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ABSTRAK 

 

Santoso, Maulana. 2017. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 40 

Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun 

(Studi Kasus Jual Beli Unit Rumah Susun Apartemen Student Park Di 

Yogyakarta). Skripsi Bagian Hukum Perdata-Agraria. Fakultas Hukum. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Suhadi S.H., M.Si  dan Aprila 

Niravita, S.H., M.Kn. 

Kata Kunci : Hukum Apartemen, Pembangunan, Pertelaan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 Tentang 

Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pengesahan Rumah Susun dijelaskan bahwa 

dalam pembangunan rumah susun wajib memiliki perizinan pertelaan. Tercatat di 

Student Park Apartement berlokasi di Jl. Seturan Raya No. 1, Seturan, Catur 

Tunggal, Depok, Sleman 55281 di Yogyakarta. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah (1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 

2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun terhadap 

apartemen Student Park? (2) Bagaimana peran dan tanggung jawab Badan 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman terhadap 

pemenuhan prosedur pembangunan Apartemen Student Park berdasarkan 

Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan 

Dan Akta Pemisahan Rumah Susun? Dengan tujuan untuk mengetahui penegakan 

hukum dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 

Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun khususnya 

dalam hal pertelaan di Student Park Apartement. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan 

penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data 

sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan : Pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman 

Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan 

Rumah Susun oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten 

Sleman tidak dilaksanakan sesuai dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi diantaranya :Pelaksanaan PerBup Nomor 40 Tahun 

2015 belum sesuai dengan apa yang ada pada faktanya yaitu pertelaan masih 

belum diterbitkan namun sudah terjadi penjualan unit apartemen. Peran dan 

tanggung jawab BPMP2T Kabupaten Sleman yang tidak tegas dalam menegakkan 

PerBup Sleman Nomor 40 Tahun 2015 yang ditunjukkan hanya dengan 

himbauan. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan tempat tinggal merupakan kebutuhan primer manusia 

akan terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal antara lain rumah susun. 

Secara implisit, kebutuhan tersebut diamanatkan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menegaskan bahwa  ―Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

Pemerintahan 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 dalam suatu 

Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 

susunan Negara Republik 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.‖ 

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera 



2 
   

 

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat.‖
1
  

Rumusan ini menyiratkan bahwa salah satu unsur pokok kesejahteraan 

rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan akan perumahan, yang merupakan 

kebutuhan dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia. Bertolak dari uraian 

tersebut, untuk peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi 

pembangunan perumahan dan pemukiman, serta meningkatkan efektivitas 

penggunaan tanah terutama pada lingkungan atau daerah yang padat 

penduduknya, maka dilakukan penataan atas tanah, dan mulai terpikirkan 

untuk melakukan pembangunan suatu bangunan yang digunakan untuk 

hunian dengan bangunan tersebut dapat digunakan secara bersama-sama 

dengan masyarakat lainnya, sehingga terbentuklah adanya rumah susun
2
 

Sasaran  pasar rumah susun yang dibangun pada umumnya adalah 

untuk kelas menengah atas berbeda dengan di Singapura yang pada mulanya 

membangun apartemen untuk kelas menengah bawah. Masyarakat 

Indonesia berpenghasilan menengah ke bawah, cepat atau lambat harus 

membiasakan diri untuk tinggal di rumah susun vertikal mengingat makin 

terbatasnya lahan di daerah kota. Mengapa dipilih apartemen karena 

apartemen mampu memberikan solusi untuk memecahkan masalah tentang 

keterbatasan lahan. Selain itu, apartemen juga memberikan privasi yang 

lebih terhadap setiap penghuninya. 

                                                      
1
  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal  28 huruf H ayat (1) 

2
  Adrian Sutedi, 2010, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 

162. 
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Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif untuk 

memecahkan masalah kebutuhan pemukiman dan perumahan pada lokasi 

yang padat dan tanah yang tersedia sangat terbatas sehingga perlu 

dikembangkan pembangunan perumahan dan pemukiman dalam bentuk 

rumah susun yang lengkap, seimbang, dan serasi dengan lingkungannya.
3
 

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 

bersama, benda-benda bersama dan tanah bersama. Melalui pembangunan 

rumah susun, optimalisasi penggunaan tanah secara vertikal sampai 

beberapa tingkat akan lebih efektif daripada optimalisasi penggunaan secara 

horizontal.
4
 

Pembangunan rumah susun berkaitan erat dengan strategi 

pembangunan wilayah dan langka atau mahalnya harga tanah terutama di 

daerah perkotaan. Untuk itulah pemerintah memandang perlu untuk 

mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk pembangunan rumah 

susun dengan pemilikan bersama yang dibagi-bagi atas bagian-bagian dalam 

arah horisontal maupun vertikal yang dapat dihuni dan dimiliki secara 

terpisah yang dibangun diatas tanah milik bersama.  

                                                      
3
  Arie S. Hutagalung, 2002, Condominium dan Permasalahannya, Badan Penerbit Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.3 
4
  Ridwan Halim. 2006. Sendi-Sendi Hukum Hak Milik, Kondominium, Rumah Susun Dan Sari-

Sari Hukum Benda. Puncak Karna, Jakarta. hal.300. 
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Meningkatnya kebutuhan akan rumah, terbatasnya lahan, serta 

tingginya nilai lahan menjadi fenomena yang umum terjadi hampir di 

seluruh kota – kota besar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan 

jumlah penduduk kota (baik yang berasal dari kota itu sendiri maupun dari 

luar kota atau pendatang) semakin bertambah, sehingga jumlah permintaan 

dan penyediaan akan rumah tinggal tidaklah seimbang. 

Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang meningkat per tahun, 

Sehingga diperlukan lahan untuk pemukiman yang dapat menampung 

semuanya. Pada dasarnya, rumah susun merupakan sebuah solusi dari 

permasalahan perumahan akibat kepadatan tingkat hunian dan keterbatasan 

lahan yang terjangkau diperkotaan. 

Dari sinilah timbul rumah susun yang berkontruksi ke atas untuk 

mendapatkan hunian dengan lokasi yang luasannya terbatas, tetapi tetap 

mendapatkan kuantitas maksimal serta kualitas yang optimal. Dalam 

perkembangannya, tumbuhlah beberapa tipe atau jenis apartemen, seperti 

flat atau rumah susun sederhana, serta apartemen mewah yang lengkap 

fasilitasnya. Bentuk bangunan pun beragam, mulai dari bertingkat rendah 

sederhana sampai pada bangunan pencakar langit. 

Begitu juga dengan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

membutuhkan rumah susun. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah 

satu propinsi terpadat di Indonesia. Secara administratif Kabupaten Sleman 

mempunyai luas wilayah 574,82 km². Wilayah yang paling padat adalah 

Kecamatan Depok dengan jumlah penduduk 109.092 orang dan luas 
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wilayah 3.555 km². Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman 

meningkat tiap tahun. Hal ini disebabkan oleh para pendatang yang datang 

ke Yogyakarta dan juga oleh tingkat pertumbuhan penduduk kota 

Yogyakarta yang semakin tinggi.
5
 

Landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pembangunan 

rumah susun di Kabupaten Sleman adalah Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah ini 

dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa pembangunan perumahan, 

khususnya rumah susun tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja, tetapi 

harus juga dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan fasilitas sosial untuk 

mencapai tingkat pemukiman yang fungsional guna menunjang mutu 

kehidupan manusia. Namun, dalam hal ini Kabupaten Sleman belum 

mempunyai aturan yang khusus untuk rumah susun atau apartemen di 

Kabupaten Sleman itu sendiri. Sehingga masih menggunakan Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Bangunan 

Gedung. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor  2  Tahun  2012 

Tentang Bangunan Gedung Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa ―Bangunan 

Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana 

dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau 

berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam 

                                                      
5
  Pemerintah Kabupaten Sleman,  Letak dan Luas  Wilayah,  http://www.slemankab.go.id/profil-

kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah, Diakses pada tanggal 30 Januari 2017. 

http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah
http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah
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tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, 

kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.‖
6
   

Kehadiran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor  2  Tahun  2012 

Tentang Bangunan Gedung masih belum mengatasi pembangunan rumah 

susun atau apartemen di Kabupaaten Sleman karena belum adanya aturan 

yang pasti atau khusus terkait rumah susun itu sendiri, sehingga masih ada 

pembangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan aturan rumah susun 

yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Hal 

tersebut dibuktikan dengan hasil obervasi yang mana perizinan pertelaan 

belum diterbitkan namun sudah terjadi jual-beli satuan unit rumah susun, hal 

ini terjadi di Student Park Apartement. 

Aturan pada saat ini masih mengacu pada Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 

2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 

1 angka 1 menjelaskan bahwa ―Rumah susun adalah bangunan gedung 

bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah 

horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-

masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat 

                                                      
6
  Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Bangunan Gedung Pasal 1 

angka 5 
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hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah 

bersama.‖
7
 

Bertolak pada konstruksi pemikiran diatas, sejalan dengan 

perkembangan masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan suatu 

inovasi baru yang bisa mengakomodir segala permasalahan yang muncul. 

Begitu pula dalam hal pengaturan tentang apertelaan rumah susun juga 

mengalami perkembangan. Masyarakat tentu saja dapat menerima 

perkembangan pertelaan rumah susun sesuai dengan proporsinya masing-

masing asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan 

kesusilaan. 

Maka, keluarlah Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 Tentang 

Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun untuk 

mengakomodir pertelaan yang mengalami perkembangan dengan adanya 

pembangunan apartement di Kabupaten Sleman. Dengan adanya peraaturan 

tersebut seharusnya petelaan rumah susun di Kabupaten Sleman sudah tidak 

ada permasalahan lagi. Namun, dari hasil observasi di Student Park masih 

ditemukan pertelaan yang belum diterbitkan tetapi sudah terjadi jual-beli 

antara pengembang dan pembeli. Terkait dengan hal tersebut, muncul 

permasalahan dimana peran dan tanggung jawab Pemerintah untuk 

mengatasi perizinan pertelaan Student Park yang belum sesuai dengan 

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan 

                                                      
7
  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 1 angka 1 
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Akta Pemisahan Rumah Susun. Serta didukung dengan hasil wawancara 

dengan Didiek Setiawan selaku legal Student Park Apartement yaitu : 

―Pertelaan pada saat ini masih dalam proses, karena sertifikat 

laik fungsi sedang kami proses.‖ 

Permasalahan selanjutnya adalah pertelaan yang belum terbit di 

Student Park Apartement, namun sudah terjadi jual-beli satuan rumah susun 

antara pengembang dengan pembeli, hal ini merupakan permasalahan 

hukum yang jarang terjadi di Kabupaten Sleman. Peran Badan Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam hal pengesahan dan 

penerbitan pertelaan pun menjadi suatu pertanyaan besar dalam masalah ini. 

Adanya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan 

Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun menjadi dasar Penulis untuk 

proposal skripsi ini, penjualan satuan unit rumah susun tidak bisa dilakukan 

apabila pertelaan belum terbit. Pertelaan merupakan syarat untuk terbitnya 

Sertifikat Hak Milik Rumah Susun atas nama pengembang yang mana nanti 

akan menjadi atas nama pembeli apabila sudah terjadi jual-beli satuan 

rumah susun antara pembeli dan pengembang. 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk 

menulis skripsi dengan judul: Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 40 

Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan 

Rumah Susun (Studi Kasus Jual Beli Unit Rumah Susun Apartemen 

Student Park di Yogyakarta) yang mana objek penelitian Penulis yaitu 

Student Park Apartement berlokasi Jl. Seturan Raya No. 1, Seturan, Catur 
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Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281 dengan luas 

tanah Apartemen 1.676 m2, luas bangunan 9.958 m2, 8 lantai, dan 159 unit 

apartemen dan developer apartemen yaitu PT. Arta Jaya Sukses Makmur. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan 

tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 

2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah 

Susun terhadap apartemen Studen Park? 

2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Badan Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman terhadap pemenuhan 

prosedur pembangunan Apartemen Student Park berdasarkan 

Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan 

Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembangunan Apartemen 

Student Park. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses jual beli di Apartemen 

Student Park 



10 
   

 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman terkait akta 

pertelaan 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, 

manfaat praktis yang diharapkan diantaranya yaitu : 

a. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis sendiri yang sedang menuntut ilmu 

di fakultas hukum UNNES, dan sebagai seorang yang memiliki 

pengetahuan lebih khususnya di bidang hukum dari masyarkat 

awam setidaknya bisa menjadi modal bagi penulis yang 

nantinya akan terjun ke lapangan dalam dunia kerja untuk 

memberikan pelayanan bagi masyarakat. 

b. Bagi Mahasiswa 

Dapat digunakan sebagai wahana pengembangan ilmu 

Hukum tentang Hukum Apartemen serta untuk menambah 

wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis 

terhadap kenyataan yang ada mengenai proses pembagunan 

rumah susun dalam Perspektif hukum yang berlaku di 

Kabupaten Sleman. 

c. Bagi Instansi 
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Bagi Instansi penelitian ini dapat memberikan masukan 

terkait proses pembangunan rumah susun atau apartemen di 

Kabupaten Sleman. 

d. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan 

menambah wawasan mengenai pembangunan rumah susun atau 

apartemen di Kabupaten Sleman. 

e. Bagi Pemerintah 

Dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan 

supaya pembangunan rumah susun atau apartemen dapat 

berjalan sesuai aturan yang berlaku di Kabupaten Sleman. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian dan Istilah Dalam Sistem Rumah Susun 

2.1.1. Rumah Susun 

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun menyebutkan bahwa: 

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-

bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah 

horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang 

masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 

terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama.
8
 

 

Penjelasan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 

Tentang Rumah Susun selanjutnya menegaskan bahwa pengertian hukum 

dari rumah susun adalah istilah yang diberikan bagi bangunan gedung 

bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan 

vertikal yang terbagi dalam satuan-satuan yang masing-masing jelas 

batasbatasnya, ukuran dan luasnya, yang dapat dimiliki dan dihuni secara 

terpisah, ada bagian bersama dari bangunan tersebut, serta benda bersama 

dan tanah bersama yang diatasnys didirikan rumah susun yang karena sifat 

dan fungsinya harus digunakan dan dinikmati bersama dan tidak dapat 

dimiliki secara perorangan. 

Masih dalam pengertian rumah susun, rumah susun adalah suatu 

bangunan yang dibagi dalam kamar-kamar atau kelompok kamar yang 

                                                      
8
  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 1 angka 1 
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dipisahkan satu dengan lainnya dengan partisi, yang digunakan sebagai unit 

hunian.
9
 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tidak semua bangunan bertingkat dapat disebut rumah susun jika 

tidak memenuhi kualifikasi yuridis tersebut. 

2. Obyek hak terdiri dari satuan unit rumah susun itu sendiri, benda 

bersama, bagian bersama, dan tanah bersama, atau jika kita 

memisahkan hak kepemilikan terdiri hak/pemilikan perorangan dan 

hak/pemilikan bersama. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pengertian rumah susun 

dalam aspek hukum lebih menekankan kepada kepemilikan yang melekat 

pada konsep hunian bertingkat. Artinya, atas satuan rumah susun perlu 

dilakukan pemisahan kepemilikan agar masing-masing pembeli atau 

penghuni dapat memiliki satuan rumah susun yang terpisah dengan orang 

lain, termasuk kepemilikan atas benda bersama, tanah bersama dan bagian 

bersama yang dimiliki secara proporsional berdasarkan Nilai Perandingan 

Proporsionalnya. 

Adapun jenis-jenis rumah susun yaitu : 

1. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah.
10

 

                                                      
9
  R.G.S. Putra, 2011, Tinjauan Proyek Apartemen, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 

hal. 11 
10

  Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta 

Pemisahan Rumah Susun Pasal 1 angka 16 



14 
   

 

2. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan 

untuk mendapatkan keuntungan.
11

   

2.1.2. Hak Milik Atas Satuan Unit Rumah Susun 

Mengenai kepemilikan atas satuan rumah susun, bentuk kepemilikan 

yang dikenal adalah Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun (―SHMRS‖). 

SHMRS adalah bentuk kepemilikan yang diberikan terhadap pemegang hak 

atas Rumah Susun. Bentuk Hak milik atas rumah susun ini harus dibedakan 

dengan jenis hak milik terhadap rumah dan tanah pada umumnya. 

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun menjelaskan bahwa hak kepemilikan atas satuan rumah susun 

merupakan hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan 

yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan 

tanah bersama.
12

 

Terkait dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan 

tanah bersama yang memiliki hubungan erat dengan kepemilikan satuan unit 

rumah susun ini, Erwin Kallo dkk dalam buku berjudul Panduan Hukum 

untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Kondominium, Apartemen, dan 

Rusunami), menjelaskan bahwa kepemilikan perseorangan ialah hak 

kepemilikan seseorang yang telah membeli satuan unit rumah susun. Unit di 

sini adalah ruangan dalam bentuk geometrik tiga dimensi yang dibatasi oleh 

dinding dan digunakan secara terpisah atau tidak secara bersama-sama. Hak 

perseorangan ini biasanya akan tergambar dalam pertelaan rumah susun. 

                                                      
11

  Ibid. Pasal 1 angka 17 
12

  Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun 
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Pertelaan adalah penunjukan yang jelas atas batas masing-masing satuan 

rumah susun, bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, beserta Nilai 

Perbandingan Proporsionalnya (NPP) beserta uraiannya. Mengenai 

luas/ukuran unit satuan rumah susun (―sarusun‖) akan terlihat terlihat dan 

diuraikan dalam SHM Sarusun masing-masing pemilik. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

hak milik dalam UU Rumah Susun adalah Hak Milik Atas Rumah Susun 

(HMRS), yakni kepemilikan yang terpisah dari tanah bersama, bagian 

bersama, dan benda bersama. Dengan demikian, kepemilikan yang 

dimaksud adalah kepemilikan perseorangan yang didapat dari membeli 

satuan unit rumah susun (sarusun).
13

 

2.1.3. Satuan Rumah Susun 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 1 

angka 1 Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa ―Satuan rumah susun yang 

selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya 

digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan 

mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.‖
14

   

Satuan rumah susun adalah bagian yang utama dari sistem rumah 

susun yang tujuan utama peruntukannya digunakan secara terpisah sebagai 

tempat hunian, dengan syarat harus mempunyai sarana penghubung ke jalan 

umum, sehingga pemilik satuan rumah susun bebas menggunakan unit 

                                                      
13

  Tri Jata Ayu Pramesti, 2013, Perbedaan Hak Milik atas Tanah dengan Rumah Susun, 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt516c051e56cc3/perbedaan-hak-milik-atas-tanah-

dengan-rumah-susun, diakses pada tanggal 13 Mei 2017. 
14

  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 1 angka 1 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt516c051e56cc3/perbedaan-hak-milik-atas-tanah-dengan-rumah-susun
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt516c051e56cc3/perbedaan-hak-milik-atas-tanah-dengan-rumah-susun
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miliknya tanpa harus mengganggu atau melalui satuan rumah susun milik 

orang lain. 

Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1988 Tentang Rumah Susun menyebutkan bahwa  : 

Hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak pemilikan 

perseorangan yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas 

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

bersama atas tanah, semuanya merupakan satu kesatuan hak 

yang secara fungsional tidak terpisahkan.
15

 

 

Artinya pengembang diberi kebebasan atau peluang untuk 

menentukan batas-batas dari satuan rumah susun dapat berupa dinding 

permanen atau tembok, maupun dinding vertikal maya asalkan dinding 

stuktur dan langit-langit struktur tidak menjadi pemilikan perseorangan. 

Segala sesuatu yang berkaitan dengan struktur harus menjadi bagian 

bersama karena jika menjadi milik perseorangan akan ada ekses terhadap 

keamanan gedung secara keseluruhan. Dengan kata lain, batas atas (atap) 

dan batas bawah (lantai) dari setiap bangunan rumah susun atau apartemen 

harus jelas akan tetapi batas samping tidak harus dibatasi oleh dinding 

namun harus diberi garis batas yang jelas yang ditarik secara vertikal dan 

tidak dapat dihapus. 

Bagian dari rumah susun yang dimiliki secara perseorangan atau 

individual disebut dengan satuan rumah susun. Satuan rumah susun dapat 

dimiliki secara individual.  

                                                      
15

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

41 ayat (2) 
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Satuan rumah susun tersebut dimiliki oleh perseorangan atau badan 

hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pemilik 

satuan rumah susun harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas 

tanah bersama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 

36 dan 42 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hal tanah bersama berstatus 

hak milik, yang dapat memiliki satuan rumah susun yang bersangkutan, 

terbatas pada perseorangan, Warga negara Indonesia yang tidak memiliki 

kewarganegaraan ganda. Khusus untuk badan-badan hukum yang dapat 

memiliki satuan rumah susun di atas tanah hak milik bersama, adalah 

badan-badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 1963 diantaranya Bank-Bank yang didirikan oleh negara, badan-

badan sosial dan keagamaan serta koperasi pertanian yang memenuhi syarat.  

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang 

bersifat perseorangan dan terpisah. Bahwa dalam rangka menjamin 

kepastian hak bagi pemilikan satuan rumah susun, diberikan alat 

pembuktian yang kuat berupa sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. 

Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun tersebut terdiri atas : 

1.  Salinan buku tanah dan surat ukur hak tanah bersama menurut 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.                       

2.  Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan yang 

menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki.  

3.  Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda 

bersama dan tanah bersama yang bersangkutan.  
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Hak milik atas satuan rumah susun yang dimaksud dalam Pasal 8 

UURS tersebut meliputi hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersama, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dengan satuan rumah susun yang bersangkutan.
16

 

2.1.4. Tanah Bersama 

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun menyebutkan bahwa ―Tanah bersama adalah sebidang tanah 

hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak 

bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan 

ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.‖
17

  

2.1.5. Bagian Bersama 

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun menyebutkan bahwa ―Bagian bersama adalah bagian rumah 

susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam 

kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.‖
18

 Bagian bersama yaitu 

Bagian dari rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah 

susun.  

                                                      
16

  repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20432/3/Chapter%20II.pdf. diakses pada tanggal 26 

Januari 2017 
17

  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 1 angka 4 
18

  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 1 angka 5 
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Contoh : lift, tangga, lorong, pondasi, atap bangunan, ruang untuk 

umum, talang air, pipa-pipa, jaringan listrik, gas, selasar, dan 

telekomunikasi.
19

 

2.1.6. Benda Bersama 

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun menyebutkan bahwa ―Benda bersama adalah benda yang 

bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki 

bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.‖
20

 Benda bersama 

yaitu Benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi dimiliki 

bersama secara terpisah untuk pemakaian bersama, yang sifatnya terpisah 

dari struktur bangunan rumah susun. 

Contoh : tanaman, bangunan pertanaman, bangunan sarana sosial, 

tempat ibadah, tempat bermain, tempat parkir.
21

 

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

1988 Tentang Rumah Susun menyebutkan bahwa ―Benda bersama harus 

mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang memenuhi persyaratan 

dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan keserasian 

lingkungan guna menjamin keamanan dan kenikmatan para penghuni 

maupun pihak-pihak lain, dengan memperhatikan keselarasan, 

keseimbangan, dan keterpaduan.
22

‖ 

 

                                                      
19

  Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 25 ayat (1) 
20

  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 1 angka 6 
21

  Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 25 ayat (1) 
22

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

21 
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2.1.7.Pertelaan 

Pasal 1 angka 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 

Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun 

menyebutkan bahwa ―Pertelaan adalah penjelasan tentang uraian, gambar 

dan batas secara jelas baik vertikal maupun horizontal dari masing-masing 

satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama 

beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya.‖
23

 

Jadi, yang dimaksud pertelaan bukanlah dipecahkannya sertifikat 

induk, tapi merupakan suatu keterangan atau penjelasan dalam bentuk 

gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang 

mengandung nilai perbandingan proporsional. 

2.1.8.Akta Pemisahan 

Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 

Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun 

menyebutkan bahwa : 

 

Akta Pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas 

satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan 

tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk 

gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan 

horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
24

 

 

 

 

                                                      
23

  Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta 

Pemisahan Rumah Susun Pasal 1 angka 13 
24

  Ibid. Pasal 1 angka 14 
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2.1.9.Gambar Pertelaan 

Pasal 1 angka 15 Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 

Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun 

menyebutkan bahwa : 

Gambar Pertelaan adalah gambar yang menjelaskan bentuk dan 

batasbatas secara jelas baik vertikal maupun horisontal dari 

masing masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda 

bersama dan tanah bersama beserta notasi penomoran 

tower/blok, lantai, nomor unit masing-masing satuan rumah 

susun, notasi mengenai bagian bersama, benda bersama dan 

tanah bersama.
25

 

 

2.1.10.Nilai Perbandingan Proporsional 

Pasal 1 angka 20 Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 

Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun 

menyebutkan bahwa : 

Nilai perbandingan proporsional yang selanjutnya disingkat 

NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara 

sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan 

tanah bersama yang dihitung nilai sarusun yang bersangkutan 

terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada 

waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan 

biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan 

harga jualnya.
26

 

 

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1988 Tentang Rumah Susun (―PP No. 4/1988‖) menjelaskan definisi 

Nilai Perbandingan Proposional yaitu, angka yang menunjukan 

perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, 

benda bersama, dan tanah bersama. 

                                                      
25

  Ibid. Pasal 1 angka 15 
26

  Ibid. Pasal 1 angka 20 
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Nilai Perbandingan Proposional ini dapat dihitung dengan 

menggunakan 2 (dua) cara, yaitu: 

1. Berdasarkan luas atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan 

terhadap jumlah luas bangunan 

2. Nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu penyelenggara 

pembangunan untuk pertama kali memperhitungkan biaya 

pembangunan secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. 

Penjelasan pada Pasal tersebut diatas menyebutkan bahwa Nilai 

Perbandingan Proporsional dari satuan rumah susun dimaksud, dihitung 

pada saat penyelenggara pembangunan menghitung keseluruhan biaya 

pembangunan. Harga masing-masing satuan susun rumah susun terhadap 

harga bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama pada saat 

perhitungan keseluruhan biaya pembangunan digunakan sebagai dasar 

perhitungan Nilai Perbandingan Proposional. Nilai Perbandingan 

Proposional tersebut dipakai sebagai dasar untuk mengadakan pemisahan 

dan penerbitan ―sertifikat hak milik atas satuan rumah susun‖, dan juga 

sebagai dasar untuk menentukan hak dan kewajiban terhadap pemilikan dan 

pengelolaaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
27

 

2.1.11.Sertifikat Laik Fungsi 

Pasal 1 angka 21 Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 

Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun 

menyebutkan bahwa ―Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF 

                                                      
27

  Widyana, Sofie, 2016, Fungsi dari Nilai Perbandingan Proporsional bagi Pemilik Rumah 

Susun,  https://www.hukumproperti.com/rumah-susun/fungsi-dari-nilai-perbandingan-

proporsional-bagi-pemilik-rumah-susun/. Diakses pada tanggal 26 Januari 207 

https://www.hukumproperti.com/rumah-susun/fungsi-dari-nilai-perbandingan-proporsional-bagi-pemilik-rumah-susun/
https://www.hukumproperti.com/rumah-susun/fungsi-dari-nilai-perbandingan-proporsional-bagi-pemilik-rumah-susun/
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adalah sertifikasi yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung baik 

secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan.‖
28

 

2.1.12.Perhimpunan Pemilik dan Penghuni 

Sebelum pada pengertian Perhimpunan Pemilik dan Penghuni, kita 

harus mengetahui apa itu pemilik dan apa itu penghuni yang mana 

dijelaskan pada Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 

Tentang Rumah Susun menyebutkan bahwa ―Pemilik adalah setiap orang 

yang memiliki sarusun.‖ Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2011 Tentang Rumah Susun menyebutkan bahwa ―Penghuni adalah orang 

yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik.‖   

Kemudian, pengertian Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan 

Rumah Susun dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perhimpunan Pemilik Dan 

Penghuni Satuan Rumah Susun menyebutkan bahwa ―Perhimpunan Pemilik 

dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PPPSRS 

adalah Badan Hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni 

rumah susun.‖
29

 

Pembentukan PPPSRS dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perhimpunan Pemilik 

                                                      
28

  Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta 

Pemisahan Rumah Susun Pasal 1 angka 21 
29

  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perhimpunan Pemilik Dan 

Penghuni Satuan Rumah Susun Pasal 1 angka 1 
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Dan Penghuni Satuan Rumah Susun menjelaskan bahwa ―Pembentukan 

PPPSRS dilakukan dengan pembuatan akta yang disahkan oleh Walikota.‖
30

 

Tujuan pembentukan PPPSRS telah dijelaskan Pasal 3 ayat (3) 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perhimpunan 

Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun yaitu ―PPPSRS dibentuk untuk 

mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan 

pengelolaan dan penghunian benda bersama, bagian bersama, dan tanah 

bersama.‖
31

 

 

2.2. Pembangunan Rumah Susun 

Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah yang 

jumlahnya terbatas, terutama bagi pembangunan perumahan dan 

permukiman, serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama di daerah-

daerah yang berpenduduk padat, maka perlu adanya pembangunan rumah 

susun, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Apalagi jika 

dihubungkan dengan hak asasi, maka tempat tinggal (perumahan dan 

permukiman) merupakan hak bagi setiap Warga Negara, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kebutuhan dasar 

tersebut wajib dihormati, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan oleh 

Pemerintah.
32

 

                                                      
30

  Ibid. Pasal 3 ayat (1) 
31

  Ibid. Pasal 3 ayat (3) 
32

  Rosmidi, Mimi dan Imam Koeswahyono, 2010, Konsepsi Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

dalam Hukum Agraria, Setara Press, Malang, hal.12. 
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Jika kita melihat, perumahan dan tempat usaha merupakan kebutuhan 

dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 

pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina dan 

dikembangkan demi kelangsungan kehidupan masyarakat. Perumahan dan 

tempat usaha di tengah kota merupakan kebutuhan mutlak bagi mereka yang 

menginginkan kepraktisan.
33

 

Menyadari kenyataan tersebut, perlu kiranya dikembangkan suatu 

konsep Pembangunan Perumahan yang dapat dihuni secara bersama-sama 

dalam suatu bangunan bertingkat, yang dibagi-bagi atas bagian-bagian 

secara terpisah, baik vertikal atau horizontal untuk masing-masing 

penghuni. Dengan demikian dikota-kota besar perlu diarahkan 

pembangunan  perumahan dan permukiman yang terutama sepenuhnya pada 

pembangunan Rumah Susun. 

Adapun tujuan dalam pembangunan rumah susun menurut Prof. Boedi 

Harsono adalah:   

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, 

dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah-

daerah yang berpenduduk padat dan hanya tersedia luas tanah 

yang terbatas. Dalam pembangunannya diperhatikan antara lain 

kepastian hukum dalam penguasaan dan keamnan dan 

pemanfaatannya, kelestarian sumber daya alam yang 

bersangkutan serta penciptaan lingkungan pemukiman yang 

nyaman, lengkap, serasi dan seimbang.
34

 

 

Tujuan pembangunan perumahan dan pemukiman yang lain adalah 

agar setiap orang dapat menempati perumahan yang sehat untuk mendukung 

                                                      
33

  Soni Harsono, 1991, Aspek Pertanahan Dalam Rumah Susun, Sinar Grafika, Jakarta, hal.23. 
34

  Boedi Harsono, 1997, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 

Pelaksanaannya, cet. 7, Djambatan, Jakarta, hal. 321. 
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kelangsungan dan peningkatan kesejahteraan sosialnya. Karena sasaran 

pembangunan perumahan dan pemukiman adalah tertata dan tersedianya 

perumahan dan pemukiman secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat, 

terutama bagi golongan masyarakat rendah.
35

 

Masyarakat pada umumnya ingin memiliki rumah susun yang mana 

sangat nyaman karena adanya berbagai fasilitas yang tersedia di rumah 

susun. Tidak heran jika rumah susun saat ini berkembang pesat di setiap 

kota besar, selain untuk menghemat lahan yang semakin sempit namun juga 

masyarakat lebih senang dengan rumah susun. 

Adanya ketertarikan masyarakat akan rumah susun, maka pihak 

pengembang rumah susun berlomba-lomba untuk menjual satuan unit 

rumah susun masing-masing. Penjualan satuan unit rumah susun dilakukan 

dengan 2 cara, yaitu :  

1. Sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan 

Rumah susun komersial yang belum terlihat secara fisik telah 

dijual bahkan biasanya pemasaran unit rumah susun komersial ini 

sebelum tiang pancang dibangun, pengembang menawarkannya 

melalui pameran-pameran ataupun  stand-stand di mal. Hal ini 

menjadi wajar bagi para pengembang, ingin memastikan unitnya laku 

terjual sebelum rumah susun komersial tersebut dibangun. Namun 

tentu saja pengembang yang menawarkan unit yang belum mulai 

dibangun ini harus sudah memiliki kelengkapan dokumen 

                                                      
35

  S. Margaretha Saragih, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 3. 
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pembangunannya. Pengembang biasanya telah memiliki contoh unit 

yang akan dibangun sehingga calon pembeli bisa melihat atau 

memiliki gambaran akan unit yang hendak dibeli. Investor akan 

memutuskan untuk membeli atau tidak membeli unit tersebut.
36

  

Dalam hal ini pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran 

terlebih dahulu dan membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) di 

hadapan notaris. 

Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum 

pembangunan rumah susun dilaksanakan. Dalam hal pemasaran 

dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan, pelaku 

pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki :
37

   

a. kepastian peruntukan ruang;  

b. kepastian hak atas tanah;  

c. kepastian status penguasaan rumah susun;   

d. perizinan pembangunan rumah susun; dan  

e. jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.  

Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah 

susun, segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan 

dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual 

beli (PPJB) bagi para pihak.   

                                                      
36

  Rakhma Yulia Hastuty, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli 

Rumah Susun Komersial Yang Belum Dibangun, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, hal. 8 
37

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 42 

ayat (2) 
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Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun 

selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan 

notaris.
38

  

PPJB dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
39

  

a.  status kepemilikan tanah;  

b. kepemilikan IMB;  

c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;   

d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan  

e. hal yang diperjanjikan. 

 

2. Sesudah pembangunan rumah susun dilaksanakan 

Jika pembangunan rumah susun selesai, maka dapat dilakukan 

penjualan sertifikat unit satuan rumah susun yang berbentuk sertifikat 

kepemilkan masing-masing unit rumah susun. 

Dalam praktiknya, penjualan atas unit rumah yang masih terikat 

dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (―PPJB‖) dapat dilakukan 

dengan cara membuat perjanjian pengalihan hak. Yang dimaksud 

dengan perjanjian pengalihan hak tersebut adalah perjanjian untuk 

mengalihkan PPJB dari penjual kepada pembeli. Dengan adanya 

perjanjian tersebut, maka pihak pembeli akan menggantikan posisi 

penjual melalui PPJB atas pembelian satuan unit rumah susun dari 

pengembang (developer) perumahan. Sehingga, penandatanganan 

                                                      
38

  Ibid. Pasal 43 ayat (1) 
39

  Ibid. Pasal 43 ayat (2) 
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Akta Jual Beli (―AJB‖) akan dapat dilakukan langsung oleh pembeli 

dengan pengembang (developer).  

Namun, harap diperhatikan bahwa untuk melakukan pengalihan 

PPJB biasanya wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur 

dalam PPJB itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya terlebih dahulu 

mengkaji ketentuan di dalam PPJB yang mengatur tentang pengalihan 

PPJB kepada pihak ketiga. Sebagai contoh, dalam praktiknya untuk 

mengalihkan PPJB, maka diperlukan suatu persetujuan dari 

pengembang (developer) atas pengalihan tersebut, yang disertai 

dengan kewajiban untuk membayar biaya administrasi. Lebih lanjut, 

oleh karena rumah susun tersebut merupakan objek KPR dari bank, 

maka terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan. Misalnya, 

sebelum atau bersamaan dengan ditandatanganinya pengalihan PPJB, 

maka selaku debitur dari bank wajib melunasi seluruh utang KPR 

tersebut kepada bank. Selain itu, apabila terdapat jaminan hak 

tanggungan di atas tanah, maka wajib memastikan bahwa tanah 

tersebut akan diroya. Namun, terkait dengan alternatif ini, maka 

pmebeli harus mempelajari terlebih dahulu perjanjian KPR antara 

pembeli dengan pihak bank.  

Alternatif lain yang dapat digunakan adalah dengan melakukan 

oper kredit. Pada praktiknya, oper kredit tersebut dapat dilakukan 

dengan suatu perjanjian pengalihan hutang (novasi), sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1413 ayat (2) jo. Pasal 1415 Kitab Undang-Undang 
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Hukum Perdata (―KUHPer‖). Oper kredit tersebut dilakukan dengan 

cara pembaruan utang, yang mana debitur baru ditunjuk untuk 

menggantikan debitur lama. Debitur lama tersebut oleh kreditur, 

dalam hal ini adalah bank, dibebaskan dari perikatannya. Pada 

kebiasannya, bank akan menerbitkan Surat Persetujuan Alih Debitur, 

yang kemudian akan disusul dengan pelaksanaan perjanjian oper 

kredit. Dengan demikian, untuk selanjutnya debitur barulah yang akan 

membayar dan bertanggung jawab terhadap seluruh KPR atas rumah 

tersebut. 

Setelah perjanjian pengalihan PPJB telah ditandatangani, kredit 

KPR telah dilunasi oleh pembeli baru (debitur baru), dan seluruh 

persyaratan untuk menandatangani AJB dalam PPJB telah dipenuhi, 

maka si pembeli baru (debitur baru) dapat menandatangani AJB di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (―PPAT‖).  

Adapun, pelaksanaan atas penandatanganan AJB akan dilakukan 

sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam PPJB. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, 

penandatanganan AJB atas tanah dan bangunan rumah harus 

ditandatangani oleh penjual dan pembeli di hadapan PPAT, dalam hal 

telah dipenuhi aspek-aspek sebagai berikut :
40

 

a.       Bangunan rumah telah selesai dibangun dan siap dihuni; 

                                                      
40

  Rama Mahendra, 2013, Prosedur Menjual Rumah dengan Dasar PPJB, 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5098d3928a7bf/prosedur-menjual-rumah-dengan-

dasar-ppjb . diakses pada tanggal 27 Januari 2017 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5098d3928a7bf/prosedur-menjual-rumah-dengan-dasar-ppjb
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5098d3928a7bf/prosedur-menjual-rumah-dengan-dasar-ppjb
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b Pembeli telah membayar lunas seluruh harga tanah dan 

bangunan rumah, beserta pajak dan biaya-biaya lainnya yang 

terkait dengan itu; dan 

c Proses permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah sudah 

selesai diproses, dan sertifikat Hak Guna Bangunan terdaftar 

atas nama penjual. 

Terdapat dua aspek kepemilikan Rumah Susun, yaitu 

kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama. Kepemilikan pribadi 

berupa pemilikan atas Satuan Rumah Susun (SRS) dan kepemilikan 

bersama terdiri atas  bagian bersama, benda bersama, dan tanah 

bersama.
41

 

2.2.1. Prosedur Pembangunan Rumah Susun 

Berikut adalah tata cara urutan perizinan pembagunan rumah susun 

yaitu : 

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 

Izin peruntukan penggunaan tanah disebutkan dalam Pasal 1 

huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 

Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang berbunyi : 

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin 

atas penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan  

dalam rangka kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk 

keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, 

                                                      
41

  Siti As’adah Hijriwati, 2012, Implementasi Pencanangan Kebijakan Kawasan Bebas Kumuh 

Melalui Hunian Model Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) Di Kota Pekalongan, 

Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, hal. 5. 
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sosial budaya, dan lingkungan sesuai dengan rencana tata 

ruang.
42

 

 

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah terdiri dari: 

a. Izin lokasi 

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala 

Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin 

Lokasi  menyebutkan bahwa : 

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada 

perusahaan untuk memperoleh tanah yang 

diperlukan dalam rangka penanaman midal yang 

berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan 

untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan 

usaha penanaman modalnya.
43

  

 

Sekarang izin lokasi sudah terdapat pada peraturan baru 

yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 

Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi. Pengertian izin lokasi terdapat 

pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi yang menyebutkan 

bahwa :
44

 

izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada 

perusahaan untuk memperoleh tanah yang 

diperlukan dalam rangka penanaman modal yang 

berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, danuntuk 

menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha 

penanaman modalnya. 

 

                                                      
42

 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah Pasal 1 huruf f 
43

  Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 

Tentang Izin Lokasi  Pasal 1 angka 1 
44

  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi Pasal 1 

angka 1 
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Dalam Pemerintah Kabupaten Sleman juga menjelaskan 

izin lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib 

dimiliki perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan 

dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin 

pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna 

keperluan usaha penanaman modal, dengan batasan keluasan 

sebagai berikut:
45

 

1)  Untuk usaha pertanian > 25 Ha,  

2)  Untuk usaha non pertanian > 1 Ha. 

Adapun persyaratan permohonan izin lokasi sebagai 

berikut: 

1)   Foto kopi kartu tanda penduduk pemohon, 

2)   Foto kopi nomor wajib pajak pemohon, 

3)   Foto kopi akte pendirian perusahaan yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, 

4)   Gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang 

dimohon, 

5)   Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang 

kesanggupan akan memberikan ganti kerugian dan atau 

menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah 

yang berhak atas tanah, 

                                                      
45

  http://perijinan.slemankab.go.id/index.php?mod=license&sub=licenseDetailPO&act= 

view&typ=html&izin=96 . diakses pada tanggal 27 Januari 2017 

http://perijinan.slemankab.go.id/index.php?mod=license&sub=licenseDetailPO&act
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6)   Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang 

kerelaan dari pemilik hak atas tanah, 

7)   Foto kopi bukti kepemilikan tanah yang 

direncanakan akan diperoleh, 

8)   Foto kopi surat pemberitahuan pajakbumi dan 

bangunan terutang dari tanah yang direncanakan akan 

diperoleh, 

9)   Uraian rencana proyek yang akan dibangun 

(proposal) dengan ditandatangani oleh pemohon, 

10)   Site plan sementara, 

11)   Salinan surat persetujuan penanaman modal dari 

Presiden/BKPM/BKPMD bagi perusahaan PMA/PMDN, 

12)   Surat pernyataan dengan materai cukup tentang 

tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon 

dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan grup 

pemohon.
46

 

b. Izin Pemanfaatan Tanah 

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 

Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan 

Tanah menyebutkan izin pemanfaatan tanah adalah sebagai 

berikut :
47
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  http://bpmppt.slemankab.go.id/izin-peruntukan-penggunaan-tanah/, diakses pada tanggal 27 
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47

  Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah Pasal 11 ayat (1) 

http://bpmppt.slemankab.go.id/izin-peruntukan-penggunaan-tanah/


35 
   

 

 

Izin pemanfaatan tanah adalah izin peruntukan 

penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi 

dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan 

dan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan 

peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang 

dilakukan, dengan batasan keluasan sebagai berikut:  

1) Untuk usaha pertanian ≤ 25 Ha,  

2) Untuk usaha non pertanian ≤   1 Ha,  

3) Untuk kegiatan bidang sosial dan keagamaan 

tanpa batasan keluasan.   

 

Adapun persyaratan permohonan izin pemanfaatan tanah 

sebagai berikut:
48

 

1)   Foto kopi kartu tanda penduduk pemohon, 

2)   Foto kopi nomor pokok wajib pajak pemohon, 

3)   Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, 

4)   Gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang 

dimohon, 

5)   Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang 

kesanggupan akan memberikan ganti kerugian dan atau 

menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah 

yang berhak atas tanah, 

6)   Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang 

kerelaan dari pemilik hak atas tanah, 

                                                      
48

  http://bpmppt.slemankab.go.id/izin-peruntukan-penggunaan-tanah/ . diakses pada tanggal 27 
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7)   Foto kopi bukti kepemilikan tanah yang 

direncanakan akan diperoleh, 

8)   Foto kopi surat pemberitahuan pajak bumi dan 

bangunan terutang dari tanah yang direncanakan akan 

diperoleh, 

9)   Uraian rencana proyek yang akan dibangun 

(proposal) dengan ditandatangani oleh pemohon, 

10)   Site plan sementara, 

11)   Salinan surat persetujuan penanaman modal dari 

Presiden/BKPM/BKPMD bagi perusahaan PMA/PMDN, 

12)   Surat pernyataan dengan materai cukup tentang 

tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon 

dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan grup 

pemohon. 

2. Izin Prinsip 

Izin prinsip adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah 

kepada badan usaha atau perorangan yang akan melakukan investasi 

di suatu daerah. Dengan surat izin prinsip ini, seorang pengusaha atau 

badan usaha baru bisa melakukan usaha atau investasi di suatu 

daerah.
49
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  Henry S. Siswosoediro, 2008, Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen. Transmedia 

Pustaka, Jakarta, hal. 22 
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Berikut adalah tata cara pengajuan izin prinsip di Kabupaten 

Sleman :
50

 

Bagi pemohon yang belum berbadan usaha indonesia : 

a.  Keterangan Pemohon 

1) Dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar 

melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang 

masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP); 

2) Dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar 

melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan 

perubahannya lengkap dengan pengesahan dan 

persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan 

HAM serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

perusahaan. 

b.  Keterangan Rencana Penanaman Modal 

Keterangan rencana kegiatan : 

1)   Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow 

chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail 

uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan 

baku; 

2)   Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 

                                                      
50
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Bagi pemohon yang telah berbadan hukum Indonesia : 

a.  Keterangan Pemohon  

1)   Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan 

perubahannya; 

2)   Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan 

dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari 

Menteri Hukum dan HAM; 

3)   Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

perusahaan; 

4)   Bukti diri pemegang saham, berupa : 

o Dalam Hal Pemegang Saham Adalah Perseorangan 

Indonesia, Agar Melampirkan Rekaman Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) Yang Masih Berlaku Dan 

Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

o Dalam Hal Pemegang Saham Adalah Badan Hukum 

Indonesia Agar Melampirkan Rekaman Akta 

Pendirian Perusahaan Dan Perubahannya Lengkap 

Dengan Pengesahan Dan Persetujuan/ 

Pemberitahuan Dari Menteri Hukum Dan HAM 

Serta Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Perusahaan. 
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b.  Keterangan Rencana Penanaman Modal 

1)   Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat 

Persetujuan Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila 

ada, 

2)   Keterangan rencana kegiatan, : 

Untuk Industri, Berupa Diagram Alir Produksi 

(Flow Chart Of Production) Dilengkapi Dengan 

Penjelasan Detail Uraian Proses Produksi Dengan 

Mencantumkan Jenis Bahan Baku; 

Untuk Sektor Jasa, Berupa Uraian Kegiatan Yang 

Akan Dilakukan Dan Penjelasan Produk Jasa Yang 

Dihasilkan; 

Rekomendasi Dari Instansi Pemerintah Terkait 

Apabila Dipersyaratkan; 

Khusus Untuk Proyek Perluasan Dalam Bidang 

Usaha Industri, Melampirkan Rekapitulasi Kapasitas 

Produksi Terhadap Jenis Produksi Barang Yang Sama 

(KBLI), Di Lokasi Yang Sama Atas Seluruh Persetujuan 

Yang Dimiliki Oleh Perusahaan 

3)   Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, 

permohonan dilampiri : 

Kesepakatan Para Pemegang Saham Dalam 

Perseroan Yang Dituangkan Dalam Bentuk :  
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Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) Yang Sah Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan 

Dan Telah Dicatat (Waarmerking) Oleh Notaris Sesuai 

Dengan Tempat Kedudukan Perusahaan Dalam Akta, 

Atau; Keputusan Sirkular Yang Ditandatangani Oleh 

Seluruh Pemegang Saham Dan Telah Dicatat 

(Waarmerking) Oleh Notaris Sesuai Dengan Tempat 

Kedudukan Perusahaan Dalam Akta, Atau;  

Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara 

Rapat Dalam Bentuk Akta Notaris, Yang Memenuhi 

Ketentuan Pasal 21 Dan Bab VI Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dilengkapi 

Dengan Bukti Diri Pemegang Saham Baru Yang Secara 

Tegas Mencantumkan Posisi Kepemilikan Saham Terakhir 

Yang Telah Disepakati Dengan Nilai Nominal Saham 

Masing-Masing Para Pemegang Saham; 

Melampirkan Bukti Diri Para Pemegang Saham 

Baru, Apabila Ada, Dalam Bentuk Sebagaimana 

Tercantum Dalam Persyaratan Butir I. Keterangan 

Pemohon; 

Melampirkan Kronologis Penyertaan Dalam Modal 

Perseroan Yang Dinyatakan Dalam 3 (Tiga) Akta 

Perubahan Terakhir Yang Telah Disetujui Menteri Hukum 
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Dan HAM (Apabila Diperlukan Sejak Pendirian 

Perusahaan Sampai Dengan Permohonan Terakhir); 

Neraca Keuangan Perusahaan Apabila Sumber 

Pembiayaan Dibiayai Melalui Laba Ditanam Kembali; 

Khusus Untuk Permohonan Dalam Rangka Memulai 

Usaha Sebagai Penanaman Modal Asing Atau Penanaman 

Modal Dalam Negeri (Alih Status), Wajib Melampirkan 

Daftar Nama Anak Perusahaan Yang Sahamnya Dimiliki 

Secara Langsung Oleh Perusahaan. 

4)   Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 

periode laporan terakhir (untuk permohonan perluasan dan 

alih status); 

5)   Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. 

3. Site Plan 

Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Sleman  Nomor : 18 

/Per.Bup/A/2005 Tentang Persyaratan Tata Bangunan Dan 

Lingkungan  menyebutkan bahwa ―Site plan adalah rencana tapak, 

suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata 

bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik dan fasilitas 

lingkungan.‖
51
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  Peraturan Bupati Sleman  Nomor : 18 /Per.Bup/A/2005 Tentang Persyaratan Tata Bangunan 

Dan Lingkungan Pasal 1 angka 8 
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Site plan disusun dalam bentuk :
52

 

a. Gambar rencana tapak lingkungan (site plan) berskala 1:200 

(satu berbanding dua ratus) sampai dengan 1:1000 (satu 

berbanding seribu) sebagai rencana risk yang dilengkapi notasi 

atau menyesuaikan dengan format kertas, minimal kertas A2 

yang memuat tentang gambar persil, rencana blok bangunan, 

rencana jalan, drainase, sumur resapan air hujan dan air limbah, 

taman,. sempadan, bak sampah, dan sebagainya,  

b. Tabel yang berisi keterangan tentang luas lahan, luas. bangunan, 

prosentase prasarana dan fasilitas lingkungan terhadap luas 

lahan, koefisien dasar bangunan, sempadan, dan sebagainya; dan  

c. Untuk bangunan yang berlantai lebih dari satu harus 

melampirkan gambar denah tiap lantai yang akan dibangun. 

Materi site plan perhotelan/villa/motel/apartemen clan 

sejenisnya terdiri atas :
53

  

a.  Prasarana lingkungan, meliputi:  

1) Jalan lingkungan pedestrian;  

2) Saluran pembuangan air hujan;  

3) Peresapan air hujan;  

4) Saluran pembuangan air limbah;  

5) Peresapan air limbah;  

6) Bak sampah;  
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  Ibid. Pasal 9 
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  Ibid. Pasal 20 
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7) Jaringan/alat pemadam kebakaran;  

b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:  

1) Ruang terbuka/taman;  

2) Tempat parkir,  

3) Tempat pedagang kecil;  

4) Pintu dan tangga.darurat untuk bangunan lebih dari 2 

lantai.  

c. Fasilitas ruang, minimal meliputi:  

1) Kamar ticlur,  

2) Ruang tunggu/lobby;  

3) Ruang ibadah;  

4) Ruang rapat;  

5) Kantor pengelola;  

6) Kamar mandi/WC.  

7) Pos keamanan.  

d. Persyaratan lingkungan, meliputi:  

1) KDB, KLB, clan KDH;  

2) Sempalan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan 

tinggi, mata air; ruang,bebas terhaclap cagar budaya clan 

ketinggian bangunan. 
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Permohonan pengesahan Site plan adalah izin atas pengesahan 

gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala 

unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.  

Site plan memberikan petunjuk/arahan bagi kegiatan rencana 

pembangunan yang akan dilaksanakan terutama yang berkaitan 

dengan Building Coverage Ratio (BCR). 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengesahan site plan 

:
54

 

a.   Foto Copy KTP Pemohon 

b.   Fotocopy PBB tahun berjalan 

c.   Fotocopy SPPL / UKL-UPL / Amdal. 

d.   Fotocopy akta pendirian PT, jika pemohon adalah badan 

hukum. 

e.   Fotocopy sertifikat tanah atas nama pemilik izin. 

f.   Fotocopy sewa menyewa / kerjasama atas tanah, jika 

pemilik izin bukan pemilik tanah. 

g.   Gambar site plan sesuai peraturan yang berlaku. 

h.   Surat Kuasa/Surat Tugas di atas kertas Bermaterai 

Rp.6.000,00 dilengkapi KTP pemegang surat kuasa/surat tugas 

i.   Surat Rekomendasi dari Dinas Kimpraswil Propinsi 

j.   Surat Rekomendasi dari Dinas Kimpraswil Provinsi, jika 

berbatasan dengan sungai atau jika membuat jembatan. 
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k.   Surat Rekomendasi dari Dinas Pengairan, Pertambangan 

dan Penanggulangan Bencana Alam jika lahan/bangunan 

berbatasan dengan saluran irigasi, atau jika menutup saluran 

irigasi. 

Prosedur untuk mendapatkan perizinan :
55

 

a.   Pemohon mengambil formulir permohonan di Dinas 

Pemukiman, Prasarana dan Wilayah Seksi STBL 

b.   Pemohon menyerahkan Formulir yang telah diisi beserta 

berkas syarat pengajuan permohonan ke Dinas Pemukiman, 

Prasarana dan Wilayah Seksi STBL 

c.   Dilakukan survey lokasi oleh Petugas Survey Dinas 

Pemukiman, Prasarana dan Wilayah Seksi STBL 

d.   Analisa hasil survey lokasi sebagai dasar untuk membuat 

izin atau menolak permohonan. 

e.   Penetapan surat izin / rekomendasi. 

f.   Pemohon mengambil surat izin atau rekomendasi di Dinas 

Pemukiman, Prasarana dan Wilayah Seksi STBL 

4. AMDAL/UKL-UPL 

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 

lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah 

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 

tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan 
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bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan.
56

 

Jadi setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak 

terhadap  lingkungan hidup  perlu  dianalisis  sejak  perencanaannya 

sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan 

dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.   

Untuk kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan hidup 

dikecualikan dari  kewajiban menyusun dokumen Amdal dan 

diwajibkan menyusun dokumen UKLUPL apabila :
57

  

a. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan 

yang telah memiliki Amdal kawasan;  

b. Rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada 

kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang 

kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota setelah diketahui kapasitas daya dukung dan 

daya tampung lingkungan berdasarkan hasil kajian lingkungan 

hidup strategis; atau  

c. Usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap 

darurat bencana. 

 

Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL berfungsi  untuk :
58
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a. Memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan 

terkena dampak; dan   

b. Sebagai dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk 

melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.   

  

Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL bertujuan untuk :
59

  

a. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk 

kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang; dan  

b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.  

Syarat-syarat penyusunan UKL-UPL yaitu : 

a. Dokumen UKL-UPL atau SPPL wajib disusun oleh pemrakarsa 

setelah izin lokasi sebelum pra-konstruksi.  

b. Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL menjadi tanggung 

jawab pemrakarsa.  

c. Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL dapat dikerjakan 

sendiri oleh pemrakarsa atau dengan memakai jasa pihak ketiga 

yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan.   

d. Penyusunan dokumen UKL-UPL harus sesuai dengan rencana 

tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang 

kawasan setempat.  

e. Apabila dokumen UKL-UPL lokasinya tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang 
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kawasan,  dokumen UKL-UPL ditolak  disahkan dan 

dikembalikan kepada pemrakarsa dan/atau penanggung jawab 

rencana usaha dan/atau kegiatan.  

  

Tata cara pengajuan dan pemberian rekomendasi  dokumen 

UKL-UPL atau SPPL yaitu : 

Pengajuan dan pengesahan dokumen UKL-UPL atau SPPL 

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:   

a. UKL-UPL:  

1) Pemrakarsa mengajukan dokumen UKL-UPL atau SPPL 

kepada  Kepala BLH DIY sebanyak 10 (sepuluh) 

eksemplar.  

2) Pengajuan dokumen UKL-UPL dilakukan bersamaan 

dengan pengajuan permohonan izin lingkungan.   

3) Pemeriksaan dokumen UKL-UPL.   

b. SPPL:  

1) Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada BLH DIY 

sebanyak 3 (tiga) eksemplar;   

2) Pemeriksanaan SPPL.  

Tanggapan tertulis terhadap hasil pemeriksaan yang kurang 

lengkap persyaratannya dan perbaikan dokumen UKL-UPL 

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen diterima.   
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Kelengkapan persyaratan dan perbaikan dokumen UKL-UPL 

berdasarkan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja harus sudah disampaikan kembali ke 

BLH. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan dokumen 

UKL-UPL diterima, Kepala BLH menerbitkan rekomendasi tentang 

UKL-UPL kepada pemrakarsa.  Dalam hal dokumen UKL-UPL tidak 

memerlukan perbaikan, Kepala BLH wajib memberikan rekomendasi 

tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari 

sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL.   

Pemeriksaan SPPL yaitu adanya perintah perbaikan terhadap 

hasil pemeriksaan SPPL paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen 

diterima. (Perbaikan dokumen SPPL disampaikan paling lama 2 (dua) 

hari kerja sejak disampaikannya perintah perbaikan. Paling lambat 2 

(dua) hari kerja setelah perbaikan SPPL diterima, Kepala BLH  

menerbitkan rekomendasi SPPL kepada pemrakarsa.  

  Rekomendasi UKL-UPL atau SPPL digunakan sebagai dasar 

untuk:  

a. Memperoleh izin lingkungan; dan  

b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.  

Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan 

kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL ke dalam izin lingkungan.  
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Apabila di kemudian hari terdapat perubahan akibat 

perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa wajib 

menyusun Revisi UKL-UPL atau SPPL. 

5. Ijin Gangguan 

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan 

kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menurut jenis 

dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan ancaman bahaya, 

kerugian, dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial 

kemasyarakatan, dan/atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha yang 

lokasinya telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
60

 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin 

gangguan:
61

 

a.   Foto Copy KTP Pemohon / Pemilik 

b.   Fotocopy Akte Pendirian bagi Perusahaan yang Berbadan 

Hukum (PT, CV, Firma, Yayasan, dll yang dianggap perlu). 

c.   Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Leter C, D, 

E) dana atau surat lain yang dianggap sah. 

d.   Mengisi Formulir permohonan bermaterai 

e.   Rekomendasi dari Instansi terkalit untuk Usaha tertentu. 

f.   SPPL, UKL/UPL atau AMDAL 

g.   Surat Keterangan Domisili bagi WNA 
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h.   Surat Kuasa bermaterai cukup, bagi yang tidak dapat 

mengurus sendiri. 

i.   Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah 

apabila tanah tempat usaha bukan milik sendiri, disertai 

Perjanjian Sewa Menyewa para pihak yang terkait. 

j.   Untuk Usaha Jasa Kontraktor disertai fotocopy IMB. 

 

Adapun prosedur untuk mendapatkan perizinan gangguan :
62

 

a.   Pemohon datang ke loket I KPP/kecamatan untuk 

mengambil berkas permohonan, dimintakan persetujuan 

tetangga, diketahui dukuh, lurah, dan camat. Lembar pertama 

bermaterai Rp 6.000,- 

b.   Berkas diserahkan ke loket KPP untuk diteliti kelengkapan 

persyaratan yang telah ditentukan dengan memberikan tanda 

bukti penerimaan permohonan perizinan. 

c.   Kelompok kerja melalui Sekretariat KPP menyampaikan 

berkas perizinan kepada Dinas Ketentraman dan Ketertiban. 

d.   Diproses di Dinas Ketentraman dan Ketertiban cq. Seksi 

Perizinan untuk diteliti ulang, peninjauan lokasi bersama 

instansi terkait, membuat berita acara hasil peninjauan lapangan, 

dibuat perhitungan biaya retribusi. 

e.   Pemohon membayar di KPP dengan formulir warna putih. 

                                                      
62

  http://perijinan.slemankab.go.id/index.php?mod=license&sub=licenseDetailPO&act= 
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f.   Bukti pembayaran warna hijau dan penetapan retribusi 

warna putih, diserahkan oleh petugas KPP. 

g.   Dibuatkan konsep Surat Izin dan Sertifikat Izin Gangguan 

h.   Paraf Bidang Ketentraman dan Ketertiban dan tanda tangan 

Kepala Dinas atas nama Bupati serta diberi nomor dan dikirim 

ke KPP 

i.   Pemohon mengambil Izin Gangguan. 

 

6. Sertipikat Laik Fungsi 

Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah 

sertifikasi yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk 

berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung baik 

secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan.
63

 

Setiap rumah susun wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi 

rumah susun.
64

  

Sertifikat Laik Fungsi rumah susun diterbitkan pada saat :  

a. Bangunan gedung rumah susun telah selesai dibangun; dan  

b. Telah memenuhi syarat kelaikan fungsi bangunan gedung.  

Sertifikat Laik Fungsi diterbitkan oleh Walikota yang mana 

Walikota mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kimpraswil. 

Penggolongan Pemberian Sertifikat Laik Fungsi dibedakan 

menjadi dua golongan, yaitu :
65

   

                                                      
63

  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor  7  Tahun 2015 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Rumah 

Susun Pasal 1 angka 1 
64

  Ibid. Pasal 2 ayat (1) 
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a. Bangunan bertingkat sampai dengan 2 (dua) lantai dan/atau 

bentang struktur sampai dengan 6 (enam) meter; dan  

b. Bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai, dengan basement 

dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter. 

Persyaratan perizinan Sertifikat Laik Fungsi yaitu :
66

 

a. Pelaku Pembangunan rumah susun wajib mengajukan 

permohonan Sertifikat Laik Fungsi kepada Walikota setelah 

menyelesaikan pembangunan rumah susun sesuai dengan IMB.   

b. Permohonan SLF rumah susun dilampiri dengan persyaratan 

administrasi berupa:  

1)   Fotocopy KTP yang masih berlaku;  

2)   Fotocopy IMB dan lampirannya yang menunjukkan 

bukti kepemilikan bangunan;   

3)   Surat keterangan pemeriksaan kelaikan fungsi 

bangunan gedung rumah susun dan hasil pemeriksaannya; 

dan  

4)   Bukti pemenuhan atas kewajiban membangun 

rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh 

persen) dari total luas lantai rumah susun komersial bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa surat 

keterangan dari Dinas Kimpraswil.  

                                                                                                                                       
65

  Ibid. Pasal 3 ayat (2) 
66

  Ibid. Pasal 4 
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c. Bentuk dan format surat keterangan bukti pemenuhan atas 

kewajiban membangun rumah susun bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Dinas Kimpraswil.  

 

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan 

Gedung Rumah diterbitkan oleh :
67

  

a. Bagi bangunan bertingkat sampai dengan 2 (dua) lantai dan/atau 

bentang struktur sampai dengan 6 (enam) meter, diterbitkan 

SKPD teknis yang membidangi pembinaan penyelenggaraan 

bangunan gedung; dan  

b. Bagi bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai, dengan 

basement dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, 

diterbitkan penyedia jasa pengawasan/MK yang memiliki 

sertifikat keahlian atau lembaga yang berkompeten di bidang 

bangunan gedung.  

Tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Laik Fungsi, yaitu
68

: 

a. Pemohon yang mengajukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi 

harus mengisi formulir permohonan.  

b. Dinas Kimpraswil memeriksa kelengkapan persyaratan 

adminstrasi, dengan ketentuan apabila persyaratan permohonan:  

1) Lengkap, pemohon diberi bukti pendaftaran; atau  

                                                      
67

  Ibid. Pasal 5 
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2) Tidak lengkap, pemohon diberi bukti kekurangan 

persyaratan.  

c. Petugas melakukan pemeriksaan Surat Keterangan Hasil 

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan hasil 

pemeriksaannya.   

Dinas Kimpraswil harus membentuk tim pemeriksa bangunan 

gedung untuk memeriksa kelaikan fungsi gedung tersebut. 

Tim pemeriksa bangunan gedung paling sedikit terdiri dari :
69

   

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;   

c. Badan Lingkungan Hidup;  

d. Dinas Perizinan;  

e. Dinas Tenaga Kerja;   

f. Dinas Kesehatan;  

g. Dinas Perhubungan;  

h. Dinas Kimpraswil; dan  

i. Bagian Hukum  

Pembentukan tim pemeriksa bangunan gedung tersebut 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.   

Tugas tim pemeriksa bangunan gedung meliputi pemeriksaan:  

a.  Persyaratan administrasi; dan  

b.  Lapangan;  

                                                      
69

  Ibid. 8 ayat (2) 
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Pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama (3) tiga hari 

setelah permohonan Sertifikat Laik Fungsi diterima dan pemeriksaan 

tersebut dilakukan terhadap :  

a. Bangunan gedung rumah susun; dan   

b. Bangunan gedung rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 

% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun 

komersial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  

Hasil pemeriksaan Tim dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan 

yang ditanda tangani oleh seluruh anggota tim. Dalam melakukan 

pemeriksaan, tim pemeriksa bangunan gedung berpedoman pada 

Daftar Simak.  

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kepala Dinas 

Kimpraswil mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan 

kelaikan fungsi bangunan gedung. Dalam hal diperlukan pendapat 

ahli, Dinas Kimpraswil menunjuk Tim Ahli. Tim ahli terdiri dari 

pakar/ahli dalam bidang konstruksi bangunan gedung. Jangka waktu 

pemberian Surat Keterangan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi 

bangunan gedung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 

permohonan diterima.  

Walikota menerbitkan SLF apabila persyaratan permohonan 

dinyatakan lengkap dan benar paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kalender sejak permohonan didaftarkan yang mana Walikota dapat 
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mendelegasikan penerbitan tersebut dengan Surat Keputusan 

Walikota. 

7. Pertelaan dan Akta Pemisahan 

Pertelaan adalah penjelasan tentang uraian, gambar dan batas 

secara jelas baik vertikal maupun horizontal dari masing-masing 

satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya.
70

 

Pertelaan memiliki peranan yang penting dalam hal rumah 

susun, mengingat dari sinilah awal dapat dimulainya proses penerbitan 

sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dari pertelaan ini, 

akan muncul satuan-satuan rumah susun yang terpisah secara hukum 

melalui pembuatan akta pemisahan. 

Akta Pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas 

satuansatuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah 

bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan 

batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung 

nilai perbandingan proporsional.
71

 

Pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas 

sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang 

berdiri di atas tanah hak milik.   

Pemisahan dilakukan untuk memberikan kejelasan atas:   

                                                      
70

  Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta 
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71
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a. Batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap 

pemilik;   

b. Batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang 

menjadi hak setiap sarusun; dan   

c. Batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang 

menjadi hak setiap sarusun.  

Pemisahan dilakukan melalui pembuatan pertelaan yang 

dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian.
72

 

Pengesahan pertelaan dan akta pemisahan diberikan berdasarkan  

pada aspek persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. 

Persyaratan administrasi didasarkan pada aspek kelengkapan dokumen 

permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan. Persyaratan 

teknis didasarkan pada kelengkapan dan terpenuhi aspek teknis 

pembangunan sarusun. Berikut adalah persyaratan administrasi dan 

teknis :  

a. Persyaratan Administrasi  

Persyaratan administrasi pengesahaan pertelaan dan akta 

pemisahan terdiri dari :
73

  

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang 

disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  

                                                      
72

  Ibid. Pasal 3 
73

  Ibid. Pasal 13 
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2) Fotokopi sertifikat hak atas tanah dengan menunjukkan 

aslinya atau surat keterangan pendaftaran tanah yang 

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;  

3) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta 

lampirannya, dengan menunjukkan aslinya;  

4) Fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan 

menunjukkan aslinya;  

5) Fotokopi akta pendirian perusahaan yang sudah 

mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia, bagi perusahaan yang  berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan oleh pejabat yang 

berwenang;  

6) Surat pernyataan kesanggupan membangun rumah susun 

umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total 

luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.  

b. Persyaratan Teknis  

Persyaratan teknis pengesahan pertelaan dan akta 

pemisahan sebagai berikut :
74

   

1)  Berkas pengesahan pertelaan yang terdiri atas gambar 

pertelaan dan uraian pertelaan;  

                                                      
74

  Ibid. Pasal 14 
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Gambar pertelaan yang memuat : nama pengembang 

sebagai pemohon; nama proyek; waktu pengajuan, dan 

kolom pengesahan; skala dan arah mata angin yang sesuai 

dengan sertifikat tanah bersama; notasi penomoran unit, 

penomoran lantai dan notasi yang menunjukkan bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama; gambar tanah 

bersama yang menunjukan gambar batas tanah, nomor 

sertifikat hak atas tanah, nomor surat ukur, nomor induk 

bidang dan luasan tanah; gambar pertelaan diberi warna 

sebagai berikut:  

a) Kuning untuk menunjukkan satuan-satuan rumah 

susun;   

b) Merah untuk menunjukan bagian bersama;   

c) Biru untuk menunjukkan benda bersama; dan 4) 

hijau untuk menunjukkan tanah bersama.  

Gambar tampak muka setiap blok bangunan dan 

gambar potongan blok bangunan; dan gambar pertelaan 

dibuat dengan ukuran minimal kertas a3 dengan skala 

1:100 atau disesuaikan dengan kebutuhan;  

Uraian pertelaan yang memuat nama pengembang 

sebagai pemohon; nama proyek; waktu pengajuan; kolom 

pengesahan; nomor unit; luas unit; npp sarusun; data 

prasarana mekanikal, elektrik, dan utilitas  
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Utilitas yang dipergunakan sebagai benda bersama 

antara lain lift dan eskalator; penangkal petir;  genset; 

gondola;  peralatan proteksi kebakaran; panel listrik, panel 

telepon; air conditioner; pompa air, sanitasi/air kotor; air 

bersih; lampu pju; dan peralatan-peralatan lain yang 

digunakan.  

Data bagian bersama antara lain Tangga darurat;  

Kolom dan balok struktur; Selasar / Koridor / Lobi; Areal 

parkir.  

2) Akta pemisahan yang memuat nama direktur pengembang 

sebagai pemohon; nama proyek; waktu penandatanganan; 

identitas tanah lengkap antara lain: nomor hak, tanggal 

buku tanah, berakhirnya hak, nomor surat ukur, tanggal 

surat ukur,nomor induk bidang tanah dan letak tanah; 

nomor unit; luas unit; bagian bersama; benda bersama;  

npp sarusun; dan kolom pengesahan.  

Prosedur pengajuan permohonan pengesahan pertelaan dan akta 

pemisahan :
75

 

a.   Pelaku pembangunan mengajukan permohonan pengesahan 

pertelaan dan akta pemisahan kepada Kepala Dinas. 

                                                      
75

  Ibid. Pasal 15  
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b.   Permohonan pengesahaan pertelaan dilakukan dengan 

mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan 

persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.  

c.   Formulir diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani 

oleh pelaku pembangunan.  

d.   Berkas permohonan pengesahan pertelaan dan akta 

pemisahan dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) 

rangkap bermaterai asli.  

e.   Dinas melakukan penelitian administrasi berkas 

permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan untuk 

dinyatakan lengkap dan benar.  

f.   Berkas permohonan pengesahan pertelaan dan akta 

pemisahan yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan 

penelitian teknis, pengkajian, sidang akta pemisahan dan/atau 

peninjauan lokasi oleh Dinas.  

g.   Peninjauan lapangan dilakukan setelah sidang akta 

pemisahan.   

h.   Kepala Dinas memberikan keputusan pengesahan pertelaan 

dan akta pemisahan atau menolak permohonan pengesahan 

pertelaan dan akta pemisahan berdasarkan hasil penelitian 

teknis, pengkajian, sidang akta pemisahan, dan/atau peninjauan 

lokasi.   
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i.   Pemberian keputusan pengesahan pertelaan dan akta 

pemisahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas 

permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan 

dinyatakan lengkap dan benar.  

j.   Apabila dalam proses pengesahan pertelaan dan akta 

pemisahan berdasarkan hasil penelitian teknis, pengkajian, 

sidang akta pemisahan dan/atau peninjauan lokasi terdapat 

persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang belum 

lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan administrasi 

dan teknis, berkas asli permohonan pengesahan pertelaan dan 

akta pemisahan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 

kekurangan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.  

k.   Pengembalian berkas asli permohonan dituangkan dalam 

berita acara pengembalian berkas.  

l.   Permohonan pengesahaan pertelaan dan akta pemisahan 

yang telah dikembalikan kepada pemohon dapat dimohonkan 

kembali sebagai permohonan pengesahan dan akta pemisahan 

baru.  

 

Pengesahan dilakukan dengan keputusan pengesahan pertelaan 

yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pengesahan gambar dan uraian 

pertelaan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

Pengesahan akta pemisahan disahkan oleh Kepala Dinas.  
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Isi akta pemisahan mengikat semua pihak. Bentuk dan tata cara 

pengisian akta pemisahan dilakukan sesuai dengan ketentuan  

peraturan perundang-undangan.  

Akta pemisahan wajib didaftarkan oleh pelaku pembangunan 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk memperoleh SHM 

sarusun.
76

 

Tujuan dari pemisahan satuan rumah susun, bagian bersama, 

benda bersama dan tanah bersama adalah untuk memberikan kejelasan 

atas : 

a.   Batas satuan rumah susun yang dapat digunakan secara 

terpisah untuk setiap pemilik 

b.   Batas dan uraian bagian bersama dan benda bersama yang 

menjadi hak setiap satuan rumah susun 

c.   Batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang 

menjadi hak setiap satuan rumah susun 

8. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMRS) 

Atas Nama Pengembang Rumah Susun 

Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM 

sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak 

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

hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
77
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  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 1 angka 1 
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Setelah diterbitkannya pertelaan dan akta pemisahan maka pihak 

pengembang rumah susun dapat menerbitkan SHMRS yang mana 

sertifikat ini merupakan bukti kepemilkan atas nama pengembang itu 

sendiri yang nantinya digunakan untuk dijual kepada calon pembeli 

dan diganti atas nama pembeli jika sudah mencapai kesepakatan 

dalam jual-beli satuan rumah susun. 

Bukti pemilikan hak atas satuan rumah susun yaitu dengan 

diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 

terdiri dari:  

a. Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama.  

b. Gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan 

yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki.  

c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, 

benda bersama, tanah bersama bagi yang bersangkutan.
78

 

9. Penjualan Satuan Unit Rumah Susun 

Proses jual beli, yang dilakukan sesudah pembangunan rumah 

susun selesai, dilakukan melalui akta jual beli (AJB).  Dalam hal ini 

merupakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun 

(SHMRS) atas nama pembeli yang sebelumnya masih atas nama 

pengembang rumah susun. 

Pembangunan rumah susun dinyatakan selesai apabila telah 

diterbitkan :
79
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  Randy Sujateruna, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun 
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a. Sertifikat Laik Fungsi; dan 

b. Sertifikat Hak Milik sarusun atau Sertifikat Kepemilikan 

Bangunan Gedung sarusun 

Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM 

sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak 

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

hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
80

 

Sedangkan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun 

yang selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti 

kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa 

tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.
81

 

Yang perlu dibawa kepada PPAT untuk menerbitkan akta jual 

beli (AJB) : 

a.   Dokumen tentang obyek jual beli 

1)  Sertipikat asli HMSRS atas nama developer 

2) AD/ART perhimpunan penghuni  

b.   Dokumen tentang status calon pembeli 

1)  KTP dan KK 

2)  Keterangan Kewarganegaraan 

3)  Akta Perkawinan 

c.   Dokumen tentang prosedur yakni tanda terima pembayaran 

biaya pendaftaran jual beli 
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Kemudian dilakukan ke Kantor Pertanahan setempat untuk 

mendapatkan SHM sarusun atau SKGB sarusun calon pembeli 

Pendaftaran di Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi 

daerah kerja PPAT yang membuat AJB. 

Dokumen yang diperlukan :
82

 

a.   Akta Jual Beli HMSRS 

b.   Sertipikat HMSRS atas nama developer 

c.   AD/ART Perhimpunan Penghuni  

d.   Surat-surat lain 

Jika syarat-syarat di atas telah terpenuhi maka pembeli sudah 

mendapatkan sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun atau Sertifikat 

Kepemilkan Bangunan Gedung secara legal. 

 

2.3. Peran dan Tanggung Jawab 

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peran. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain 

tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan 

normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan 

kewajiban Dinas Perumahan dan Pekerjaan Umum dalam penegakan hukum 
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mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu 

penegakan hukum secara penuh.
83

 

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang 

diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Dinas 

Perumahan dan Pekerjaan Umum sebagai suatu organisasi formal tertentu 

diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai 

pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan 

kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan 

yang lebih berkualitas dan responsif gender, yang mempunyai tujuan akhir 

kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. 

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki 

oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban 

yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu fungsi. 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian 

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran 

yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / 

diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan 

mempunyai peran yang sama. 

                                                      
83

  Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali 

Pers, Jakarta, hal. 19-20 
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Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat 

dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena 

suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan 

untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi 

interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat 

yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling 

ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang 

dinamakan peran (role).
84

  

Sedangkan tanggung jawab yaitu keadaan wajib menanggung segala 

sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada 2 hal dalam 

tanggung jawab yaitu liability dan responbility. Liability merupakan istilah 

hukum yang luas yang bermakna bahwa liability menunjuk pada makna 

yang paling komprehensif, meliputi hamper setiap karakter risiko atau 

tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability 

                                                      
84

  Arie Oktara, 2011, Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung  Dalam Perencanaan 

Pembangunan Transportasi Perkotaan, Proposal Penelitian Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, hal. 11-12. 
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didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability 

juga merupakan :  

1. Kondisi tunduk kepada kewajiban secara actual atau potensial.  

2. Kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang actual atau mungkin 

seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban. 

3. Kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang 

dengan segera atau pada masa yang akan datang.
85

 

Sedangkan responbility merupakan hal yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, 

ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responbility juga berarti 

kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan 

memperbaiki atau sebaliknya yaitu dengan memberi ganti rugi atas 

kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.
86

 

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk 

pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan 

yang dilakukan subjek hukum, sedangkan istilah respobility menunjuk pada 

pertanggungjawaban politik.
87

 

 

2.4. Implementasi Hukum 

Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai 

pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk 

dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak 
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pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan 

tingkah lakunya.  

Dalam hal ini, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 Tentang 

Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan mulai memberlakukan aturan 

tersebut pada saat apartemen sudah terbangun dan harus mengikuti aturan 

yang ada dalam peraturan tersebut. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 

Tentang Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan juga mengatur syarat 

administrasi dan teknis seperti yang sudah dibahas sebelum bab ini.  

Mengenai syarat administrasi dan teknis Peraturan Bupati Nomor 40 

Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan 

memberikan sanksi administrasi kepada pemohon yang tidak memenuhi 

syarat dalam hal permohonan pengesahan pertelaan, seperti yang tertera 

dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati, yaitu :
88

  

Apabila dalam proses pengesahan pertelaan dan akta pemisahan 

berdasarkan hasil penelitian teknis, pengkajian, sidang akta 

pemisahan dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 terdapat persyaratan administrasi dan 

persyaratan teknis yang belum lengkap dan/atau diperlukan 

tambahan persyaratan administrasi dan teknis, berkas asli 

permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan 

dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kekurangan 

persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. 

 

 

2.4.1. Penegakan Hukum 

Faktor-faktor dalam penegakan hukum yaitu :
89

 

1. Faktor Hukumnya Sendiri 
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  Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan dan 

Akta Pemisahan 
89

  Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali 
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Dalam hal ini, faktor hukum yang dimaksud adalah Peraturan 

Bupati Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan dan 

Akta Pemisahan yang mana penegakan hukum tersebut disebabkan 

oleh :
90

 

a.   Tidak diikutinya asas-asas berlakunya peratauran 

b.   Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat 

dibutuhkan untuk menerapkan peraturan tersebut 

c.   Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam peraturan yang 

mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 

penerapannya 

2. Faktor Penegak Hukum 

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-

warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai kedudukan dan 

peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara 

kedudukan dan peranan timbul suatu konflik. Kalau di dalam 

kenyatannya terjadi suatukesenjangan antara peranan yang seharusnya 

dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka 

terjadi kesenjangan peranan.
91

 

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan  

Hukum 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancer. Sarana fasilitas 
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tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan 

dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup dan faktor lainnya yang mendukung. Kalau hal-

hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan 

mencapai tujuannya.
92

 

4. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakt dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang 

dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 

hukum tersebut. Dalam hal ini, diambil dari pendapat-pendapat 

masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan 

hukumnya.
93

 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai 

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan 

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

(sehingga dianuti) dana pa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). 

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang 

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.
94
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2.5. Kerangka Berpikir 

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan 

Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun merupakan aturan yang 

mengakomodir  salah satu syarat pembangunan rumah susun di Kabupaten 

Sleman yaitu dalam hal permohonan dan penerbitan pertelaan rumah susun 

yang mana dalam penelitian ini ditujukan pada Apartemen ―Student Park‖. 

Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 Tentang 

Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun maka 

dilakukanlah penelitian pada Apartemen ―Student Park‖ dengan 

dilakukannya pengamatan, wawancara dan kepustakaan. Dengan adanya 

penelitian pada Apartemen ―Student Park‖, maka Penulis memberikan 

landasan teori dalam penilitian yaitu istilah umum dalam rumah susun, 

pembangunan rumah susun, dinas pekerjaan umum dan pemukiman yang 

mana digunakan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, sehingga dalam 

penelitian akan diarahkan pada pembangunan rumah susun, pengesahan dan 

penerbitan pertelaan dan jual-beli satuan unit rumah susun pada Apartemen 

―Student Park‖. 

Penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji pertelaan yang terdapat di 

Apartemen ―Student Park‖, sehingga penelitian ini akan mendapatkan 

kejelasan dalam pertelaan di Apartemen ―Student Park‖ yang mana dalam 

hal optimalisasi hukum untuk menyelaraskan aturan dengan kenyataan yang 

terjadi di lapangan dapat tercipta dan hal ini juga berguna untuk peneliti 

selanjutnya yang mempunyai kajian yang sama. 
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KERANGKA BERPIKIR 

 

 

Gambar 2.1.Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Dari analisis dan uraian pembahasan sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 Tentang 

Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun oleh Badan 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman tidak 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 

2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun. 

Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya : 

Pembangunan yang dilakukan oleh Student Park Apartement tidak sesuai 

aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 

Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun. Hal 

tersebeut dibuktikan dengan beberapa perizinan yang masih dalam tahap 

proses yang mana pertelaan juga dalam masih dalam tahap proses, namun 

sudah terjadi penjualan unit di Student Park Apartement. Dalam hal 

penegakannya pun masih tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung yang mana 

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman 

tidak melaksanakan penegakan hukum dengan benar. Dalam hal sanksi, 
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Student Park Apartement tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dalam 

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman, 

yang mana jelas-jelas dalam aturan tersebut sudah diatur sanksi dalam hal 

pertelaan di Kabupaten Sleman. 

2. Peran dan tanggung jawab Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Kabupaten Sleman yang tidak tegas dalam menegakkan Peraturan 

Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan 

Akta Pemisahan Rumah Susun yang mana pada kenyatannya, Badan 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman hanya 

memberikan himbauan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Student 

Park Apartement terhadap pertelaan yang masih diproses namun sudah 

terjadi penjualan unit di apartement tersebut. Untuk masalah perizinan 

pihak Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten 

Sleman berkoordinasi dengan tim pelaksana yang mana nanti akan 

ditindaklanjuti oleh petugas teknis yang ada pada Badan Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman untuk melakukan 

survey benar atau tidaknya pelanggaran tersebut. Namun, hal tersebut 

belum dilaksanakan oleh pihak Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Kabupaten Sleman yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung. 

 

 

 



151 
   

 

5.2. Saran 

1. Saran bagi Pemerintah Kabupaten Sleman lebih tegas lagi dalam 

melaksanakan penegakan hukum terkait perizinan pertelaan apartement di 

Kabupaten Sleman. Pemerintah seharusnya menindak lebih tegas kepada 

pengembang Student Park dan pengembang apartement lainnya yang tidak 

memiliki atau kurang dalam hal perizinan untuk pembangunan apartement 

di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini, Pemerintah seharusnya memberikan 

sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pencabutan izin dan 

pembongkaran, sehingga pelaku pembangunan apartement di Kabupaten 

Sleman akan lebih tertib. 

2. Saran bagi pengembang pengembang Student Park Apartement hendaknya 

menyadari adanya aturan yang berlaku, sehingga pembangunan 

apartement berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, 

dapat merugikan pihak penghuni jika dalam hal perizinan belum dipenuhi 

namun sudah terjadi penjualan unit apartement. 

3. Saran bagi penghuni Student Park Apartement seharusnya melihat dan 

meneliti lebih teliti sebelum membeli unit apartement, hal ini ditujukan 

untuk semua masyarakat yang ingin membeli unit apartement dimanapun, 

seharusnya meneliti perizinan apartement tersebut. 
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