunan merupakan bagian 

bersama, hak ini akan tergambar dalam pertelaan rumah susun tersebut dan 

luas/ukuran unit sarusun akan diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik 

sarusunnya.  

Hak perseorangan ini biasanya akan tergambar dalam pertelaan rumah susun. 

Mengenai luas/ukuran unit sarusun akan terlihat dan diuraikan dalam SHM 

sarusun masing-masing pemilik. Pertelaan adalah penunjukan yang jelas atas 

batas masing-masing satuan rumah susun, Bagian Bersama, Benda Bersama, 

Tanah Bersama, beserta Nilai Perbandingan Proposionalnya (NPP) dalam 

bentuk gambar beserta uraiannya.( Kallo, 2009:59) 
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2.4.3. Bukti Kepemilikan Rumah Susun 

Peraturan perundang-undangan tentang rumah susun yang berlaku di 

Indonesia yaitu: 

Peraturan perundang-undang tersebut merupakan landasan hukum yang 

memungkinkan diperolehnya Hak Milik atas satuan rumah susun, yang secara 

garis besarnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1) Setiap Hak Milik atas satuan rumah susun adalah hak pemilikan atas satuan 

rumah susun yang digunakan secara terpisah, yang meliputi pula hak atas 

bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama di lingkungan rumah 

susun yang bersangkutan sesuai dengan nilai perbandingan proportional dari 

satuan rumah susun yang bersangkutan;  

2) Batas-batas untuk setiap satuan rumah susun dan besarnya hak bersama atas 

bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama disahkan dan 

dicantumkan secara jelas dalam Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun oleh pihak yang berwenang;  

3) Pembangunan rumah susun dapat dilakukan di atas tanah dengan Hak Milik, 

Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai sesuai dengan peruntukan tanahnya 

dan harus memenuhi persyaratan teknis, ekologis, dan administratif sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

4) Setiap satuan rumah susun baru dapat dihuni apabila perusahaan 

pembangunan perumahan dan permukiman telah memperoleh izin layak 

huni dan/atau izin penggunaan bangunan dari Pemerintah Daerah setempat;  
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5) Sebelum penandatanganan akta jual beli Hak Milik atas satuan rumah susun 

oleh perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman dan 

konsumen/pembeli, dengan persetujuan terlebih dahulu oleh perusahaan 

pembangunan perumahan dan permukiman, hak pembeli atas satuan rumah 

susun tersebut belum dapat dijadikan jaminan utang kepada Bank yang 

memberi kredit;  

6) Perhimpunan penghuni berstatus badan hukum yang mewakili dan 

mengurus kepentingan para penghuni dan para pemilik satuan rumah susun;  

7) Pembentukan perhimpunan penghuni harus dilakukan dengan pembuatan 

akta;  

8) Pemindahan hak atau jual beli satuan rumah susun dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

9) Setiap pemilik satuan rumah susun mendapat Sertifikat Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun yang terdiri dari:  

1. Salinan buku tanah dan surat ukur tanah;  

2. Gambar denah satuan rumah susun yang bersangkutan;  

3. Pertelaan mengenai besarnya hak bersama;  

2.4.4. Pemisahan Hak Atas Satuan Rumah Susun 

Pemisahan hak dan timbulnya hak atas satuan rumah susun di pandang 

dari segi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dasar hukum 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Objek Pajak (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000), yang menjadi objek pajak adalah 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  meliputi:  

1. Pemindahan hak karena:  

1) Jual beli  

2) Tukar menukar  

3) Hibah  

2. Pemberian hak baru karena:  

Pelepasan hak yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena 

kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau 

badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Diluar 

pelepasan hak yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak 

adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum 

dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2.4.5.   Peralihan Atas Satuan Rumah Susun 

Peralihan atas satuan rumah susun ditujukan pada peralihan Hak Milik 

atas satuan rumah susun sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang peralihan 

hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun, setiap orang yang memiliki sarusun umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak dalam hal: 

1) Pewarisan 

2) Perikatan kepemilikan rumah susun setelah jangka waktu 20 ( dua puluh) 

tahun; atau 
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3) Pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan 

pindah dari yang berwenang. 

 

 Maka Hak Milik atas satuan rumah susun dapat beralih dengan cara 

pewarisan atau cara pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku (Pasal 54 ayat (2). Tanah tersebut dapat dibebani hipotik, apabila tanah 

yang bersangkutan berstatus Hak Milik dan Hak Guna Bangunan dan/atau Fidusia 

apabila berstatus Hak Pakai. 

2.4.6. Berakhirnya Hak Atas Satuan Rumah Susun 

Menurut ketentuan Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1985 Tentang Rumah Susun (UURS) bahwa rumah susun dan satuan rumah susun 

dibebani Hak Tanggungan. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 1985, ditetapkan bahwa rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu 

berdiri serta benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, 

dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan. 

Berakhirnya Hak Tanggungan dilakukan dengan cara penjualan obyek 

Hak Tanggungannya berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak 

Tanggungan, atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, 

penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilakukan di bawah tangan. 

Hak Tanggungan atas rumah susun dan satuan rumah susun dapat hapus 

karena hal-hal sebagai berikut:  

1.   Hapusnya hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;  

2.  Dilepaskan Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungannya; 

3.  Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua 

Pengadilan Negeri;  
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4.  Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.  

2.4.7. Tanah Untuk Bangunan Rumah Susun 

Rumah  susun hanya dapat dibangun diatas tanah Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan atau Hak Pakai atas tanah  Negara dan  Hak Guna Bangunan atau Hak 

Pakai di atas Hak Pengelolaan seperti di atur dalam pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS). Hal kepemilikan satuan 

rumah susun yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun, 

menyebutkan bahwa satuan rumah susuh dapat dimiliki oleh perseorangan  atau  

badan  hukum  yang  memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.  Maksud 

dari hak atas tanah adalah hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang  

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 

seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan 

sebagainya. Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh orang asing dan/atau  badan 

hukum asing adalah Hak Pakai. Hal ini diatur dalam Pasal 42 UUPA.  

Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA, 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 oleh Pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian 

dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa-menyewa, atau perjanjian 

pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan 

ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. 

Jangka waktu Hak Pakai atas tanah negara adalah 25 tahun dan dapat 

diperpanjang lagi 25 tahun atau diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan 
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selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang ditentukan dalam pasal 

tersebutr diatas. Jangka waktu Hak Pakai diatur dalam Pasal 45 (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai atas tanah. 

Selain dibangun diatas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, 

dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor  20 tahun 2011 rumah susun umum dan/ 

atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan :  

a. pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah 

b. pendayagunaan tanah wakaf 

pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah dijabarkan kembali 

dalam pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 adalah 

: 

1. Pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah untuk pembangunan 

rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan 

dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan. 

2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diterbitkan sertifikat 

hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Dasar hukum kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 

tentang Pemilikan Rumah atau Tempat Tinggal atau Hunian oleh orang asing 
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yang berkedudukan di Indonesia. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 1996 diatur bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat 

memiliki sebuah hunian adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia 

memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Orang asing dan/atau badan 

hukum asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia hanya dapat memiliki  

satuan  rumah susun di Indonesia yang dibangun diatas Hak Pakai atas Tanah 

Negara, seperti yang diatur dalam Pasal 2 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 1996.  
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2.4  Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakasanaan oleh 

pemerintah 

- Kebijakan dan 

perencanaan 

- Peraturan dan 

perundangan 

- Kelembagaan 

- Program 

pemerintah  

Pelaksanaan Pembangunan 

Oleh Pemerintah 

- Organisasi  

- Pendanaan 

- Kapling dan Prasarana 

- Pembangunan 

Perumahan 

Pemerintah kota Semarang 

Berkewajiban 

menyediakan hunian 

Untuk Masyarakat 

Berpenghasilan 

Rendah 

Dinas tata Kota 

dan perumahan  

Tanah aset kota Bangunan aset kota 

Pelepasan Aset 

Badan 

pertanahan 

Nasional 

Rumah Susun 

Rumah susun 

peremajaan 

pemukiman di 

semarang 

Rumah susun 

baru di semarang 

Rumah susun 

mahasiswa di 

Semarang 

Penyediaan Lahan untuk Pembangunan 

Asal hak atas 

tanah untuk 

pembangunan 

rumah susun 

Status hak atas 

dalam tanah 

rumah susun  

Pembangunan rumah susun Karangroto 

Hak Pakai 

Pemberian hak 
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Dalam pengadaan perumahan dengan peran serta masyarakat, sebagian 

besar tanggung jawab dan pengambilan keputusan dalam pembentukan organisasi, 

pengadaan dana, pengadaan kapling siap bangun dan pembangunan rumah berada 

di tangan masyarakat itu sendiri, sedangkan pihak pemerintah berperan dalam 

pemberian berbagai bantuan yang di perlukan oleh masyarakat. Di Indonesia 

sendiri rumah susun di golongkan menjadi tiga jenis terdiri dari,  rumah susun 

peremajaan pemukiman, rumah susun baru, rumah susun mahasiswa. Rumah-

rumah sederhana dan rumah-rumah liar yang dibangun oleh sektor masyarakat 

jumlahnya relatif banyak, tetapi dengan kualitas dibawah standar pemerintah dan 

berlokasi di pinggir-pinggir sungai, di tepian rel kereta milik PT. Kereta Api 

Indonesia dan membangun rumah-rumah liar di lahan yang bukan peruntukannya. 

Masalah utama yang harus di pecahkan oleh pihak tata kota dan perumahan 

adalah mengusahakan agar lahan yang tidak jelas statusnya dapat menempati 

tempat ataupun pemukiman yang lebih layak.  

Kebijaksanaan oleh Pemerintah terdiri dari kebijakan perencanaan, 

peraturan dan perundangan, kelembagaan, program pemerintah. Pelaksanaan 

pembangunan oleh pemerintah kota sendiri dengan di tetapkan organisasi, 

pendanaan, kapling dan prasarana, lalu pembangunan perumahan. Cara 

penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun Karangroto sendiri dengan 

menggunakan tanah asset kota yang berupa tanah eks bengkok. Untuk semua 

rumah susun dikota Semarang tanpa terkecuali rumah susun karangroto pada 

dasarnya semua dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau yang sering 

disebut MBR dengan cara sewa yang di dasari dengan perjanjian. Pengaturan 
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perihal perlunya pemukiman telah diarahkan pula oleh Undang-Undang Pokok 

Agraria yang di kenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, yang lebih lanjutnya di arahkan dalam Undang-Undang Rumah Susun 

Nomor 20 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang tersebut telah menekankan 

pentingnya untuk meningkatkan dan memperluas adanya pemukiman yang layak 

baik seluruh masyarakat. Dalam hal tersebut agar dapat terjangkau seluruh 

masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Sehingga  merupakan masalah 

yang sangat mendalam yang nantinya yang dapat memberikan kepastian hukum 

terhadap penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun dan  hak atas tanah 

apa saja yang melekat pada tanah untuk pembangunan dalam rumah susun 

Karangroto. 

Tanah yang dibangun untuk pemukiman melalui Intruksi Presiden Nomor 

5 Tahun 1990, tentang Peremajaan Pemukiman adalah tanah yang dibangun di 

atas Tanah Negara. Pembangunan rumah susun dapat dibangun di atas Hak Milik, 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara serta Hak Pengelolaan. 

Perolehan hak atas rumah susun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perolehan hak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap 

pembangunan rumah susun. Pihak Pemerintah Kota Semarang dianggap pihak 

yang paling penting karena pihak Pemerintah adalah pihak pertama yang bertugas 

untuk masalah perolehan hak rumah susun yang harus jelas untuk diperoleh.



 
 

58 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.  Dasar Penelitian 

 Dalam menyusun skripsi, keberadaan metodologi merupakan unsur yang 

harus ada dalam suatu penelitian. Yang berarti juga akan memberikan atau 

menunjukkan cara-cara memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. 

(Koentjaraningrat, 1985: 27). Metode penelitian adalah “suatu cara atau langkah 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya” (Arikunto 

2002: 151). 

 Hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada 

sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

lebih gejala-gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, 

maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor-faktor hukum 

tersebut. Untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas permasalahan 

yang timbul antara segala hal yang bersangkutan. (Soekanto, 1986: 43). 

 Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian pada umumnya bertujuan 

untuk menentukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

Menemukan berarti berusaha memperoleh suatu untuk mengisi kekosongan atau 

kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam 
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sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada 

masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya. (Soemitro, 1990: 15). 

 Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini 

dilakukan pada situasi yang wajar dengan apa adannya (natural setting) dengan 

data yang kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Moleong, dalam 

bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif mendefinisikan 

penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:  

 Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya 

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan 

dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah (Moleong, 2007: 6) 

  

Sedangkan menurut, penelitian kualitatif adalah; 

 

 Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 

2009: 1). 

 

3.2.  Lokasi Penelitian  

 Penulis mengambil lokasi penelitian di Rumah Susun Karang roto 

Kelurahan Genuk Kecamatan Semarang Timur yang merupakan obyek penelitian 

untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Rumah Susun Karangroto Semarang Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang penyediaan lahan terhadap 

pembangunan rumah susun Karangroto, selain itu juga penulis ingin 

mengambarkan hak atas tanah apa yang melekat pada tanah untuk pembangunan 
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rumah susun dan implikasi status hak atas tanah terhadap sistem penghunian 

satuan rumah susun . Oleh karena itu penelitian ini bersifat diskriptif terbatas pada 

usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. 

 

3.3.  Spesifikasi Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu menggambarkan gejala 

hukum, melukiskan secara sistematik faktual dan akurat mengenai Peran 

Pemerintah Kota dalam Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Susun 

Karangroto Semarang bagi Masyarakat Berpenhasilan rendah dan berdasarkan 

peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 

 

3.4. Metode Pendekatan 

 Dalam penelitian ini, penulis mengunakan pendekatan yuridis sosiologis, 

karena didalam penelitian ini selain menerapkan pendekatan ilmu hukum juga 

berusaha untuk menerapkan ilmu sosial yang dalam hal ini sifat penelitian ini 

bersifat diskriptif. jenis penelitian yuridis sosiologis adalah “penelitian yang tidak 

hanya ditinjau dari kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga meninjau bagaimana 

pelaksanaannya mengingat masalah yang diteliti adalah permasalahan 

keterkaiatan antara faktor yuridis dan sosiologis”.  

 Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian yuridis sosiologis yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah meneliti dan mempelajari hukum sebagai 

studi law in action karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara 

hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain (Soemitro, 1990: 125). Studi hukum 
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law in action merupakan studi sosial non doctrinal dan bersifat empiris (Soemitro, 

1990: 34). 

3.5.  Fokus Penelitian 

 Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman 

peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah 

ataupun kepustakaan lainnya.  ( Moleong, 2007: 65)  

 Penetapan fokus penelitian sangat penting dilakukan peneliti, karena 

dengan fokus yang jelas dan terarah peneliti dapat mengambil keputusan yang 

tepat tentang data-data yang diperlukan dalam penelitian sesuai dengan rumusan 

permasalahan dan tujuan penelitian. Mengingat pentingnya penelitian ini maka 

yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Kota 

dalam Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Susun Karangroto 

Semarang Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di kelurahan Karangroto Kota 

Semarang. 

 

3.6. Jenis dan Sumber Data 

3.6.1.   Jenis Data 

 Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh dari 

masyarakat (mengenai data empiris) dan dari bahan pustaka. Sedangkan di dalam 

penelitian hukum jenis data yang dipergunakan dibedakan menjadi; 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :    

3.6.1.1.   Data Primer 
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Data primer atau data dasar (primary data atau basic data) adalah data 

yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga 

masyarakat melalui penelitian ( Soekanto, 1986: 12).  Metode pengumpulan 

data primer (data lapangan): Sumber data primer yang dimaksud adalah dengan 

mengadakan penelitian lapangan langsung pada objeknya. Dalam hal ini data 

primer diperoleh peneliti melalui observasi langsung yang didukung dengan 

penggunaan kuesioner atau angket dan wawancara terhadap responden dan 

informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi 

secara langsung terhadap sampel yang bersangkutan untuk memperoleh data 

dan informasi yang cukup kuat. 

3.6.1.2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. 

Data sekunder adalah cara mengumpulkan data atau bahan-bahan melalui 

literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas dan dimaksudkan untuk 

memberi dasar teoritis dalam menunjang penelitian lapangan. Maka dalam 

penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah: 

1. Buku-buku yang membahas tentang pengadaan perumahan dan 

pemukiman. 

2. Buku-buku yang membahas tentang perumahan kota dengan peran serta 

masyarakat berpenghasilan rendah; 

3. Buku-buku yang membahas tentang Hak Atas Tanah dan Bangunan;  

4. Buku-buku yang membahas tentang legal property dan bangunan 

rumah susun; 



63 
 

 
 

5. Bahan–bahan hukum yang membahas tentang Hak Penguasaan Atas 

Tanah. 

6. Dokumen-dokumen serta data-data pendukung dari pengelola rumah 

susun Karangroto 

6. Dokumen dan data-data pendukung dari Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat. 

7. Dokumen dan data-data pendukung dari Dinas Tata Kota dan 

Perumahan Kota Semarang. 

8. Dokumen dan data-data pendukung dari Dinas Pengelola 

Keuangan dan Asset daerah Kota Semarang. 

9. Dokumen dan data-data pendukung dari Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Rumah Sewa Kota Semarang. 

10. Dokumen dan data-data pendukung dari Kelurahan Karangroto. 

11. Dokumen dan data-data pendukung dari Paguyuban Penghuni 

Rumah Susun Karangroto. 

3.6.2. Sumber Data 

Sumber data adalah orang atau benda dimana peniliti dapat mengamati, 

bertanya atau membaca hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. 

Sumber data dapat dibedakan menjadi orang (person), tempat (place) dan kertas 

atau dokumen (paper). (Arikunto, 2002: 131). Sumber data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.2.1. Responden  



64 
 

 
 

Responden adalah orang yang dimintai keterangan tentang suatu fakta 

atau pendapat (Arikunto, 2002 : 145). Dalam penelitian ini yang menjadi 

responden adalah : 

1. Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. 

2. Kepala Dinas Dinas Pengelola Keuangan dan Asset daerah Kota 

Semarang. 

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa Kota Semarang. 

4.  Kelurahan Karangroto Semarang. 

5.  Ketua Rukun Warga (RW) rumah susun Karangroto.  

6.  Penghuni yang menempati rumah susun Karangroto. 

3.6.2.2.   Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, 2007 : 

132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Dinas Tata Kota 

dan Perumahan Kota Semarang, penghuni Rumah Susun Karangroto 

Semarang, dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Metode pengumpulan 

data primer dengan dengan penggunaan kuesioner atau angket dan wawancara. 

3.6.2.3.    Dokumen 

Dokumen dalam penelitian ini berupa buku-buku (sebagai literatur), 

artikel, Peraturan Perundang-Undangan, dan dokumen kepustakaan lainnya 

yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan masalah yang menjadi 

objek penelitian. 

3.6.2.4.    Wawancara (interview) 
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Teknik pelaksanaan wawancara dilakukan dengan dengan wawancara 

tidak berencana (tidak berpatokan), dalam hal ini penulis mengajukan 

pertanyaan yang tidak mengarah pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang 

digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang 

ditanyakan. Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewe) yang memberikan 

atas pertanyaan itu” (Moleong, 2007: 186). Dalam hal ini peneliti akan 

mengadakan wawancara langsung dengan: 

1.  Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. 

2. Kepala Dinas Dinas Pengelola Keuangan dan Asset daerah Kota 

Semarang. 

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa Kota Semarang. 

4. Kelurahan Karangroto Semarang. 

5. Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) rumah 

susun Karangroto.  

6. Penghuni yang menempati rumah susun Karangroto. 

3.6.2.5. Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja , 

sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kenudian dilakukan penelitian. (Soemitro, 1990 : 62). Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode observasi langsung, yaitu Kantor dinas tata kota 

dan perumahan Semarang. Cara ini digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan 
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yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna 

yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang suatu peristiwa yang 

bersangkutan. 

3.6.2.6.     Studi Pustaka  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melalukan penelitian terhadap 

peraturan yang terkait dengan pemukiman dan perumahan, hak penguasaan 

atas tanah, rumah susun, masyarakat berpenghasilan rendah dan berbagai 

sumber bacaan yang dikemukakan oleh pendapat para ahli, surat kabar, artikel, 

kamus dan juga berita yang di peroleh melalui media internet. 

3.6.2.7.    Kuesioner  

Penggunaan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk 

pengumpulan data.  Sebelum kuesioner disusun peneliti merumuskan terlebih 

dahulu tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasikan masalah yang akan 

dijadikan sasaran kuesioner. Peneliti hanya akan meneliti sebagian dari 

populasi keadaan penghuni, maka peneliti hanya mengambil sampel dari 

banyaknya penghuni Rumah Susun. Untuk rumah susun Karangroto lama 

peneliti mengambil sampel senbanyak 22 penghuni dan rumah susun 

karangroto baru 20 penghuni. 

 

3.7.  Keabsahan Data 

 Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. Teknik 

keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria 
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yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian. (Moleong, 

2007:324). Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam 

penelitian dilapangan salah satunya adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. (Moleong, 2007 : 330).Triangulasi yang sering digunakan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu 

yang berbeda dalam metode kualitatif. 

2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu 

mengurangi bias dalam pengumpulan data. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan 

sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk 

membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang 

digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format 

wawancara/protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan 

(dalam metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang 

peneliti. 

3.7.1. Metode Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Bentuk penyajian 
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data yang dipilih dalam penelitian ini adalah bentuk naratif dengan tujuan setiap 

data tidak lepas dari latarnya. Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan 

data belum memberikan penyelesaian bagi tujuan penelitian.Penelitian belum  

menarik kesimpulan bagi tujuan penelitianya, sebab data-data yang diperoleh 

masih berupa data mentah sehingga diperlukan analisis untuk mengolahnya. 

3.7.2. Metode Analisis Data 

 Setelah data yang dibutuhkan telah diperoleh dari penelitiankemudian 

akan dilakukan pengolahan data dengan menghubungkan masalah-masalah yang 

telah dilakukan penelitian sehingga diperoleh keterangan-keterangan yang 

berguna untuk selanjutnya dianalisis agar dapat dipertanggung jawabkan. 

Berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari 

penelitian lapangan, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif. Dimana penulis menggambarkan keadaan berdasarkan 

fenomena yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan 

kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-

kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban 

atas permasalahan yang dirumuskan dan simpulan dari penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis interaksi (Miles 

dan Huberman, 1992:19), adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

1) Pengumpulan Data 

Peneliti akan mencatat semua data yang terkumpul secara objektif dan 

apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang 

diperoleh di lapangan. 



69 
 

 
 

2) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan atau pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Cara mereduksi data 

adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian 

singkat, menggolong-golongkan kedalam pola dengan membuat 

transkip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat 

fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur  data agar 

dapat ditarik simpulan. Pada tahap ini penulis memilih data yang 

relevandengan tujuan penelitian, kemudian mengelompokkan dengan 

aspek yang diteliti. 

3) Penyajian Data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.Bentuk penyajian data yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

bentuk naratif dengan tujuan setiap data tidak lepas dari latarnya. 

4) Pengambilan Keputusan atau Verifikasi  

 Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan atas 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung.Dalam penarikan kesimpulan ini di dasarkan 

pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi sebagai suatu hubungan yang terjalindan terjadi pada saat, 

selama, dan sesudah pengumpulan data untuk menghasilkan bentuk 
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sejajar dalam membangun wawasan umum yang disebut dengan 

analisis. 

 

3.8. Prosedur Penelitian 

  
Di dalam Penelitian hukum pada umumnya perencanaan penelitian sangat 

diperlukan, sebagai pedoman kerja dalam melakukan penelitian, sehingga 

terwujud prosedur penelitian yang benar. Moleong (2007: 127) menjelaskan tahap 

penelitian secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:  

1. Tahap Pra Lapangan  

a. Menyusun rancangan penelitian;  

b. Memilih lapangan penelitian;  

c. Mengurus perizinan;  

d. Menjajaki dan menilai lapangan (pra survey);  

e. Memilih dan memanfaatkan informan;  

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian;  

g. Etika penelitian;  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri;  

b. Memasuki lapangan;  

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data;  

3. Tahap Analisi data  

a. Konsep dasar analisis data;  

b. Menemukan tema dan merumuskan hipotesis(kalau ada);  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.3. Hasil Penelitian 

4.3.1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.3.1.1.   Letak Geografis dan Gambaran Wilayah penelitian 

a. Letak Geografis Kota Semarang 

Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km2. Secara 

administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 

Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang 

mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 

57,55 Km
2
 dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km

2
. 

Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan 

wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki 

potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai 

luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 

5,93 Km
2
 diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 

6,14 Km
2
.
 
Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah 

Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah 

selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut 

Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Letak dan 
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kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara 

garis 6050‟ – 7010‟ Lintang Selatan dan garis 109035‟ – 110050‟ Bujur 

Timur.  

(Sumber:http://pamboedifiles.blogspot.co.id/2013/04/kondisi-geografis-

kota-semarang.html di unduh 25 Maret jam 02:00) 

Gambar 4.1 Letak Geografis Kota semarang 

 

 

(Sumber:http://satpolpp.semarangkota.go.id/2013/02/letak-geografis-

semarang/ di unduh 26 Maret jam 17:42) 

 

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan 

perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah 

dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56-348 

mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan 

Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran 

http://pamboedifiles.blogspot.co.id/2013/04/kondisi-geografis-kota-semarang.html
http://pamboedifiles.blogspot.co.id/2013/04/kondisi-geografis-kota-semarang.html
http://satpolpp.semarangkota.go.id/2013/02/letak-geografis-semarang/
http://satpolpp.semarangkota.go.id/2013/02/letak-geografis-semarang/
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rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai 

dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, 

sedangkan di bagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan 

kemiringan bervariasi antara 5%-40%. (Sumber: Kota Semarang Dalam 

Angka 2009). 

Dalam proses perkembangannya, Kota Semarang sangat 

dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang 

mempunyai ciri khas, yaitu kota pegunungan dan kota pantai, di daerah 

pegunungan mempunyai ketinggian 90 – 359 meter di atas permukaan laut 

sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 – 3,5 

meter di atas permukaan laut. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis 

karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan 

koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu 

gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota 

dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan 

koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ 

Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan 

dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama 

dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan 

jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul 

transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa 

Tengah. (Sumber:http://satpolpp.semarangkota.go.id/2013/02/letak-

geografis-semarang/ di unduh 26 Maret jam 17:42) 

http://satpolpp.semarangkota.go.id/2013/02/letak-geografis-semarang/
http://satpolpp.semarangkota.go.id/2013/02/letak-geografis-semarang/
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Tabel 4.1  

Banyaknya Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin di 

Kota Semarang 

No  Kecamatan  Jenis Kelamin Total  

Laki-laki Perempuan 

  1. Semarang Tengah 33,804 36,044 69,848 

  2. Semarang Barat 87,654 88,843 176,497 

3. Semarang Utara 70,773 72,663 143,436 

4. Semarang Timur 40,305 42,206 82,511 

5. Gayemsari 39,286 39,134 78,420 

6. Gajah Mungkur 33,133 33,276 66,409 

7. Genuk 54,660 54,880 109,504 

8. Pedurungan 101,834 101,080 202,914 

9. Candi Sari 44,748 45,228 89,976 

10. Banyumanik 73,911 73,543 147,454 

11. Gunungpati 46,024 45,217 91,241 

12. Tembalang 89,024 88,525 177,549 

13. Tugu 17,409 17,265 34,674 

14. Ngaliyan 70,638 70,289 140,927 

15. Mijen 34,946 34,629 69,575 

16. Semarang Selatan 42,108 42,317 84,425 

 Total 880,257 885,139 1,765,396 

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 

periode Maret 2015) 

 

Adapun total jumlah penduduk kota Semarang dari data di atas  

adalah sebanyak 1,765,396 jiwa. Dari data diatas dapat dilihat bahwa 

jumlah penduduk terbanyak terdapat di kawasan Pedurungan yakni dengan 

jumlah penduduk Perempuan 101,834 jiwa dan penduduk lelaki sebanyak 

101,080 dengan total jumlah keseluruhan 202,914 jiwa. Sedangkan 

Penduduk kota  Semarang terendah terletak di Kawasan Gajah Mungkur 
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dengan jumlah penduduk perempuan 33, 133 jiwa dan penduduk lelaki 

33,276 dengan total 66,409 jiwa. 

Tabel 4.2.  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kota Semarang 

Kecamatan  Bertani Nelay

an  

Pengu

saha 

Buruh  Pedaga

ng  

Angk

utan  

PNS & 

TNI 

POLR

I 

Pensi

unan  

Mijen 9883 0 210 9850 1344 292 885 424 

Gunungpati 5498 17 229 13456 1803 263 2171 483 

Banyumanik 2485 0 1103 10405 4103 520 12540 1646 

Gajahmungk

ur 

25 0 363 3591 2008 484 3170 1097 

Smg selatan 0 0 10162 9430 6710 354 8482 4227 

Candisari 0 0 547 19202 6005 2075 11794 3827 

Tembalang 982 0 99 1056 3535 1859 5654 2630 

Pedurungan 2762 0 3584 49148 9834 4251 17133 3110 

Genuk 9962 61 127 24880 5313 1072 2042 565 

Gayemsari 115 104 251 29822 6466 1105 2675 604 

Smg Timur 0 0 3376 16867 17037 4145 2734 1121 

Smg Utara 0 1877 12383 10687 4517 1246 2277 2286 

Smg Tengah 0 0 2880 6870 5420 2138 2707 1858 

Smg Barat 225 141 12308 21767 4593 2508 7334 4622 

Tugu 3221 459 524 6224 1205 192 647 0 

Ngaliyan 10657 0 5062 26361 6364 3072 1223 11260 

Jumlah 45516 2659 53209 259645 86256 25577 94837 39760 

 (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2014. Data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas jumlah mata pencaharian penduduk 

kota Semarang terbanyak atau lebih dominan adalah sebagai buruh dimana 

terdapat  jumlah sebanyak 259645 jiwa bekerja sebagai buruh. Warga kota 

Semarang sendiri sebagian besar bekerja di sektor Informal. Kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak di karenakan 

keterbatasan ekonomi yang di alami oleh masyarakat kota Semarang 
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masih cukup tinggi. Prioritas/preferensi terhadap perumahan atau 

permukiman dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seseorang (tingkat 

penghasilan), merupakan penentuan prioritas tentang rumah.  

b. Letak Geografis Kelurahan Karangroto 

.Kawasan karangroto terletak di Kecamatan Genuk  berlokasi di 

bagian Timur Kota Semarang, mempunyai luas wilayah 214.656 Ha, yang 

terdiri dari Pekarangan, bangunan dengan luas 111, 523 Ha, tanah 

pekerbunan dengan luas 66,206 Ha, lapangan olahraga dengan luas 1,577 

Ha, dan lain lain (sungai, jalan,kuburan) dengan luas 35,6. Dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara    :  Desa Sayung,  

Sebelah  Selatan   :  Kelurahan Sembungharjo, 

Sebelah Barat    :  Kelurahan Banjardowo,  

Sebelah Timur    :  Kelurahan Kudu 

 

(Sumber : Data Monografi Kelurahan Karangroto bulan Maret 2016). 

 

Untuk lebih jelas dapat dilhat pada gambar 4.2. sebagai berikut : 
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Gambar 4.2. Peta Wilayah Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk 

     (Sumber: dokumen Kelurahan Karangroto ) 

Letak lokasi Kelurahan Karangroto berdampingan dengan kawasan 

industri yang menyerap banyak tenaga manusia, sehingga jumlah buruh 

yang ada cukup tinggi. Kawasan yang diteliti dan yang menjadi sasaran 

kebijakan penataan kawasan kumuh dengan pembangunan rumah susun 

oleh Pemerintah Kota Semarang. Kelurahan Karangroto sendiri terdapat 

dua Rumah susun Sederhana Sewa yang dinamai dengan Karangroto 

Lama yang terlebih dahulu di bangun di Rw 06 dengan jumlah Unit 104 

Unit dan Karangroto Baru di bangun di Rw 08 dan Rw 12 dengan jumlah 

sebanyak 288 Unit. 

c. Letak Geografis Rumah Susun Karangroto  
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Rumah susun Karangroto yang mulai di bangun pada tahun 1996 

yang disebut sebagai karangroto lama dan dibangun kembali Rumah 

Susun Karangroto baru yang di bangun pada tahun 2012-2013 dan baru 

dapat dihuni pada tahun 2014. Terletak di Kelurahan Karangroto 

Kecamatan Genuk Semarang. Keseluruhan Tanah untuk pembangunan 

dari Rumah Susun Karangroto merupakan Tanah Bengkok menjadi aset 

Negara berupa tanah eks Bengkok, yang dibuktikan oleh Sertipikat Hak 

Pakai No 0007 dan Sertipikat Hak Pakai No 0014 sebagai berikut:  

1. Berdasarkan sertipikat Hak Pakai No 0007 menarangkan bahwa 

tanah eks bengkok Kelurahan Karangroto tercatat pada peta bidang 

NIB: 1101. 1307.03564 Dengan menempati lahan seluas ± 1.301 

m² terletak di RT 02/RW VII Kelurahan Karangroto Kecamatan 

Genuk Kota Semarang, dengan batas-batas : 

Sebelah Utara : NIB 1101.1307.03559 

Sebelah Timur  :  Puskesmas 

Sebelah Selatan  : Jalan Kudu – IPA PDAM 

Sebelah Barat  : PT. Horison Gill Java. 

2. Berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No 0014 menerangkan bahwa 

tanah eks bengkok Kelurahan Karangroto tercatat pada peta bidang 

NIB : 11101.1307.03559 luas ± 13.057 m² terletak di RT 02/ RW 

VII Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang, 

dengan batas-batas: 

Sebelah Utara  :  Badrun 
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Sebelah Timur : Baedowi, Lapangan 

Sebelah Selatan  : Puskesmas, SDN 3 Karangroto.  

           Eks Kantor   Kelurahan  Kudu 

Sebelah Barat : PT. Horison Gill Java. 

(Sumber : Arsip dinas Tata Kota dan Perumahan/ DTKP kota semarang 

2016) 

 

Data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa kota 

Semarang/UPTD, Rumah Susun Karangroto ini adalah rumah susun 

sederhana sewa. Pada awal tahun 1996 dibangun rumah susun sewa 

sederhana terletak di jalan Raya Kudu, Kelurahan Karangroto, Kecamatan 

Genuk, terdiri dari 3 (tiga) Blok dengan tinggi lantai adalah 2 (dua) lantai. 

Jumlah unit hunian sebanyak 104 unit dengan  type 27. Karena rumah 

susun Karangroto yang pertama dibangun lebih dahulu sehingga warga 

sekitar sering menyebut rumah susun tersebut dengan sebutan rumah 

susun Karangroto Lama. Lalu Pemerintah Kota Semarang membangun 

kembali empat tower rumah susun sederhana sewa yang dibangun tidak 

jauh dari rumah susun Karangroto Lama, dibangun di Kelurahan 

Karangroto, Kecamatan Genuk dengan jumlah unit hunian sebanyak 288 

unit yang terdiri dari 4 tower yaitu Blok A, Blok B, Blok C, Blok D yang 

masing-masing blok terdapat 27 unit, tinggi lantai adalah 5 lantai dengan 

tipe keseluruhan tipe 27,  masing-masing tower berukuran 1.200 meter 

persegi. 

 Pembangunan rusunawa tersebut dibiayai oleh Kementerian 

Perumahan Rakyat dan Pemkot Semarang hanya bertugas menyediakan 
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lahan siap bangun. Perizinan usaha dari perusahaan pembangunan 

perumahan Kementrian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya Satuan Kerja 

Pelaksanaan Pengembangan Pemukiman, diajukan oleh kontraktor PT. 

Hutama Karya (Persero), disetujui oleh Manajemen Konstruksi PT.Widha 

Konsultan dan dipertanggungjawabkan oleh Arsitektur Aris. Izin lokasi 

dan/atau peruntukkannya, dikeluarkannya Keterangan Rencana Kota 

nomor 591/3762/DTKP/XII/2012 oleh Kepala Dinas Tata Kota dan 

Perumahan Kota Semarang. Perizinan mendirikan bangunan, 

dikeluarkannya Keputusan Walikota Semarang Nomor 

641/2542/BPPT/XII/2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

kepada Pemerintah Kota Semarang. Diperuntukan mendirikan bangunan 

gedung berlantai 5 untuk Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di 

Jalan Raya Kudu Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk. Rusun 

Karangroto baru termasuk dalam BWK IV meliputi Kecamatan Genuk 

dengan luas kurang lebih 2.738 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) 

hektar. Rusun Karangroto  memiliki ruang terbuka hijau yang berada disisi 

kanan dan sisi kiri yang masing-masing seluas 72m
2
. Untuk lebih jelas 

perhatikan gambar 4.3 dan 4.4. berikut : 
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Gambar 4.3  Rumah Susun Karangroto Baru 

 

(Sumber : Dokumentasi Lapangan Maret 2016) 

 

 

Gambar 4.4 Rumah Susun Karangroto Lama 

 

(Sumber : Dokumentasi Lapangan Maret 2016) 
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4.1.1.2.  Kondisi Penduduk di Wilayah Penelitian 

Kawasan karangroto memiliki luas 214, 656 Ha yang dihuni oleh 

12.383 jiwa. Jumlah Penduduk laki-laki sebesar 6.208 jiwa atau 50,19 %, 

sedangkan jumlah penduduk Perempuan 6.175 atau 49,86%. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel. 4.3 

Penduduk Dirinci Menurut Umur dan Jenis Kelamin DiKawasan 

Karangroto 

 

Umur 

 

Laki-laki 

 

Perempuan 

 

Jumlah  

 

% 

 

         0-4 1.165 1.100 2.265 18,29 

5-9 609 606 1.215 9,81 

10-14 484 482 966 7,80 

15-19 428 432 860 6,94 

20-24 494 489 983 7,93 

25-29 484 519 1.003 8,09 

30-34 489 474 963 7,69 

35-39 444 427 871 7,03 

40-44 390 385 775 6,25 

45-59 337 339 676 5,45 

50-54 276 290 566 4,57 

55-59 235 253 488 3,94 

60-64 196 215 411 3,31 

65-keatas  197 165 341 2,75 

(Sumber : Data Monografi Kelurahan Karangroto bulan Maret 2016, 

data diolah ) 

 

Dari tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa penduduk terbesar di 

Kelurahan Karangroto berada di umur  0-4 tahun  atau penduduk usia 

balita yaitu 18,29 % dari jumlah seluruhnya. Adapun penduduk usia kerja 

di Kelurahan Karangroto berada usia (15-64 tahun) adalah sebanyak 61,20 

% atau sejumlah 9.338 jiwa. 
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Table 4.4 

Penduduk Dirinci Berdasarkan Mata Pencaharian (Bagi Umur 15 

Tahun Keatas) di Kawasan Karangroto 

 

NO 

 

Jenis Pekerjaan 

 

Banyaknya/orang 

 

1. Petani Sendiri 280 orang 

2. Buruh Tani 136 orang 

3. Nelayan 0 orang 

4. Pengusaha 47 orang 

5. Buruh Industri/swasta 4.542 orang 

6. Buruh Bangunan 892 orang 

7. Pedagang 281 orang 

8. Pengangkutan 37 orang 

9. Pegawai Negeri Sipil (Sipil & ABRI) 95 orang 

10. Pensiunan 202 orang 

11. Lain-lain (jasa) 2.826 orang 

 Jumlah 9.338 orang 

(Sumber : Data Monografi Kelurahan Karangroto bulan Maret 2016) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas di tinjau dari pekerjaan utama kepala 

keluarga di Kelurahan Karangroto didominasi oleh Buruh Industri/swasta 

sebesar 4.542 orang mengingat Kelurahan Karangroto berdampingan 

dengan kawasan industry yang banyak menyerap tenaga manusia. Lalu 

disusul oleh pekerjaan jasa yaitu sebesar 2.826 orang. 
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Table 4.5. 

Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kawasan Karangroto 

No Jenis Pendidikan Banyaknya/orang 

 

1. Perguruan Tinggi 301 orang 

2. Tamat Akademi 251 orang 

3. Tamat SLTA 2.392 orang 

4. Tamat SLTP 3.072 orang 

5. Tamat SD 2.646 orang 

6. Tidak Tamat Sd 0 orang 

7. Belum Tamat Sd 1.382 orang 

8. Tidak Sekolah/ Belum Sekolah 2.339 orang 

 Jumlah 12.383 orang 

(Sumber : Data Monografi Kelurahan Karangroto bulan Maret 2016) 

 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas di tinjau dari banyaknya penduduk 

berdasarkan latar belakang pendidikan di Kelurahan Karangroto di 

dominasi oleh tamatan SLTP sebesar 3.072 orang. Sedangkan kelompok 

terbesar kedua adalah tamat SD sebesar 2.646 orang. 

4.1.1.3.  Pola Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto  

Pola sebaran Penghuni meliputi asal penghuni rumah susun, status 

rumah susun yang ditempati saat ini, pendidikan tertinggi penghuni, status 

angkatan kerja, dan jenis pekerjaan. Penghunian rumah susun terkait 

dengan kelompok sasaran yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR), prioritas warga yang terkena dampak proyek pembangunan kota 

Semarang (seperti penggusuran dst), warga setempat, dekat dengan 

aktivitas utama sehari–hari, hak dan kewajiban/tata tertib serta larangan, 

perjanjian sewa menyewa dan interaksi sosial antar penghuni.  

Peneliti hanya akan meneliti sebagian dari populasi keadaan 

penghuni, maka peneliti hanya mengambil sampel dari banyaknya 
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penghuni rumah susun. Untuk Rumah Susun Karangroto lama penulis 

mengambil sampel sebanyak 22 penghuni dan Rumah Susun Karangroto 

baru 20 penghuni, sehingga hasilnya dapat mencerminkan keadaan dari 

jumlah keseluruhan penghuni. 

a. Daftar Nama Penghuni Rumah Susun 

Rumah Susun Sederhana Sewa Karangroto lama memiliki 3 blok , 

yaitu Blok A , B , dan C terdapat 1 RW yang kemudian dipisah menjadi 4 

RT. Jumlah keseluruhan Unit Rumah Susun Karangroto lama sebanyak 

104 unit memiliki 2 lantai dengan type 27 dan didalamnya terdapat 104 

Kepala Keluarga. Sedangkan Rumah susun Sederhana Sewa Karangroto 

baru didalamnya terdapat 4 blok dan masing-masing blok terdiri dari 5 

lantai yaitu Blok A, Blok B, Blok C, dan Blok D dengan masing masing 

blok terdapat 72 unit sehingga jumlah keseluruhan 288 unit dan 288 

kepala keluarga. (Daftar nama penghuni terlampir).  

b. Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan Jenis 

Pekerjaan  

Jenis pekerjaan penghuni rumah susun Karangroto lama maupun 

Karangroto baru sebagian besar bekerja sebagai buruh bangunan dan 

buruh pabrik karena lokasi yang dekat dengan tempat industri, juga 

terdapat beberapa yang berkerja sebagai tukang parkir, tukang becak, 

supir, kuli panggul, karyawan swasta, guru Tk, tukang tambal ban, satpam 

dan pedagang.  (Sumber: Wawancara Ibu Joko, Ketua RW, 20:00 15 

Maret 2016). 
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c. Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan Asal 

Tinggal 

Asal penghuni  digunakan untuk mengetahui apakah penghuni 

berasal dari lingkungan pemukiman rusun atau tidak sebelum menempati 

rusun. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kelompok sasaran sudah 

tepat, yaitu rumah susun diprioritaskan pada Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) terutama warga yang terkena proyek penataan kawasan 

kumuh atau pun warga yang terkena korban dari normalisasi kali di kota 

Semarang. Penghuni rumah susun Karangroto lama yang menyatakan 

berasal dari pemukiman setempat (warga asli) sebanyak 77,28 % dan 

22,72% menyatakan berasal dari luar Semarang. Sedangkan Penghuni 

rumah susun Karangroto baru menyatakan berasal dari warga Semarang 

sebanyak 75% dan 25% menyatakann berasal dari luar Semarang. Lebih 

rinci dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6 

Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan Asal 

Penghuni 

No. Asal tempat tinggal Karangroto 

lama 

% Karangroto 

baru 

% 

1. Semarang 17 77,28 15 75 

2. Luar Semarang 5 22,72 5 25 

 Jumlah 22 100 20 100 

(Sumber: Data primer diolah, April 2016) 

d. Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan Lama 

Tinggal  Di Rumah Susun 
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Penghuni di Rusun Karangroto lama kebanyakan menyatakan telah 

menempati rusun selama lebih dari 6 (enam) tahun sebesar  59,09 %, 

sedangkan penghuni di Rusun Karangroto baru menyatakan lama tinggal 

di Rusun 1-3 tahun sebesar 70 % hal ini dikarenakan Rusun karangroto 

baru dapat ditempati sekitar tahun 2015. Lebih rinci dapat dilihat pada 

tabel 4.7. 

Tabel 4.7. 

Sebaran Penghuni Berdasarkan Lama Tinggal Penghuni 

No Lama Tinggal Karangroto 

lama 

% Karangroto 

baru 

% 

1. Kurang dari 1 

tahun 

5  22,72 5 25 

2. 1-3 tahun 4 18,18 14 70 

3. 3-6 tahun - - 1 5 

4. Lebih dari 6 tahun 13 59,09 - - 

 Jumlah  22 100 20 100 

(Sumber: Data primer diolah, April 2016) 

 

e. Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan Jumlah 

Penghuni di Dalam Satu Unit Rumah Susun 

Jumlah penghuni di dalam satu unit rumah susun di karangroto lama 

kondisi terbanyak 3-4 orang penghuni di keseluruhan Rusun yang diteliti, 

di Karangroto lama terdapat 54,54% hal ini tidak berbanding jauh dengan 

presentase penghuni satuan unit di Karangroto lama yakni 55 % . Untuk 

lebih jelas lihat tabel 4.8 di bawah ini; 
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Tabel 4.8.  

Jumlah Penghuni Dalam Satuan Unit Rumah Susun 

No  Jumlah 

 Penghuni dalam 

1 unit  

Karangroto 

lama 

% Karangroto 

baru 

% 

1. 1-2 orang  1 4,54 2 10 

2. 3-4 orang 12 54,54 11 55 

3. 5-6 orang 8 36,36 7 35 

4. Lebih dari 7 

orang 

1 4,54 1 5 

 Jumlah 22 100 20 100 

(Sumber: Data primer diolah, April 2016) 

f. Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan Status 

Penguasaan Satuan Unit Rumah Susun  

Hasil Survei primer menyatakan bahwa sebanyak 59,09 % 

penghuni di rumah susun Karangroto lama mengatakan status huniannya 

sekarang adalah rumah sewa dari pemerintah kota. Sedangkan 13.63% 

mengatakan status hunian adalah sewa dari penghuni, sebanyak 22,72% 

mengatakan status hunian merupakan beli dari penghuni dan selebihnya 

mengatakan status rumah hunian berasal dari hak waris dari saudara 

sebanyak 4,54%. Kondisi ini berbeda dengan penghuni yang berada di 

rumah susun Karangroto baru yang menyatakan bahwa sebanyak 75% 

status huniannya merupakan sewa dari pemerintah kota, 20 % menyatakan 

status hunian penghuni berupa sewa dari penghuni lain, dan selebihnya 

sebanyak 5% menyatakan status huniannya merupakan hak waris dari 

saudara. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:  
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Tabel 4.9 

Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto berdasarkan Status 

Penguasaan Satuan Unit Rumah Susun 

No Status Rumah Karangro

to lama 

% Karangro

to baru 

% 

1. Sewa dari Pemerintah Kota 13 59,09 15 75 

2. Sewa dari Penghuni lain 3 13,63 4 20 

3. Beli dari Penghuni 5 22,72 - - 

4. Hak waris dari saudara 1 4,54 1 5 

 Jumlah 22 100 20 100 

(Sumber: Data primer diolah, April 2016) 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan bapa X yang tidak ingin di sebutkan identitasnya sebagai 

berikut : 

“Dulu saya ngontrak di deket rusun tapi pindah karena 

kontrak, terus saya beli  rusun ini saya kostkan ke orang 

lain saya punya beberapa unit (tidak mau disebutkan 

jumlahnya) yang satu saya beli dengan harga delapan juta 

dua ratus satu unitnya sekitar 2 tahun yang lalu terus saya 

kontrakan ke yang mau huni rusun. Penghasilan saya ya 

dari ngontrakin rusun ini.” (Wawancara, penghuni rusun 

(identitas dirahasiakan), 31 Maret 2016, pukul 10.40 WIB). 

 

Kondisi ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan pengendalian 

oleh pengelola rusun, dalam hal ini DTKP Kota melalui UPTD dan 

paguyuban penghuni. 

g. Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Penghuni 

Pendidikan tertinggi penghuni terbanyak di Rumah Susun 

Karangroto lama adalah tamatan SMP/Tsanawiyah sebesar 45,45%. 

Sedangkan untuk Rumah Susun Karangroto Lama pendidikan tertinggi 

penghuni adalah tamatan SMU/SMA/Aliyah sebesar 40%. Dengan 
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demikian secara rata-rata lebih tinggi pendidikan penghuni di Rumah 

Susun Karangroto Baru. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.10.  

Tabel 4.10. 

Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Penghuni 

No. Pendidikan Karangroto 

lama 

% Karangroto 

baru 

% 

1. Sd/ Ibtidaiyah 5 22,72 2 10 

2. SMP/ Tsanawiyah 10 45,45 7 35 

3. SMU/SMA/Aliyah 6 27,27 8 40 

4. Diploma 1 4,54 2 10 

5. Sarjana - - 1 5 

 Jumlah 22 100 20 100 

(Sumber: Data primer diolah, April 2016) 

 

h. Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan Kegiatan 

yang Dilakukan Penghuni 

Kegiatan yang dilakukan oleh penghuni rumah susun Karangroto 

seperti perkumpulan maupun peguyuban di rumah susun Karangroto Lama 

seperti kegiatan arisan pengajian Posyandu dan Paud seperti yang di 

utarakan oleh ibu Tini sebagai berikut: 

“Kegiatan yang dilakukan oleh penghuni rusun sendiri 

seperti arisan, paud, posyandu dan pengajian rutin 

dilakukan. Untuk arisan dan posyandu dilakukan tiap satu 

bulan sekali sedangkan untuk kegiatan paud dilakukan satu 

minggu dua kali.” (Wawancara, Ibu Sutini Penghuni Rusun, 

31 Maret 2016, pukul 13.55 WIB). 

 

  Hal ini dukung dengan hasil survei lapangan dimana penghuni 

menjawab  ada  sebanyak 90,90 %, sedangkan hasil survei di Rumah 

Susun Karangroto baru menjawab ya sebanyak 100 % . Lebih rinci dapat 

dilihat pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11.  

Sebaran Penghuni Berdasarkan Kegiatan yang Sering Dilakukan 

Penghuni 

No. Adakah seperti 

arisan atau 

perkumpulan 

Karangroto 

lama 

% Karangroto 

baru 

% 

1. Ada 20 90,90 20 100 

2. Tidak  2 9,10  - - 

 Jumlah  22 100 20 100 

(Sumber: Data primer diolah, April 2016) 

 

i. Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan 

Perjanjian Sewa 

Bertempat tinggal di rusun harus disertai surat perjanjian sewa dari 

pemerintah kota. Ketika hal ini ditanyakan ternyata banyak penghuni yang 

menyatakan tidak ada, seperti halnya penghuni di Rusun Karangroto. 

Meskipun cara tinggal melalui sewa dari pemerintah kota tetapi tidak ada 

perjanjian sewa maupun perpanjangan sewa. Seperti yang di ungkapkan 

oleh salah satu penghuni bapa X yang mengatakan sebagai berikut : 

“Perjanjian sewa di rusun ini tidak ada mba, saya langsung 

membayar ke bapa yang mengontrakan rumahnya kepada 

saya, nanti kalo ada yang menariki iuran saya tetap 

membayar agar tidak ketahuan, ujarnya.” (wawancara: 

Bapa X (nama disamarkan sesuai permintaan) 19:00 27 

februari 2016) 

 

Kondisi ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan pengendalian 

oleh pengelola rusun, dalam hal ini DTKP Kota melalui UPTD dan 

paguyuban penghuni. 

j. Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan Batas 

Waktu Penghunian  
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Batas Waktu  penghunian merupakan indikasi dilaksanakannya 

ketentuan penghunian. Penghuni di Rusun karangroto lama menyatakan 

sebanyak 86,37% tidak ada batas waktu penghunian. Sementara penghuni 

di Rusun Karangroto baru yang menyatakan kondisi yang sama sebesar 

hampir 55%. Berikut tabel tentang batas waktu penghunian.  

Tabel 4.12 

Sebaran Penghuni Rumah Susun Karangroto Berdasarkan Batas 

Waktu Penghunian 

 

(Sumber: Data primer diolah, April 2016) 

 

4.1.1.4.Kondisi Fasilitas Bangunan dan Pemanfaatan Fisik Rumah 

Susun Karangroto 

Tinggal di rumah susun tidak terlepas dari hak dan kewajiban, 

karena di dalam rumah susun ada yang disebut sebagai benda bersama, 

bagian bersama dan tanah bersama, yang mana dalam hal ini selain 

merupakan milik pribadi juga merupakan milik bersama yang harus dijaga 

dan dihormati.  Rumah susun Karangroto yang termasuk dalam bagian 

bersama yaitu tangga, lorong, pondasi, atap bangunan, ruang untuk umum 

dalam hal yang terdapat di lantai dasar. Sedangkan yang menjadi benda 

bersama adalah bangunan tempat parkir, lapangan, Mushola, tempat 

bermain yang terdapat di lantai dasar. Dalam penggunaan benda bersama, 

bagian bersama dalam tanah bersama serta untuk meminimalisir 

No Batasan waktu 

hunian 

Karangroto 

lama 

% Karangroto 

baru 

% 

 

 

1. Ada 3 13,63 9 45 

2. Tidak 19 86,37 11 55 

 Jumlah 22 100 20 100 
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perselisihan yang terjadi di rumah susun diperlukan sebuah kepengurusan 

untuk mengaturnya. Kepengurusan di rumah susun Karangroto lama 

terdapat 1 Ketua Rukun Warga (RW) yang didalamnya terdapat 4 Rukun 

Tetangga (RT). Sedangkan di rumah susun Karangroto baru kepengurusan 

Rukun Warga (RW)  di dalamnya terdapat 2 ketua Rukun Warga  dengan 

masing-masing RW menaungi 2 blok rusun yang terdiri dari 8 RT yang 

berada dibawah naungan Rukun Warga (RW). 

a. Kepemilikan Bersama 

Kepemilikan bersama, yang dimiliki secara bersama-sama secara 

proposional dengan para pemilik lainnya pada rumah susun tersebut, yang 

terdiri dari: 

4) Tanah bersama, adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk 

bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama untuk bangunan 

yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang 

diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam 

persyaratan izin mendirikan bangunan.  

5) Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara 

tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi 

dengan satuan-satuan rumah susun. Bagian bersama Rusun 

karangroto adalah, pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang 

air, tangga, selasar, saluran-saluran, pipa-pipa, jaringan-jaringan 

listrik, dan telekomunikasi serta ruang untuk umum.  
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6) Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah 

susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah 

untuk pemakaian bersama. Benda bersama Rusun Karangroto adalah, 

tanaman, bangunan pertamanan, tempat ibadah, tempat bermain, 

tempat parkir, yang sifatnya terpisah dari struktur bangunan rumah 

susun. Lebih jelas dapat dilihat di gambar 4.5 dan 4.6. 
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Gambar 4.5. 

Benda dan Bagian Bersama Rumah Susun Karangroto Lama 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Dokumentasi Lapangan, Maret 2016 ) 
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Gambar 4.6. 

Benda dan Bagian Bersama Rumah Susun Karangroto Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Dokumentasi Lapangan, Maret 2016)  
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b. Hak perseorangan  

Hak perseorangan disini terdiri dari bagian satuan unit rumah susun 

ruangan dalam bentuk geometric tiga dimensi dan dibatasi oleh dinding dan 

digunakan secara terpisah. 

Gambar 4.7. 

Satuan Unit Rumah Susun Karangroto Lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Dokumentasi Lapangan, Maret 2016) 
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Gambar 4.8 

Satuan Unit Rumah Susun Karangroto Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Dokumentasi Lapangan, Maret 2016) 
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4.1.2. Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Penyediaan Lahan 

untuk Pembangunan Rumah Susun Karangroto 

Tugas pembinaan, pendampingan, pengawasan dan pengendalian 

menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah/kota, dalam hal ini DTKP 

atau UPTD. Hal ini agar pengembangan rusun menjadi optimal, terlebih 

rusun dijadikan sumber penerimaan daerah (retribusi sewa). Peranan 

pemerintah daerah bisa didekati dari tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah secara langsung baik secara fisik maupun non fisik 

terhadap penghuni dan hunian/bangunan rusun. Pengawasan dan 

pengendalian pengelolaan rusunawa dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan 

Perumahan (DTKP) melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa 

(UPTD) dan penghuni untuk mewujudkan kelayakan, kenyamanan, 

kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini dilakukan melalui 

pembinaan, sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara 

administrasi dan teknis. Peran serta penghuni terhadap pengelolaan 

rusunawa dilakukan dengan menyampaikan laporan dan pengaduan 

kepada DTKP melalui UPTD. UPTD Rumah Sewa Kota Semarang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 tahun 

2008. Urusan rumah sewa sebelum ini masih dalam lingkup seksi pada 

DTKP Kota Semarang. Sekarang UPTD bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala Dinas. Pada Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan 

UPTD Rumah Sewa adalah Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) Kota Semarang. 
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Tugas dan kewajiban pokok UPTD adalah pengelolaann rusunawa 

sehingga memiliki fungsi operasional langsung terhadap proses 

penghunian hingga pengawasan dan pengendalian (seperti yang tertera 

dalam Perda No. 7 

tahun 2009). Fungsi itu antara lain : 

a. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengamanan teknis 

UPTD Rumah Sewa. 

b. Pelaksanaan jadwal rencana operasional dan pemeliharaan 

rusunawa. 

c. Pelaksanaan penyusunan daftar periksa/chek list atas komponen 

sarana dan prasarana gedung rumah sewa. 

d. Pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi tata tertib hunian rumah 

sewa. 

e. Pelaksanaan sosialisasi kepada penghuni tentang rencana 

pemeliharaan dan perbaikan. 

f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan permasalahan dalam 

penghunian. 

g. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi pemberdayaan penghuni dalam 

rangka peningkatan sumber daya manusia. 

h. Pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan sarana air bersih, 

penerangan , kebersihan, keamanan, dan ketertiban gedung dan 

lingkungan rumah sewa. 
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Bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) adalah pemberian 

komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa 

rumah tunggal rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulant 

dilokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. Pemberian 

komponen bantuan PSU bagi perumahan umum berupa rumah tunggal, 

rumah deret dan rumah susun yang bersifat stimulant di lokasi perumahan 

yang di bangun oleh pelaku pembangunan (Permen PU-PR No. 

38/PRT/M2015). Melaksanakan bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) 

untuk perumahan umum. 

Tujuan bantuan PSU untuk mendukung capaian RPJMN 2015-

2019 terkait dengan perumahan “meningkatkam akses masyarakat 

berpendapatan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau serta 

didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. 

Dasar penanganan : 

1. Diperuntukan bagi rumah umum (rumah umum adalah : rumah yang 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, 

berbentuk rumah deret, rumah tunggal dan rumah susun), 

2. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan 

berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tahun tentang 

perumahan dan kawasan permukiman, pasal 3 huruf f), 

3. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah dan atau setiap orang untuk menjamin 
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hak setiap warga Negara untuk menempati, menikmati, dan atau 

memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, 

serasi, dan teratur (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Pasal 19 

ayat (2)), 

4. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan 

dilakukkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau setiap orang 

(Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Pasal 47), 

5. Memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan rumah bagi 

MBR oleh pemda (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Pasal 54), 

6. Penyediaan PSU dalam rangka menstimulasi pembangunan 

rumah/perumahan baru. 

Mekanisme pelaksanaan bantuan PSU untuk perumahan umum di 

atur dalam permen PU-PR No. 38 Tahun 2015 tentang bantuan prasarana 

dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum untuk lebih jelas dapat dilihat 

di tabel 4.13 di bawah: 
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Tabel 4.13 

Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  

direktorat Rumah Umum dan Komersial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bantuan PSU 

Memfasilitasi 

pembangunan rumah 

baru bagi MBR yang 

dibangun pelaku 

pembangunan, TA 

2015-2019, sebanyak 

676,950 unit 

Pengusulan Bantuan 

 

 

 

 

Tembusan 

 

 

Usulan Pelaku Pembangunan 

Usulan Pemkab/Pemkot 

Usulan Pemprov 

Kemen PU-PR 

 

 

 

 

Persyaratan 

Administrasi 

Persyaratan 

Teknis 

Persyaratan 

Lokasi 

Verifikasi Lokasi 

Lokasi Terpilih 

PELELANGAN UMUM 

(pelaku pembangunan yang tidak memiliki SBU, SIUJK, dan 

Perumnas) 

PENUNJUKAN LANGSUNG 

(Pelaku pembangunan yang memiliki SBU dan SIUJK) 

RUMAH UMUM YANG LAYAK HUNI DALAM LINGKUNGAN 

SEHAT, AMAN, SERASI, TERATUR, TERENCANA, TERPADU, DAN 

BERKELANJUTAN 
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Bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas untuk perumahan umum 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibangun oleh pelaku 

pembangunan tahun 2015-2019 sebanyak 676,950 unit. Tahapan 

pemberian bantuan yang pertama berupa usulan permohonan, kedua 

penetapan lokasi, ketiga pelaksanaan pembangunan fisik, ke empat berupa 

pelaporan. Pengusulan bantuan pembangunan harus memenuhi  

Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, dan Persyaratan Lokasi. 

Persyaratan Administrasi berupa surat permohonan, rencana tapak, surat 

pernyataan, legalitas pelaku pembangunan, dan perizinan. Persyaratan 

Teknis berupa penyediaan tanah, sertipikat layak fungsi untuk Rusun. 

Persyaratan Lokasi haruslah sesuai dengan RTRW, sudah memiliki 

rencana tapak, tidak berada didaerah sepadan sungai/pantai, status tanah 

tidak sedang dalam sengketa. 

4.1.2.1.  Maksud dan Tujuan Pembangunan Rumah Susun Karangroto 

di Semarang  

Rumah susun dibangun sebagai upaya Pemerintah guna memenuhi 

masyarakat perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang 

sehat. Selain itu, hal ini juga dijadikan sebagai salah satu alternatif 

pemecahan masalah pengadaan lahan yang sangat sulit didapat di wilayah-

wilayah kota-kota besar di negara berkembang, seperti Indonesia yang 

sangat padat penduduknya akibat urbanisasi, misalnya yang terjadi di 

Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan.  
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Pembangunan Rumah susun di Indonesia dilakukan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun  2005 

s/d 2014 telah membangun rumah susun di seluruh Indonesia, yang di 

peruntukan keberbagai sasaran seperti pekerja, mahasiswa, santri dan 

TNI/Polri sebanyak 975 TB yang terdiri dari 187 TB (periode 2005-2011), 

386 TB (periode 2012-2013) dan 402 (periode 2014).  

Pembangunan Rumah Susun Karangroto sendiri dibangun oleh 

Pemerintah Kota dikarenakan banyaknya permintaan rumah dan 

terjadinya.normalisasi kali banger yang mengharuskan Pemkot untuk 

menyediakan hunian bagi korban normalisasi kali tersebut. Hal ini 

diungkapkan oleh A.H Siregar sebagai berikut :  

 “Pembangunan Rumah Susun Karangroto sendiri pada 

awalnya dibangun untuk para korban gusuran normalisasi 

kali banger dan Bongsari pada tahun 1996 lalu pemerintah 

kota Semarang membangun kembali rumah susun yang 

sama di Kelurahan Karangroto pada tahun 2009 dan selesai 

tahun 2012 dikarenakan permintaan rumah yang cukup 

banyak dari warga Semarang. Rumah Susun Karangroto 

juga pada awalnya sebagai rusun percontohan di 

Semarang”. (Wawancara: A.H Siregar S.H, Ka Sub Dinas 

Tata Kota dan Perumahan, 23 desember 2015, pukul 13.10 

WIB). 

 

Hal ini sama seperti yang di ungkapkan oleh salah satu penghuni 

Rumah Susun Karangroto bernama Dani sebagai berikut: 

“ Penghuni Rusun yang tinggalnya sudah lama di rusun 

kebanyakan dari korban pelebaran kali banger, yang rumah-

rumahnya digusur lalu dipindahkan ke rusun Karangroto.” 

(Wawancara: Bapak Dani, Satpam, Penghuni Rusun, 4 

April 2016, Pukul 19.20, WIB). 
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A.H. Siregar juga mengungkapkan dalam wawancara tanggal 23 

desember “upaya memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah melalui kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-PR), 

mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat. Program ini tidak 

lain adalah mengajak masyarakat agar menempati rumah susun yang layak 

huni. Lebih dari itu, program Sejuta Rumah untuk Rakyat ini juga 

berlandaskan undang undang yang kuat, diantaranya pasal 28 H 

Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan 

dalam Urusan Perumahan pada tahun 2013 sebesar Rp. 92.214.944.011,-, 

dengan perincian Rp. 3.922.805.000,- untuk program penunjang dan Rp. 

88.292.139.011,- untuk program yang berkaitan dengan tugas teknis pada 

urusan Perumahan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 

pada Urusan Perumahan untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.9 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.14. 

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perumahan 

 

N

O 

 

KEGIATAN 

 

ANGGARAN 

(Rp.) 

 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp.) 

 

PERSENTA

SE 

(%) 

 

 

 

1 

 

SKPD : Dinas tata kota 

dan perumahan 

 

Study Inventarisasi 

Perumahan Masyarakat  

Kurang Mampu 

 

 

 

 

200.000.000 

 

 

 

 

198.047.900 

 

 

 

 

99.02 

2 Perbaikan Perumahan  

Masyarakat Kurang 

Mampu 

 

2.000.000.000 

 

1.984.989.250 

 

99.25 

3 

 

Study Inventarisasi 

Permukiman Kumuh 

 

200.000.000 

 

198.120.900 

 

 

99.06 

4 

 

 

Pembangunan Sarpras 

Rusunawa Kaligawe, 

Karangroto dan Kudu 

 

500.000.000 

 

437.066.000 

 

87.41 

5 

 

 

Urugan Penyiapan 

Lahan Rusunawa di 

Kelurahan kudu 

 

1.000.000.000 

 

928.858.000 

 

92.89 

6 DED Perbaikan 

Perumahan Masyarakat 

Kurang Mampu 

 

50.000.000 

 

 

49.002.000 

 

98.00 

 

 

 

7 

 

DED Pembangunan 

Sarpras Rusunawa 

Kaligawe, Karangroto 

dan Kudu 

 

50.000.000 

 

 

 

49.717.000 

 

 

99.43 

 

8 

DED Urugan Penyiapan 

lahan Rusunawa di 

kelurahan Kudu 

 

50.000.000 

 

49.761.000 

 

99.52 

JUMLAH PROGRAM 4.050.000.000 3.895.562.050 96.19 

(Sumber :Draft LKPJ Walikota Semarang Tahun 2013) 

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan 

dalam pemberdayaan komunitas perumahan Perumahan pada tahun 2013 

dengan anggaran sebesar Rp. 1.631.080.000  untuk lebih rinci dapat dilihat 

pada tabel 4.15 adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.15. 

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

 
N

O 

 

KEGIATAN 

 

ANGGARAN 

(Rp.) 

 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp.) 

 

 

PERSENTA

SE 

(%) 

 

 

1. 

 

 

 

SKPD : Dinas Tata 

Kota dan Perumahan 

Peningkatan dan 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana Rusun Kota 

Semarang 

 

 

 

750.000.000 

 

 

 

 

 

609.326.900 

 

 

 

 

81,24 

 

 

2. 

 

 

 

Peningkatan  dan 

pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Rusunawa 

Kaligawe Kota 

Semarang 

 

 

500.000.000 

 

 

 

 

418.869.100 

 

 

 

 

83,79 

 

 

3. 

 

 

 

Pemeliharaan Rusunawa 

Kaligawe, Rusun Kota 

Semarang dan Rumah 

Pondok Boro/ Sosial 

 

266.080.000 

 

 

265.405.000 

 

99,75 

4. 

 

Intensifikasi Pendapatan 

Rumah Sewa/ Rusunawa 

55.000.000 54.999.900 100,00 

5. 

 

Pembinaan Penghuni 

Rumah Sewa/  

Rusunawa 

 

45.000.000 

 

45.000.000 

 

100,00 

6. Peringatan Hari 

Perumahan Nasional 

15.000.000  0.00 

JUMLAH PROGRAM 1.631.080.000 1.393.698.900 85,45 

(Sumber :Draft LKPJ Walikota Semarang Tahun 2013)  
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4.1.2.2. Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun 

Karangroto 

Pola bangunan di Kota Semarang sebagian besar memiliki pola 

bangunan yang teratur. Namun daerah pusat kota Semarang memiliki 

tingkat kerentanan kebakaran cukup besar karena wilayah tersebut 

merupakan wilayah yang sangat padat dengan tingkat keteraturan yang 

sangat kurang. Hal ini disebabkan wilayah tersebut juga sebagai pusat 

perdagangan dan transportasi. Untuk kota Semarang indikator kepadatan 

penduduk tinggi apabila jumlah penduduk lebih dari 1.000 jiwa/km2 untuk 

tiap kecamatan. Kepadatan penduduk yang tinggi berdampak pada 

kepadatan daerah hunian yang pada akhirnya berpotensi munculnya 

daerah-daerah permukiman kumuh dan padat, terutama di kawasan 

perkotaan di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, 

Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu. (LKPJ Walikota Semarang 

Tahun 2013). 

“Cara penyediaan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Semarang untuk pembangunan Rumah susun 

Karangroto, dengan menggunakan tanah aset kota yang 

berupa bekas tanah bengkok (eks bengkok) yang sesuai 

dengan tata ruang (RDTRK). Lahan untuk pembangunan 

rusunawa sendiri keseluruhan murni merupakan tanah eks 

bengkok, sehingga tidak perlu adanya penggantian lahan. 

Setelah status tanah bengkok menjadi aset pemkot maka 

dalam proses sertifikasi tanah eks bengkok diatas menjadi 

tanah pemkot yang berupa HP diatas HPL. Proses 

perubahan status dari bengkok menjadi Aset daerah atau 

kota yang berupa tanah yang berstatus HPL/HP setelah 

pemkot mengajukan permohonan status ke BPN”. 

(Wawancara A.H Siregar S.H, Ka Sub Dinas Tata Kota dan 

Perumahan, 23 desember 2015, pukul 13.20 WIB). 
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Sedangkan Permohonan untuk memperoleh hak atas tanah 

ditujukan Kepada Pejabat yang berwenang memberikan hak yang 

dimohon. Pejabat yang berwenang itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Hak Atas Tanah. 

Tata cara permohonan dan pemberian hak atas tanah berlangsung 

dengan tatap-tahap seperti: 

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis Kepada Pejabat 

yang berwenang memberikan hak yang dimohon, melalui 

Kantor Sub Direktorat Agraria.  

2.  Kantor Sub Direktorat Agraria memeriksa dan meminta 

dipersiapkan surat-surat yang diperlukan, antara lain:  

a.  Surat Keterangan Pendaftaran Tanah  

b.  Gambar Situasi/Surat Ukur  

c. Fatwa Tata Guna Tanah  

d. Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia “A”  

3. Berkas permohonan yang lengkap oleh Kantor Sub Direktorat 

Agraria dikirim Kepada Gubernur/Kepala Daerah melalui 

Kantor Agraria Propinsi.  

4. Wewenang pemberian hak yang dimohonkan ada di tanggan 

Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria atas nama 

Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak 

(SKPH).  
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5. Surat Keputusan Pemberian Hak diserahkan kepada Pemohon.  

6. Pemohon memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan 

dalam Surat Keputusan Pemberian Hak.  

7. Hak Atas Tanah itu didaftarkan oleh pemohon di Kantor Sub 

Direktorat Agraria.  

8. Kantor Sub Direktorat Agraria mengeluarkan sertipikat hak 

atas tanah dan menyerahkan kepada pemegang hak. (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972). 

4.1.2.3.  Status Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun Karangroto 

Tanah untuk pembangunan Rumah Susun Karangroto merupakan 

barang milik Negara yang berupa tanah. Tanah tersebut berupa tanah 

bengkok yang awalnya bekas bekel carik. Tanah tersebut berupa 

pemberian  hak, asal haknya berupa tanah bengkok bekel carik PS.3.DIII 

dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan tanggal 01-03-2007, Nomor 

530.1/412/06/13/27/2007 dan  05-03-2007, Nomor 

530.1/912/07/23/80/2007. Sehingga terbit hak pakai dapat dilihat dalam 

Sertipikat Hak Atas Tanah untuk pembangunan Rusun Karangroto berupa 

Hak Pakai Nomor 00007 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00014 dari 

Badan Pertanahan Nasional Indonesia sebagai berikut: 
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Gambar 4.9 

Sertipikat Hak Pakai Nomor 00007 dan Nomor 00014.  

(Sumber: Dokumen Dinas Tata Kota dan Perumahan Semarang) 

 

Menurut Ibu Budi selaku Sub Aset dari Dinas Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) mengungkapkan bahwa Aset milik 

Pemerintah Kota semarang adalah sebagai berikut : 

“Aset  Pemerintah Kota semarang terdiri dari, Aset berupa 

tanah, gedung, peralatan kantor dan mesin, buku dan barang 

bercorak budaya dan lain lain. Sedangkan Aset berupa 

tanah yang berupa tanah bengkok sejak tahun 2006 dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 bahwa seluruh 

Aset peralihan dari desa ke kelurahan. Sehingga secara 

keseluruhan Aset desa yang berupa tanah bengkok 

keseluruhan menjadi Aset Pemerintah Kota.” (Wawancara 

3 Maret 2016, pukul 08.00 WIB ). 

 

 Tanah Bengkok yang dimaksud untuk pembangunan Rusun 

Karangroto ini dapat dilihat dalam surat keterangan Kelurahan Karangroto 

nomor : 593/96 dan 593/97 Sebagai berikut :  
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Gambar 4.9 

Surat Keterangan Kelurahan Karangroto 

 

(Sumber: Dokumen Kelurahan Karangroto Semarang) 

 

Dalam SK nomor: 593/96 tersebut berisi keterangan dari lurah 

Karangroto kecamatan Genuk kota Semarang, menerangkan dengan 

sesungguhnya bahwa tanah eks Bengkok Kelurahan Karangroto tercatat 

pada peta bidang NIB : 1101.1307.03559 Luas   13.057 m
2
 terletak di RT 

02/RW VII Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang, 

dengan batas-batas : 

a. Sebelah Utara  :  Badrun 

b. Sebelah Timur : Baedowi, Lapangan 

c. Sebelah Selatan  : Puskesmas, SDN 3 Karangroto.  

           Eks Kantor   Kelurahan  Kudu 

d. Sebelah Barat : PT. Horison Gill Java. 
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Bahwa sampai dengan saat ini tanah tersebut tidak dikenakan PBB 

(Pajak Bumi dan Bangunan) karena tidak produktif untuk pertanian dan 

tidak dikenakan lelang garapan. 

Dalam SK nomor: 593/97 berisi keterangan dari lurah Karangroto 

kecamatan Genuk kota Semarang, menerangkan dengan sesungguhnya 

bahwa tanah eks bengkok Kelurahan Karangroto tercatat pada peta bidang 

NIB : 1101.1307.03564 Luas   13.01 m
2
 terletak di RT 02/RW VII 

Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang, dengan batas-

batas : 

a. Sebelah Utara : NIB 1101.1307.03559 

b. Sebelah Timur : Puskesmas 

c. Sebelah Selatan : Jalan Kudu - IPA PDAM 

d. Sebelah Barat : PT. HORISON GILL JAVA 

Bahwa sampai dengan saat ini tanah tersebut tidak dikenakan PBB 

(Pajak Bumi dan Bangunan) karena tidak produktif untuk pertanian dan 

tidak dikenakan lelang garapan. 

Hal ini juga diungkapkan oleh A.H Siregar, S.H selaku Ka Sub. 

Dinas Tata Kota dan Perumahan ( Wawancara 18 Januari 2015, pukul 

13.00 WIB), sebagai berikut: 

“Sebelum Otonomi daerah semua tanah yang ada 

dikelurahan disebut tanah bengkok. Setelah tanah Bengkok 

menjadi Aset Pemeritah Kota maka dalam proses sertifikasi 

tanah-tanah eks bengkok di atas menjadi tanah pemkot 

yang berupa Hak Pakai. Semua status Aset Pemerintah kota 

salah satunya tanah tercatat di DPKAD ( Dinas Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah). Merupakan Hibah 

pembangunan Rumah susun sewa dari Kementrian 
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Pekerjaan Umum (Kemenpu) selaku penyedia anggaran 

menghibahkan asetnya kepada pemkot dengan beberapa 

syarat: 

1. Pemerintah Kota bersedia menerima barang milik 

Negara (bangunan) 

2. Pemerintah Kota Menyediakan fasilitas prasarana dan 

sarana stabilitas, Utilitas (PSU) 

3. Membentuk badan pengelola Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Rumah Sewa Kota Semarang (UPTD). 

 

4.1.3. Implikasi Hak Atas Tanah Terhadap Sistem Penghunian 

Satuan Unit Rumah Susun Karangroto Semarang  

Dalam ketentuan Surat Keputusan oleh Kepala Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, yang menegaskan bahwa 

tanah pada Kelurahan Karangroto merupakan Tanah  yang tercatat pada 

peta bidang NIB : 1101.1307.03564 Luas ± 1.301 m
2
 terletak di RT 

02/RW VII Kelurahan Karangroto dan  tanah yang tercatat pada bidang 

NIB : 1101.1307.03559 Luas  ±  13.057 m
2
 terletak di RT 02/ RW VII 

merupakan merupakan barang milik Negara berupa tanah dalam hal ini 

tanah bengkok yang kemudian menjadi eks Bengkok dengan status Hak 

Pakai atas Hak pengelolaan Negara. Dengan pemegang Hak oleh 

Pemerintah Kota Semarang dengan pemberian Hak atas Tanah Negara, 

maka penghuni rumah susun dibebani dengan Hak Sewa atas Bangunan 

Rumah susun yang telah di bangun.  

Peraturan pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Kota 

Semarang diatur dalam Perda no. 7 tahun 2009 tentang “Penghunian dan 

Persewaan atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang”. Muatan 

pengaturan meliputi: 
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1. Persyaratan dan pendaftaran calon penghuni 

2. Penetapan calon penghuni 

3. Penghunian 

4.  Hak, kewajiban dan larangan penghuni 

5. Retribusi sewa rumah 

6.  Pengawasan dan pengendalian 

7. Sanksi 

Persyaratan dan pendaftaran calon penghuni antara lain yang di 

ungkapkan oleh Hariyono Selaku Kasubag TU UPTD sebagai berikut : 

“Persyaratan dan pendaftaran calon penghuni antara lain 

disebutkan adalah masayarakat yang berpenghasilan rendah 

degan minimum sebesar 1 (satu) kali UMK, belum 

memiliki rumah, warga yang terkena dampak pembangunan 

daerah, warga yang bertempat tinggal di lingkungan 

permukiman kumuh, sudah berkeluarga, dan mengisi surat 

pernyataan kesanggupan membayar sewa dan iuran lain 

serta mematuhi tata tertib penghunian dan ketentuan lain 

yang ditetapkan. Terakhir adalah mengajukan permohonan 

tertulis kepada Walikota. Calon penghuni ditetapkan 

dengan seleksi yang dilakukan oleh kepala UPTD Rumah 

Sewa Kota Semarang. Hasil seleksi disampaikan kepada 

Walikota untuk mendapat persetujuan. Setelah persetujuaan 

Walikota ditetapkan dalam daftar tunggu oleh Kepala 

DTKP Kota Semarang.” (Wawancara: Hariyono, Kabag TU 

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Sewa Kota 

Semarang (UPTD) 2 Maret 2016, pukul 10.10 WIB). 

 

Penghunian rusunawa dilaksanakan berdasar Surat Perjanjian Sewa 

Menyewa antar penghuni dengan Kepala DTKP Kota Semarang. Setelah 

itu diterbitkan surat ijin penghunian yang menjadi bukti resmi sebagai 

penghuni rumah sewa. Jangka waktu perjanjian adalah 2 (dua) tahun dan 

dapat dilakukan perpanjangan dengan alasan yang dapat diterima, sesuai 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengajuan 

permohonan perpanjangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu 

perjanjian sewa berakhir.  

Syarat-syarat Permohonan Ijin sesuai dengan Surat Edaran 

Pemerintah Kota Semarang Dinas Tata Kota dan Perumahan, sebagai 

berikut:  

1. Syarat Permohonan Ijin Perpanjangan Persewaan:  

a. Surat Permohonan  

b.  Foto copy KTP  

c. Foto copy KK  

d. Foto copy SK Ijin Persewaan Terakhir  

e. Foto copy Bukti Pembayaran Sewa dan PBB Terakhir  

f. Surat Perjanjian Sewa Bermaterai Rp. 6000,00 (2X)  

g. Foto 4 x 6 = 2 lembar  

2. Syarat Permohonan Ijin Ganti Nama Persewaan:  

a. Surat Permohonan  

b.  Foto copy KTP  

c. Foto copy KK  

d. Foto copy Ijin Persewaan Terakhir  

e. Surat Pernyataan tidak keberatan dari penghuni lama untuk 

diserahkan ke penghuni baru  

f. Surat Nikah  

g. Surat Perjanjian Sewa Bermaterai Rp. 6000,00 (2X)  



118 
 

 
 

h. Pembayaran Sewa Terakhir  

i. Foto 4 x 6 = 2 lembar 

Kewajiban penyewa dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 

Tahun 2009 (Pasal 7), kewajiban sewa menyewa rumah antara lain:  

1. Membayar uang sewa setiap bulan sesuai daftar harga sewa rumah 

per bulan yang tertuang dalam Peraturan Daerah.  

2.  Pembayaran uang sewa di Dinas Tata Kota yang selanjutnya 

disetor ke Kas Daerah.  

3. Keterlambatan menyetor setiap bulannya di kenakan denda 

sebesar 2%.  

4. Mempergunakan rumah sewa sebagai rumah hunian.  

5. Memelihara dan merawat rumah dengan baik.  

6. Membayar rekening listrik, air, PBB dan lainnya yang 

berhubungan dengan rumah hunian.  

7. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku maupun yang akan diberlakukan.  

Dalam hal sanksi akibat tidak melaksanakan kewajiban sebagai 

penghuni berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 

(Pasal 20), yaitu: 

1. Apabila penghuni melanggar ketentuan/larangan dan kewajiban 

maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak 

oleh kepala UPTD;  
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2. Calon penghuni dalam waktu 1 (satu) bulan belum menempati 

huniannya, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan 

secara sepihak oleh kepala UPTD;  

3. Kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi 

tanggung jawab penghuni;  

4. Tidak membayar retribusi sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-

turut harus keluar dari rumah sewa dan tempat hunian digantikan 

oleh calon penghuni lain sesuai daftar tunggu;  

5.  Penghuni yang telah melanggar perjanjian sewa menyewa dan 

tidak bersedian mengosongkan tempat hunian setelah mendapat 

peringatan sampai 3 (tiga) kali, akan dilakukan pengosongan 

secara paksa oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Retribusi sewa rumah merupakan biaya yang dipungut atas 

pemanfaatan hunian selama jangka waktu perjanjian. Besaran retribusi 

sewa ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah yang berlaku 

di Kota Semarang untuk retribusi sewa adalah Perda Nomor 6 Tahun 

2008. Retribusi sewa rumah terdiri dari : 

a. Harga sewa, yaitu besarnya retribusi yang harus dibayar oleh 

penghuni setiap bulan atas pemanfaatan rumah sewa. 

b. Biaya ganti nama kepada ahli waris, yaitu besarnya retribusi yang 

harus dibayar atas pengalihan hak penghunian kepada ahli 
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warisnya setelah mendapat persetjuan dari Kepala DTKP Kota 

Semarang. 

c. Biaya ganti nama kepada orang lain, yaitu besarnya retribusi yang 

harus dibayar atas pengalihan hak penghunian kepada orang lain 

setelah mendapat persetujuan dari Kepala DTKP Kota Semarang. 

d. Ijin persewaan, yaitu besarnya retribusi yang harus dibayar oleh 

penghuni atas pelayanan pemberian ijin untuk dapat menempati 

rumah sewa dalam jangka waktu tertentu. 

e. Ijin perpanjangan sewa, yaitu besarnya retribusi sewa yang harus 

dibayar penghuni ata pelayanan pemberian ijin perpanjangan sewa 

untuk dapat memperpanjang jangka waktu menempati rumah sewa 

sesuai waktu yang ditetapkan. 

Retribusi sewa dibayarkan secara teratur setiap bulan paling lambat 

tanggal 10 pada bulan berkenaan. Keterlambatan akan dikenakan denda. 

Pembayaran atas retribusi sewa terutang dapat dibayarkan dari uang 

jaminan sewa. Apabila kemampuan keuangan penghuni rumah sewa 

belum mencukupi dapat dilakukan pemberian pengurangan, keringanan 

dan/atau pembebasan retribusi sewa. Pengurangan retribusi sewa hanya 

dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan jumlah paling banyak 30% 

dari tarif retribusi. Pemberian keriganan retribusi sewa dengan cara 

mengangsur paling banyak 5 (lima) kali dari keseluruhan retribusi sewa 

yang wajib dibayar. Pembebasan retribusi sewa dengan cara membebaskan 

seluruh kewajiban membayar retribusi sewa hanya dapat diberikan kepada 
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warga miskin yang ditetapkan oleh Walikota. Untuk memperoleh fasilitas 

ini penghuni harus memenuhi persyaratan (klarifikasi dan selektif) dengan 

mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota. 

Besar Harga sewa, ijin balik nama, ijin perpanjangan, ijin 

persewaan, pada tahun 1996 di rumah susun Karangroto lama untuk luas 

bangunan yang berukuran 27 m²  lantai I dikenai biaya untuk ijin 

persewaan 17.500, ijin perpanjangan 15.000, ijin balik nama 50.000 dan 

harga sewa 12.500. sedangkan untuk luas bangunan yang berukuran 27 m²  

lantai II  dikenai biaya untuk ijin persewaan 15.000, ijin perpanjangan 

12.500, ijin balik nama 40.000 dan harga sewa 10.000. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel 4.16. sebagai berikut: 

 

Tabel 4.16. 

Daftar Harga Sewa Rumah Susun Karangroto Lama Tahun 1996 

Tahun Luas, 

Lantai 

Ijin 

Persewaan 

Ijin 

Perpanjangan 

Ijin Balik 

Nama 

Harga Sewa 

1996 27 m² / I 17.500 15.000 50.000 12.500 

 27 m² / II 15.000 12.500 40.000 10.000 

(Sumber : Arsip Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa Kota Semarang ) 

 

Besar Harga sewa, balik nama orang lain, ijin balik nama, ijin 

perpanjangan, ijin persewaan,  pada tahun 2001 di rumah susun Karangroto 

lama untuk luas bangunan yang berukuran 27 m²  lantai I dikenai biaya untuk 

ijin persewaan 17.500, ijin perpanjangan 15.000, balik nama ahli waris 63.500, 

balik nama orang lain 262.500 dan harga sewa 21.500. Sedangkan untuk luas 

bangunan yang berukuran 27 m²  lantai II dikenai biaya untuk ijin persewaan 

15.000, ijin perpanjangan 12.500, balik nama ahli waris 53.500, balik nama 
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orang lain 201.500 dan harga sewa 16.000 Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel 4.17. sebagai berikut: 

Tabel 4.17.  

Daftar Harga Sewa Rumah Susun Karangroto Lama Tahun 2001 

Tahun Luas, 

Lantai 

Ijin 

Persew

aan 

Ijin 

Perpanja

ngan 

Balik 

Nama 

Ahli 

Waris 

 Balik 

Nama 

Orang 

Lain 

Harga Sewa 

2001 27 m² 

/ I 

17.500 15.000 63.500 262.500 21.500 

 27 m² 

/ II 

15.000 12.500 53.500 201.000 16.000 

(Sumber : Arsip Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa Kota Semarang) 

 

Besar Harga sewa, balik nama oranglain,  balik nama ahli waris, ijin 

perpanjangan, ijin persewaan, pada tahun 2003 di rumah susun Karangroto 

lama untuk luas bangunan yang berukuran 27 m²  lantai I dikenai biaya untuk 

ijin persewaan 17.500, ijin perpanjangan 30.000, Biaya Ganti Nama orang 

lain 218.750, dan harga sewa 52.500. Sedangkan untuk luas bangunan yang 

berukuran 27 m²  lantai II dikenai biaya untuk ijin persewaan 12.500, ijin 

perpanjangan 25.500, Biaya Ganti Nama orang lain 160.000, dan harga sewa 

40.000 Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.18. sebagai berikut: 

Tabel 4.18. 

Daftar Harga Sewa Rumah Susun Karangroto Lama Tahun 2003 
Tahun Luas, 

Lantai 

Ijin 

Persewaan 

Ijin 

Perpanjan

gan 

 Balik 

Nama 

Ahli 

Waris 

Biaya 

Ganti 

Nama 

orang 

lain 

Harga Sewa 

2003 27 m² / I 17.500 30.000 218.750 218.750 52.500 

 27 m² / II 12.500 25.500 160.000 160.000 40.000 

(Sumber : Arsip Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa Kota Semarang ) 

 

Besar Harga sewa, balik nama orang lain,  balik nama ahli waris, ijin 
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perpanjangan, ijin persewaan, pada tahun 2012 di Rumah Susun Karangroto 

lama di rumah susun Karangroto lama untuk luas bangunan yang berukuran 

27 m²  lantai I dikenai biaya untuk ijin persewaan 1.200.000, ijin 

perpanjangan 145.000, balik nama ahli waris 290.000, Biaya Ganti Nama 

orang lain 1.210.000 dan Harga sewa 70.000. Sedangkan untuk luas bangunan 

yang berukuran 27 m²  lantai II dikenai biaya untuk ijin persewaan 965.000, 

ijin perpanjangan 120.000, balik nama ahli waris 245.000, Biaya Ganti Nama 

orang lain 970.000 dan Harga sewa 55.000. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada tabel 4.19. sebagai berikut: 

Tabel 4.19. 

Daftar Harga Sewa Rumah Susun Karangroto Lama Tahun 2012 
Tahun Luas, 

Lantai 

Ijin 

Persewaan 

Ijin 

Perpanjan

gan 

Balik 

Nama 

Ahli 

Waris 

Biaya 

Ganti 

Nama 

orang lain 

Harga Sewa 

2012 27 m² / 

I 

1.200.000 145.000 290.000 1.210.000 70.000 

 27 m² / 

II 

965.000 120.000 245.000 970.000 55.000 

(Sumber : Arsip Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa Kota Semarang ) 

 

Dari data-data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi 

kenaikan harga sewa Rumah Susun Karangroto lama dari tahun 1996  

hingga tahun 2012  dimana pada lantai I dengan type 27 m
2 

 Harga Sewa 

untuk Rumah Susun Karangroto sendiri 70.000 dan lantai II dengan type 

27m
2
 

 
 Harga Sewa untuk Rumah Susun Karangroto 50.000. Harga sewa 

Rumah Susun Karangroto lama hingga saat ini belum terjadi kenaikan. 

Sedangkan untuk Besar Harga sewa Rumah Susun Karangroto baru pada 

tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4.20. sebagai berikut: 
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Tabel 4.20. 

 Daftar Harga Sewa Rumah Susun Karangroto Tahun 2015 

Tahun Lantai Type Harga Sewa 

2015 II 27 110.000 

 III 27 100.000 

 IV 27 90.000 

 V 27 70.000 

(Sumber : Arsip Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa Kota 

Semarang ) 

 

Daftar harga sewa Rumah Susun Karangroto lantai II  type 27 

dengan harga 110.000, lantai III type 27 dengan harga 100.000, lantai IV 

type 27 dengan harga 90.000, dan lantai V dengan type 27 seharga 70.000. 

Harga tersebut belum mengalami kenaikan hingga saat ini.  

   

4.2. Pembahasan  

4.2.1. Peran Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Lahan Untuk 

Pembangunan Rumah Susun Karangroto Oleh Pemerintah 

Kota Semarang 

 4.2.1.1. Analisis Pemukiman Kumuh Perspektif Walfare State di Kota 

Semarang 

 Negara Kesejahteraan (Welfare State = Sosial Service State) adalah 

Negara yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah 

alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu 

kemakmuran dan keadilan sosial. Teori Negara Kesejahteraan menurut 

Kranenburg dalam bukunya Arif Hidayat (2011) adalah ”Tujuan negara 

bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif 
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mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, serta 

menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.”  

 Dalam Teori Negara Kesejahteraan suatu kemiskinan yang ada dalam 

masyarakat harus segera di selesaikan. Dengan penanggulangan 

kemiskinan tersebut dapat membantu tercapainya fungsi negara 

kesejahteraan. Namun permasalahan kemiskinan tidak hanya terbatas pada 

pemberian berupa ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga masalah 

infastruktur dan lingkungan. Hal ini merupakan hak dasar dari setiap 

warga Negara. 

 Mengacu pada Pasal 28 H ayat (1)  Undang-Undang Dasar 1945 

serta Pasal 40 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Tugas Pemerintah Daerah dalam menangani permukiman kumuh 

adalah meneruskan apa yang telah di terapkan oleh Pemerintah Pusat 

yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) berupa PNPM dan 

P2KP, serta membuat program pengentasan permukiman kumuh yang 

dibutuhkan oleh daerah dan disesuaikan dengan pendapatan daerah. 

 Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah 

permukiman kumuh tertuang dalam SAPTA Program guna menata dan 

mengurangi permukiman kumuh melalui Program perbaikan Air Minum, 

Sanitasi, Penanganan banjir dan Rob, dan penanganan sarana dan 

prasarana (SARPRAS) yang salah satunya di fokuskan pada Penanganan 
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dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan juga pembangunan 

Rusunawa. 

 Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang 

menititik beratkan pada pemenuhan hak-hak dasar berupa: a. hak atas 

perumahan; b. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik; c. hak 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; (pasal 9, Perda No.4 

Tahun 2008) dengan direalisasikan melalui kebijakan berdasarkan 

Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan 

fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan melalui Program P2KP kota 

Semarang. 

 Penanganan  permukiman  kumuh di Kota Semarang yang di 

lakukan oleh pemerintah Kota merupakan upaya untuk memenuhi salah 

satu  hak dasar rakyatnya. Alasan pentinganya pemenuhan kebutuhan hak 

dasar masyarakat kota semarang di dalam daerah prioritas kumuh salah 

satunya pemberian penghidupan yang layak khususnya untuk masyarakat 

miskin, merupakan dorongan untuk mempercepat penanganan 

permukiman kumuh. Pemerintah Kota semarang melalui DTKP ditinjau 

dari teori Welfare state, telah menjadi pelayan sosial.  

 Suatu Negara yang menerapkan welfare state, khususnya 

pemerintah Kota Semarang selaku pemegang fungsing otonomi; 

pembantuan; pembangunan, sudah mempunyai kebijakan publik yang 
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bersifat pelayanan (service), bantuan (charity), pelindungan (protection) 

dan pencegahan (prevention).  

Dengan adanya Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman ini menjadi jaminan adanya kepastian hukum akan 

kesejahteraan masyarakat berpengahasilan rendah yang tinggal di 

permukiman kumuh agar tetap mendapatkan perhatian dari Pemerintah. 

Seperti yang diamanatkan pada Pasal 3 huruf a dan b Undang-undang 

Nomor 1 tahun 2011 sebagai berikut:  

a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta 

penyebaran penduduk yang proporsional melalui 

pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan 

permukiman sesuai dengan tata ruang untuk 

mewujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi 

Masyrakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

(Sumber:Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman) 

c. Pertumbuhan perekonomian Kota Semarang yang 

semakin baik 

d. Adanya kerja sama dengan swasta, LSM dan Investor 

dalam penyediaan dana perumahan dan permukiman.  

e. Kuatnya karakteristik masyarakat dalam nilai sosial 

budaya 

 

Sedangkan faktor yang menjadi menghambat dalam penanganan 

permukiman kumuh di Kota Semarang didapatkan dalam kelemahan 

Organisasi dan ancaman yang ada. Diantaranya : 

a. Minimnya anggaran Dinas 

b. Kurang aktifnya Dinas dalam memberikan penyuluhan dan 

pendekatan pada masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh 
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c. Dinas Tata Kota dan Perumahan kurang melakukan pengawasan  

d. Adanya data yang dinamis untuk penetapan sasaran program 

penanganan permukiman kumuh 

e. Banyaknya saranan dan prasarana lingkungan permukiman yang 

rusak 

f. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap bantuan stimulant yang 

disalurkan dari Dinas 

g. Masih rendahnya pasrtisipasi masyarakat dalam menjaga 

lingkungannya 

h. Pola pikir masyarakat yang cenderung lebih bantuan berupa uang 

daripada material 

4.2.1.2. Implemetasi Kebijakan Publik dalam Peraturan Walikota 

Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Dinas Tata Kota dan Perumahan 

Implementasi kebijakan publik yang sudah dibahas, dapat 

dimaknai dengan dua hal penting, pertama bahwa kebijakan haruslah 

dilakukan oleh pemerintah, dan yang kedua, kebijakan tersebut 

mengandung pilihan entah dilakukan atau tidak oleh pemerintah. Hal Ini 

dapat diartikan sebagai peran pemerintahan dalam merealisasikan suatu 

regulasi atau kebijakannya di pusat maupun daerah berupa bentuk regulasi 

maupun program. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka 

perlu di bentuknya suatu peraturan yang menangani permukiman kumuh 
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dalam hali ini adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 tahun 2008 

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan 

menjadi jelas mengenai penanganan permukiman kumuh melalui 

kebijakan program yang dikeluarkan seperti pada amanat Peraturan 

Walikota Nomor 33 tahun 2008 pasal 33 yang berbunyi : “Menyiapkan 

bahan pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan program perbaikan 

perumahan dan permukiman pada lingungan permukiman kumuh”. 

Penanganan lingkungan permukiman kumuh selaras dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1  tahun 2014 yang 

mengamanatkan bahwa : “Pencegahan dan peningkatan kualitas 

permukiman kumuh menjadi tanggung jawab  bersama antara Pemerintah 

dengan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah bertanggungjawab 

terhadap penurunan kawasan permukiman kumuh sebesar 10%”, dengan 

masih terdapatnya perumahan dan permukiman kumuh atau tidak layak 

huni bagi masyarakat kurang mampu, maka Pemerintah Kota dituntut 

untuk membantu melakukan perbaikan. Sesuai target dalam dokumen 

RPJMD tahun 2015 ini telah dilakukan perbaikan/ rehabilitasi rumah bagi 

masyarakat miskin sebanyak 576 unit rumah di 16 Kecamatan atau di 32 

Kelurahan. Terkait dengan kebutuhan rumah layak huni, pemerintah juga 

perlu mencari lokasi baru untuk menambah jumlah rumah susun sewa 

(rusunawa) karena masih ada penduduk yang tinggal di rumah tidak layak 

huni. 
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Peraturan Walikota merupakan salah satu bentuk implementasi 

kebijakan publik berupa regulasi, selain itu merupakan jenis peraturan 

perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-

undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan, yakni Peraturan Daerah kabupaten / Kota. Pasal 8 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan :  

Jenis peraturan per UU sebagai mana yang dimaksud pasal 7 

ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis 

permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan 

perwakilan daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keungan, Komisi Yudisial, 

Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi 

yang setingkat, yang di bentuk dengan undang-undang atau 

pemerintah atas perintah UU DPRD Prov, Gub, DPRD 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota. 

 

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Penjabaran 

Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang dibuat 

oleh Walikota merupakan perintah dari Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 

2004 yang di perbaharui perda nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Semarang. 

Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2008 , 

Penataan permukiman kumuh dalam peraturan walikota tersebut di 

laksanakan oleh dinas teknis yakni Dinas Tata Kota dan Perumahan 

bidang perumahan dan pemukiman, yang mempunyai tugas diantaranya :  

a. Perencanaan teknis pembangunan perumahan dan 

permukiman, prasarana dan sarana lingkungan serta rumah 

dan gedung milik Pemerintah Daerah, perumahan nelayan 

dan kawasan kumuh;  
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b. Pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan perumahan, 

prasarana dan sarana lingkungan serta rumah dan gedung 

milik Pemerintah Daerah, perumahan nelayan dan 

kawasan kumuh. 

 

Sedangkan Seksi Pengelolaan Permukiman mempunyai tugas 

diantaranya :  

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan dan 

penyelenggaraan program perbaikan perumahan dan 

permukiman pada lingkungan permukiman kumuh; 

b. Menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan 

perumahan nelayan dan kawasan kumuh; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pembinaan dan 

pemberian bantuan teknis pembangunan perumahan 

nelayan dan kawasan kumuh dan masyarakat 

berpenghasilan rendah;  

d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian kawasan 

kumuh;  

e. Menyiapkan bahan fasilitasi bantuan teknis dan bantuan 

stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan 

pengelolaan kawasan permukiman kumuh dan 

permukiman nelayan;  

f. Menyiapkan bahan fasilitasi peremajaan kawasan 

permukiman kumuh dan permukiman nelayan. 

 

4.2.1.3. Analisis Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Rumah 

Susun Karangroto Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

Dalam  pembangunan  di Indonesia bertujuan untuk menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Semangat untuk mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah dari 

UUD 1945 alenia ke-4 jo Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 

28H ayat (1) UUD 1945 tersebut menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak 
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hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Rumah sebagai bangunan merupakan bagian dari suatu pemukiman 

yang utuh. Rumah tidak semata-mata merupakan tempat tinggal, tempat 

beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari oleh karena itu 

rumah harus mampu pula memenuhi hasrat-hasrat psikologis insani dalam 

membinan keluarga. Rumah memberi kehangatan manusiawi, yang dapat 

menumbuhkan rangsangan kejiwaan, dapat menggugah rasa dan suasana 

damai, aman, tenteram, penuh kerukunan dalam mengembangkan dan 

membangun diri maupun keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan 

kebahagiaan hidup lahir maupun batin. (soedarsono 1986:27 ). 

Dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Rumah susun Pengertian 

Pemerintah adalah: “Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah 

adalah Presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara pengertian 

pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pembangunan 

rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun Negara 

merupakan tanggung jawab pemerintah dan yang dilaksanakan setiap orang 

mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pemerintah. Berdasarkan pasal 

15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun. 
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Pembangunan Rusunawa Karangroto saat ini adalah program 

pemerintah yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum untuk 

mengatasi kawasan kumuh perkotaan. Satuan Rusunawa, yang selanjutnya 

disebut sarusunawa, adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan 

secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana 

penghubung ke jalan umum. Sasaran penghuni rusunawa adalah warga 

Semarang yang termasuk dalam kelompok MBR sesuai peraturan yang 

berlaku dan melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan badan pengelola. 

Dalam menentukan prioritas tentang rumah, seseorang atau sebuah 

keluarga yang berpendapatan sangat rendah cenderung meletakan prioritas 

utama pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang dapat 

memberikan kesempatan  kerja. Tanpa kesempatan kerja yang dapat 

menopang kebutuhan sehari-hari, sulit bagi mereka untuk dapat 

mempertahankan hidupnya. Status pemilikan rumah dan lahan menempati 

prioritas kedua, sedangkan bentuk maupun kualitas rumah prioritas yang 

terakhir, yang terpenting pada tahap ini adalah tersediannya rumah untuk 

berlindung dan istrahat dalam upaya mempertahankan hidupnya.  

Selanjutnya seiring dengan meningkatnya pendapatan, prioritas 

kebutuhan perumahannya akan berubah pula. Status pemilikan rumah 

maupun lahan menjadi prioritas utama, karena orang atau keluarga tersebut 

ingin mendapatkan kejelasan tentang status kepemilikan rumahnya. Dengan 

demikian, mereka yakin bahwa tidak akan digusur, sehingga mereka dapat 

bekerja dengan tenang untuk menaikkan pendapatannya.( Panudju, 2009:9).   
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Pelaksanaan penyediaan lahan, pembuatan rencana tapak, 

penyiaapan lahan dan pengadaan prasarana menjadi tanggung jawab dinas 

atau instansi terkait di dalam struktur organisasi Pemerintah Kota 

Semarang. Pada dasarnya peran Pemerintah dalam pengadaan perumahan 

dapat dibagi dua. Pertama, sebagai pembuat kebijaksanaan strategi dan 

program pegadaan perumahan secara nasional. Kedua, peran pemerintah 

dalam pelaksanaan pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah. Dalam hal ini terdapat dua peran yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah, yaitu sebagai Provider atau sebagai enabler. 

  Pada saat pemerintah berperan sebagai penghasil rumah atau 

provider, pemerintah merupakan penanggung jawab dan pengambil 

keputusan, mulai dari tahap penyusunan organisasi pelaksanaan, 

pengadaan dana, pengadaan lahan, pembuatan rencana tapak, pematangan 

lahan, pembuatan rancangan bangunan, pengurusan perizinan, hingga 

pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik rumah, 

pemerintah dapat melakukannya sendiri atau meminta bantuan dari pihak 

kedua, antara lain perencana, manajemen konstruksi, kontraktor atau 

berbagai ahli yang lain.  

  Pada saat pemerintah bertindak sebagi enabler atau fasilitator untuk 

membantu atau memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dalam 

pengadaan perumahan, tugas pemerintah adalah menciptakan iklim yang 

kondusif dan memeberikan berbagai bantuan kepada masyarakat tersebut 
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untuk untuk dapat berperan serta dalam pengadaan perumahannya. 

(Panudju, 2009: 23-25). 

 Peneliti menganalisis mengenai peran pemerintah kota Semarang 

dalam pembangunan rumah susun karangroto bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah dari kasus yang diteliti bahwasannya pemerintah 

kota Semarang hanya berperan sebagai penghasil rumah atau provider, 

dalam pelaksanannya pembangunan untuk Rusunawa di Semarang 

khusunya Rusunawa Karangroto pemerintah dapat melakukannya sendiri 

dan meminta bantuan dari pihak kedua dengan bantuan Manajemen 

Kontruksi dan Kontraktor. Pembangunan rusunawa tersebut dibiayai oleh 

Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemkot Semarang hanya bertugas 

menyediakan lahan siap bangun. Perizinan usaha dari perusahaan 

pembangunan perumahan Kementrian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta 

Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Pengembangan Pemukiman, diajukan 

oleh kontraktor PT. Hutama Karya (Persero), disetujui oleh Manajemen 

Konstruksi PT.Widha Konsultan dan dipertanggungjawabkan oleh 

Arsitektur Aris.  

Hasil akhirnya adalah produk jadi atau finished produc  berupa 

rumah susun untuk disewakan kepada masyarakat. Dalam sistem ini pihak 

masyarakat tidak terlibat sama sekali dalam proses pengadaan perumahan 

tersebut, sehingga timbulnya ketidaksesuaian antara rumah yang 

dihasilkan dengan penghuni. Satuan Unit rumah susun yang dihasilkan 

oleh pemerintah sangat terbatas menyebabkan masyarakat berpenghasilan 
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rendah harus mengusahakan sendiri perumahan yang mereka perlukan. 

Ketidaksesuaian antara pengadaan dan kebutuhan lahan perumahan 

tersebut mengakibatkan timbulnya rumah-rumah liar di berbagai kota 

besar di negara-negara berkembang. Dari uraian tersebut peneliti 

menyatakan bahwa pemerintah kota Semarang seharusnya lebih banyak 

berperan sebagai enabler untuk memberdayakan masyarakat 

berpenghasilan rendah agar dapat berperan serta dalam pengadaan 

perumahannya. 

Turner (1976) menyatakan ketika penghuni dilibatkan dalam 

keputusan besar dan bebas membuat masukan dalam perancangan, 

pembangunan atau pengelolaan rumahnya, baik proses maupun 

lingkungan yang dihasilkan akan mendorong dirinya dan masyarakat 

untuk sejahtera. Sebaliknya, bila penghuni tidak mempunyai kontrol dan 

tanggung jawab terhadap keputusan penting dalam proses pembangunan 

rumahnya, maka lingkungan pemukiman yang dihasilkan hanya akan 

menjadi beban bagi pemenuhan kebutuhan dan aspek ekonomi 

penghuninya. 

Kebijakan pemerintah kota Semarang sendiri dalam pembangunan 

rumah susun Karangroto bahwasannya rusunawa merupakan hunian untuk  

Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Persyaratan rumah layak huni untuk 

MBR yang dilakukan dengan penyediaan rumah susun sederhana 

dihadapkan kepada perilaku MBR dan persepsinya terhadap rumah 

sebagai tempat tinggal untuk menyelenggarakan kehidupannya. Kualitas 
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hunian tidak terlalu diutamakan asalkan tetap dapat melanjutkan hidup 

atau kegiatannya sehari-hari. Perilaku penghuni dalam pemanfaatan fisik 

dan penghunian di rusun Karangroto memperlihatkan gejala tersebut. 

4.2.1.4. Analisis  Peran Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Lahan 

Untuk  Pembangunan Rumah Susun Karangroto yang Dibangun 

Dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah 

Pembangunan Rumah susun Karangroto sendiri dibangun oleh 

Pemerintah Kota Semarang dikarenakan banyaknya permintaan rumah dan 

terjadinya normalisasi kali banger yang mengharuskan Pemkot untuk 

menyediakan hunian bagi korban normalisasi kali tersebut. Lahan yang 

digunakan untuk pembangunan rumah susun Karangroto sendiri dengan 

pendaya gunaan tanah Negara. Tanah untuk pembangunan Rumah susun 

Karangroto merupakan tanah milik pemerintah kota Semarang yang 

berupa tanah bengkok menjadi eks Bengkok. Tanah tersebut dimohon oleh 

Pemerintah kota Semarang kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional dengan mengajukan permohonan Hak Atas Tanah untuk 

pembangunan Rumah Susun Karangroto. Permohonan untuk memperoleh 

hak atas tanah ditujukan kepada pejabat yang berwenang memberikan hak 

yang dimohon. Pejabat yang berwenang itu di tetapkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang perlimpahan 

Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. . 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara dengan A.H Siregar S.H, Ka 

Sub Dinas Tata Kota dan Perumahan, 23 desember 2015, pukul 13.20 
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WIB. Mengungkapkan bahwa Cara penyediaan lahan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Semarang untuk pembangunan Rumah Susun 

Karangroto, menggunakan tanah aset kota yang berupa bekas tanah 

bengkok (eks bengkok) yang sesuai dengan tata ruang (RDTRK). Setelah 

status tanah bengkok menjadi aset pemkot maka dalam proses sertifikasi 

tanah eks bengkok diatas menjadi tanah pemkot yang berupa HP diatas 

HPL. Proses perubahan status dari bengkok menjadi Aset daerah atau kota 

yang berupa tanah yang berstatus HPL/HP setelah pemkot mengajukan 

permohonan status ke BPN”. Tanah Bengkok yang dimaksud untuk 

pembangunan Rusun Karangroto ini dapat dilihat dalam surat keterangan 

Kelurahan Karangroto nomor : 593/96 dan 593/97 dan Sertipikat Hak Atas 

Tanah untuk pembangunan Rusun Karangroto berupa Hak Pakai Nomor 

00007 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00014 dari Badan Pertanahan 

Nasional. ( Surat Keterangan dan Sertipikat Terlampir). 

Hal ini juga serupa seperti yang di ungkapkan oleh Budi selaku 

Sub Aset dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 

mengungkapkan bahwa Aset milik Pemerintah Kota semarang terdiri dari, 

Aset berupa tanah, gedung, peralatan kantor dan mesin, buku dan barang 

bercorak budaya dan lain lain. Sedangkan Aset berupa tanah yang berupa 

tanah bengkok sejak tahun 2006 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 

tahun 2006 bahwa seluruh aset peralihan dari desa ke Kelurahan. Sehingga 

secara keseluruhan aset desa yang berupa tanah bengkok keseluruhan 

menjadi aset Pemerintah Kota. 
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Secara yuridis normatif, aset negara itu terbagi atas tiga sub- aset 

negara yaitu : 

a. Yang dikelola sendiri oleh pemerintah disebut Barang Milik 

Negara (BMN), misalnya tanah dan bangunan 

Kementerian/Lembaga, mobil milik Kementerian/Lembaga; 

b. Dikelola pihak lain disebut kekayaan negara yang dipisahkan, 

misalnya penyertaan modal negara berupa saham di Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), atau kekayaan awal di 

berbagai badan hukum milik negara (BHMN) yang 

dinyatakan sebagai kekayan terpisah berdasarkan UU 

pendiriannya 

c. Dikuasai negara berupa kekayaan potensial terkait dengan 

bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya yang dikuasai negara selaku organisasi tertinggi, 

misalnya tambang batubara, minyak, panas bumi, aset 

nasionalisasi eksasing, dan cagar budaya (Simatupang, 

2010:3). 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah Barang milik Negara meliputi : 

a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN 

b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah  
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Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah Barang milik Negara meliputi Barang yang berasal 

dari perolehan lainnya yang sah meliputi  

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang 

sejenis; 

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari 

perjanjian/kontrak; 

c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan 

perUndang-Undangan atau 

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pengelolaan barang milik negara adalah rangkaian kegiatan 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, 

pemanfaatan, penilaian, sampai dengan penghapusan BMN dan tindak 

lanjutnya berupa pemindah tanganan yang seluruh kegiatannya 

ditatausahakan serta dilakukan dengan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian.  

Tanah Negara tidak dapat disewakan, karena Negara bukan sebagai 

pemilik tanah tetapi hanya sebagai penguasa sebagaimana dimaksud dalam 

Hak Menguasai Negara, namun tanah yang berada di bawah hak 
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pengelolaan suatu lembaga yang merupakan Barang Milik Negara, dapat 

disewakan. 

Barang Milik Negara berupa Tanah dapat disewakan selama 60 

tahun, dalam waktu selama itu jika dikaitkan dengan usia bangunan, usia 

bangunan sangat relatif, hal ini bisa dipengaruhi letak rumah susun, bahan 

yang digunakan untuk membangun rumah susun, maupun kecermatan 

pemilik rumah susun dalam merawatnya, jika ada bagian rumah susun 

yang rusak dan masih dapat diperbaiki, maka tidak menjadi masalah. Jika 

rumah susun sudah tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki dan/atau 

dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan rumah susun 

dan/atau lingkungan rumah susun, maka harus dilakukan peningkatan 

kualitas, peningkatan kualitas ini dapat dilakukan atas prakarsa pemilik 

satuan rumah susun. 

4.2.1.4. Analisis Status Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah 

Susun Karangoroto 

Rumah  susun hanya dapat dibangun diatas tanah Hak Milik, Hak 

Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah  Negara dan  Hak Guna Bangunan 

atau Hak Pakai atas Hak Pengelolaan seperti di atur dalam pasal 17 Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS). Hal 

kepemilikan satuan rumah susun yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) 

Undang-Undang Rumah susun, menyebutkan bahwa satuan rumah susuh 

dapat dimiliki oleh perseorangan  atau  badan  hukum  yang  memenuhi 

syarat sebagai pemegang hak atas tanah.  Maksud dari hak atas tanah adalah 
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hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), seperti Hak Milik, 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan sebagainya. Hak atas 

tanah yang dapat dimiliki oleh orang asing dan/atau  badan hukum asing 

adalah Hak Pakai. Hal ini diatur dalam Pasal 42 UUPA.  

Tanah untuk pembangunan Rumah Susun Karangroto merupakan 

barang milik Negara berupa tanah yaitu tanah bekas bengkok yang menjadi 

eks bengkok. Tanah Negara tersebut berupa pemberian  hak asal haknya 

merupakan bekas bengkok bekel carik PS.3.DIII dengan dasar pendaftaran 

Surat Keputusan tanggal 01-03-2007, Nomor 530.1/412/06/13/27/2007 dan  

05-03-2007, Nomor 530.1/912/07/23/80/2007. Sehingga terbit hak pakai 

dapat dilihat dalam Sertipikat Hak Atas Tanah untuk pembangunan Rusun 

Karangroto berupa Hak Pakai Nomor 00007 dan Sertipikat Hak Pakai 

Nomor 00014. (Sertipikat Hak atas tanah terlampir).  

Berdasarkan kutipan hasil wawancara dengan A.H Siregar selaku 

Ka Sub Dinas Tata Kota dan Perumahan, pada tanggal  23 desember 2015, 

pukul 13.20 WIB. Mengungkapkan bahwa Lahan untuk pembangunan 

rusunawa sendiri keseluruhan murni merupakan tanah eks bengkok, 

sehingga tidak perlu adanya penggantian lahan. Setelah status tanah 

bengkok menjadi Aset pemkot maka dalam proses sertifikasi tanah eks 

bengkok diatas menjadi tanah pemkot yang berupa Hak Pakai diatas Hak 

Pengelolaan.  
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Pemanfaatan barang milik Negara/derah berupa tanah untuk 

pembangunan rumah susun dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama 

pemanfaatan. ( Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011). 

Tanah yang berada di bawah hak pengelolaan suatu lembaga yang 

merupakan Barang Milik Negara, dapat disewakan. 

 4.2.2. Implikasi Status Hak Atas Tanah Terhadap Sistem Penghunian 

Satuan Rumah Susun Karangroto Semarang Dengan Sistem 

Sewa  

Dalam ketentuan Surat Keputusan oleh Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang menegaskan bahwa tanah untuk 

pembangunan rumah susun Karangroto merupakan barang milik Negara 

berupa tanah dengan status Hak Pakai atas Hak pengelolaan, maka 

penghuni rumah susun Karangroto dibebani Hak Sewa atas satuan rumah 

susun sederhana sewa milik pemerintah kota Semarang.  

Hak Sewa, dalam Pasal 44 UUPA menjelaskan: seseorang atau 

suatu badan hukum mempunyai Hak Sewa atas tanah, apabila ia berhak 

mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan 

membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hak Sewa 

Sebagai dikatakan dalam penjelasan Pasal 44 UUPA bahwa:   

“Oleh karena Hak Sewa merupakan Hak Pakai yang 

mempunyai sifat-sifat khusus, maka disebut tersendiri”. 

“sifat-sifat khusus” yang dimaksud adalah: adanya 

kewajiban penyewa membayar uang sewa Kepada Pemilik 

Tanah, yang dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu, 

baik sebelum maupun sesudah tanah yang disewa itu 

dipergunakan”. 
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 Sewa-menyewa dalam hubungan ini ketentuan Pasal 1548 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berbunyi: Sewa menyewa 

ialah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk memberikan kepada pihak yang lainnya untuk kenikmatan dari suatu 

barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, 

yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. 

Bahwa sewa-menyewa tempat tinggal adalah suatu perjanjian 

(kontrak) yang dibuat oleh pemilik dengan penyewa, baik secara lisan 

maupun secara tertulis, untuk penggunaan suatu tempat tinggal dalam 

waktu dan dengan pembayaran sewa yang disepakati oleh kedua belah 

pihak. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa perjajian sewa-menyewa 

tempat tinggal, adalah selalu mengikuti obyek atau tempat hunian yang 

dijadikan sasaran perjanjian. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, 

ketentuan lain yang perlu mendapat perhatian dalam membahas tentang 

sewa-menyewa tempat tinggal adalah Pasal 4 Ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 1963, tentang Hubungan Sewa-Menyewa 

Perumahan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa hubungan sewa-menyewa 

ditimbulkan oleh:  

1. Adanya persetujuan antara pemilik dan penyewa;  

2. Adanya Surat Izin Perumahan (SIP) mengenai penggunaan 

perumahan yang masih dikuasai oleh Kepala Daerah.  
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Menyimak ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

tersebut, dapat kita ketahui bahwa berdasar peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dalam praktek telah terjadi 2 macam bentuk sewa-menyewa 

rumah yaitu sewa-menyewa rumah milik perseorangan dan sewa-menyewa 

rumah yang dikuasai oleh Kepala Daerah. Untuk sewa-menyewa rumah 

milik perseorangan dapat dilakukan dengan adanya persetujuan antara 

pemilik dengan penyewa, sedangkan untuk perumahan yang dikuasai oleh 

Kepala Daerah memerlukan adanya Surat Izin Perumahan yang 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan (KUP). 

Kewajiban penyewa dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 

Tahun 2009 (Pasal 7), kewajiban sewa menyewa rumah antara lain:  

1. Membayar uang sewa setiap bulan sesuai daftar harga sewa rumah per 

bulan yang tertuang dalam Peraturan Daerah.  

2. Pembayaran uang sewa di Dinas Tata Kota yang selanjutnya disetor 

ke Kas Daerah.  

3. Keterlambatan menyetor setiap bulannya di kenakan denda sebesar 

2%.  

4. Mempergunakan rumah sewa sebagai rumah hunian.  

5. Memelihara dan merawat rumah dengan baik.  

6. Membayar rekening listrik, air, PBB dan lainnya yang berhubungan 

dengan rumah hunian.  

7. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku maupun yang akan diberlakukan.  
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Namun berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti dari hasil 

wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner kepada penghuni Rumah 

susun peneliti menemukan hasil di lapangan sebagai berikut: 

1. Proses penghunian yang direpresentasikan oleh cara penghuni 

menghuni rusun yang seharusnya menggunakan sistem sewa dari 

pemerintah kota menampakkan adanya ketidaksesuaian dengan 

persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Adanya penghunian dengan 

cara sewa dari penghuni lain/sebelumnya dan membeli rusun tersebut 

adalah pelanggaran. Alih huni yang tidak sesuai ketentuan ini ternyata 

sudah berjalan cukup lama  ada yang (lebih dari 6 tahun). 

2. Tata tertib penghunian ternyata tidak dipatuhi penghuni meskipun tata 

tertib sudah diketahui. Hal ini terlihat juga dari tidak adanya batasan 

penghunian dan kurang ditaatinya perjanjian sewa dan perpanjangan. 

Secara administrative pengelolaan ternyata juga banyak yang 

menyatakan tidak ada perjanjian sewa dan perpanjangan. Padahal 

menurut Perda No.7/2009 tentang penghunian rusunawa syarat 

adanya perjanjian sewa dan perpanjangan harus ada. Selain itu 

mengubah bentuk hunian juga merupakan pelanggaran terhadap 

hak,kewajiban, dan larangan penghunian. 

3. Kewajiban untuk membayar sewa yang didekati dengan pertanyaan 

keberadaan petugas pemungut retribusi sewa juga menunjukkan tidak 

tertibnya penghuni dalam menjalankan kewajibannya. Sebab dari 
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UPTD sudah dijadwalkan kapan waktu petugas secara rutin akan 

memungut retribusi sewa. 

4. Interaksi sosial antar penguni sudah berjalan dengan baik melalui 

adanya kegiatan rutin baik pertemuan, perkumpulan, maupun 

perawatan dan pemeliharaan bangunan serta fasilitas. Bentuk 

keterlibatan penghuni diwujudkan baik dalam sumbangan uang 

maupun tenaga. 

5. Kedua rusun menyatakan jarang mendapat bantuan perbaikan dan 

pemeliharaan bangunan, prasarana dan fasilitas rusun. Jika ada 

perbaikan dan masalah pemeliharaan maka yang paling sering 

mengatasinya adalah warga. 

 Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

permasalahan dalam pengelolaan di rusun Karangroto adalah sebagai 

berikut: 

1. Penerapan dan pelaksanaan peraturan yang ada tidak konsisten dan 

tidak tegas. 

2. Komunikasi antara pegelola dan penghuni rusun tidak berjalan dengan 

baik (pengelola yang dimaksud adalah pemerintah kota/UPTD). 

3. Kurangnya kesadaran para penghuni dalam mentaati peraturan 

penghunian. 

4. Lama penghunian yang terlalu panjang mengakibatkan penghuni 

rusun tidak berpikir kreatif dan inovatif untuk membuat rumah 

sendiri. 
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5.  Proses seleksi calon penghuni kurang baik. Salah satu akibat 

permasalahan pengelolaan tersebut adalah tidak ada dampak 

Perubahan sosial ekonomi penghuni selama bertempat tinggal di 

rusun. Hal ini terlihat dari betahnya penghuni bertempat tinggal dalam 

jangka waktu yang lama dan sewa bulanan tak terbayarkan. 

Upaya untuk melakukan pemberdayaan sosial/kesejahteraan 

penghuni sebagai bentuk pendampingan dan pembinaan di rusun 

Karangroto dulu pernah ada seperti kegiatan sosialisasi penghunian dan 

program–program bantuan non fisik lainnya. Tetapi pada saat ini hal itu 

tidak berjalan/tidak dilakukan lagi. Untuk program penanganan fisik 

bangunan ataupun prasarana dan sarana rusun dianggarkan melalui APBD. 

Agar permasalahan dalam pengelolaan rusunawa tidak menimbulkan 

kesulitan lagi maka menurut proses seleksi harus lebih ketat dan selektif 

terutama pada kemampuan ekonomi penghuni dan ketegasan pelaksanaan 

regulasi (dengan sanksinya). 

Sistem pengelolaan di Rusun Karangroto belumlah mengikuti 

peraturan tentang pengelolaan rusunawa sesuai dengan peraturan daerah 

nomor. 7 tahun 2009. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan yang 

dilakukan di masing-masing rusun bersifat setempat dan kondisional 

dengan tidak berpayung pada peraturan mengenai pengelolaan rusunawa. 

Masalah penghunian cara atau proses penghunian yang tidak sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, masalah administrasi 

pencatatan dan penerbitan perjanjiaan sewa menyewa atau 
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perpanjangannya, ketidak lancaran retribusi sewa, sering rusaknya 

prasarana, sarana dan utilitas rusun, dan pelanggaran tata tertib 

penghunian. Peneliti berpendapat bahwa : 

1.  Kewenangan kepada UPTD lebih ditingkatkan dan dipertegas 

dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai fungsi yang 

diberikan Walikota. Sehingga UPTD tidak hanya bersifat lembaga 

yang mencatat masalah administarsi saja.  

2. Perlu adanya Perbaikan cara penghunian dengan menertibkan 

penghunian yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan.  

3. Pemberlakuan batasan waktu penghunian. Meskipun pada 

peraturandaerah sudah ada pemberlakuan batasan waktu tetapi 

pelaksanaannya tidak berjalan dengan benar. 

4. Penataan kembali petugas pemungut retribusi sewa secara rutin tiap 

bulan untuk menekan tunggakan sewa. 

5. Perlu adanya pengaturan penghunian yang efektif agar hak huni 

tidak berpindah ke kelompok bukan sasaran dalam hal ini adalah 

MBR.
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa :  

1. Penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun Karangroto 

menggunakan barang milik Pemerintah kota Semarang, berupa tanah 

bekas tanah bengkok. Pemanfaatan barang milik negara dalam 

pembangunan rumah susun Karangroto di atas tanah Negara/barang milik 

Negara berupa tanah dapat dilakukan dengan cara sewa dan kerjasama 

pemanfaatan.. Peneliti menganalisis bahwasannya peran pemerintah kota 

Semarang dalam pembangunan hanya berperan sebagai penghasil rumah 

atau provider. Hasil akhirnya adalah produk jadi atau finished produc  

berupa rumah susun untuk disewakan kepada masyarakat. Dalam sistem 

ini pihak masyarakat tidak terlibat sama sekali dalam proses pengadaan 

perumahan.  

2. Status Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah susun Karangroto 

adalah Hak Pakai atas Hak Pengelolaan, dengan jangka waktu tak terbatas 

dengan ketentuan selama waktu dipergunakan untuk perumahan. Status 

Hak Pakai berimplikasi pada sistem penghunian, maka dengan Hak Pakai 

atas hak pengelolaan untuk waktu yang tidak dapat diterbitkan, 
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penghunian rumah susun mengunakan sistem sewa berdasarkan perjanjian. 

Hal ini dapat di lihat dalam ketentuan Surat Keputusan oleh Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang menegaskan bahwa 

tanah untuk pembangunan rumah susun Karangroto merupakan barang 

milik Negara berupa tanah dengan status Hak Pakai atas Hak pengelolaan.  

 

5.2.  Saran  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian diatas, saran yang diberikan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Semarang pada dasarnya dapat dilakukan melalui 

berbagai cara seperti konsolidasi lahan, peralihan atau pelepasan hak atas 

lahan, pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar, dan pengadaan 

lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Peran Pemerintah 

Kota Semarang dalam pembangunan perumahan seharusnya lebih banyak 

berperan sebagai enabler atau fasilitator untuk memberdayakan 

masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat berperan serta dalam 

pengadaan perumahannya.  

2. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini UPTD perlu benar-benar 

menegakkan sistem sewa pada para penghuni rumah susun. Kewenangan 

kepada UPTD lebih ditingkatkan dan dipertegas dalam menjalankan tugas 

dan tanggungjawabnya sesuai fungsi yang diberikan Walikota. Sehingga 

UPTD tidak hanya bersifat sebagai lembaga yang mencatat masalah 
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administrasi saja dan harapannya masalah yang timbul dalam sistem 

penghunian dapat teratasi. 
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