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ABSTRAK 

Syahid, Umar. 2019. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK 

SEWA SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KALIGAWE KOTA 

SEMARANG DILIHAT DARI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 7 

TAHUN 2009” Skripsi Bagian Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum, 

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing : Aprila Niravita, S.H.,M.Kn. 

 

Kata Kunci : Rumah Susun, Rusunawa, Perjanjian, Sewa menyewa 

 

Tempat tinggal yang layak merupakan suatu kebutuhan bagi manusia. 

Kebutuhan tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak yang dijamin 

konstitusi karena tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembangunan . 

Pemerintah mewujudkan tempat tinggal yang layak dalam rumah susun. 

Rusunawa Kaligawe Kota Semarang merupakan Rumah Susun Sederhana sewa 

yang dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang dan dikhususkan untuk MBR 

(Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Pemerintah Kota Semarang yaitu Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Semarang bekerja sama dengan UPTD 

Rusunawa Kota Semarang bersama membangun dan menjaga rusun agar tertib 

dan aman terkendali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor 

penyebab terjadinya peralihan hak sewa  Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa 

Kaligawe ; (2) Upaya Pemerintah untuk mengatasi terjadinya peralihan hak sewa 

Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan 

penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer 

yang bersumber wawancara dari informan sedangkan data sekunder yang 

bersumber dari dokumen, pustaka dan peraturan perundang-undangan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab 

terjadinya peralihan hak sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe 

yaitu (1) Faktor ekonomi ; (2) Faktor Strategis ; (3) Faktor Ketidaktahuan Tentang 

Hukum. Upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi terjadinya peralihan 

hak sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe yaitu dengan cara (1) 

Pemerintah sebagai regulator yaitu pemerintah membuat peraturan ; (2) 

Pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah memberikan bimbingan, 

pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi ; (3) Pemerintah sebagai fasilitator yaitu 

pemerintah menciptkan situasi yang kondusif dan aman bagi penghuni Rusunawa 

Kaligawe. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Manusia di dalam menjalani kehidupan di dunia harus berurusan dengan 

berbagai segi dari aspek kehidupan, baik secara lahir maupun batin. Adapun 

berbagai urusan tersebut timbul tidak lain karena di dalam menjalani kehidupan 

lahiriah didunia, manusia akan selalu berhadapan dengan aneka macam keperluan 

hidup bendawi yang dapat dikatakan selalu meliputi dan menyelimuti hampir 

seluruh liku kehidupan jasmani manusia (Akis dan Koeswahyono, 2010: 19). 

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, 

yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian bangsa. Perumahan 

dan permukiman tidak dapat hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, 

tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan 

tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam menampakkan jati diri 

(Hutagalung, 1994: 1). Untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan perumahan 

dan permukiman yang dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan 

rendah dan atau untuk memenuhi tuntutan atau pemenuhan pola hidup modern 

berupa bangunan pasar modern dan permukiman modern, pemerintah selalu 

dihadapkan pada permasalahan keterbatasan luas tanah yang tersedia untuk 

pembangunan terutama didaerah perkotaan yang berpenduduk padat. 

Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah yang 

jumlahnya terbatas tersebut, terutama bagi pembangunan perumahan dan 

permukiman, serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama didaerah-
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daerah yang berpenduduk padat, maka perlu adanya pengaturan, penataan, dan 

penggunaan atas tanah, 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 (Akis dan Koeswahyono, 2010: 12). 

Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah 

Susun, adalah hak milik atas satuan  yang  bersifat perseorangan dan terpisah, 

selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa hak milik atas satuan rumah susun 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi juga hak atas bagian-bersama, 

benda-bersama dan tanah-bersama, yang  kesemuanya  merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dalam  satuan  yang  bersangkutan. Dengan kata lain, jika 

seseorang memiliki hak atas  bagian dari bangunan bertingkat yang dinamakan 

Hak Milik Satuan Rumah Susun, maka seseorang tersebut memiliki 2 (dua) jenis 

hak,  yaitu (Alif, 2008: 16): 

1. Hak yang bersifat perorangan, yaitu hak milik atas bagian dari 

gedung itu atau yang dinamakan satuan rumah susun. 

2. Hak yang bersifat kolektif, yaitu hak atas benda-bersama, bagian-

bersama dan tanah bersama. 

Satuan rumah susun karena hukum meliputi juga kepemilikan bersama 

atas apa yang disebut bagian-bersama, tanah-bersama  dan benda-bersama. 
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Boedi Harsono (2008: 350) menjelaskan tentang pengertian dari bagian-

bersama, tanah-bersama dan benda-bersama sebagai berikut : 

1. Bagian-bersama adalah bagian-bagian dari rumah-susun yang 

dimiliki-bersama secara tidak terpisah oleh semua pemilik Satuan 

Rumah Susun (SRS) dan diperuntukkan pemakaian bersama, seperti: 

lift, tangga, lorong, pondasi, atap bangunan, ruang untuk umum dan 

lain-lainnya. 

2. Tanah-bersama adalah sebidang tanah tertentu di atas mana bangunan 

rumah susun yang bersangkutan berdiri, yang sudah pasti status hak, 

batas-batas dan luasnya. Tanah tersebut bukan milik para pemilik 

Satuan Rumah Susun (SRS) yang ada lantai dasar. Melainkan, seperti 

halnya “bagian bersama”, juga merupakan hak bersama semua 

pemilik Satuan Rumah Susun (SRS) dalam bangunan rumah susun 

yang bersangkutan. 

3. Benda-bersama adalah benda-benda dan bangunan-bangunan yang 

bukan merupakan bagian dari bangunan gedung rumah susun yang 

bersangkutan, tetapi berada di atas “tanah bersama” dan 

diperuntukkan bagi pemakaian bersama. Seperti bangunan tempat 

ibadah, lapangan parkir, olahraga, pertamanan, tempat bermain anak-

anak dan lain-lainnya. Benda-benda dan bangunan-bangunan tersebut 

juga merupakan milik-bersama yang tidak terpisah dari semua milik 

Satuan Rumah Susun (SRS). 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1985 tentang Rumah Susun yang dimaksud dengan Rumah Susun adalah 
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bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, 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 Bersama dan Tanah 

Bersama. 

Jadi Rumah Susun secara yuridis merupakan bangunan gedung 

bertingkat, yang senantiasa mengandung sistem pemilikan perseorangan 

dengan Hak Bersama, dimana penggunaannya untuk hunian atau bukan hunian, 

secara mandiri ataupun secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem 

pembangunan. Dengan demikian berarti tidak semua bangunan gedung 

bertingkat dapat disebut dengan Rumah Susun menurut pengertian Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 

tentang Rumah Susun, tetapi setiap Rumah Susun adalah selalu bangunan 

gedung bertingkat (Badan Pertanahan Nasional, 1989: 61). 

Dengan terbentuknya rumah susun tentu saja ada prosedur-prosedur 

hukum agar nantinya masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut. Dalam 

pelaksanaan sewa-menyewa didasari dengan kesepakatan antara kedua belah 

pihak yang nantinya tidak akan saling merugikan. Pada peraturan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata memberikan batasan-batasan tentang interprestasi resmi 

dari apa yang dinamakan perjanjian sewa-menyewa, berdasarkan pada pasal 1548 

KUH Perdata “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepadapihak lainnya kenikmatan dari 

suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, 
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oleh pihak tersebut belakangan itu di sanggupi pembayarannya”. Menurut 

Wiryono Projodikuro (1987: 58), “Perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai salah 

satu bentuk perjanjian yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

dan merupakan perjanjian timbal balik yang selalu mengacu kepada asa 

konsensualitas atau berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan salah satu 

jenis perjanjian yang sering terjadi di masyarakat”. 

Di Kota Semarang sendiri, perumahan yang layak huni dan sehat di rasa 

semakin sulit diperoleh, hai ini disebabkan karena lahan yang digunakan untuk 

pemukiman sangat terbatas dan harga yang semakin tinggi, sementara 

pertambahan penduduknya sangat besar. Dengan keadaan yang seperti ini, 

memaksa sebagian warga terutama warga golongan menengah ke bawah untuk 

menempati tanah yang di anggap kosong, baik itu di daerah bantaran sungai 

maupun di bawah jembatan. Kehadiran Rumah Susun Sederhana Sewa 

(RUSUNAWA) di wilayah Kaligawe sangat membantu sekali dalam mengatasi 

masalah akan kebutuhan tempat tinggal dan dapat mengatasi masalah sosial di 

masyarakat meskipun sifatnya sewa tetapi tidak menuntut kemungkinan menjadi 

tempat hunian yang tetap, karena di tinjau dari segi biaya rumah susun ini relatif 

murah dan dapat di jangkau oleh kalangan menengah kebawah serta layak huni 

dan sehat. 

Berdasarkan data Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota 

Semarang, nilai sewa kamar di Rusunawa Kaligawe dibedakan tipe. Untuk tipe 

21 disewakan antara Rp75.000 sampai dengan Rp125.000 per bulan, sedangkan 

tipe 24 antara Rp100.000 sampai dengan Rp150.000 per bulan.  
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Seperti kasus yang diberitakan oleh Koran Sindo seperti dibawah ini: 

SEMARANG– Jual-beli rumah susun dimungkinkan 

karena tingginya minat masyarakat mendapatkan hunian yang 

murah dan dekat dengan tempat kerja.  

 Pakar Tata Kota Undip Semarang Prof Totok Rusmanto 

menilai aksi jual-beli terjadi tidak hanya di Kota Semarang, tapi 

hampir semua kota-kota besar di Indonesia. “Salah satu faktor 

penyebabnya adalah tingginya minat masyarakat akan tempat 

hunian murah. Selain itu, proses penempatan penghuni rusun 

yang tidak sesuai ketentuan membuat potensi jual-beli ini 

kemungkinan terjadi,” kata dia.  

Totok mencontohkan, selama ini rumah susun 

diperuntukkan kepada orang-orang kurang mampu. Namun, 

mereka ini banyak yang enggan menempati rusun dan memilih 

kembali ke tempat semula, yakni di jalanan. “Hal itu juga yang 

menjadikan mereka mau menjual rusun yang didapatnya itu, 

apalagi ada yang menawar tinggi,” ucapnya. Untuk 

mengantisipasi hal itu, pengawasan merupakan hal yang paling 

utama. Dengan pengawasan ketat dan penerapan sanksi yang 

sesuai peraturan maka aksi jual-beli rusun itu kecil 

kemungkinannya terjadi.  

 “Selain itu, administrasi dan pendataan juga harus 

diperhatikan. Sebab, dengan data dan administrasi yang valid 

maka akan diketahui jika ada praktik jual-beli rusun itu,” kata 

Totok. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Semarang HA Supriyadi mengakui praktik jual-beli rusunawa 

sulit dibuktikan. Jual beli ini dilakukan orang-orang yang sangat 

dipercaya oleh penjual dan terorganisir rapi. Bukan hanya 

Rusunawa Kaligawe, dia menduga jualbeli juga terjadi di 

rusunawa milik pemkot lainnya. “Harganya dari mulai Rp2 juta 

tergantung kondisi dan letak strategis kamarnya. Bahkan yang 

sudah membayar ini juga ada yang belum mendapat kepastian 

kapan bisa menempati kamar,” ucapnya.  

Dia menduga jual-beli ini melibatkan oknum petugas dari 

dinas terkait yang bermain. Karena itu, dia mengingatkan 

khususnya kepada pejabat di Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Rusunawa Kaligawe untuk tidak mencoba “bermain”. 

Dia meminta pejabat UPTD harus bekerja sesuai aturan karena 

jika melanggar risikonya besar. Kamar rusunawa milik pemkot 

dilarang diperjualbelikan kepada siapa pun. “Karena yang berhak 

menempati rusunawa itu masih banyak seperti janda yang tidak 

mampu. Jangan sampai mereka dikalahkan tidak bisa menghuni 

rusunawa karena adanya jual beli,” tandasnya.  

 Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota 

Semarang Agus Riyanto mengatakan, pihaknya sudah 

melayangkan surat kepada semua pihak penghuni rusun untuk 

tidak bertindak melanggar hukum soal rusun yang mereka 
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tempati. Pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap pihak 

manapun yang memperjualbelikan kamar rusun. Sebab, hal 

tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku. “Jika yang 

menjual warga rusun akan saya keluarkan dari sana, tapi kalau 

ada oknum pejabat kami yang terlibat, tidak akansaya beri 

ampun,” tandasnya.  

 Agus Riyanto mengaku baru akan menindaklanjuti 

informasi jual beli Rusunawa Kaligawe. Dia berharap masyarakat 

member melaporkan siapa orang yang “bermain” jual beli rusun. 

Diberitakan kemarin, praktik jual-beli kamar rusun terjadi di 

Rusun Kaligawe Semarang. Harga yang ditawarkan sangat 

fantastis, per kamar dibanderol Rp15 juta-Rp25 juta.  

 Padahal sesuai Perda No 3/2012 tentang Sewa Rumah 

Susun dan Rumah Sewa milik Pemkot serta Perda No 7/2009 

terkait Hunian, ditegaskan bahwa hunian rusunawa tidak boleh 

diperjualbelikan atau disewa dan dipindahtangankan. Penjabat 

(Pj) Wali Kota Semarang Tavip Surpiyanto menyatakan akan 

menyelidiki informasi adanya jual-beli kamar di Rumah Susun 

Sewa (Rusunawa) Kaligawe.  

 Dia menegaskan kamar di rusunawa seharusnya tidak 

boleh diperjualbelikan oleh penghuninya. “Saya baru 

mendapatkan informasinya tentang jual beli kamar di rusunawa 

ini, nanti akan langsung saya cek dan selidiki. Seharusnya kamar 

rusunawa itu tidak boleh diperjualbelikan,” katanya kemarin. 

 (Sumber:http://koran-sindo.com/page/news/2016-02-10/6/20/Jual_Beli 

Rusun Terorganisir Rapi, diakses pada 18 Desember 2018 jam 16.25. 

 

Menurut Pasal 9 Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 

Tentang Penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota 

Semarang, sebagai berikut: 

Pasal 9 

Penghuni Rumah Sewa dilarang untuk : 

a. memindahkan hak sewa kepada orang lain dengan alasan apapun; 

b. merubah seluruh dan atau sebagian ruangan dan atau bentuk bangunan 

Rumah Sewatanpa ijin tertulis dari Kepala Dinas; 

c. menyewa/menempati lebih dari 1 (satu) unit hunian; 

http://koran-sindo.com/page/news/2016-02-10/6/20/Jual_Beli%20Rusun%20Terorganisir%20Rapi
http://koran-sindo.com/page/news/2016-02-10/6/20/Jual_Beli%20Rusun%20Terorganisir%20Rapi
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d. menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha/gudang; 

e. mengisi unit hunian melebihi ketentuan tata tertib penghunian; 

f. merusak fasilitas bersama yang ada dilingkungan Rumah Sewa; 

g. menambah/merubah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa ijin tertulis 

dari Kepala Dinas; 

h. menjemur di luar tempat yang telah ditetapkan/disediakan; 

i. memelihara binatang peliharaan kecuali ikan hias di dalam aquarium; 

j. mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan serta 

membuang sampah tidak pada tempatnya; 

k. menyimpan atau meletakkan barang/benda dikoridor, tangga/tempat-tempat 

yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama dan membahayakan 

penghuni lain; 

l. meletakkan barang-barang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai 

yang ditentukan; dan 

m.  mengadakan kegiatan organisasi di lingkungan Rumah Sewa yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Pada kasus ini Sebagian Penghuni Warga Rusunawa Kaligawe 

mengalihkan hak sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe dan 

terbukti telah melanggar Pasal 9 huruf a Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 

Tahun 2009 Tentang Penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik 

Pemerintah Kota Semarang yaitu “memindahkan hak sewa kepada orang lain 

dengan alasan apapun” dan menurut Pasal 9 huruf a Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa 

Milik Pemerintah Kota Semarang pada Peratuaran Walikota tersebut ditegaskan 
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bahwa hunian rusunawa tidak boleh dialihkan hak sewa satuan rumah susun 

sedehana sewa dan dipindahtangankan ke orang lain dengan alasan apapun. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih 

lanjut menjadi bahan untuk penulisan skripsi dengan judul :  

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK SEWA 

SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KALIGAWE KOTA 

SEMARANG DILIHAT DARI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 7 TAHUN 2009”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan 

mengangkat dan mendeskripsikan beberapa hal mengenai Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) yang berada di Rusunawa Kaligawe Kota Semarang 

Apabila dilihat dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang, 

maka dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut : 

1. Proses pelaksanaan penempatan unit Rusunawa Kaligawe Kota Semarang 

untuk para warga yang kurang mampu di Kota Semarang. 

2. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan Peraturan Walikota Kota 

Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penghunian dan Persewaan Atas 

Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang. 

3. Beberapa Penghuni Warga Rusunawa Kaligawe melakukan wanprestasi yaitu 

melanggar perjanjian dalam Pasal 9 Peraturan Walikota Kota Semarang 
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Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa 

Milik Pemerintah Kota Semarang. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengatasi 

permasalahan dalam Rusunawa kaligawe yang akan dikaji lebih lanjut. 

Pembatasan masalah tersebut antara lain : 

1. Sebagian Penghuni Warga Rusanawa Kaligawe tidak mengetahui peraturan 

lengkap dalam Rusunawa Kaligawe Kota Semarang. 

2. Sebagian Penghuni Warga Rusunawa Kaligawe tidak mengetahui apa saja 

hak dan kewajiban dalam Rusunawa Kaligawe Kota Semarang. 

3. Tindakan dari Pemerintah Kota Semarang kurang memberi informasi secara 

lengkap dan terperinci kepada Penghuni Warga Rusunawa Kaligawe. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua 

pokok permasalahan, yaitu :   

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya peralihan hak sewa Satuan Rumah Susun 

Sederhana Sewa Kaligawe? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk 

mengatasi terjadinya peralihan hak sewa Satuan Rumah Susun Sederhana 

Sewa Kaligawe? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Berkenaan dengan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui dan memahami apa saja faktor penyebab terjadinya peralihan 

hak sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa kaligawe di Kota 

Semarang yang dilakukan oleh Penghuni Warga Rusunawa Kaligawe. 

2. Menganalisis dan memahami apa saja upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi terjadinya peralihan hak sewa 

Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe yang dilakukan oleh Penghuni 

Warga Rusunawa Kaligawe. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis 

dan manfaat praktis : 

1. Manfaat Akademis/Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni: 

a. Mendapatkan gambaran mengenai gambaran rusunawa Kaligawe yang 

dikelola oleh UPTD Rusunawa Kaligawe dan pemerintah Kota 

Semarang. 

b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yakni 

khususnya mengenai berbagai macam hal tentang Rusnawa Kaligawe. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni: 

a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan bagi pemerintah terutama yang berkaitan dengan 

pelaksanaan dan pengelolaan Rusunawa Kaligawe. 

b. Penelitian ini bisa dijadikan solusi apabila terjadi kendala yang dihadapi 

Pemerintah Kota Semarang pada saat mengelola Rusunawa Kaligawe. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang melatar belakangi penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh peneliti. 

Namun, beberapa dari penelitian terdahulu ini juga memiliki ketidaksamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut beberapa uraian mengenai 

penelitian terdahulu : 

1. Skripsi yang ditulis oleh Virchanida Fadilah Aminatuzzulfa dengan judul 

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perikatan Sewa Menyewa Rumah 

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) (Studi Kasus di Rusunawa Jurug 

Surakarta). Dalam penelitian tersebut, penulis bertujuan untuk mengetahui 

bentuk dan pelaksanaan perikatan sewa menyewa di rumah susun sederhana 

sewa serta sanksi bila penyewa telah melanggar perikatan sewa nya yang 

terjadi di Rusunawa Jurug Surakarta. Selain itu penulis juga membahas 

tentang perijinan yang berupa surat ijin untuk menepati Rusunawa (SIP), 

dengan mekaisme pelaksanaan sewa yang mudah dan untuk pelaksanaan dari 

perikatan itu sendiri meliputi di bidang administrasi, fasilitas Rumah Susun 

Sederhana Sewa, dan kontruksi Bangunan. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

yuridis empiris. Data yang diperoleh menggunakan metode pengumpulan 

data melalui studi dokumen dan lapangan. 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Fathanah dengan judul Tinjauan Hukum 

Terhadap Pemenuhan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Rumah 

Susun Dalam Penyediaan Perumahan Dan Permukiman Yang Layak Huni Di 

Kota Makassar. Dalam penelitian tersebut, penulis menggambarkan 

bagaimana pertanggungjawaban  pemerintah dalam pemenuhan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum di rumah. Penulis dalam penelitian tersebut 

membahas bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam pembangunan 

prasarana, sarana dan utilitas umum di rumah susun dapat berupa perbaikan 

fasilitas di lingkungan rumah susun dan mengadakan sosialisasi-sosialisasi 

yang berguna untuk masyarakat yang tinggal di rumah susun agar tercipta 

kondisi nyaman dan layak. Metode pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara dengan berbagai pihak yang terkait yang menangani rumah susun 

dan studi kepustakaan dengan membaca buku-buku, internet serta perundang-

undangan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif 

sehingga mengungkapkan hasil yang yang diharapkan dan kesimpulan atas 

permasalahan yang diteliti. 

3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Danto Sukmajati, Joni Hardi dan Edy Mulyadi 

dengan judul Kajian Sistem Pengelolaan Bangunan Rumah Susun Sederhana 

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penulis dalam jurnalnya menjelaskan 

tentang bagaimana Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membangun 

rumah susun sederhana sebagai salah satu jalan keluar penyediaan kebutuhan 

rumah layak huni dan sekaligus perbaikan lingkungan di DKI Jakarta. Namun 

demikian penyediaan belum didukung oleh system pengelolaan yang baik dan 

efisien. Alih-alih mencapai tujuan seperti yang diharapkan, rumah susun 
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sederhana malah seperti memindahkan kekumuhan horizontal menjadi 

kekumuhan vertikal. Salah satu program Pemerintah dalam mencapai tujuan 

tersebut adalah membangun rumah susun sederhana dengan bekerjasama 

dengan pihak swasta. Dengan adanya mitra kerjasama antara Pemerintah 

dengan Swasta maka diharapkan rumah susun kini menjadi lebih rapi tertata, 

aman dan nyaman, serta dilengkapi sarana dan prasarana yang layak. Penulis 

disini juga membahas mengenai apa saja faktor-faktor yang membuat rumah 

susun sederhana tidak layak dan bagaimana cara mengatasi ketidaklayakan 

tersebut sehingga membuat rumah susun sederhana tersebut menjadi lebih 

layak. Penulis menggunakan kaidah kualitatif dengan wawancara dan 

observasi lapangan ini selain menghasilkan kesimpulan tentang potret 

pengelolaan yang ada saat ini serta dampaknya terhadap kualitas bangunan 

dan lingkungan.  

4. Jurnal Internasional yang ditulis oleh Annisa Nur Ramadhani, Mimin Aminah 

Yusuf, Rika Kisnarini, Dewi Septanti, Happy Ratna Santosa dengan Judul 

The Effectiveness Of Rental Housing Finance For Low-Income Households 

In Sombo rental Flats, Surabaya. Isi Jurnalnya sebagai berikut: 

Fullfilment for the needs of housing is a priority that cannot be suspended, 

especially in urban areas of developing country whose population continues 

to increase because of the rapid urbanization. Indonesia as the developing 

country still has a fairly high backlog approximately at 7.6 millions unit 

house in 2014, most of them are low income people. The Government has 

several plan in striving for the scarcity of housing. One of them is the 

development of rental flats which have goals for the social housing fulfillment 
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for low income people and increase their housing affordability by lowering 

the rental rates. The intention is to assist the low income people save their 

money to buy their own homes. But in facts, there are several constraints 

related to this rental flats finance, such as late payment by the residents, 

uncontroled right transfer, and the tariff adjusted to the ability of the 

inhabitants, can not cover the cost of the physical building management and 

maintanance. This study aims to evaluate Sombo rental flat finance for for 

low income people, in which the data are collected through in depth 

interview, observation, and documentation. The results of several 

qualitatively descriptive analysis show that the effectiveness of rental flat 

financing in the aspect of the purpose and goal to facilitating low income 

community needs of housing is quiet accomplished. Beside that, the 

organization is also well structured and have the efficient human resources. 

But Sombo rental flats effectivenes is relatively low in the aspect of profit 

ability, rental financing program, and in the enforcement of rules and 

regulation. The main problem is in the arrears of residents rental payment 

and the deficiency for maintanance cost so it has to depend on the city 

government subsidies. The rental finance constraint are caused by several 

factors, which are historic factors, resident’s factors, and the vision and 

commitment of the city government to facilitate housing for low income 

people in Surabaya City. 

Penulis dalam jurnalnya membahas mengenai Rumah Susun.Pemenuhan 

untuk kebutuhan perumahan adalah prioritas yang tidak dapat ditunda, 

terutama di daerah perkotaan di negara berkembang yang populasinya terus 
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meningkat karena urbanisasi yang cepat. Indonesia sebagai negara 

berkembang masih memiliki simpanan cukup tinggi sekitar 7,6 juta unit 

rumah pada tahun 2014, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang 

berpenghasilan rendah. Pemerintah memiliki beberapa rencana dalam 

memperjuangkan kelangkaan perumahan. Salah satunya adalah 

pengembangan flat sewa yang memiliki tujuan untuk pemenuhan perumahan 

sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan 

keterjangkauan perumahan mereka dengan menurunkan tarif sewa. 

Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah 

menghemat uang mereka untuk membeli rumah mereka sendiri. Namun 

faktanya, ada beberapa kendala terkait pembiayaan flat sewa ini, seperti 

keterlambatan pembayaran oleh penghuni, transfer hak yang tidak terkontrol, 

dan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan penghuninya, tidak dapat 

menutupi biaya pengelolaan dan pemeliharaan gedung fisik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi pembiayaan flat sewa Sombo untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah, di mana data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil beberapa analisis 

deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan flat rental 

dalam aspek maksud dan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat 

berpendapatan rendah perumahan cukup tercapai. Selain itu, organisasi juga 

terstruktur dengan baik dan memiliki sumber daya manusia yang efisien. Tapi 

flat sewa Sombo efektif relatif rendah dalam aspek kemampuan laba, program 

pembiayaan sewa, dan dalam penegakan aturan dan regulasi. Masalah utama 

adalah tunggakan pembayaran sewa penduduk dan kekurangan biaya 
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pemeliharaan sehingga harus bergantung pada subsidi pemerintah kota. 

Kendala keuangan sewa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor 

historis, faktor penduduk, dan visi serta komitmen pemerintah kota untuk 

memfasilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota 

Surabaya.  
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Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Judul Skripsi / Jurnal 

Ilmiah 

Perbedaan 

1 Virchanida 

Fadilah 

Aminatuzzulfa 

(2018) 

 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Tinjauan Yuridis 

Tentang Pelaksanaan 

Perikatan Sewa 

Menyewa Rumah 

Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) (Studi 

Kasus di Rusunawa 

Jurug Surakarta). 

 

(SKRIPSI) 

Dalam skripsi ini penulis 

menjelaskan tentang 

perijinan yang berupa surat 

ijin untuk menepati 

Rusunawa (SIP), dengan 

mekaisme pelaksanaan sewa 

yang mudah dan untuk 

pelaksanaan dari perikatan 

itu sendiri meliputi di bidang 

administrasi, fasilitas Rumah 

Susun Sederhana Sewa, dan 

kontruksi Bangunan. 

2 Aulia Fathanah 

(2018) 

 

Universitas 

Hasanudin 

Makassar 

Tinjauan Hukum 

Terhadap Pemenuhan 

Prasarana, Sarana, Dan 

Utilitas Umum Di 

Rumah Susun Dalam 

Penyediaan Perumahan 

Dan Permukiman 

Yang Layak Huni Di 

Dalam skripsi ini penulis 

menjelaskan tentang 

bagaimana 

pertanggungjawaban 

pemerintah dalam 

pembangunan prasarana, 

sarana dan utilitas umum di 

rumah susun dapat berupa 
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Kota Makassar. 

 

(SKRIPSI) 

perbaikan fasilitas di 

lingkungan rumah susun dan 

mengadakan sosialisasi-

sosialisasi yang berguna 

untuk masyarakat yang 

tinggal di Rumah Susun agar 

tercipta kondisi nyaman dan 

layak. 

3 Danto 

Sukmajati, Joni 

Hardi, dan Edy 

Mulyadi 

(2012) 

 

Universitas 

Mercu Buana 

Jakarta 

Kajian Sistem 

Pengelolaan Bangunan 

Rumah Susun 

Sederhana 

 

(JURNAL ILMIAH 

NASIONAL) 

Dalam jurnal ilmiah ini 

penulis menjelaskan tentang 

bagaimana Pemerintah 

Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta membangun rumah 

susun sederhana sebagai 

salah satu jalan keluar 

penyediaan kebutuhan 

rumah layak huni dan 

sekaligus perbaikan 

lingkungan di DKI Jakarta. 

Namun demikian penyediaan 

belum didukung oleh system 

pengelolaan yang baik dan 

efisien. Alih-alih mencapai 
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tujuan seperti yang 

diharapkan, rumah susun 

sederhana malah seperti 

memindahkan kekumuhan 

horizontal menjadi 

kekumuhan vertikal. 
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Dalam jurnal internasional 

ini penulis membahas 

tentang  Rumah Susun. 

Pemenuhan untuk kebutuhan 

perumahan adalah prioritas 

yang tidak dapat ditunda, 

terutama di daerah perkotaan 

di negara berkembang yang 

populasinya terus meningkat 

karena urbanisasi yang 

cepat. Indonesia sebagai 

negara berkembang masih 

memiliki simpanan cukup 

tinggi sekitar 7,6 juta unit 

rumah pada tahun 2014, 

kebanyakan dari mereka 

adalah orang-orang 
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berpenghasilan rendah. 

Pemerintah memiliki 

beberapa rencana dalam 

memperjuangkan 

kelangkaan perumahan. 

Salah satunya adalah 

pengembangan flat sewa 

yang memiliki tujuan untuk 

pemenuhan perumahan 

sosial bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah dan 

meningkatkan 

keterjangkauan perumahan 

mereka dengan menurunkan 

tarif sewa. Tujuannya adalah 

untuk membantu masyarakat 

berpenghasilan rendah 

menghemat uang mereka 

untuk membeli rumah 

mereka sendiri. 

 

2.2.  Landasan Konseptual 

2.2.1. Perjanjian 

2.2.1.1. Pengertian Perjanjian 
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Perjanjian secara umum diatur dalam Buku III KUHPerdata. Ketentuan 

perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian 

adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, 

masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama 

(Sudarsono, 2013: 363). 

Namun para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda 

mengenai pengertian perjanjian, Van Dunne dalam teori barunya menyatakan 

bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak 

hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-

perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat 

perjanjian menurut teori baru, yaitu: 

1. Tahap pra contractual, yaitu adanya penerimaan dan penawaran. 

2. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para 

pihak. 

3. Tahap post contratual, yaitu pelaksanaan perjanjian (Salim H.S, et al., 2007: 

8). 

Selanjutnya, Subekti (2010: 1) mengemukakan perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari beberapa pengertian 

perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian adalah suatu 

peristiwa hukum dimana dua orang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu 
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hal atau tidak melaksanakan suatu hal yang dapat dituntut pelaksanaannya oleh 

salah satu pihak apabila pihak lain tidak melaksanakan janjinya. 

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat 

dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini 

bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Namun dalam hal ini 

menurut Mariam Darus Badrulzaman (2005: 137) untuk beberapa perjanjian 

undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak 

dipenuhi perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis perjanjian tidak 

hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat 

adanya perjanjian. 

 

2.2.1.2. Syarat Sah Perjanjian 

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah 

ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum (legally concluded 

contract). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah 

perjanjian adalah sebagai berikut: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata di atas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa 
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kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak artinya masing-

masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat 

dalam mewujudkan kehendaknya (Setiawan, 2015: 61). Persetujuan kehendak itu 

sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan atau pun penipuan. 

b. Cakap untuk membuat perjanjian 

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum 

apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin 

walaupun belum 21 tahun (Muhammad, 2010: 301). 

c. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi 

yang wajib dipenuhi.Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat 

ditentukan. Jika yang menjadi objek adalah barang, maka harus jelas apa jenisnya, 

jumlahnya dan harganya. Setidaknya dari keterangan objek yang diperjanjikan 

harusdapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing 

(Kansil, 2015: 194). 

d. Suatu sebab yang halal 

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan 

tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (Setiawan, 

.2015: 68) 

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat 

subjektif,  karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika 

syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui 

pengadilan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian itu 
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tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau 

waktu lima tahun (Pasal 1454 KUHPerdata). Syarat ketiga dan keempat Pasal 

1320 KUHPerdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi 

objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum 

sehingga perjanjian seolah-olah tidak pernah ada (Soeroso, 2011: 24). 

 

2.2.1.3. Asas-Asas Perjanjian 

KUHPerdata mengatur mengenai asas-asas umum dari suatu perjanjian. 

Asas-asas ini merupakan suatu pedoman dan batasan dalam mengatur dan 

membentuk perjanjian. Asas perjanjian ini antara lain: 

1. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan 

untuk lahirnya kesepakatan. Maksud dalam asas ini ialah perjanjian lahir dan telah 

mengikat segera setelah para pihak mencapai kesepakatan, meskipun kesepakatan 

tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya 

perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang 

berjanji tidak memerlukan formalitas, Walaupun demikian untuk menjaga 

kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) 

diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan 

tertentu (Muljadi dan Widjaja, 2008: 34). Dengan asas konsensualisme, perjanjian 

dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para 

pihak yang membuat perjanjian tersebut (Khairandy, 2004: 27). 

2. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak dapat dijumpai dalam Pasal 1338 Ayat (1) 
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KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini 

dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang 

sama dengan suatu undang-undang yang diberikan kepada semua perjanjian yang 

dibuat secara sah (Naja, 2008: 8). 

3. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) 

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, karena pihak ketiga harus 

menghormati isi perjanjian. Asas ini menggariskan bahwa hakim atau pihak  

ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, 

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan 

intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini dapat 

dilihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya (Salim H.S, et al., 2008: 2). 

4. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yang 

berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik artinya 

bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan 

di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat dan tanpa 

akal-akalan, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri juga kepentingan orang 

lain (Naja, 2008: 12). Asas ini memberikan kekuasaan kepada hakim untuk 

mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan 

keadilan (Syaifuddin, 2016: 94). 

5. Asas Kepribadian 
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Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang 

akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan 

perseorangan saja. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 1315 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa, “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan 

perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini sudah 

jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk 

kepentingan dirinya sendiri (Naja, 2008: 14). 

 

2.2.1.4. Jenis-Jenis Perjanjian 

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik 

Setiap perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau banyak. 

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya terdapat kewajiban pada salah 

satu pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang 

menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak, misalnya jual beli, 

sewa menyewa (Boediono, 2010: 54-55). 

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban 

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian, dimana salah satu pihak 

mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain secara cuma-cuma. Perjanjian atas 

beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi 

pihak yang lain. Antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan hukum satu 

dengan yang lain. Misalnya jual beli, sewa menyewa (Boediono, 2010: 59). 

3. Perjanjian konsensuil, riil dan formil 

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya 

kesepakatan dari kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli dan perjanjian 
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sewa menyewa (Komariah, 2016: 171). Perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak 

hanya mensyaratkan kesepakatan. Misalnya perjanjian penitipan barang dan 

perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain 

dibutuhkan kata sepakat juga dibutuhkan formalitas tertentu sesuai dengan apa 

yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya pembebanan jaminan 

fidusia. 

4. Perjanjian bernama, tidak bernama dan campuran 

Perjanjian bernama adalah perjanjian, dimana oleh undang-undang telah 

diatur secara khusus. Perjanjian bernama diatur dalam Bab V sampai dengan Bab 

XVIII KUHPerdata. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur 

secara khusus oleh undang-undang tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian 

ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama, perjanjian pengelolaan 

(Setiawan, 2015: 52). Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian. Misalnya 

perjanjian leasing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran 

adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua lebih perjanjian bersama. 

Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari 

perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (mencuci 

baju, menyetrika baju dan membersihkan kamar) (Setiawan, 2015: 35-36). 

 

2.2.2. Sewa Menyewa 

2.2.2.1. Pengertian Sewa Menyewa 

Sewa menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan huurenverhuur. 

Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik antara para pihak. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan 

membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang 

sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa (KBBI. 2007: 

833). 

Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, sewa menyewa adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada 

pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan 

dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu 

disanggupi pembayarannya. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan lebih 

lanjut bahwa (Naja, 2008: 39): 

a. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya yang masing-

masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sewa menyewa 

tersebut. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan  

berkewajiban memberikan kenikmatan atas suatu kebendaan, sedangkan pihak 

lainnya berhak atas mendapat/menerima kenikmatan atas suatu kebendaan dan 

berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran. 

b. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, 

begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak 

lainnya. 

c. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi 

oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perjanjian sewa menyewa. 

 

B.N. Marbun (2013: 23) mengemukakan, sewa menyewa adalah suatu 

perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau  
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memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh 

pemilik barang yang dipinjamkan. Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli 

dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah perjanjian konsensual. 

Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai 

unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah 

menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan 

kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar harga sewa. Jadi barang 

diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk 

dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya 

bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu (Subekti: 

2014: 40). 

Meskipun demikian peraturan tentang sewa menyewa yang termuat dalam 

Bab VII dari Buku III KUHPerdata, berlaku untuk segala macam sewa menyewa, 

mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang 

memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu oleh karena 

waktu tertentu bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewamenyewa (Subekti. 

2014: 41). 

Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat secara tertulis dan dapat pula 

secara tidak tertulis. Apabila dibuat secara tertulis berlakulah Pasal 1570 

KUHPerdata, menurut ketentuan pasal ini apabila sewa menyewa dibuat tertulis 

sewa menyewa itu berakhir demi hukum jika waktu sewa yang ditentukan telah 

lampau, tanpa diperlukan pemberitahuan untuk itu. Apabila dibuat tidak tertulis 

berlakulah Pasal 1571 KUHPerdata, menurut ketentuan pasal ini apabila 

perjanjian sewa menyewa dibuat secara tidak tertulis, sewa menyewa tidak 
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berakhir pada waktu yang ditentukan tetapi apabila pihak yang menyewakan 

hendak menghentikan sewa menyewa dengan mengindahkan tenggang waktu 

yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jadi tanpa pemberitahuan tersebut 

pihak yang menyewakan dianggap telah menyetujui perpanjangan sewa menyewa 

untuk jangka waktu yang sama (Muhammad, 2010: 350). 

 

2.2.2.2. Subyek dan Obyek Sewa Menyewa 

Subyek sewa menyewa adalah kedua belah pihak yang terikat atau 

mengikatkan diri dalam kegiatan sewa menyewa. Subyek sewa menyewa sama 

saja dengan subyek hukum. Subyek hukum adalah setiap pihak yang menjadi 

pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum (Syaifuddin, 

2016: 57) . Mereka adalah penyewa dan menyewakan. Penyewa merupakan pihak 

yang membutuhkan benda yang akan dinikmati manfaatnya dan membayar hak 

guna pakainya melalui perjanjian sewa menyewa. Sedangkan menyewakan adalah 

mereka yang menyediakan barang yang akan disewakan dan membutuhkan uang 

hasil sewa tersebut. Biasanya berbentuk instansi, perorangan dan sebagainya. 

Menurut ilmu hukum yang menjadi subyek hukum adalah orang atau individu 

(persoon) dan setiap badan hukum. 

a. Manusia sebagai subyek hukum  

Orang (persoon) sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) 

pengertian yaitu: 

1. Natuurlijke persoon atau menselijk persoon yang disebut orang 

dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. 

2. Rechtspersoon yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau 
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orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau personaficta (Kansil dan Kansil, 

2002: 1). 

b. Subyek hukum bukan manusia (Badan Hukum) 

Badan hukum (rechtspersoon) dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: 

1. Badan hukum publik (publiek rechtspersoon) adalah badan hukum 

yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang bersangkutan publik atau 

orang banyak atau negara umumnya.  

2. Badan hukum privat (privaat rechtspersoon) adalah badan hukum 

yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut 

kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu (Kansil dan Kansil, 2002: 12). 

Sehingga badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut 

(Ali, 2005: 21): 

1) Perkumpulan orang (organisasi). 

2) Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandelling) dalam 

hubungan- hubungan hukum (rechtsbetrekking). 

3) Mempunyai harta kekayaan tersendiri. 

4) Mempunyai pengurus. 

5) Mempunyai hak dan kewajiban. 

6) Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. 

 

Obyek sewa menyewa adalah benda dan harga sewa (Muhammad, 2010: 

346). Benda dimaksud dalam arti kepemilikan asli dari orang atau lembaga yang 

menyewakan, yang memiliki status yang sah dalam hukum. Obyek dalam 

perjanjian sewa menyewa disebut juga dengan obyek hukum. Obyek hukum 
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adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum (manusia dan badan 

hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum (dapat 

pula disebut hak) karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum yang mana 

merupakan barang yang halal artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, 

ketertiban dan kesusilaan (Muhammad, 2010: 13). Dalam hukum perdata yang 

dimaksud dengan obyek hukum disebut benda. Tentang benda itu ada yang dapat 

diraba dan yang tidak dapat diraba ialah yang mempunyai: 

1. Nilai uang yang efektif. 

2. Merupakan suatu kesatuan. 

3. Dapat dikuasai oleh manusia. 

Benda-benda itu dapat dibagi lagi dalam yaitu: 

1. Benda yang berwujud. 

2. Benda yang tidak berwujud. 

3. Benda bergerak/tidak tetap bergerak. 

4. Benda tidak bergerak/benda tetap. 

 

2.2.3. Rumah Susun 

2.2.3.1. Pengertian Rumah Susun 

Rumah susun merupakan kategori resmi Pemerintah Indonesia untuk tipe 

hunian bertingkat seperti apartemen, kondominium, flat dan lain-lain.Namun pada 

perkembangannya kata ini digunakan secara umum untuk menggambarkan hunian 

bertingkat kelas bawah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun, rumah susun adalah bangunan gedung 

bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-
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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. 

Rumah susun pada dasarnya terdiri atas beberapa bagian yang disatukan 

menjadi satu kesatuan utuh yang dinamakan satuan rumah susun (sarusun) yaitu 

unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi 

utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 

Berdasarkan pengertian rumah susun, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan 

rumah susun, yaitu sebagai berikut: 

Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan 

yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya 

berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan 

bangunan. 

a. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara 

tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengansatuan- 

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

air, tangga, saluran-aluran, pipa, jaringan listrik, gas dan telekomunikasi. 

b. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah 

susun, melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama. Contoh tanaman, bangunan pertamanan, bangunan sarana 

sosial, tempat ibadah, tempat bermain, tempat parkir, yang sifatnya terpisah dari 

struktur bangunan rumah susun. 
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Rumah susun kerap dikonotasikan sebagai apartemen versi sederhana, 

walaupun sebenarnya apartemen bertingkat sendiri bisa dikategorikan sebagai 

rumah susun. Rumah susun menjadi jawaban atas terbatasnya lahan untuk 

pemukiman di daerah perkotaan. Karena mahalnya harga tanah di kota besar maka 

masyarakat terpaksa membeli rumah di luar kota. 

Rumah susun merupakan kategori rumah resmi pemerintah Indonesia 

untuk tipe hunian bertingkat seperti apartemen, kondominium, flat dan lain-lain. 

Konsep pembangunannya yaitu bertingkat dan dapat dihuni bersama oleh banyak 

anggota keluarga. Tapi satuan unit dari bangunan dibuat terpisah, setiap keluarga 

dapat hidup masing-masing. Dengan adanya rumah susun dapat mengurangi 

kawasan kumuh di perkotaan sehingga membuat tampilan kota menjadi rapi dan 

tidak menutup kemungkinan bahwa bertambahnya ruang terbuka hijau. 

 

2.2.3.2. Asas-Asas Penyelenggaraan Rumah Susun 

Secara fundamental undang-undang rumah susun mengandung sejumlah 

asas, yaitu: 

1. Asas kesejahteraan yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah 

susun yang layak bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

2. Asas keadilan dan pemerataan yaitu memberikan hasil pembangunan 

di bidang rumah susun agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi 

seluruh rakyat. 

3. Asas kenasionalan yaitu memberikan landasan agar kepemilikan 

sarusun dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. 
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4. Asas keterjangkauan dan kemudahan yaitu memberikan landasan 

agar hasil pembangunan rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan 

kemudahan bagi MBR. 

5. Asas keefisienan dan kemanfaatan yaitu memberikan landasan 

penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi 

sumber daya tanah, teknologi rancang bangun dan industri bahan bangunan yang 

sehat serta memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.  

6. Asas kemandirian dan kebersamaan yaitu memberikan landasan 

penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada prakarsa, swadaya dan peran serta 

masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan, kemampuan dan kekuatan 

sendiri serta terciptanya kerja sama antar pemangku kepentingan. 

7. Asas kemitraan yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan 

rumah susun dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan 

melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung. 

8. Asas keserasian dan keseimbangan yaitu memberikan landasan agar 

penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan mewujudkan keserasian dan 

keseimbangan pola pemanfaatan ruang. 

9. Asas keterpaduan yaitu memberikan landasan agar rumah susun 

diselenggarakan secara terpadu dalam hal kebijakan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian. 

10. Asas kesehatan yaitu memberikan landasan agar pembangunan 

rumah susun memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan dan 

perilaku hidup sehat. 
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11. Asas kelestarian dan keberlanjutan yaitu memberikan landasan agar 

rumah susun diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup 

dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju 

pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. 

12. Asas keselamatan, kenyamanan dan kemudahan yaitu memberikan 

landasan agar bangunan rumah susun memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu 

kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban muatan, pengamanan 

bahaya kebakaran dan bahaya petir; persyaratan kenyamanan ruang dangerak 

antar ruang, pengkondisian udara, pandangan, getaran dan kebisingan serta 

persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, kelengkapan 

prasarana, dan sarana rumah susun termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi 

penyandang cacat dan lanjut usia. 

13. Asas keamanan, ketertiban dan keteraturan yaitu memberikan 

landasan agar pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun dapat menjamin 

bangunan, lingkungan dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman 

keamanan; ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bertempat tinggal dan 

kehidupan sosialnya serta keteraturan dalam pemenuhan ketentuan administratif. 

 

2.2.3.3. Tujuan Penyelenggaraan Rumah Susun  

Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk:  

a. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau 

dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, serta 

menciptakan pemukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, 

sosial dan budaya. 
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b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, 

serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan 

kawasan pemukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan 

memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

c. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan 

pemukiman kumuh. 

d. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, 

seimbang, efisien dan produktif. 

e. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang 

kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan 

pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman yang layak, terutama bagi 

MBR. 

f. Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang 

pembangunan rumah susun. 

g. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan 

terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis 

dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan pemukiman yang 

terpadu. 

h. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, 

pengelolaan dan kepemilikan rumahsusun. 

 

2.2.3.4. Jenis-Jenis Rumah Susun 

Berdasarkan UURS rumah susun terdiri dari: 

1. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 
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memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah 

dan berpenghasilan rendah yang pembangunannya mendapatkan kemudahan dan 

bantuan pemerintah. Pembangunan dan pengelolaannya merupakan tanggung 

jawab pemerintah. Penguasaannya dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau 

disewa. 

2. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan oleh 

negara atau swasta untuk memenuhi kebutuhan sosial, yang pembangunan dan 

pengelolaannya merupakan tanggung jawab pemerintah. Penguasaannya dapat 

dilakukan dengan cara pinjam pakai atau sewamenyewa. Rumah susun negara 

adalah rumah susun yang dimiliki negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal 

atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai beserta 

keluarganya, yang pembangunan dan pengelolaannya merupakan tanggung jawab 

pemerintah. Penguasaannya dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai, sewa atau 

sewa beli. 

3. Rumah susun komersil adalah rumah susun yang diperuntukan bagi 

masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan dapat diperjual belikan 

sesuai dengan mekanisme pasar. Pembangunannya dapat dilakukan oleh setiap 

orang namun pengelolaannya harus dilakukan oleh badan hukum. Penguasaannya 

dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa. Contohnya adalah apartemen.  

Dalam pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah 

susun negara dan rumah susun dinas, merupakan tanggung jawab pemerintah atau 

pemerintah daerah. Rumah susun umum terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu: 

a. Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) 

Rusunami merupakan rumah susun yang biasanya dibangun dan 
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dikembangkan oleh developer swasta dan konsumen dapat memilikinya.Rusunami 

memiliki jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) yang secara fisik luar hampir mirip 

dengan rusun apartemen yang dikenal masyarakat luas.Kata milik berarti 

seseorang pengguna tangan pertama harus membeli dari 

pengembangnya.Beberapa developer menyebutnya sebagai “Apartement 

Bersubsidi” untuk menghilangkan konotasi yang kadang melekat pada rusun. 

b. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 

Rusunawa 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 digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta 

dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya 

sebagai hunian.Rusunawa umumnya memiliki tampilan yang kurang lebih sama 

dengan rusunami, namun bedanya penggunannya harus menyewa dari 

pengembangnya. Rusunawa biasanya dikembangkan oleh pemerintah daerah 

maupun pusat yang bekerjasama dengan kementrian pekerjaan umum guna 

mengatasi tingginya kebutuhan akan hunian yang layak. 

Rumah Susun di Indonesia, dibagi menjadi 3 (tiga) macam sebagai yaitu 

sebagai berikut: 

1. Rumah Susun Sederhana (Rusun), yang pada umumnya dihuni 

oleh golongan yang kurang mampu. Biasanya dijual atau disewakan oleh 

Perumnas (BUMN). 

2. Rumah Susun menengah (Apartemen), biasanya dijual atau 
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disewakan oleh Perumnas/Pengembang Swasta kepada masyarakat konsumen 

menengah kebawah. 

 

3. Rumah Susun Mewah (Apartemen/condominium), selain dijual 

kepada masyarakat konsumen menengah ke atas juga kepada orang asing atau 

expatriate oleh Pengembang Swasta (Alif, 2008: 71). 

 

2.2.3.5. Aspek-Aspek Pembangunan Rumah Susun 

Aspek-aspek dalam pembangunan rusunawa antara lain: 

1. Aspek Kontribusi Calon Penghuni 

Dalam Inpres Nomor 05/1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh di 

atas Tanah Negara, disebutkan bahwa dalam menentukan lokasi pemukiman 

kumuh yang akan diremajakan, disamping harus sesuai dengan Pola Dasar 

Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Umum Tata Ruang Kota  

(RUTRK), perlu ada pendekatan kepada masyarakat setempat agar masyarakat 

berperan secara aktif dalam proses peremajaan tersebut. Sedangkan dalam 

Kemenpera Nomor 06/KPTS/1994 tentang Pedoman Umum Pembangunan 

Perumahan Bertumpu Pada Kelompok, disebutkan bahwa pembangunan 

perumahan yang bertumpu pada masyarakat adalah pola pembangunan yang 

mendudukan masyarakat (individu/kelompok) sebagai pelaku utama dan penentu 

dimana semua keputusan dan tindakan pembangunan didasarkan pada aspirasi 

masyarakat, kepentingan masyarakat, kemampuan masyarakat, upaya masyarakat. 

2. Aspek Keselamatan 

Lampiran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang 
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Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi 

menyebutkan struktur bangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi harus 

direncanakan secara terinci sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang 

direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi strukturnya masih 

memungkinkan penghuni menyelamatkan diri. Rumah merupakan 

wadah/penampungan yang tujuan utamanya adalah meneduhi dan melindungi 

penghuni dan isinya. 

3. Aspek Iklim 

Di dalam lampiran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 

tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat 

Tinggi dikatakan sebagai berikut: 

a. Ventilasi Alami  

Bangunan rusun bertingkat tinggi harus mempunyai bukaan permanen, 

kisi- kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka 

untuk kepentingan ventilasi alami. 

b. Pencahayaan Alami 

Bangunan rusunawa bertingkat tinggi harus mempunyai bukaan untuk 

pencahayaan alami yang optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan hunian dan 

fungsi masing-masing ruang di dalamnya. Pembangunan perumahan sangat 

berkaitan dengan iklim dimana bangunan tersebut dibangun. 

4. Aspek Budaya 

Rumah adalah suatu lembaga bukan hanya struktur, yang dibuat untuk 

berbagai tujuan yang kompleks, karena membangun suatu rumah merupakan 

suatu gejala budaya, maka bentuk dan pengaturan ini sangat dipengaruhi oleh 
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budaya lingkungan pergaulan dimana bangunan tersebut berada.  

5. Aspek Keterjangkauan 

Sesuai Permenpera Nomor 18/PERMEN/M/2007 menyebutkan kriteria 

penetapan tarif rusunawa harus terjangkau oleh masyarakat menengah bawah 

khususnya MBR dengan besaran tarif tidak lebih besar 1/3 (sepertiga) dari 

penghasilan, sedangkan kriteria besaran tarif ditetapkan dengan diferensiasi dan 

subsidi silang antar kelompok tarif penghuni. Menurut Turner, permintaan efektif 

bila rumah tangga memiliki akses pilihan yang nyata dan seimbang antara harga 

dan pendapatan. Suatu keluarga dikatakan mampu membayar sewa rumah 

(ataupun angsuran sewa beli) jika persentase pengeluaran untuk sewa rumah 

ditambah biaya utilitas dasar, pajak dan asuransi adalah 20 sampai dengan 30% 

dari total pendapatan. 

6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Perumahan bukan merupakan tempat perlindungan atau hanya fasilitas 

rumah tangga saja, tetapi terdiri dari sejumlah fasilitas, servis dan utilitas yang 

menghubungkan individu dengan keluarganya untuk berkumpul dan 

bermasyarakat pada daerah yang tumbuh dan berkembang. 

Pembangunan rusunawa salah satunya dapat dilakukan dengan pola Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) yang didasarkan pada kemampuan atau besarnya 

penghasilan penghuni, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (yang selanjutnya 

disebut MBR) dengan pendapatan maximum sebesar UpahMinimum 

Kabupaten/Kota (UMK) diarahkan oleh Pemerintah melalui APBN/ APBD yang 

tidak mengharapkan pengembalian investasi. 
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2.2.3.6. Kendala-Kendala Dalam Pembangunan Rusunawa 

Pengadaan perumahan di perkotaan dalam jumlah besar bagi MBR di 

negara- negara berkembang merupakan persoalan yang cukup kompleks dan 

menghadapi banyak kendala. Menurut Bambang Panudju dalam bukunya yang 

berjudul ”Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah”, yang dikutip oleh R. Lisa Suryani dan Amy Marisa, 

kendala-kendala secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Kendala pembiayaan 

Hampir seluruh negara berkembang memiliki kemampuan ekonomi 

nasional yang rendah atau sangatrendah. Sebagian besar anggaran biaya 

pemerintah yang tersedia untuk pembangunan dialokasikan untuk kegiatan-

kegiatan yang menunjang perbaikan ekonomi seperti industri, pertanian, 

pengadaan infrastruktur, pendidikan dan sebagainya. Anggaran pemerintah untuk 

pengadaan perumahan menempati prioritas yang rendah sehingga setelah dipakai 

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

sedikit sekali yang tersisa untuk keperluan rumah. Sementara itu harga rumah 

terus meningkat sehingga pendapatan penduduk semakin jauh di bawah harga 

rumah yang termurah sekalipun. 

2. Kendala ketersediaan dan harga lahan 

Lahan untuk perumahan semakin sulit di dapat dan semakin mahal, di luar 

jangkauan sebagian besar anggota masyarakat. Meskipun kebutuhan lahan sangat 

mendesak, terutama untuk pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah, usaha-usaha positif dari pihak pemerintah di negara-negara berkembang 

untuk mengatasi masalah tersebut belum terlihat nyata. Mereka cenderung 
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menolak kenyataan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah memerlukan lahan 

untuk perumahan dalam kota dan mengusahakan lahan untuk kepentingan mereka. 

 

3. Kendala ketersediaan prasarana untuk perumahan  

Ketersediaan prasarana untuk perumahan seperti jaringan air minum, 

pembuangan air limbah, pembuangan sampah dan transportasi yang merupakan 

persyaratan penting bagi pembangunan perumahan. Kurangnya pengembangan 

prasarana, terutama jalan dan air merupakan salah satu penyebab utama sulitnya 

pengadaan lahan untuk perumahan di daerah perkotaan. 

4. Kendala bahan bangunan dan peraturan bangunan 

Banyak negara berkembang belum mampu memproduksi bahan-bahan 

bangunan tertentu seperti semen, paku, seng gelombang dan lain-lain. Barang-

barang tersebut masih perlu diimpor dari luar negeri sehingga harganya berada di 

luar jangkauan sebagian besar anggota masyarakat. Selain itu, banyak standar dan 

peraturan-peraturan bangunan nasional di negara-negara berkembang yang meniru 

negara-negara maju seperti Inggris, Jerman atau Amerika Serikat yang tidak 

sesuai dan terlalu tinggi standarnya bagi masyarakat negara-negara berkembang. 

Kedua hal tersebut menyebabkan pengadaan rumah bagi atau oleh MBR sulit 

untuk dilaksanakan. 
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2.3.  Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka kerangka pikir sebagai berikut: 

(Bagan 2.1. Kerangka Berfikir) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) 

Peralihan hak sewa Satuan 

Rumah Susun Sederhana 

Sewa 

Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 

1985 Tentang 

Rumah Susun 

 

Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 7 Tahun 2009 Tentang 

Penghunian Dan Persewaan 

Atas Rumah Sewa Milik 

Pemerintah Kota Semarang 

 

Undang-Undang 

Nomor 20 

Tahun 2011 

tentang Rumah 

Susun 

 

 Mengetahui dan memahami apa saja faktor penyebab terjadinya 
peralihan hak sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe di 
Kota Semarang. 

 Menganalisis dan memahami apa saja upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi peralihan hak sewa Satuan 
Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe. 
 

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya peralihan hak sewa Satuan Rumah Susun 

Sederhana Sewa Kaligawe? 

2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi 

terjadinya peralihan hak sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe? 

Observasi 

Wawancara 

 

1. Perjanjian 

2. Syarat Sah Perjanjian 

3. Asas Perjanjian 
4. Jenis Perjanjian 

5. Sewa Menyewa 

6. Subjek dan Objek Sewa 
Menyewa 

7. Rumah Susun 

8. Asas Penyelenggaraan Rumah 
Susun 

9. Tujuan Penyelenggaraan Rumah 

Susun 
10. Jenis Rumah Susun 

11. Aspek Pembangunan Rumah 

Susun 
12. Kendala Dalam Pembangunan 

Rumah Susun 

Dokumentasi 

 

Kuesioner 
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Keterangan Kerangka Berfikir : 

Dalam pendaftaran hak atas tanah, terdapat beberapa peraturan perundang 

– undangan yang mendasari pelaksanaannya, yaitu : 

- Undang – Undang Dasar 1945. 

- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 

- Peraturan Walikota SemarangNomor 7 Tahun 2009 tentang Penghunian Dan 

Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang. 

- Inpres Nomor 05/1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh di Atas 

Tanah Negara. 

- Pasal 1 Angka 1 Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan 

Rusunawa. 

Dari beberapa peraturan tersebut, ada satuperaturan yang menjadi pokok 

dalam pengelolaan Rumah Susun, yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 

Tahun 2009 Tentang Penghunian Dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik 

Pemerintah Kota Semarang.  

Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang 

Penghunian Dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang 

dijelaskan tentang ketentuan umum, obyek sewa, persyaratan dan pendaftaran 

calon penghuni, penetapan calon penghuni, penghunian, hak kewajiban dan 

larangan penghuni, retribusi sewa rumah, pengawasan dan pengendalian, dan juga 

sanksi.  

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Rumah Susun 
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Sederhana Sewa bertujuan untuk membantu warga yang kurang mampu agar 

mempunyai tempat tinggal yang layak. Rusunawa ini diperuntukkan bagi 

masyarakat menengah kebawah, dengan proses yang sederhana, mudah, dan 

cepat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

proses pelaksanaan dan kendala/hambatan dalam pengelolaan Rumah Susun 

Sederhana Sewa yang berada di Rusunawa Kaligawe Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar 

Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah 

yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, 

sistematis dan konsisten (1981: 42). 

Metode penelitian yang akan dipergunakan peneliti dalam penelitian 

hukum ini adalah sebagai berikut : 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada metode kualitatif ini adalah pendekatan 

yuridis empiris atau non–doctrinal (socio–legal research). Penelitian hukum 

empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Hukum yang 

empiris merupakan hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat, 

sehingga menimbulkan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum 

(Suratman dan Dillah, 2013: 88). 

Dalam penelitian semacam ini, hukum ditempatkan sebagai variabel 

terikat dan faktor–faktor non–hukum yang mempengaruhi hukum dipandang 

sebagai variabel bebas. 

Penelitian yuridis empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau 

melalui observasi (pengamatan langsung). Dimana dalam penelitian ini, objek 

yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan 

dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. 
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3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah penelitian kualiatif, 

dimana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati 

(Moleong, 2002: 51). 

Selain itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan 

latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Jenis penelitian kualitatif ini 

digunakan sebab hasil dari penelitian yang telah dilakukan dijabarkan 

menggunakan kata-kata secara deskriptif guna menjawab rumusan masalah, 

sehingga data yang didapat dari lapangan, dianalisis dan diolah oleh peneliti 

secara mendalam, selanjutnya dihubungkan dengan beberapa peraturan terkait dan 

hasil akhir dari penelitian adalah penjabaran berupa kata-kata. 

 

3.3. Fokus Penelitian 

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, 

tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. 

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu atau bisa dikatakan 

fokus terhadap suatu permasalahan yang dibahas (Moleong, 2007: 92). 

Fokus pada penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri. 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas, maka inti yang ada di dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Proses pelaksanaan penempatan unit Rusunawa Kaligawe Kota Semarang 

untuk para warga yang kurang mampu di Kota Semarang. 
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2. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan Peraturan Walikota Kota 

Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penghunian dan Persewaan Atas 

Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang. 

  

3.4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, objek lokasi dari penelitian 

ini yaitu Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe. Di Rusunawa tersebut sebagai 

tempat yang mendapatkan alokasi Rumah Susun Sederhana Sewa bagi 

masyarakat yang tidak mampu. Selain itu ditambah dengan data tambahan dari 

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang. 

Peneliti memilih lokasi tersebut karena menganggap bahwa lokasi tersebut 

dapat mengungkap permasalahan–permasalahan yang dapat diteliti, guna 

membantu proses penyelesaian skripsi ini. 

 

3.5. Sumber Data Penelitian 

a) Data Primer 

Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan cara 

wawancara. Sukanto menjelaskan bahwa data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu observasi, wawancara dari 

informan dan responden, sampel dan sebagainya. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 

sehubungan dengan Permasalahan Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe, 

Kota Semarang. 
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b) Data Sekunder 

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer, antara lain: buku–buku hukum khususnya mengenai pendaftaran hak 

atas tanah, jurnal ilmiah, karya tulis, artikel dan lain-lain. 

c) Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan–bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer 

dan bahan sekunder, misalnya: data statistik, kamus hukum, dan lain-lain. 

 

3.6. Teknik Pengambilan Data 

Dalam proses pengambilan data mengenai tema ini, peneliti menggunakan 

cara observasi atau pengamatan langsung di lapangan, wawancara serta 

dokumentasi. Karena hal ini akan membantu peneliti untuk memperoleh data 

yang lebih banyak dan benar. 

a) Observasi 

Teknik Observasi (pengamatan) Observasi adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan 

gejala–gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 

1997:63). Observasi atau pengamatan berperan serta dalam penelitian, karena 

dapat membantu peneliti untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di 

masyarakat, terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti 

melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Peneliti menanyakan langsung 

kepada masyarakat setempat, mengenai bagaimana Pemerintah Kota 
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Semarang mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Rusunawa Kaligawe 

Kota Semarang. 

b) Wawancara 

Selain menggunakan teknik observasi peneliti juga menggunakan 

teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2009: 186). 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara 

terbuka, yaitu peneliti membuka identitas sebagai peneliti. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan data yang lebih banyak serta lebih akurat. Wawancara 

tersebut dilakukan dengan mengambil beberapa informan. Informan yang 

ditunjuk oleh peneliti antara lain, Warga Penghuni Rusunawa Kaligawe,  

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Rumah Umum dan 

Rumah Swadaya (RURS) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Semarang. Dan Kepala UPTD Rusunawa Kota Semarang. 

c) Dokumentasi 

Untuk memperkuat data yang diperoleh peneliti dalam melakukan 

penelitian, maka peneliti juga melakukan teknik dokumentasi yakni dengan 

dokumentasi–dokumentasi berupa foto, video maupun rekaman suara. 

Dengan adanya dokumentasi–dokumentasi tersebut, dapat membantu peneliti 

untuk mendapatkan data serta bukti–bukti yang lebih kuat terkait dengan 

penelitiannya. 
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d) Studi kepustakaan 

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan 

(library research) berupa pengambilan data yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan dan bahan literatur atau tulisan ilmiah, tesis, skripsi 

maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Selain itu 

juga dengan buku–buku yang berisi teori–teori yang dapat menunjang 

penelitian ini.  

Berikut beberapa peraturan perundang–undangan yang digunakan 

untuk menunjang penelitian ini : 

1. Undang–Undang Dasar 1945. 

2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 

4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penghunian 

Dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang. 

5. Instruksi Presiden Nomor 05/1990 tentang Peremajaan Pemukiman 

Kumuh di Atas Tanah Negara. 

6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rusunawa. 

 

3.7. Validitas Data 

Penelitian ini dilakukan pengolahan bahan hukum dengan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan sebagai 
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pembanding data itu. (Moleong, 2006: 330). Teknik triangulasi ini juga 

mengecek kebenaran antara para informan dan responden sehingga diperoleh data 

yang benar-benar dapat dipercaya.  

Patton dalam (Sutopo, 2006: 93), menyatakan ada empat macam teknik 

triangulasi data, yaitu: triangulasi data, triangulasi penelitian, triangulasi 

metodologis, dan triangulasi teoritis. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi data, karena dalam pengumpulan data peneliti 

menggunakan beberapa sumber data, salah satunya dengan menggunakan kajian 

dari beberapa responden. Responden dalam hal ini adalah Warga Penghuni 

Rusunawa Kaligawe,  Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Rumah 

Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Semarang. Dan Kepala UPTD Rusunawa Kota Semarang. 

Bagan 3.1. Triangulasi Data/Sumber 

 

 

 

 

Sumber : Sutopo, (2006: 94). 

 

3.8. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari 

data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa 

secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data 

kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, 
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yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 

perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

Secara sederhana Miles dan Huberman dinyatakan terdapat dua macam 

analisis data, yaitu model analisis jalinan atau mengalir (flow model of analisis) 

dan model analisis interaktif (interactive model analysis). Adapun model analisis 

yang digunakan oleh peneliti adalah analisis dengan model interaktif, karena 

model ini sifatnya mengalir, yaitu dari proses pengumpulan data dari beberapa 

sumber, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi data. Data-data 

yang terkumpul dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian yang dilakukan 

dengan wawancara dan dokumentasi. Data – data tersebut berkenaan pada fokus 

penelitian hukum ini. 

Menurut  Miles dan Huberman (1992: 20) analisis data kualitatif dilakukan 

melalui empat proses yaitu : 

1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

2) Reduksi Data 

Data yang dikumpulkan dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang 

sama, kemudia diorganisasikan untuk mendapatkan simpulan data sebagai 

penyajian. 

3) Penyajian Data 

Setelah diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian – uraian 

yang disesuaikan dengan bahan untuk memperjelas data.  

 



58 

 

 

 

4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah data disajikan dilakukan kesimpulan atau verifikasi, lalu 

diinteraksikan pada ketiga komponen di atas. 

Bagan 3.2. Teknik Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Model Analisis Interaksi Miles dan Huberman (1992: 20). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan di 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Semarang, UPTD Rusunawa 

Kota Semarang, dan Rusunawa Kaligawe. Penelitian ini akan membahas tentang 

permasalahan yang ada di Rusunawa Kaligawe. Penelitian tersebut menghasilkan 

dan memberikan keterangan–keterangan sebagai berikut : 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1. Tinjauan Umum Kota Semarang 

Gambar 4.1 Peta Kota Semarang 

 

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang) 

Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 

109°35 - 110°50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, 



60 

 

 

 

sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten 

Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai 

meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 

348,00 di atas garis pantai. 

Tabel 4.1 Luas Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2018 

No Kecamatan Luas (KM²) Persentase (%) 

1 Mijen 57,55 15,40 

2 Gunungpati 54,11 14,48 

3 Banyumanik 25,69 6,87 

4 Gajah Mungkur 9,07 2,43 

5 Semarang Selatan 5,93 1,59 

6 Candisari 6,54 1,75 

7 Tembalang 44,20 11,83 

8 Pedurungan 20,72 5,54 

9 Genuk 27,39 7,33 

10 Gayamsari 6,18 1,65 

11 Semarang Timur 7,70 2,06 

12 Semarang Utara 10,97 2,94 

13 Semarang Tengah 6,14 1,64 

14 Semarang Barat 21,74 5,82 

15 Tugu 31,78 8,50 

16 Ngaliyan 37,99 10,17 

 Kota Semarang 373,70 100,00 

(Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Semarang 2018) 

Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,70 km2 terdiri dari 16 

kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah 

kecamatan Mijen (57,55km
2
), diikuti oleh kecamaan Gunungpati dengan luas 
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wilayahnya sebesar (54,11km
2
), sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya 

adalah kecamatan Semarang Selatan (5,93km
2
). Dilihat dari kepadatan 

penduduknya, kecamatan Mijen dan kecamatan Tugu mempunyai jumlah 

penduduk terkecil, yaitu dibawah 1.200 orang tiap km
2
. Hal ini disebabkan karena 

kedua kecamatan tersebut diatas dikembangkan sebagai daerah pertanian dan 

kawasan industri. Untuk daerah pusat kota, kecamatan yang terpadat 

penduduknya adalah kecamatan Semarang Selatan dengan 13.241 orang tiap km
2
. 

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2016, jumlah 

penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.729.428 jiwa dengan pertumbuhan 

penduduk selama tahun 2016 sebesar 1,66%. Kondisi tersebut memberi arti bahwa 

pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah 

kelahiran, masih perlu usaha keras untuk memberikan hasil yang nyata. Sekitar 

71,55% penduduk Kota Semarang berumur produktif (15-64) tahun, sehingga 

angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif 

dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 th keatas) pada tahun 2016 

sebesar 39,77 yang berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 40 

orang penduduk usia tidak produktif. 
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Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2010-2017 

   Jumlah 

Penduduk 

 

No   Kecamatan 2010 2015 2017 

1 Mijen 55.949 67.340 70.889 

2 Gunungpati 88.814 105.820 88.746 

3 Banyumanik 136.795 152.789 146.732 

4 Gajah Mungkur 59.987 60.033 69.510 

5 Semarang Selatan 69.711 69.768 85.456 

6 Candisari 75.978 76.038 85.652 

7 Tembalang 160.478 188.362 175.732 

8 Pedurungan 180.997 200.091 199.153 

9 Genuk 92.660 107.657 110.556 

10 Gayamsari 71.957 78.192 80.751 

11 Semarang Timur 74.887 74.950 82.867 

12 Semarang Utara 117.993 118.264 137.776 

13 Semarang Tengah 60.396 60.447 74.954 

14 Semarang Barat 155.161 160.238 171.315 

15 Tugu 29.507 31.640 35.023 

16 Ngaliyan 128.897 149.543 137.980 

 Kota Semarang 1.560.167 1.701.172 1.753.092 

(Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Semarang 2018) 

Dalam kurun waktu 5 tahun (2011-2016), kepadatan penduduk cenderung 

naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk 

di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat 

kecamatan Gayamsari sebagai wilayah terpadat (12.853 penduduk perkm
2
), 

sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah 

(1.008 penduduk per km
2
). 
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Tabel 4.3 Laju pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 2010-

2017 

  Laju pertumbuhan Penduduk 

No Kecamatan 2010-2017 2015-2017 

1 Mijen 26,70 5,27 

2 Gunungpati -0,08 -16,13 

3 Banyumanik 7,26 -3,96 

4 Gajah Mungkur 15,87 15,79 

5 Semarang Selatan 22,59 22,49 

6 Candisari 12,73 12,64 

7 Tembalang 9,51 -6,71 

8 Pedurungan 10,03 -0,47 

9 Genuk 19,31 2,69 

10 Gayamsari 12,22 3,27 

11 Semarang Timur 10,66 10,56 

12 Semarang Utara 16,77 16,50 

13 Semarang Tengah 24,10 24,00 

14 Semarang Barat 10,41 6,91 

15 Tugu 18,69 10,69 

16 Ngaliyan 7,05 -7,73 

 Kota Semarang 12,37 3,05 

(Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Semarang 2018) 

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah tak lepas dari kawasan-

kawasan kumuh. Selain itu, rumah-rumah yang tak layak huni juga menjadi 

pekerjaan pemerintah untuk segera diselesaikan.Catatan Pemerintah Kota 

Semarang pada tahun 2015 setidaknya ada 415 hektare yang masuk kategori 

kumuh. Setahun kemudian, luasan tersebut berkurang menjadi 294,37 hektare. 
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Kemudian tahun 2017 kembali diturunkan menjadi 216,12 hektare, hingga pada 

2018 hanya tersisa 112,49 hektare. 

Sementara data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Semarang menyebutkan kawasan kumuh saat ini masih ada di Kota Semarang, 

yakni di Semarang Utara, Semarang Timur, dan sebagian di wilayah Gayamsari. 

Terkait hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Semarang Agus Rochim mengatakan, wilayah kawasan kumuh yang saat ini 

masih tersisa seluas 112,49 hektare dari total luas Kota Semarang 415 hektare. 

Diungkapkan oleh Agus Julianto selaku Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Semarang : 

“Penanganan wilayah kumuh di tahun 2019 akan dikonsentrasikan 

di tiga wilayah itu. Proyeksi penuntasan di 2019 kita adalah 90,28 

persen dari sisa 112,49 hektare tersebut. Area kawasan kumuh jika 

di lihat dari tahun 2016, di Kota Semarang terus mengalami 

penurunan. di Akhir 2016 tercatat 294,37 hektare. Di tahun 2017 

semakin mengecil menjadi 216,12 hektare. Kemudian, di 2018 

luasan wilayah kumuh semakin mengecil menjadi 112,49 hektare. 

Adapun luasan wilayah kumuh yang mampu dientaskan di tahun 

tersebut yaitu 103,68 hektare”  

 

Untuk mengentaskan kawasan kumuh tersebut, Pemkot Semarang telah 

menyiapkan anggaran sebesar Rp 105 miliar. 

Diungkapkan oleh Agus Julianto selaku Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Semarang : 

“Kegiatan pengentasan kawasan kumuh meliputi beberapa hal. Di 

antaranya melalui program lingkungan sehat perumahan, 

pembangunan dan peningkatan sarana prasarana, pemeliharaan 

rusun, dan program peningkatan kualitas serta jangkauan air 

limbah. Untuk pengentasan wilayah kumuh, nantinya juga akan 
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dibangun wilayah percontohan. Untuk wilayah percontohan itu di 

Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Kecamatan Gayamsari”. 

 

4.1.2. Sejarah Rumah Susun di Kota Semarang 

Hak atas tanah telah tumbuh secara berkala selama berabad-abad hingga 

saat ini. Secara umum, tanah dikategorikan sebagai benda atau barang, baik 

dimiliki oleh negara atau masyarakat, atau yang dapat atau tidak dapat dimiliki 

sama sekali. Masing-masing ketentuan tenurial ini didasarkan pada filosofi hukum 

yang berlaku di suatu negara. Di masa lalu, ada hal-hal yang tidak dapat dimiliki 

seperti udara, ruang, air, dan sungai. Dalam konsepsi hukum modern, objek 

akhirnya berubah menjadi objek yang dapat dimiliki. Khususnya menurut hukum 

Indonesia, tanah didefinisikan sebagai benda atau barang, sebagaimana tercantum 

dalam Kitab Undang-Undang Sipil II Obyek (van zaken). Lebih rinci, ketentuan 

ini tercantum dalam Bab I Barang dan Distribusi dan Bagian 1 Barang secara 

umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 499, benda (zaken) adalah barang (goederen) 

dan hak apa pun (diisi ulang) yang mungkin menjadi objek hak milik. Ketentuan 

Pasal 500 KUHPerdata menetapkan bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam 

barang adalah sesuatu yang berwujud produk alami atau produk industri kerajinan 

yang melekat pada cabang atau akar, atau mengambang di tanah. Akibatnya, hak 

atas tanah dan tanah termasuk dalam hak material secara umum. Secara lebih luas, 

hukum material adalah pembagian hukum properti. (Agustina, 2018: 1) 

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

hukum tertinggi, norma dasar dan norma sumber dari semua hukum yang berlaku 

dalam negara indonesia, berisikan pola dasar dalam kehidupan bernegara di 

Indonesia. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa salah 
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satu tujuan nasioal negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. 

Kesejahteraan umum yang dimaksudkan adalah kesejahteraan seluruh rakyat 

Indonesia, yang didalamnya terkandung maksud terpenuhinya kebutuhan materiil 

dan spiritual rakyat Indonesia. Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah 

terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan dasar bagi 

setiap warga negara Indonesia dan keluarganya sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai manusia. 

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 

Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan 

batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. 

Undang-Undang Dasar memasukkan kebutuhan untuk bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu hak yang dijamin 

konstitusi karena tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan 

watak dan kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya 

Rumah Susun di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980, berawal dengan 

didirikannya rumah susun di Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang 

Jakrta, letaknya benar-benar di pusat kota. Ide dasar ini adalah merombak 

kampung-kampung kota yang sangat padat penduduknya yang dinilai sudah tidak 

memenuhi syarat lagi untuk dihuni, sementara lahan yang ada sangat terbatas. 

Pembangunan rumah susun ini kemudian menyebar ke berbagai Kota Besar 

lainnya seperti di Kota Semarang. Sama seperti Kota Besar lainnya, maka untuk 

mengatasi permasalahan kebutuhan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) maka pemerintah membangun Rumah Susun. 
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Pertumbuhan penduduk dan permukiman merupakan dua hal yang saling 

berkaitan, pertumbuhan jumlah penduduk ini mempengaruhi kebutuhan akan 

rumah sebagai tempat untuk bermukim. Rumah merupakan bangunan gedung 

yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan 

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya 

(Pasal 1 : UU No. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman).  

Secara umum terdapat dua hal yang melatarbelakangi rencana 

pembangunan rusun yaitu kondisi perumahan perkotaan yang serba tidak 

memadai dan belum terbangunnya sistem perumahan yang tanggap terhadap 

kebutuhan rumah. Kondisi perumahan yang tidak memadai ditandai oleh 

tingginya angka kebutuhan perumahan dan kelangkaan tanah perkotaan. Kondisi 

yang tidak berimbang ini menjadikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

tidak mampu mengakses kebutuhan rumahnya secara formal, akibatnya muncul 

kantong-kantong permukiman yang tidak layak huni atau dikenal sebagai 

permukiman liar (squatter) (Subekti, 2015:4). 

Permasalahan lain mengenai perlunya pembangunan rusun menurut Urip 

Santoso (2010: 76) yaitu dengan maraknya rumah-rumah di sekitar kali dan rel 

kereta api. Tumbuhnya pemukiman yang padat penghuninya, baik yang berdiri di 

atas tanahnya sendiri maupun di atas tanah orang lain. Oleh karena itu, saat ini 

pengembangan wilayah kota cenderung masih bersifat horizontal. Pembangunan 

rusun merupakan respon terhadap kebutuhan rumah bagi masyarakat. Rusun 

menjadi alternatif pilihan untuk penyediaan hunian kepada masyarakat yang 

menghuni pemukiman liar. Pengadaan rusun ini juga merupakan pilihan yang 

ideal bagi negara-negara berkembang. Daerah yang mempunyai tingkat kepadatan 
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penduduk tinggi memiliki permasalahan yaitu kurangnya ketersediaan hunian, 

ketidaklayakan hunian dan keterbatasan lahan. Hal ini membutuhkan suatu konsep 

perencanaan dan pembangunan yang tepat agar permasalahan hunian dapat 

terselesaikan. (Subekti, 2015: 5)  Pembangunan rusun bertujuan untuk pemenuhan 

kebutuhan rusun layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan 

menengah ke bawah di kawasan perkotaan dengan penduduk di atas 1,5 juta jiwa. 

Sehingga akan berdampak pada peningkatan efisiensi pengunaan tanah, ruang dan 

daya tampung kota, peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan 

menengah-bawah dan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh perkotaan, 

peningkatan efisiensi prasarana, sarana dan utilitas perkotaan, peningkatan 

produktivitas masyarakat dan daya saing kota, peningkatan pemenuhan kebutuhan 

perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah dan peningkatan penyerapan 

tenaga kerja dan pertubuhan ekonomi. (Febriani, 2019: 17-18) 

Semarang merupakan salah satu dari kota – kota besar di Indonesia yang 

mengalami perkembangan cukup pesat. Sebagai wilayah perkotaan, Semarang 

tidak luput dari permasalahan permukiman kumuh (slum) dan permukiman liar 

(squatter). Oleh karena itu, upaya memperbaharui suatu kawasan perkotaan 

dengan meningkatkan mutu lingkungan permukiman penduduk diwujudkan 

melalui pembangunan permukiman sebagai bentuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau 

menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, 

aman, serasi, dan teratur (Pasal 5 : UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan 

Permukiman). 
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Pembaharuan kawasan perkotaan ini merupakan bentuk peremajaan kota 

sebagai solusi dalam perencaanaan tata ruang yang baik. Pemerintah Kota 

Semarang mengambil suatu kebijakan dalam peremajaan kota melalui 

pembangunan rumah susun, yang dituangkan dalam Perda Kota Semarang nomor 

14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-

2031 dalam pasal 80 poin B yang menyebutkan bahwa rencana pengembangan 

kawasan perumahan kepadatan tinggi salah satunya melalui peningkatan kualitas 

hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan secara vertikal (rumah 

susun/apartemen). 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 (Pasal 1 : UU nomor 20 tahun 2011 

Tentang Rumah Susun). Kota Semarang mengalami perkembangan cukup pesat, 

didukung pula sebagai kota transit yang menunjukkan bahwa Kota Semarang 

berpotensi dalam sektor perekonomian, bisnis dan jasa menyebabkan banyaknya 

investor yang berniat mendirikan bangunan rumah susun berskala besar dan 

modern. Hal ini perlu diantisipasi pemerintah Kota Semarang agar pembangunan 

rumah susun dapat sesuai target dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Pemerintah 

Kota Semarang berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur 

tentang pembuatan rumah susun dan apartemen berikut dengan fasilitas umum 

dan sosial sebagai bukti bahwa pembangunan rumah susun merupakan bentuk 

perhatian Pemerintah Kota Semarang. 
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Terdapat 2 (dua) jenis tanda bukti kepemilikan atas Sarusun, yaitu 

Sertifikat Hak Milik Sarusun (selanjutnya disebut SHM Sarusun) dan Sertifikat 

Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun (selanjutnya disebut SKBG Sarusun). 

Tanda Bukti atas Kepemilikan Sarusun adalah sebagai berikut: 

1. Sertifikat Hak Milik Sarusun/SHM Sarusun, terdapat di Pasal 1 angka 11 

UU Rumah Susun, yaitu “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. 

2. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun/SKBG Sarusun, 

terdapat di Pasal 1 angka 12 UU Rumah Susun, yaitu: “SKBG Sarusun adalah 

tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa 

tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa”. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa Rumah Susun dapat 

dibangun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah 

Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan, dan di atas 

barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf. Hal ini juga diatur 

dalam Pasal 17 dan 18 UU No. 20 tahun 2011. Kepemilikan warga negara asing 

terhadap Hak Milik atas Sarusun itu merujuk dan memperhatikan pada beberapa 

ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang diperbolehkan untuk 

warga negara asing di Indonesia dan syarat-syarat serta pembatasan terhadap 

warga negara asing yang diperbolehkan memiliki hak atas tanah atau hunian di 

Indonesia, serta jenis-jenis Rumah Susun yang Sarusun tidak diperbolehkan dan 

yang diperbolehkan bagi warga negara asing. (Janah, 2016: 492) 
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Secara umum standar rumah susun di klasifisikasikan dalam 2 kelompok 

yaitu:  

1. Rumah susun bertangga dengan jumlah lantai maksimum 4. 

2. Rumah susun berlift atau lebih dari 4 lantai. 

 

Dalam jurnal Edward Endrianto Pandelaki, Edi Purwanto, Deasy Olivia, 

dan Wisnu Agung (2015: 88) penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan 

rendah lebih tepat jika mengunakan model rumah susun bertingkat rendah yaitu 

paling tinggi tingkat 4. Ada beberapa keuntungan dengan pembangunan rumah 

susun lantai 4, antara lain : 

a) Biaya pembangunan tidak terlalu tinggi, karena tidak membutuhkan lift 

atau elevator yang membutuhkan biaya cukup besar. 

b) Ketinggian bangunan 4 lantai masih setara dengan ketinggian pohon, 

sehingga kesan dekat dengan alam masih terasa. 

c) Andai kata terjadi musibah seperti kebakaran, gempa, dan lain-lain, relatif 

masih gampang untuk diatasi. 

d) Keserasian dengan lingkungan di sekitar masih dapat dicapai. 

 

Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi kepadatan penduduk dan 

juga kebutuhan rumah maka Pemerintah membangun Rumah Susun Sederhana 

Sewa (Rusunawa). Rusunawa ini dibangun bertujuan untuk memberikan rumah 

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kesulitan dalam memiliki 

tempat tinggal. Selain Rusunawa, Pemerintah Kota Semarang juga membangun 

Rumah Deret. Rumah Deret di Kota Semarang ada di Karangroto dan Gasemsari. 
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Selain Rumah Susun dan Rumah Deret, Pemerintah juga membangun Rumah 

Bertingkat. Rumah Bertingkat ada di Pekunden, Plamongan Sari, Karangroto, dan 

Bandarharjo. Rusunawa di kota Semarang antara lain Rusunawa Karangroto, 

Rusunawa Kudu, dan rusunawa Kaligawe. Rumah Deret, Rumah Bertingkat, dan 

Rumah Susun semuanya disewakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk 

masyarakat umum dengan berbagai tipe dan tarif. 

Diungkapkan oleh Eko Sulistyo selaku Kepala UPTD Rusunawa Kota Semarang : 

“Kalo rumah susun dibangun lebih dari dua lantai, lebih dari dua 

lantai itu rumah susun. Kalo rumah bertingkat dibangun maksimal 

dua lantai. Kalo rumah deret itu hanya satu lantai tapi berjejer 

didirikan di atas kavling tersendiri, itu rumah deret.” 

 

Rumah Susun di Kota Semarang dibangun pertama kali di Rusunawa 

Kaligawe pada Tahun 2009 di Kelurahan Kaligawe. Dengan luas area 24.000 M
2
 

dan luas bangunan 500 M
2
 Rusunawa ini dibangun 7 Twin blok, dalam 1 blok 

terdapat 96 Unit. Lalu pada tahun 2010 dibangun lagi Rumah Susun yang baru di 

daerah Karangroto. Terdapat 4 blok dalam Rusunawa ini, dalam 1 blok terdiri dari 

96 Unit. Yang terbaru Pemerintah Kota Semarang membangun Rumah Susun 

Kudu pada tahun 2013. Dibangun 4 blok, dalam 1 blok terdiri dari 96 Unit. 
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Berikut ini beberapa profil rumah susun, rumah deret dan rumah bertingkat 

yang ada di Kota Semarang: 

1. Profil Pondok Boro 

Lokasi   : +/- 3 Km ke arah timur Kota Demak 

Kelurahan  : Trimulyo 

Kecamatan  : Genuk 

Luas Area  : 2.400 M
2
 

Luas Bangunan : 285 M
2 

Dibangun  : Tahun 1991/1992 

Direnovasi Total : 2004 

Kapasitas Hunian : 12 Kamar Tidur 

Sewa Tiap Kamar : Rp. 180.000 / bulan / kamar 

    (1 Kamar dapat dihuni 4 orang) 

Gambar 4.2 Pondok Boro 

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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2. Profil Rumah Susun Jrakah 

Lokasi   : Jalan Stasiun Jrakah 

Kelurahan  : Jrakah 

Kecamatan  : Tugu 

Luas Area  : 2.400 M
2
 

Luas Bangunan : 285 M
2
 

Dibangun  : Tahun 2015/2016 

Direnovasi Total : - 

Kapasitas Hunian : 104 Kamar 

Sewa Tiap Kamar : Lantai 1 : Rp. 250.000/bulan     

     Lantai 2 : Rp. 220.000/bulan 

     Lantai 3 : Rp. 200.000/bulan 

     Lantai 4 : Rp. 180.000/bulan 

     Lantai 5 : Rp. 140.000/bulan 

     (1 kamar dapat dihuni 2 orang) 

 

Gambar 4.3 Rumah Susun Jrakah  

  

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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3. Profil Rumah Deret Karangroto A-B 

Lokasi   : +/- 4 Km ke arah timur Kota Semarang 

Kelurahan  : Karangroto 

Kecamatan  : Genuk 

Luas Area  : Blok A : 2,3 Ha Blok B : 1,75 Ha 

Luas Bangunan : Blok A : 1.690 M
2
 Blok B : 1.560 M

2
 

Dibangun  : Tahun 1991/1992 

Direnovasi Total : - 

Kapasitas Hunian : Blok A : 26 Unit Blok B : 24 Unit 

Type   : Type 27 

Sewa Tiap Kamar : Rp. 60.000 / bulan / unit 

 

Gambar 4.4 Rumah Deret Karangroto A-B 

  

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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4. Profil Rumah Deret Gasemsari 

Lokasi   : +/- 4 Km ke arah timur Kota Semarang 

Kelurahan  : Tlogomulyo 

Kecamatan  : Pedurungan 

Luas Area  : 1,2 Ha 

Luas Bangunan : 540 M
2
 

Dibangun  : Tahun 1993 

Direnovasi Total : - 

Kapasitas Hunian : 20 Unit 

Type   : Type 27 

Sewa Tiap Kamar : Rp. 65.000 / bulan / unit 

 

Gambar 4.5 Rumah Deret Gasemsari 

  

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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5. Profil Pondok Bertingkat Pekunden 

Lokasi   : Pusat Kota – Belakang Balai Kota Semarang 

Kelurahan  : Pekunden 

Kecamatan  : Semarang Tengah 

Luas Area  : 3.889 M
2 

Luas Bangunan : 2.835 M
2
 

Dibangun  : Tahun 1996  

Direnovasi Total : - 

Bangunan terdiri dari : 5 Blok (Blok A - Blok E) - 4 Lantai 

Kapasitas Hunian : Sewa Kontrak : 38 unit & Sewa Beli 51 unit 

Sewa Tiap Kamar : Sewa Kontrak       

     - Type 27 Lantai 3 : Rp. 65.000 / bulan / unit 

     - Type 27 Lantai 4 : Rp. 60.000 / bulan / unit 

     - Type 54 Lantai 4 : Rp. 140.000 / bulan / unit 

     - Type 81 Lantai 4 : Rp. 180.000 / bulan / unit 

     Sewa Beli Type 27, 54, 81 (Besarnya harga diatur sediri) 

Gambar 4.6 Rumah Bertingkat Pekunden 

   

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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6. Profil Rumah Bertingkar Bandarharjo Lama 

Lokasi   : +/- 2 Km ke arah utara Kota Semarang 

Kelurahan  : Bandarharjo 

Kecamatan  : Semarang Utara 

Luas Area  : 778,05 M
2
 

Luas Bangunan : 1.008 M
2
 

Dibangun  : Tahun 1996 

Direnovasi Total : - 

Kapasitas Hunian : 30 unit 

Type   : Type 27 dan Type 36 

Sewa Tiap Kamar : Lantai 2 Type 27 : 8 unit Rp. 75.000 / bulan / unit   

                   Type 36 : 2 unit Rp. 85.000 / bulan / unit 

     Lantai 3 Type 27 : 8 unit Rp. 65.000 / bulan / unit 

                   Type 36 : 4 unit Rp. 75.000 / bulan / unit  

     Lantai 4 Type 27 : 4 unit Rp. 55.000 / bulan / unit 

                  Type 36 : 4 unit Rp. 65.000 / bulan / unit 

 

Gambar 4.7 Rumah Bertingkat Bandarharjo Lama 

    

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang)  
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7. Profil Rumah Bertingkat Plamongan Sari 

Lokasi   : +/- 3 Km ke arah timur menuju Purwodadi 

Kelurahan  : Plamongansari 

Kecamatan  : Pedurungan 

Luas Area  : 9.800 M
2
 

Luas Bangunan : 5.616 M
2
 

Dibangun  : Tahun 1996 

Direnovasi Total : dibangun sumur artetis tahun 2003 melalui dana 

kontingensi 

Kapasitas Hunian : 208 unit 11 Blok (Blok A - Blok K) 

Type   : Type 27 

Sewa Tiap Kamar : Lantai 1 Rp. 80.000 / bulan / unit     

     Lantai 2 Rp. 60.000 / bulan / unit 

 

Gambar 4.8 Rumah Bertingkat Plamongan Sari 

 

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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8. Profil Rumah Bertingkat Bandarharjo A 

Lokasi   : +/- 2 Km ke arah utara Kota Semarang 

Kelurahan  : Bandarharjo 

Kecamatan  : Semarang Utara 

Luas Area  : 1.887 M
2
 

Luas Bangunan : 2.592 M
2 

Dibangun  : Tahun 1997 

Direnovasi Total : - 

Kapasitas Hunian : 90 unit 

Type   : Type 27 dan Type 36 

Sewa Tiap Kamar : Lantai 2 Type 27 : 24 unit Rp. 55.000 / bulan / unit    

                   Type 36 : 6 unit Rp. 85.000 / bulan / unit 

     Lantai 3 Type 27 : 24 unit Rp. 55.000 / bulan / unit 

                   Type 36 : 6 unit Rp. 75.000 / bulan / unit  

     Lantai 4 Type 27 : 24 unit Rp. 55.000 / bulan / unit 

                  Type 36 : 6 unit Rp. 65.000 / bulan / unit 

 

Gambar 4.9 Rumah Bertingkat Bandarhajo A 

  

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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9. Profil Rumah Bertingkat Bandarharjo B 

Lokasi   : +/- 2 Km ke arah utara Kota Semarang 

Kelurahan  : Bandarharjo 

Kecamatan  : Semarang Utara 

Luas Area  : 1.887 M
2
  

Luas Bangunan : 2.592 M
2 

Dibangun  : Tahun 1997 

Direnovasi Total : - 

Kapasitas Hunian : 90 unit 

Type   : Type 27 dan Type 36 

Sewa Tiap Kamar : Lantai 2 Type 27 : 24 unit Rp. 55.000 / bulan / unit  

                   Type 36 : 6 unit Rp. 85.000 / bulan / unit 

     Lantai 3 Type 27 : 24 unit Rp. 55.000 / bulan / unit 

                   Type 36 : 6 unit Rp. 75.000 / bulan / unit  

     Lantai 4 Type 27 : 24 unit Rp. 55.000 / bulan / unit 

                  Type 36 : 6 unit Rp. 65.000 / bulan / unit 

 

Gambar 4.10 Rumah Bertingkat Bandarhajo B 

    

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang)  
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10. Profil Rusunawa Karangroto A-D 

Lokasi   : +/- 4 Km ke arah timur Kota Semarang 

Kelurahan  : Karangroto 

Kecamatan  : Genuk 

Luas Area  : (belum diukur) 

Luas Bangunan : (belum diukur) 

Dibangun  : Tahun 2010 

Direnovasi Total : - 

Kapasitas Hunian : Blok A : 96 unit Blok B : 96 unit 

     Blok C : 96 unit Blok D : 96 unit 

Sewa Tiap Kamar : Lantai 2 Rp. 110.000 / bulan / unit 

     Lantai 3 Rp. 100.00 / bulan / unit 

     Lantai 4 Rp. 90.000 / bulan / unit 

     Lantai 5 Rp. 70.000 / bulan / unit 

 

Gambar 4.11 Rusunawa Karangroto A-D 

    

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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11. Profil Rusunawa Kaligawe A-G 

Lokasi   : +/- 3 Km ke arah Timur Kota Demak 

Kelurahan  : Kaligawe 

Kecamatan  : Gayamsari 

Luas Area  : 24.000 M
2
 

Luas Bangunan : 500 M
2 

Dibangun  : Tahun 2004/2009 

Direnovasi Total : - 

Kapasitas Hunian : 96 Rumah/Twin Blok (ada 7 Twin Blok) 

Sewa Tiap Kamar : Blok A-C Lantai 2 Rp. 100.000 / bulan / unit 

       Lantai 3 Rp. 90.00 / bulan / unit 

       Lantai 4 Rp. 65.000 / bulan / unit 

     Blok D-G Lantai 2 Rp. 110.000 / bulan / unit 

       Lantai 3 Rp. 100.00 / bulan / unit 

       Lantai 4 Rp. 90.000 / bulan / unit 

       Lantai 5 Rp. 70.000 / bulan / unit 

 

Gambar 4.12  Rusunawa Kaligawe A-G 

    

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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12. Profil Rusunawa Kudu A-F 

Lokasi   : +/- 5 Km ke arah timur Kota Semarang 

Kelurahan  : Kudu 

Kecamatan  : Genuk 

Luas Area  : (belum diukur) 

Luas Bangunan : (belum diukur) 

Dibangun  : Tahun 2013 

Direnovasi Total : - 

Kapasitas Hunian : Blok A : 96 unit Blok B : 96 unit 

     Blok C : 96 unit Blok D : 96 unit 

     Blok E : 96 unit Blok F : 96 unit 

Sewa Tiap Kamar : Lantai 2 Rp. 110.000 / bulan / unit 

     Lantai 3 Rp. 100.00 / bulan / unit 

     Lantai 4 Rp. 90.000 / bulan / unit 

     Lantai 5 Rp. 70.000 / bulan / unit 

     

Gambar 4.13 Rusunawa Kudu A-F 

    

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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4.1.3. Rusunawa Kaligawe Kota Semarang 

Kelurahan Kaligawe terletak di dataran rendah dengan luas seluruhnya 90 

Ha
2
 yang terdiri dari 7 kelurahan. 

Batas-batas Wilayah Kelurahan Gayamsari adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Siwalan; 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sendangguwo dan 

Kelurahan Lamper Tengah; 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pandean Lamper; 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kalicari. 

 Lokasi Rusunawa Kaligawe Kota Semarang 3 km ke arah timur Kota 

Demak, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, kota Semarang. Luas Area 

Rusunawa Kaligawe 24.000 M
2
 dan luas bangunan 500M

2
 dibangun Pada Tahun 

2009. Kapasitas Hunian ada 96 Rumah (Twin Blok) Ada 7 Tingkat Bangunan 

dibagi dalam 2 tipe bangunan yaitu tipe 24 dan tipe 21. Tarif sewa Rusunawa 

Kaligawe Blok A-C lantai 2 yaitu Rp. 100.000 per bulan, lantai 3 Rp. 90.000 per 

bulan, dan lantai 4 Rp. 65.000 per bulan. Sementara di Blok D-G lantai 2 Rp. 

110.000 per bulan, lantai 3 Rp. 100.000 per bulan, lantai 4 Rp. 90.000 per bulan, 

dan lantai 5 Rp. 70.000 per bulan. 
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Gambar 4.14 Penetapan Tarif Sewa Rusunawa Kaligawe 

 

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 

 

Tabel 4.4 Unit Rusunawa Kaligawe Kota Semarang 

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 

 

 

 

 

 

KALIGAWE 
TYPE 24 RUSUNAWA KEL. KALIGAWE LT II  : 96 PENUH 

      KEC. GAYAMSARI LT III : 96 PENUH 
        LT IV : 96 PENUH 
        LT V  : 96 PENUH 
            

  
KALIGAWAE 
TYPE 21 RUSUNAWA KEL. KALIGAWE LT II  : 96 PENUH 

      KEC. GAYAMSARI LT III : 96 PENUH 
        LT IV : 96 PENUH 
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Rumah Susun Kaligawe merupakan rumah susun milik Pemerintah Kota 

Semarang yang disewakan kepada masyarakat umum khususnya Mayarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR).  

Diungkapkan oleh Agus Julianto selaku Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Semarang : 

“Rusunawa dibangun oleh Pemerintah kota Semarang bertujuan 

supaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mampu 

memiliki tempat tinggal yang layak.” 

 

Gambar 4.15 Unit Rusunawa Kaligawe 

 

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 

 

Pemerintah Kota Semarang membangun Rusunawa Kaligawe karena 

terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi berdirinya Rusunawa Kaligawe. 
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Diungkapkan oleh Agus Julianto selaku Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Semarang : 

“Kenapa dimunculkan rumah susun, rumah susun dibentuk 

dikarenakan padatnya kehidupan bermasyarakat, kemudian akses 

yang tidak mendukung, tapi yang paling utama kumuh, kumuh 

itukan perlu adanya proses nah pemerintah mengambil sikap 

membangun rumah susun diatas tanah milik pemkot, kenapa kok 

ngga ditanahnya orang lain? Tukune repot, nantikan dadi gegeran, 

nah jadi seperti itu.” 

  

Gambar 4.16 Unit Rusunawa Kaligawe 

 

(Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 

 

Rusunawa kaligawe dibangun diatas lahan milik Pemerintah Kota 

Semarang dengan luas tanah 24.000 M² dan luas bangunan 500 M². Rusunawa 

Kaligawe hanya disewakan dan tidak dialihkan hak sewa satuan rumah susun 

sederhana sewa sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 Tentang 

Penghunain Dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang. 
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Selain itu penghuni juga dilarang memindahkan hak sewa kepada orang lain 

dengan alasan apapun. Penghuni hanya diperbolehkan menyewa 1 unit hunian dan 

unit tersebut digunakan sebagai tempat tinggal bukan untuk tempat usaha/dagang.  

Diungkapkan oleh Agus Julianto selaku Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Semarang : 

“Pemerintah Kota Semarang hanya menyewakan unit kepada 

penghuni Rusunawa. Unit Rusunawa ngga bisa dimiliki sembarang 

orang karena Rusunawa milik Pemkot. Namanya aja Rumah Susun 

Sederhana Sewa jadi ya hanya bisa disewakan” 

  

Gambar 4.17 Laporan Pencapaian Target Rumah Susun di Kota 

Semarang Tahun 2018 

 

 (Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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Jika ada masyarakat yang ingin memiliki unit di Rusunawa Kaligawe, 

maka harus datang ke UPTD Rusunawa Kota Semarang. Kepala UPTD akan 

memberikan informasi bagaimana cara untuk mendapatkan unit di Rusunawa 

Kaligawe, serta menjelaskan apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan 

ditaati oleh calon penghuni. Setelah itu Kepala UPTD akan membuat perjanjian 

dengan calon penghuni. 

Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang 

penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang 

Bab III tentang persyaratan dan pendaftaran calon penghuni Pasal 3 yaitu Calon 

penghuni harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: 

a) Warga Negara Indonesia yang berdomosili di wilayah daerah; 

b) warga yang terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah; 

c) warga yang bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh di 

wilayah daerah; 

d) sudah berkeluarga; 

e) belum memiliki rumah/tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan 

dari RT/Kelurahan setempat bagi calon penghuni yang tidak mempunyai 

pekerjaan tetap (pekerja musiman) dan/atau Pimpinan Perusahaan/ 

Pemerintah dimana calon penghuni bekerja; 

f) berpenghasilan rendah dan/atau minimum sebesar Upah Minimum Kota 

(UMK) dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/Kelurahan setempat 

bagi calon penghuni yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (pekerja 
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musiman) dan/atau Pimpinan Perusahaan/Pemerintah dimana calon 

penghuni bekerja; 

g) mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota c.q Kepala Dinas Tata 

Kota dan Perumahan untuk menjadi calon penghuni dengan dilampiri : 

1) foto copy KTP; 

2) foto copy KK; 

3) foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

4) phas foto ukuran 4 x 6 ( 2 lembar); 

5) keterangan penghasilan dari pimpinan instansi tempat bekerja bagi 

pegawai/pekerja tetap atau surat pernyataan penghasilan diketahui 

oleh RT dan Kelurahan setempat bagi penghuni yang tidak 

mempunyai pekerjaan tetap (pekerja musiman); 

6) Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sewa dan iuran lain serta 

kewajiban lain yang ditetapkan; dan 

7) Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati dan mematuhi tata tertib 

penghunian dan ketentuan lain yang ditetapkan. 

 

Diungkapkan oleh Heru selaku penghuni Rusunawa Kaligawe: 

“Aku termasuk penghuni suwe neng kene mas, tahun 2009 iseh 

sepi kuwi lagi anyar-anyare. Aku intok info ono rusun anyar seng 

lagi dibangun, aku langsung nggolek infone mas. Moro neng 

pemerintah kono, UPTD Rusunawa takon-takon kepiye carane iso 

manggon nang rusun kene. Terus ndaftar neng kantor, tanda tangan 

surat perjanjian, intok koyok surat izin akhire resmi manggon neng 

rusun kene. Yo berkas seng dibutuhke koyok biasane mas contohe 

KTP, KK, surat nikah, foto, surat seko RT. 2 sasi nek rak 3 sasi 

rusune wes mulai kebak mas, lha wong panggonan murah mesti 

payu mas.” 
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Setelah semua berkas terkumpul dan calon penghuni sudah memenuhi 

persyaratan yang sesuai maka calon penghuni membuat perjanjian dengan Kepala 

UPTD Rusunawa Kaligawe. Setelah itu calon penghuni menerima SKBG Sarusun 

(Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun) sebagai bukti 

bahwa penghuni memang memiliki hak untuk menempati unit rusunawa. 

 

4.1.4. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peralihan Hak Sewa Satuan 

Rumah Susun sederhana Sewa Kaligawe Kota Semarang 

Pada saat ini kebutuhan akan hunian semakin meningkat dengan 

seiringnya pertumbuhan penduduk dan juga lahan yang semakin sempit.  Salah 

satu yang menjadi permasalahan yaitu kebutuhan akan pemukiman yang terbentur 

dengan keterbatasan lahan yang membuat harga tanah semakin mahal. Masih 

banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan hunian sehingga terpaksa 

menempati area pemukiman kumuh dan ilegal. Ketidakseimbangan antara 

lapangan kerja dengan lahan yang tersedia. Untuk menanggulangi masalah 

tersebut, pemerintah memberikan solusi melalui rumah susun sewa (Rusunawa). 

Rusunawa milik pemerintah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tetapi dalam prakteknya Rusunawa 

tersebut disalahgunakan demi kepentingan pribadi beberapa orang, misalnya 

peralihan hak sewa satuan rusunawa kepada orang lain. 

Proses peralihan hak sewa satuan rusunawa biasanya diawali dengan 

bertemunya kedua pihak. Kedua pihak yaitu penghui dan calon penghuni 

bersepakat dengan harga yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Lalu 

calon penghuni menyerahkan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati. 
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Penghuni dan calon penghuni membuat sebuah perjanjian secara lisan. Setelah 

kedua belah pihak sepakat, unit rusun bisa ditempati oleh calon penghuni . Lalu 

jika ada masalah dikemudian hari yang menyangkut dengan Pemerintah Kota 

Semarang atau UPTD Rusunawa, penghuni lama yang akan menyelesaikan. 

Penghuni lama juga yang akan mengurus segala administrasi di UPTD Rusunawa, 

misalnya pembayaran sewa unit rusunawa perbulan. 

Diungkapkan oleh Heru selaku penghuni Rusunawa Kaligawe : 

“Aku tuku rusun iki seko wong liyo mas, saiki wonge manggon 

neng omah warisan wong tuane. Omahe cedhak kene o mas mburi 

rusun. Dadi aku tuku rusun iki tahun 2015 regone sekitar 11 juta 

mas. Aku karo seng ngedol ora ono perjanjian tertulis mas, cuman 

ngomong biasa, tapi engko nek ono masalah karo pemerintah, seng 

ngedol seng tanggung jawab. Masalah pembayaran sewa yo seng 

ngedol seng nyelesaike, aku mung titip duit tok. 

 

Banyaknya masyarakat yang berminat untuk menempati Rusunawa 

Kaligawe menjadi salah satu faktor mengapa banyak terjadi peralihan hak sewa 

satuan rusunawa sering terjadi. Bukan hanya dari dalam kota, masyarakat luar 

kota pun banyak yang menginginkan unit rusun tersebut. Padahal dalam Peraturan 

Walikota Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 menyatakan bahwa Rusunawa di 

Kota Semarang hanya diperuntukan bagi Masyarakat Kota Semarang. 

Diungkapkan oleh Yoyok selaku bekas penghuni Rusunawa Kaligawe: 

“Rusunawa Kaligawe kuwi akeh peminate mas, dadi nek meh 

ngedol unit rusun gampang pol mas. Pas kuwi aku ngedol rusunku 

lumayan mas iso tak nggo nambah kebutuhan urip. Kae rusunku 

tak dol neng wong Boyolali, jare wonge meh nggolek kerjo nang 

kene. Lha nek hargane cocok yo wes tak culke mas, lagian aku yo 

nduwe omah dewe mas intok warisan seko wong tuo ku. Daripada 

rusunku kosong eman-eman rak dinggoni, mending tak tawakke 

wong.” 
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Selain peminat yang banyak, faktor lain yaitu karena pindah kerja. 

Penghuni lama mengalihkan hak sewa satuan rusunawa dikarenakan pindah kerja 

ke daerah lain sehingga unit rusun yang ditempati tidak dipakai. Karena kosong 

maka penghuni lama mengalihkan hak sewa satuan rusunawa kepada orang yang 

berminat. 

Diungkapkan oleh Joko selaku bekas penghuni Rusunawa Kaligawe: 

“Koncoku ngejak nggolek gawean neng Sumatra, jare neng kono 

akeh gawean mas, dadi rusunku tak dol, hasile lumayan tak nggo 

sangu merantau. Daripada rusun iki kosong rak dinggo, mendingan 

didol mas. Peminate rusun iki akeh lho mas dadi ora susah nek meh 

ngedol rusun. Malah ono wong seng seko luar kota nggolek rusun 

neng kene, dong rebutan nganti meh geger. Emang saiki nggolek 

panggonan seng murah iku angel mas dadi dong rebutan.” 

 

Faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan hak sewa satuan rusunawa 

bukan hanya dari penghuni, tetapi juga dari masyarakat luar. Banyak sekali orang 

yang mengadu nasib ke Kota Semarang, sehingga orang tersebut mencari tempat 

tinggal yang murah dan dekat dengan tempat kerja di Kota Semarang. Jika harga 

cocok, penghuni pun sepakat mengalihkan hak sewanya kepada penghuni baru. 

Diungkapkan oleh Sonny selaku penghuni Rusunawa Kaligawe: 

“Aku iki ora asli semarang mas, asline wong Purwodadi. Aku intok 

kerjaan neng kene mas daeah terboyo, dadi aku butuh nggon gawe 

tempat tinggal. Sekalian nggolek ngggon seng cedhak karo tempat 

kerjaanku mas. Lha ndelalah ki koncoku ngandani nek ono 

panggonan murah cedhak karo nggon kerjo ku. Daripada susah-

susah nggolek kontrakan mending neng kene mas, luwih murah 

sisan ketimbang ngontrak.” 

 

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya peralihan hak sewa 

satuan rusunawa. Harga sewa per bulan yang sangat murah dan juga diminati 

banyak orang. Kebutuhan yang semakin lama semakin mahal membuat banyak 
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orang yang ingin tinggal di rusunawa. Harga sewa rusunawa sangat lah murah jika 

dibandingkan dengan harga sewa kos/kontrakan.  

Diungkapkan oleh Mahmud selaku penghuni Rusunawa Kaligawe: 

“Aku manggon neng rusun iki wes 4 tahun mas. Neng Rusunawa 

iki sewane luweh murah dibandingke ngekos. Bayangke mas 

ngekos iku sesasi 500 ewu dibandingke neng kene sesasi mung 100 

ewu, lha sisa duite kuwi iso dinggo mangan, nyandang karo 

kebutuhan liyone. Kerjaanku cuman dadi satpam mas, nek ngekos 

500 ewu sesasi yo aku kabotan mas, opo maneh kebutuhan saiki 

dong mundak kabeh mas, dadi kudu pinter pinter ngatur 

keuangan.” 

 

Beberapa penghuni memilih mengosongkan atau tidak ditempati begitu 

saja. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab 

dengan mengalihkan hak sewa satuan rusunawa kepada orang lain yang bukan 

haknya. 

Jika penghuni rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tadi 

kehidupannya sudah lebih baik maka diharapkan kesadarannya untuk 

meninggalkan Unit Rusunawa, agar unit bisa ditempati oleh masyarakat lain yang 

berpenghasilan rendah.  

Diungkapkan oleh Agus Julianto selaku Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Semarang : 

“Ya iya dong mas kalo penghuni merasa bahwa hidupnya udah 

lebih baik ya monggo silahkan meninggalkan rusun, lha kan rusun 

dibangun untuk masyarakat kurang mampu. Tapi ya jangan main 

pergi-pergi aja, semua ada prosesnya ada. Kalo mau pergi 

meninggalkan rusun ya wajib lapor ke UPTD.” 
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4.1.5. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Peralihan Hak Sewa Satuan 

Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe Kota Semarang 

Rusunawa Kaligawe dibangun bertujuan memberikan hunian untuk 

kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetapi dalam prakteknya 

terdapat beberapa permasalahan dalam rusunawa tersebut. 

Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini merupakan wewenang dari 

UPTD Kota Semarang berperan dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam 

Rusunawa Kaligawe.  

Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu: 

1. Fungai Primer yaitu fungsi pemerintah memberikan pelayanan kepada 

masyarakatnya. 

2. Fungsi Sekunder yaitu fungsi pemerintah sebagai pemberdayaan 

kebutuhan masyarakatnya. 

 

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu 

mengarahkan kemandirian masyarakat dan melaksanakan pembangunan demi 

terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan masyarakat. Perlu adanya 

peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun 

masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain : 

1. Pemerintah sebagai regulator yaitu membuat dan menerbitkan 

peraturan. 

Diungkapkan oleh Eko Sulistyo selaku Kepala UPTD Rusunawa Kota Semarang : 

“Pemkot itu sebenarnya udah bikin peraturan mas, contohnya ya 

perwal nomor 7 tahun 2009 tentang Penghunian dan Persewaan 

Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang. Cuma ya 
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masyarakatnya cuek, ngga peduli pura-pura ngga tahu, padahal 

mereka tau pertauran itu.” 

 

2. Pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi, 

melakukan bimbingan dan pengarahan. 

Diungkapkan oleh Yoyok selaku Penghuni Rusunawa Kaligawe Kota Semarang : 

“Halah mas pemkot iku ora tau ngei bimbingan karo pengarahan, 

iki lho ono bangunan rusak wae didandanine suwe, perawatan 

mung setahun sekali.” 

 

Diungkapkan oleh Febby selaku Pegawai UPTD Rusunawa Kota Semarang : 

“Pemkot sama UPTD kerja sama dalam melakukan bimbingan, 

penyuluhan, dan pelatihan mas. Bimbingan dan penyuluhan yang 

dilakukan oleh UPTD Rusunawa Kota Semarang yaitu seperti 

memberikan bimbingan dan informasi tentang hak dan kewajiban 

penghuni rusunawa, ada juga sosialisasi tentang anti narkoba, 

kekerasan, keamanan, ketertiban, dan retribusi. Bimbingan, 

penyuluhan, dan sosialisasi dilakukan secara bergilir dari rumah 

susun yang satu ke rumah susun yang lain yang dimiliki oleh 

Pemerintah Kota Semarang. UPTD Rusunawa Kota Semarang 

dalam memberikan bimbingan, penyuluhan dan sosialisai bekerja 

sama dengan beberapa lembaga untuk menangani kasus-kasus 

tertentu. Sementara pelatihan yang dilakukan oleh UPTD 

Rusunawa Kota Semarang yaitu pelatihan dikhususkan untuk 

pegawai lapangan yaitu security atau satpam seperti pelatihan PBB 

dan pelatihan keamanan agar menciptakan kondisi yang aman dan 

kondusif di lingkungan Rusunawa Kaligawe Kota Semarang. 

UPTD Rusunawa Kota Semarang bekerja sama dengan aparat 

pemerintahan seperti tentara.  

.” 

  

3. Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan situasi kondusif dan 

melakukan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan 

peningkatan. 

Diungkapkan oleh Febby selaku Pegawai UPTD Rusunawa Kota Semarang : 

“pemkot sama UPTD itu berusaha membuat warganya nyaman dan 

kondusif. Satpam di Rusunawa itu sebelum bertugas diberi 

pengarahan dan pelatihan keamanan agar warga merasa aman. 
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Sapam ini juga dipantau mas, kalo kerjanya jelek ya diganti sama 

Pak Eko” 

 

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, 

dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat didaerahnya 

sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. 

Tugas pembinaan, pendampingan, pengawasan dan pengendalian menjadi tugas 

dan wewenang pemerintah kota, dalam hal ini UPTD Rusunawa. 

Tugas dan kewajiban pokok UPTD adalah pengelolaann rusunawa 

sehingga memiliki fungsi operasional langsung terhadap proses penghunian 

hingga pengawasan dan pengendalian (seperti yang tertera dalam Perda No. 7 

tahun 2009).  

UPTD Rusunawa Kota Semarang berperan dalam menjaga ketertiban 

seperti taat pembayaran sewa unit rusun. Jika ada penghuni yang menunggak 

pembayaran, maka akan ditindak oleh UPTD Rusunawa Kota Semarang. 
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Gambar 4.18 Surat Peringatan 1 

 

(Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 

 

UPTD Rusunawa Kaligawe memberikan tenggat waktu 7 hari agar 

penghuni bisa melunasi pembayaran sewa hunian Rusunawa Kaligawe. Jika tidak 

melunasi dalam waktu 7 hari, maka penghuni akan diberikan Surat Peringatan 2. 
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Gambar 4.19 Surat Peringatan 2 

 

(Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 

 

Setelah 7 hari penghuni belum juga melunasi pembayaran sewa hunian 

Rusunawa Kaligawe, penghui akan diberikan Surat Peringatan 2, UPTD 

Rusunawa Kaligawe memberikan tenggat waktu 3 hari agar penghuni bisa 
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melunasi pembayaran sewa hunian Rusunawa Kaligawe. Jika tidak melunasi 

dalam waktu 3 hari, maka penghuni akan diberikan Surat Peringatan 3. 

 

Gambar 4.20 Surat Peringatan 3 

 

(Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 

 

Setelah 3 hari penghuni belum juga melunasi pembayaran sewa hunian 

Rusunawa Kaligawe, penghui akan diberikan Surat Peringatan 3, UPTD 

Rusunawa Kaligawe memberikan tenggat waktu 1 hari agar penghuni bisa 

melunasi pembayaran sewa hunian Rusunawa Kaligawe. Jika tidak melunasi 
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dalam waktu 1 hari, maka penghuni akan diberikan Surat Peringatan terakhir 

Pengosongan. 

 

 

Gambar 4.21 Surat Peringatan Terakhir Pengosongan 

 

(Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 
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(Sumber: UPTD Rusunawa Kota Semarang) 

Setelah 3 hari penghuni belum juga melunasi pembayaran sewa hunian 

Rusunawa Kaligawe, penghui akan diberikan Surat Peringatan Terakhir 

Pengosongan, UPTD Rusunawa Kaligawe memberikan tenggat waktu 7 hari agar 

penghuni bisa mengosongkan sendiri Unit Hunian Rumah Susun. Jika tidak 

mengosongkan dalam waktu 7 hari, maka UPTD yang akan melakukan 

pengosongan Unit Hunian Rumah Susun 

Pemerintah yang berwenang dalam hal ini UPTD memberikan solusi untuk 

mengatasi penghuni yang terlambat yaitu, penghuni bisa mencicil pembayaran 

unit rusun sampai lunas, sementara untuk masalah pengalihan hak sewa satuan 

rusunawa UPTD memberi solusi dengan cara ganti nama untuk satuan unit 

rusunawa. 

Diungkapkan oleh Eko Sulistyo selaku Kepala UPTD Rusunawa Kota Semarang : 

“Tentang Unit Rusunawa yang dipindahtangankan atau dalam 

kasarnya diperjual belikan. Di sisi pihak Dinas Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman lewat UPTD rusunawa juga bertindak sama 

yaitu SP 1, SP 2, SP 3. Namun kita kan kadang manusiawi, kadang 

kita arahkan untuk memberikan kebijakan kalo aturan kan jelas 

tidak boleh, kebijakan yang mana untuk kita ganti namanya, ganti 

nama yang bersangkutan kita panggil kemari karena kan yang 

bersangkutan kan benar-benar membutuhkan hunian untuk tempat 
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tinggal. Lah kadang dasar kita untuk mengganti nama karena 

mereka, nuwun sewu, mereka sudah menghuni disitu menghuni 

sekian tahun sekian tahun, nah itu kita memberikan kebijakan 

untuk bisa diberikan. Namun prosedur itu 1, 2, 3 peringatan kita 

lalui.” 

 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peralihan Hak Sewa Satuan 

Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe Kota Semarang 

Dalam jurnal Danto sukmajati, Joni Hardi, dan Edy Muladi (2012: 13) 

Masalah keterbatasan lahan merupakan salah satu kendala utama dalam hal 

melaksanakan penyediaan perumahan dan permukiman penduduk dalam jumlah 

besar. Kebijakan pemerintah dengan pembangunan perumahan secara vertikal 

merupakan satu alternatif upaya yang patut dihargai. Pembangunan rumah susun 

dimaksudkan untuk meningkatkan penghidupan, harkat, derajat dan martabat 

masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti dipahami, penduduk di permukiman 

kumuh yang menjadi target penghuni rusun sebagian terbesar adalah golongan 

masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan rusun bertujuan untuk untuk 

mewujudkan penataan kota yang lebih baik, memudahkan penyediaan prasarana 

dan fasilitas lingkungan permukiman, sekaligus mendorong penggunaan tanah 

secara lebih efisien. 

Pembangunan rumah susun di banyak negara umumnya dimaksudkan 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan perumahan perkotaan (Budihardjo, 1998: 

156). Pembangunan rumah susun kini telah menjadi salah satu trend di negara-

negara maju maupun negara berrkembang sebagai upaya memenuhi kebutuhan 

perumahan penduduk perkotaan.  
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Indonesia, sebagai negara berkembang tampaknya juga tidak mau 

ketinggalan dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut yaitu 

membangun rumah susun bagi penduduk perkotaan. Dibandingkan dengan 

kondisi negara-negara maju, Indonesia memiliki kondisi berbeda, khususnya 

apabila dilihat dari faktor sosial budaya masyarakat Indonesia. 

Di Indonesia, pembangunan rumag susun selain memenuhi kebutuhan 

perumahan perkotaan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, juga 

dimaksudkan untuk mengurangi kekumuhan perkotaan sebagai akibat adanya 

pemukiman atau perkampungan kumuh. Keluarnya sebuah  peraturan 

perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang peremajaan 

Permukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara merupakan bukti bahwa 

salah satu tujuan pembangunan rumah susun adalah untuk menekan 

berkembangnya perkampungan kumuh perkotaan. Perkampungan kumuh 

perkotaaan merupakan perkampunga miskin perkotaan. Menurut Budiharjo (1997: 

24) permukiman kumuh perkotaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu slums 

dan squatter settlements. Slums merupakan kawasan kumuh tetapi diakui absah 

sebagai daerah permukiman, sedangkan squatter settlements merupakan 

permukiman kumuh liar, menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk hunian. 

(Suhadi, 2017: 27-28) 

Pemukiman kumuh, selama dan sejauh ini identik dengan pemukiman 

padat penduduk, pola hidup jorok, dan sumber kerawanan sosial. Stigma semacam 

ini bagi suatu kawasan atau pemukiman kumuh memang tidak dapat dihindari, 

meskipun tidak semua hal-hal negatif yang dituduhkan itu selalu ada di setiap 

permukiman kumuh. Ciri yang tampaknya tidak dapat dibantah dari setiap 
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permukiman kumuh adalah tingginya tingkat kepadatan penduduk, rendahnya 

kualitas kesehatan lingkungan (seperti: air, limbah menggenang, minimnya sarana 

mandi, cuci kakus dan bangunan rumah tidak teratur (semrawut)). (Suhadi, 2017: 

29) 

Dalam Jurnal Annisa Nur Ramadhani, Mimin Aminah Yusuf, Rika 

Kisnarini, Dewi Septanti dan Happy Ratna Santosa (2017: 138) menjelaskan 

bahwa salah satu upaya pemerintah dalam memperjuangkan kelangkaan rumah 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah dengan membangun rumah susun. 

Untuk mempertahankan keberadaan dan kontinuitas flat sewa berbiaya rendah 

adalah dengan membentuk unit manajemen teknis lokal UPTD (Unit Pelaksana 

Teknis Daerah). Organisasi struktur unit manajemen teknis lokal dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup organisasi atau 

setidaknya memiliki area yang mengelola administrasi dan keuangan, teknis dan 

persewaan, dan juga pemasaran dan pembinaan penduduk. Dalam hal komponen 

manajemen biaya ada beberapa jenis biaya yang harus dikeluarkan ketika proses 

produksi flat sewa berbiaya rendah telah dilakukan. Komponen biaya ini terdiri 

dari beberapa sub komponen seperti: 

a. Sebuah biaya operasional 

Biaya operasional adalah segala jenis biaya yang diperlukan dalam 

menjalankan fungsi manajemen flat sewa berbiaya rendah yang umumnya terdiri 

dari biaya administrasi termasuk biaya upah pegawai, biaya listrik, air, panggilan 

telepon dari pengelolaan limbah dan limbah, pajak bumi dan bangunan, pajak 

perusahaan dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Biaya pajak PPN akan dijelaskan 
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lebih lanjut dalam tinjauan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan No.36 / PMK 

03/2007 tentang batasan flat sewa yang dihapuskan pada PPN. 

b. Biaya perawatan 

Biaya pemeliharaan adalah jenis biaya yang dikeluarkan untuk 

pemeliharaan gedung flat sewa murah dan infrastruktur, fasilitas dan utilitas yang 

digunakan. Jumlah biaya pemeliharaan dikeluarkan secara bulanan, tahunan atau 

kapan saja. Total biaya operasional dan perawatan sekitar 5% dari harga sewa flat. 

c. Pajak 

Seperti disebutkan sebelumnya, jenis-jenis pajak yang dikenakan dalam 

proses manajemen flat sewa berbiaya rendah adalah pajak bumi dan bangunan. 

d. Asuransi 

Asuransi yang digunakan dalam proses manajemen flat dimaksudkan 

sebagai jaminan risiko keselamatan penduduk yang dapat disebabkan oleh 

kebakaran atau gempa bumi di gedung apartemen sewaan. 

Dalam jurnal Hj Ina Budhiati Supyan (2016: 90) menjelaskan bahwa 

pendirian rumah susun yang didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2011 merupakan 

aturan yang terbaru yang menggantikan UU No. 16 Tahun 1981. Terbitnya UU 

No. 20 Tahun 2011 tidak disertai dengan perubahan pada aturan pelaksannya, 

antara lain peraturan pemerintah. Tidak adanya aturan pemerintah ini 

memungkinkan timbulnya perbedaan presepsi di tingkat daerah. Sebaiknya 

perubahan undang-undang disertai dengan pembentukan peraturan 

pelaksanaannya.  
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Peraturan dibidang rumah susun sekarang ini yang berlaku antara lain:  

1. UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.  

3. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 06/KPTS/ 

BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah 

Susun.  

4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

15/PERMEN/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik.  

5. Disamping itu juga berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) berkaitan dengan perjanjinan yang dibuat.  

6. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.   

Pembangunan rumah susun di Indonesia dibangun untuk kemudian 

dipasarkan kepada warga. Pemasaran yang dilakukan dengan memperhatikan 

peraturan lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Disamping peraturan 

yang telah disebut di atas beberapa aturan lain diantranya adalah berkaitan dengan 

hak atas tanah maka yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang No 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Hal utama yang perlu diketahui calon penghuni rusun yaitu mencari 

informasi di UPTD Rusunawa Kota Semarang. Jika ada masyarakat yang ingin 

memiliki unit di Rusunawa Kaligawe, maka harus datang ke UPTD Rusunawa 

Kota Semarang. Kepala UPTD akan memberikan informasi bagaimana cara untuk 
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mendapatkan unit di Rusunawa Kaligawe, serta menjelaskan apa saja hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati oleh calon penghuni. Selain itu juga 

calon penghuni harus memenuhi syarat yang ada, jika tidak terpenuhi maka calon 

penghuni tidak bisa memiliki unit di Rusunawa Kaligawe. Setelah semua syarat 

terpenuhi dan terkumpul, calon penghuni membuat permohonan tertulis. Setelah 

semua disetujui oleh Kepala UPTD Rusunawa, akan dibuat perjanjian tertulis 

antara Kepala UPTD dan calon penghuni. Setelah terjadinya perjanjian tersebut 

maka calon penghuni dan kepala UPTD Rusunawa saling terikat dalam isi 

perjanjian tersebut. Setelah ada perjanjian maka calon penghuni tersebut harus 

mematuhi peraturan dan memenuhi hak dan kewajiban yang ada. Setelah semua 

proses selesai maka calon penghuni akan mendapatkan sertifikat kepemilikan unit 

rusun yaitu SKBG Sarusun (Sertifikat kepemilikan Bangunan dan Gedung Satuan 

Rumah Susun) sebagai bukti bahwa calon penghuni sah dan berhak menghuni unit 

di Rusunawa Kaligawe. 

Tahap awal calon penghuni sebelum mendapatkan unit Rusunawa sudah 

dijelaskan dalam Pasal 16-Pasal 22 Peraturan Menteri Negara perumahan Rakyat 

Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.  

Proses selanjutnya, sebelum calon penghuni mendapatkan unit rusun yatu, 

calon penghuni harus memenuhi syarat yang ada. Sesuai dengan Peraturan 

Walikota Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penghunian Dan 

Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang Pasal 3, Calon 

penghuni harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: 
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a) Warga Negara Indonesia yang berdomosili di wilayah daerah; 

b) warga yang terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah; 

c) warga yang bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh di 

wilayah daerah; 

d) sudah berkeluarga; 

e) belum memiliki rumah/tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan 

dari RT/Kelurahan setempat bagi calon penghuni yang tidak mempunyai 

pekerjaan tetap (pekerja musiman) dan/atau Pimpinan Perusahaan/ 

Pemerintah dimana calon penghuni bekerja; 

f) berpenghasilan rendah dan/atau minimum sebesar Upah Minimum Kota 

(UMK) dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/Kelurahan setempat 

bagi calon penghuni yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (pekerja 

musiman) dan/atau Pimpinan Perusahaan/Pemerintah dimana calon 

penghuni bekerja; 

g) mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota c.q Kepala Dinas Tata 

Kota dan Perumahan untuk menjadi calon penghuni dengan dilampiri : 

1) foto copy KTP; 

2) foto copy KK; 

3) foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

4) phas foto ukuran 4 x 6 ( 2 lembar); 

5) keterangan penghasilan dari pimpinan instansi tempat bekerja bagi 

pegawai/pekerja tetap atau surat pernyataan penghasilan diketahui 
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oleh RT dan Kelurahan setempat bagi penghuni yang tidak 

mempunyai pekerjaan tetap (pekerja musiman); 

6) Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sewa dan iuran lain serta 

kewajiban lain yang ditetapkan; dan 

7) Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati dan mematuhi tata tertib 

penghunian dan ketentuan lain yang ditetapkan. 

 

Setelah Kepala UPTD Rusunawa Kota Semarang menyetujui semua 

berkas formulir dan persyaratan yang ada, lalu calon penghuni akan membuat 

perjanjian dengan Kepala UPTD Rusunawa Kota Semarang. Perjanjian secara 

umum diatur dalam Buku III KUHPerdata. Ketentuan perjanjian dalam Pasal 

1313 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih. Dalam hal ini calon penghuni dan Kepala UPTD Rusunawa Kota Semarang 

saling mengikatkan dirinya. Persetujuan yang dibuat oleh calon penghuni dan 

Kepala UPTD Rusunawa Kota Semarang, tertulis maupun lisan, masing-masing 

sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama (Sudarsono, 

2013: 363). 

Dalam membuat perjanjian tentunya perjanjian tersebut harus memenuhi 

syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi 

syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum 

(legally concluded contract). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-

syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut: 
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5. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

6. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

7. Suatu hal tertentu. 

8. Suatu sebab yang halal. 

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata di atas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: 

e. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa 

kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak artinya masing-

masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat 

dalam mewujudkan kehendaknya (Setiawan, 2015: 61). Persetujuan kehendak itu 

sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan atau pun penipuan. Dengan 

syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap saah oleh 

hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur 

oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan 

kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut. 

a) Paksaan (dwang, duress) 

b) Penipuan (bedrog, fraud) 

c) Kesilapan (dwaling, mistake) 

Sebagaimana pada pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kata sepakat 

tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau 

penipuan. 
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f. Cakap untuk membuat perjanjian 

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum 

apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin 

walaupun belum 21 tahun (Muhammad, 2010: 301). Syarat wenang berbuat 

maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang 

oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada 

pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk 

membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. 

Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita 

temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu 

a) Orang-orang yang belum dewasa 

b) Mereka yang berada dibawah pengampuan 

c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-

Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-

Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah 

seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

g. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi 

yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat 

ditentukan. Jika yang menjadi objek adalah barang, maka harus jelas apa jenisnya, 

jumlahnya dan harganya. Setidaknya dari keterangan objek yang diperjanjikan 

harus dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing 

(Kansil, 2015: 194). Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu 

kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh 
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hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 ddan1333 

KUHPerdata. 

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa 

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok 

suatu perjanjian” 

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa 

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling 

sedikit ditentukan jenisnya 

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja 

jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung” 

h. Suatu sebab yang halal 

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan 

tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertibanumum (Setiawan, 

.2015: 68). Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan 

maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak 

untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian 

tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / 

ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata 

juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat 

karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat 

subjektif,  karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika 
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syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui 

pengadilan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian itu 

tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau 

waktu lima tahun (Pasal 1454 KUHPerdata). Disebut dengan syarat subyektif 

karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak 

terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut 

dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang 

berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka 

kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. 

Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat objektif, 

karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian.Jika syarat ini tidak 

dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum sehingga perjanjian seolah-olah tidak 

pernahada (Soeroso, 2011: 24). Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan 

dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah 

satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak 

kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.  

Peralihan hak sewa satuan rusunawa merupakan suatu perbuatan yang 

melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 21 huruf a Peraturan 

Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Rumah 

Susun Sederhana Sewa bahwa penghuni dilarang memindahkan hak sewa kepada 

pihak lain. Adanya larangan dalam peralihan hak sewa yang bertentangan dengan 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 mengakibatkan perjanjian 

tidak memenuhi syarat objektif dan dengan sendirinya batal demi hukum.  Batal 

demi hukum dalam hal ini artinya adalah karena penghuni melanggar aturan yang 
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dibuat oleh UPTD Rusunawa maka perjanjian dibuat batal demi hukum karena 

tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian antara Penghuni Rusunawa 

dengan Kepala UPTD Rusunawa Kota Semarang. 

Perjanjian juga harus didasari oleh itikad baik yang disebutkan dalam 

Pasal 1338 KUHPerdata yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan 

undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah 

pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. 

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Peralihan hak sewa satuan 

rusunawa melanggar syarat keempat Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab 

yang halal. Hal ini didasari oleh pelanggaran isi perjanjian yang dilakukan oleh 

penghuni rusun dengan cara mengalihkan hak sewa satuan rusunawa, padahal 

sudah jelas dalam isi perjanjian bahwa Pemerintah Kota Semarang hanya 

menyewakan unit rusun dan tidak boleh mengalihkan hak sewa satuan rusunawa. 

Dalam Surat keputusan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Semarang tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Fasilitas 

Hunian Atas Satuan Rumah Susun Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang juga 

memberikan syarat dan ketentuan yaitu unit rusun harus ditempati atau dihuni 

oleh pemegang ijin dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Unit rusun 

hanya disewakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan tidak boleh dialihkan hak 

sewa satuan rusunawa nya. Jika dilanggar, maka Pemerintah Kota Semarang akan 

memberikan sanksi kepada penghuni yang melanggar syarat dan ketentuan 

tersebut. 
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Rusunawa Kaligawe dibangun ditujukan untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). Rusunawa Kaligawe hanya disewakan dan bukan 

untuk dialihkan hak sewa satuan rusunawa nya, sehingga mengalihkan hak sewa 

satuan rusunawa merupakan hal yang dilarang oleh Pemerintah Daerah.  

Sewa menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan huurenverhuur. 

Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik antara para pihak. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan 

membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang 

sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa (KBBI. 2007: 

833). 

Sementara Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, sewa menyewa adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 

kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu 

tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut 

terakhir itu disanggupi pembayarannya. Dari pengertian tersebut dapat 

dikemukakan lebih lanjut bahwa (Naja, 2008: 39): 

d. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya yang masing-

masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sewa menyewa 

tersebut. 

Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan  

berkewajiban memberikan kenikmatan atas suatu kebendaan, sedangkan pihak 

lainnya berhak atas mendapat/menerima kenikmatan atas suatu kebendaan dan 

berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran. 
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e. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, 

begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak 

lainnya. 

f. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi 

oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perjanjian sewa menyewa. 

Dalam hal ini calon penghuni Rusunawa Kaligawe merupakan pihak yang 

berkewajiban membayar sewa dan mendapatkan hak untuk menempati unit rusun, 

sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dan 

UPTD Rusunawa Kota Semarang merupakan pihak yang berhak menerima sewa 

dan berkewajiban memberikan pelayan kepada calon penghuni dengan sebaik-

baiknya. 

Karena sewa menyewa antara calon penghuni Rusunawa Kaligawe dengan 

Pemerintah Kota Semarang dilakukan dengan tertulis, maka berlakulah Pasal 

1570 KUHPerdata, menurut ketentuan pasal ini apabila sewa menyewa dibuat 

tertulis sewa menyewa itu berakhir demi hukum jika waktu sewa yang ditentukan 

telah lampau, tanpa diperlukan pemberitahuan untuk itu. Pemerintah Kota 

Semarang memberikan jangka waktu 2 tahun, dan penghuni bisa memperpanjang 

sewa menyewa. 

Subyek sewa menyewa adalah kedua belah pihak yang terikat atau 

mengikatkan diri dalam kegiatan sewa menyewa. Subyek sewa menyewa sama 

saja dengan subyek hukum. Subyek hukum adalah setiap pihak yang menjadi 

pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum (Syaifuddin, 

2016: 57) . Mereka adalah penyewa dan menyewakan. Penyewa merupakan pihak 

yang membutuhkan benda yang akan dinikmati manfaatnya dan membayar hak 



119 

 

 

 

guna pakainya melalui perjanjian sewa menyewa. Sedangkan menyewakan adalah 

mereka yang menyediakan barang yang akan disewakan dan membutuhkan uang 

hasil sewa tersebut. Biasanya berbentuk instansi, perorangan dan sebagainya. 

Menurut ilmu hukum yang menjadi subyek hukum adalah orang atau individu 

(persoon) dan setiap badan hukum. 

c. Manusia sebagai subyek hukum  

Orang (persoon) sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) 

pengertian yaitu: 

1. Natuurlijke persoon atau menselijk persoon yang disebut orang dalam 

bentuk manusia atau manusiapribadi. 

2. Rechtspersoon yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang 

yang diciptakan hukum secara fiksi atau personaficta (Kansil dan Kansil, 2002: 

1). 

d. Subyek hukum bukan manusia (Badan Hukum) 

Badan hukum (rechtspersoon) dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: 

1. Badan hukum publik (publiek rechtspersoon) adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarkan hukum publik atau yang bersangkutan publik atau orang 

banyak atau negara umumnya.  

2. Badan hukum privat (privaat rechtspersoon) adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan 

pribadi di dalam badan hukum itu (Kansil dan Kansil, 2002: 12). 

Sehingga badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut 

(Ali, 2005: 21): 
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1) Perkumpulan orang (organisasi). 

2) Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandelling) dalam hubungan- 

hubungan hukum(rechtsbetrekking). 

3) Mempunyai harta kekayaan tersendiri. 

4) Mempunyai pengurus. 

5) Mempunyai hak dan kewajiban. 

6) Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. 

 

Subyek hukum disini adalah Penghuni Rusunawa Kaligawe dan 

Pemerintah Kota Semarang. Kedua pihak merupakan pihak yang menjadi 

pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Penghuni 

Rusunawa Kaligawe merupakan pihak penyewa sedangkan Pemerintah Kota 

Semarang merupakan pihak yang menyewakan. 

Obyek sewa menyewa adalah benda dan harga sewa (Muhammad, 2010: 

346). Benda dimaksud dalam arti kepemilikan asli dari orang atau lembaga yang 

menyewakan, yang memiliki status yang sah dalam hukum. Obyek dalam 

perjanjian sewa menyewa disebut juga dengan obyek hukum. Obyek hukum 

adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum (manusia dan badan 

hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubunga  hukum (dapat pula 

disebut hak) karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum yang mana 

merupakan barang yang halal artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, 

ketertiban dan kesusilaan (Muhammad, 2010: 13). Dalam hukum perdata yang 

dimaksud dengan obyek hukum disebut benda. Tentang benda itu ada yang dapat 

diraba dan yang tidak dapat diraba ialah yang mempunyai: 
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4. Nilai uang yang efektif. 

5. Merupakan suatu kesatuan. 

6. Dapat dikuasai oleh manusia. 

Benda-benda itu dapat dibagi lagi dalam yaitu: 

5. Benda yang berwujud. 

6. Benda yang tidak berwujud. 

7. Benda bergerak/tidak tetap bergerak. 

8. Benda tidak bergerak/benda tetap. 

 

Obyek hukum disini yang dimaksud adalah Rusunawa Kaligawe. 

Rusunawa Kaligawe termasuk dalam benda yang tidak bergerak/benda tetap. 

Obyek hukum dalam ini Rusunawa Kaligawe merupakan benda yang dimiliki 

oleh pihak yang menyewakan yaitu Pemerintah Kota Semarang, sedangkan 

Penghuni Rusunawa Kaligawe yang merupakan pihak penyewa, membayar sewa 

kepada Pemerintah Kota Semarang. Jangka waktu untuk sewa hunian di 

Rusunawa Kaligawe adalah 2 tahun, penghuni bisa memperpanjang sewa hunian 

dengan cara mengurus perpanjangan sewa hunain ke UPTD Rusunawa Kota 

Semarang. 

Konflik (Susetiawan, 1999: 10) pada dasarnya adalah pertentangan atau 

antagonisme yang sifatnya bermacam-macam mulai batin, pikiran sampai dengan 

perselisihan fisik. Soekanto (2000: 107) menegaskan bahwa konflik sama dengan 

pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses sosial dimana individu atau 

kelompk berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan mnantang pihak lawan 

dengan ancaman atau kekerasan. Dari pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa 
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koonflik merupakan pertntangan antar pihak, baik individu maupun kelompok 

karena hal yang tidak selaras atau sama lain. Sebab-musabab atau akar-akar dari 

konflik ( Soekanto, 2000: 107) adalah:  

1. Perbedaan antar individu-individu 

2. Perbedaan kebudayaan 

3. Perbedaan kepentingan 

4. Perubahan sosial 

 

Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok (Soekanto, 2000: 

107) merupakan salah satu sebab terjadinya konflik. Wujud kepentingan dapat 

bermacam-macam seperti kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya. 

Panggabean (1998: 2) juga menyatakan bahwa konflik ini dapat terjadi karena ada 

persaingan dan ketidakselarasan, ada pihak-pihak meyakini tujuan mereka 

bertentangan satu sama lain, serta adanya persepsi dan keyakinan mengenai 

ketidakselarasan kepentingan seperti nilai, kebutuhan, dan aspirasi. Konflik dapat 

muncul karena terjadinya pembagian kekuasaan (authority) yang tidak merata di 

masyarakat. Pembagian kekuasaan yang tidak merata menimbulkan dua macam 

kategori sosial dalam masyarakat, mereka yang memiliki authority dan mereka 

yang tidak memilikinya. Pembagian semacam ini pada gilirannya akan 

menimbulkan kepentingan-kepentingan berbeda, yang secara substansial memiliki 

arah yang berbeda satu sama lain (Haryanto, 1991: 65). Pertentangan kepentingan 

selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur (Ritzer, 1992: 32). Kepentingan 

dapat bersifat manifes dan laten. Kepentingan bersifat manifes apabila 

kepentingan-kepentingan itu disadari, sedangkan kepentingan yang tidak selalu 
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disadari adanya atau potensial (Nasikun, 1985: 19), (Dahendorf, 1994: 136) 

disebut sebagai kepentingan-kepentingan laten (laten interest). Dalam konteks 

pendekatan pembangunan atas-bawah konflik dapat terjadi karena kepentingan 

pemerintah selaku pembuat keputusan tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan 

subyektif masyarakat. Pendekatan atas bawah lebih mengutamakan generalisasi 

dan uniformitas, yang berakibat munculnya kesenjangan antara program-program 

pembangunan dengan kondisi, permasalahan dan kebutuhan nyata dalam 

masyarakat. (Suhadi, 2017: 131-132) 

Rusunawa Kaligawe Kota Semarang merupakan rumah susun yang 

dibangun sebagai upaya peremajaan permukiman kumuh. Titik perhatian yang 

utama adalah konflik kpeentingan yang terjadi dalam hunian rumah susun yang 

dibangun sebagai upaya peremajaan permukiman kumuh. Apakah ada atau tidak 

ada konflik kepentingan antara pemerintah dan penghuni maupun antar sesama 

penghuni dalam hunian rumah susun yang dibangun sebagai upaya peremajaan 

pemukiman kumuh. Seperti apakah konflik kepentingan yang terjadi, dan apakah 

ada konsensus baru yang lahir sehubungan dengan terjadinya konflik-konflik 

kepentingan tersebut. 

Konflik dalam hunian rumah susun yang dibangun sebagai upaya 

peremajaan pemukiman kumuh penting dan perlu diketahui. Pertama, rumah 

susun sebagai upaya peremajaan pemukiman merupakan salah satu bentuk 

pelayanan sosial dan fasilitas sosial yang disediakan pemerintah bagi penduduk 

perkotaan berpenghasilan rendah. Rumah susun sebagai upaya peremajaan 

pemukiman kumuh merupakan realisasi model pembangunan nasional kebutuhan 

dasar. Melalui pembangunan rumah susun, pemerintah bertujuan menyediakan 
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pemukiman layak terutama bagi golongan penduduk perkotaan berpenghasilan 

rendah, sehingga mereka dapat hidup dalam lingkungan sehat dan teratur. Kedua, 

sesuai dengan konsep “membangun tanpa menggusur”penghuni rumah susun 

yang dibangun sebagai upaya peremajaan pemukiman kumuh adalah penghuni 

pemukiman kumuh yang diremajakan. Penghuni pemukiman kumuh yang selama 

ini  telah terbiasa hidup dengan aturan dan norma longgar harus berpindah pada 

pola kehidupan dengan aturan dan norma yang lebih ketat. Rumah susun 

merupakan bentuk hunian baru, berstruktur bertikal, terdiri atas bagian yang dapat 

dimiliki secara perseorangan tetapi sekaligus juga terdapat bagian milik bersama. 

Kehidupan dalam hunian rumah susun memiliki sistem nilai dalam pemukiman 

kumuh, sesuai dengan kondisi obyektif dalam hunian rumah susun. 

Pemerintah Daerah membangun rumah susun untuk kalangan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuannya agar masyarakat kalangan bawah atau 

MBR mempunyai tempat tinggal yang layak huni. Sebelum adanya rumah susun 

ini banyak sekali orang-orang yang tinggal di sembarang tempat dan membuat 

kawasan menjadi kumuh, kotor, dan tidak tertata rapi. 

Rusunawa Kaligawe dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR), oleh sebab itu banyak sekali beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 

penghuni rusunawa. Dibawah ini merupakan tiga faktor utama mengapa banyak 

terjadi peralihan hak sewa satuan rumah susun sederhana sewa: 

1. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi dapat menjadi terjadinya peralihan hak sewa satuan 

rusunawa. Hal itu dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan harga sewa yang 

terjangkau daripada harga kos-kosan maupun kontrakan di daerah kaligawe. 
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Selisih harga sewa tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. 

Kebijakan internasional globalisasi ekonomi juga berarti globalisasi pasar kerja 

yang membuka peluang adanya permintaan dan pemenuhan pasokan tenaga kerja 

dengan upah murah. Didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, proses 

migrasi dari satu negara ke negara lain semakin pesat. Adanya migrasi juga 

membuat padatnya jumlah penduduk dan berakibat pada meningkatnya angka 

kemiskinan dan kawasan kumuh. Adanya keadaan yang demikian membuat orang 

berupaya melakukan segala hal demi mencukupi kebutuhan ekonominya, 

termasuk melakukan peralihan hak sewa satuan rumah susun sederhana sewa yang 

diketahui juga memiliki banyak peminat dikarenakan harganya yang lebih 

terjangkau. Didalam faktor ini dibagi lagi menjadi beberapa faktor yaitu: 

a) Tidak punya tempat tinggal 

Dari 30 orang yang mengisi kuesioner, ada 11 orang yang tidak 

mempunyai tempat tinggal. Yatno selaku penghuni Rusunawa Kaligawe 

menjelaskan bahwa dirinya merupakan pendatang untuk mencari pekerjaan. 

Merantau jauh dari luar kota menyebabkan dirinya tidak mempunyai tempat 

tinggal di Kota Semarang sehingga Yatno memilih untuk tinggal di Rusunawa 

Kaligawe.  

b) Harga sewa murah 

Dari 30 orang yang mengisi kuesioner, ada 11 orang yang memilih tinggal 

di Rusunawa Kaligawe karena harga sewa yang murah. Mahmud selaku penghuni 

Rusunawa Kaligawe menerangkan bahwa harga sewa di Rusunawa Kaligawe 

lebih murah dibandingkan dengan harga sewa kos di daerah kaligawe. Selisih 

harga sewa tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya.  
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2. Faktor Aksebilitas 

Faktor aksebilitas dikaitkan dengan akses yang mudah dijangkau dan 

lingkungan sekitar tempat dekat dengan kawasan industri. Selain itu dekat dengan 

fasilitas umum seperti jalan tol, rumah sakit, terminal. Karena lokasi yang 

strategis ini menyebabkan banyak orang yang mencari tempat tinggal yang dekat 

dengan tempat kerja dan harga yang terjangkau. Karena faktor aksebilitas inilah 

banyak sekali orang yang ingin menempati rusun ini. Didalam faktor ini dibagi 

lagi menjadi beberapa faktor yaitu: 

a) Dekat dengan kawasan industri 

Dari 30 orang yang mengisi kuesioner, ada 8 orang yang memilih tinggal 

di Rusunawa Kaligawe karena tempat kerja yang dekat dengan Rusunawa 

Kaligawe. Sonny selaku penghuni Rusunawa Kaligawe menerangkan bahwa 

dirinya berasal dari Purwodadi. Sonny menempati rusunawa kaligawe 

dikarenakan butuh tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya. Daerah 

Kaligawe mempunyai akses yang memadai dan dekat dengan kawasan industri 

sehingga tersedia lapangan kerja yang banyak. 

b) Peminat banyak 

Seperti yang dijelaskan oleh Yoyok bahwa Rusunawa banyak sekali yang 

peminat yang ingin menempati Rusunawa Kaligawe. Akses yang memadai, dekat 

dengan fasilitas umum serta ada di area kawasan industri menjadi daya tarik 

tersendiri bagi orang yang ingin mencari tempat tinggal. 
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3. Faktor Ketidaktahuan Tentang Hukum 

Dari 30 orang yang mengisi kuesioner, 25 orang tidak mengetahui adanya 

peraturan dan larangan serta hukum yang ada. Banyak sekali penghuni Rusunawa 

yang tidak tahu tentang hukum dan tidak mengetahui dengan jelas apa yang ada 

dalam isi perjanjian sewa hunian Rusunawa Kaligawe. Kebanyakan penghuni 

hanya menandatangani perjanjian sewa hunian tanpa melihat dan membaca isi 

dari perjanjian tersebut. Akibatnya penghuni bisa mendapatkan sanksi jika 

melakukan pelanggaran yang ada dalam perjanjian sewa hunian Rusunawa 

Kaligawe, sanksi terberat yaitu penghuni diusir dan harus mengosongkan hunian 

di Rusunawa Kaligawe. Febby selaku pegawai UPTD Rusunawa Kota Semarang 

menjelaskan bahwa penghuni bisa diberikan sanksi oleh Pemerintah Kota 

Semarang, ancaman sanksi terberat bisa diusir dari rusunawa. Pemerintah Kota 

Semarang dalam hal ini UPTD Rusunawa Kota Semarang sudah memberikan 

info, penyuluhan, dan himbauan kepada penghuni tentang apa saja hak dan 

kewajiban serta syarat dan ketentuan yang ada dala Rusunawa Kaligawe. 

  

4.2.2. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Peralihan Hak Sewa Satuan 

Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe Kota Semarang 

Peranan pemerintah dewasa ini makin besar di negara-negara yang 

menganut kebebasan dan inisiatif usaha swasta yang besar. Peranan pemerintah 

pun semakin luas sebagaimana terlihat dari pemberian pelayanan umum oleh 

dinas-dinas pemerintah yaitu mengatur, mendorong, mengoordinir, bahkan 

membiayai usaha pihak swasta maupun daerah-daerah. Peranan pemerintah lebih 

sebagai pelayan masyarakat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau 
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profit, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan 

memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrat itu sendiri. (Labolo, 2010: 39) 

Sesungguhnya peranan birokrasi pemerintah sangat luas mengingat 

peranan tersebut dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis. Terutama 

menyangkut aspek pelaksanaa birokrasi yang efisien, efektif, cepat dan tepat 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui suatu 

masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Fungsi-fungsi pemerinrtahan yang 

dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu 

sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas 

pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat menumbuhkan keadilan, 

pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang 

menciptakan kemakmuran. 

Untuk mengembangkan tugas negara pemerintah memiliki dua fungsi 

dasar yaitu: 

1. Fungsi Primer 

Fungsi primer atau fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai 

provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, 

layanan sipil dan layanan birokrasi. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Semarang beserta UPTD Rusunawa Kota Semarang 

memberikan pelayanan kepada Penghuni Rusunawa Kaligawe Kota Semarang. 

Pelayan yang diberikan seperti pelayanan administrasi, pelayanan info mengenai 

rusunawa, pelayanan menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi di dalam 

rusunawa, serta pelayanan tentang keluhan sarana dan prasarana yang ada di 

Rusunawa Kaligawe Kota Semarang.  
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2. Fungsi sekunder 

Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider 

kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak 

mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan 

dan pembangunan sarana dan prasarana. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Semarang beserta UPTD Rusunawa Kota Semarang 

memberdayakan atau memberkan kebutuhan dan tuntutan yang diajukan oleh 

penghuni Rusunawa Kaligawe Kota Semarang. Penghuni Rusunawa Kaligawe 

bisa mengajukan keluhan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Semarang atau UPTD Rusunawa Kota Semarang tentang sarana dan prasarana 

yang ada di Rusunawa Kaligawe. 

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu 

mengarahkan kemandirian masyarakat dan melaksanakan pembangunan demi 

terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan masyarakat. Perlu adanya 

peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun 

masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain : 

1. Pemerintah sebagai regulator 

Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk 

menyeimbangkan penyelenggaraan melalui penerbitan peraturan-peraturan. 

Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat 

sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Rusunawa Kota 

Semarang yaitu bapak Eko Sulistyo, diperoleh fakta bahwa pemerintah telah 

membuat sejumlah peraturan atau acuan dasar yaiu Peraturan Walikota Nomor 7 
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tahun 2009 tentang Penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik 

Pemerintah Kota Semarang.  Sebenarnya masyarakat sudah mengetahui tentang 

peraturan tersebut tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak mematuhi peraturan 

yang dibuat oleh pemerintah.  

Pemerintah dalam hal ini UPTD Rusunawa Kota Semarang memberikan 

sanksi bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 

tentang Penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota 

Semarang. Sanksi yang diberikan yaitu Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, 

dan Surat Peringatan 3. 

2. Pemerintah sebagai dinamisator 

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi 

masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk 

mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan 

melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada 

masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh 

maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoyok selaku penghuni 

Rusunawa Kaligawe diperoleh fakta bahwa pemerintah jarang memberikan 

bimbingan dan pengarahan secara intensif. Perawatan bangunan rusunawa hanya 

dilakukan sekali dalam satu tahun. Banyak penghuni yang mengeluhkan fasilitas 

rusunawa yang sangat memprihatinkan. Tetapi hal sebaliknya, dijelaskan oleh 

Febby selaku Pegawai UPTD Rusunawa Kota Semarang bahwa UPTD Rusunawa 

Kota Semarang aktif dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan. 

Bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh UPTD Rusunawa Kota 
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Semarang yaitu seperti memberikan bimbingan dan informasi tentang hak dan 

kewajiban penghuni rusunawa, ada juga sosialisasi tentang anti narkoba, 

kekerasan, keamanan, ketertiban, dan retribusi. Bimbingan, penyuluhan, dan 

sosialisasi dilakukan secara bergilir dari rumah susun yang satu ke rumah susun 

yang lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang. UPTD Rusunawa Kota 

Semarang dalam memberikan bimbingan, penyuluhan dan sosialisai bekerja sama 

dengan beberapa lembaga untuk menangani kasus-kasus tertentu. Sementara 

pelatihan yang dilakukan oleh UPTD Rusunawa Kota Semarang yaitu pelatihan 

dikhususkan untuk pegawai lapangan yaitu security atau satpam seperti pelatihan 

PBB dan pelatihan keamanan agar menciptakan kondisi yang aman dan kondusif 

di lingkungan Rusunawa Kaligawe Kota Semarang. UPTD Rusunawa Kota 

Semarang bekerja sama dengan aparat pemerintahan seperti tentara.  

3. Pemerintah sebagai fasilitator 

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif 

bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilisator, pemerintah bergerak 

dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan 

keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang 

diberdayakan. 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Febby selaku Pegawai UPTD 

Rusunawa Kota Semarang pelatihan yang dilakukan oleh UPTD Rusunawa Kota 

Semarang yaitu pelatihan dikhususkan untuk pegawai lapangan yaitu security atau 

satpam seperti pelatihan PBB dan pelatihan keamanan agar menciptakan kondisi 

yang aman dan kondusif di lingkungan Rusunawa Kaligawe Kota Semarang. 

UPTD Rusunawa Kota Semarang bekerja sama dengan aparat pemerintahan 
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seperti tentara. Setelah mendapatkan pelatihan, para satpam ini akan dimonitoring 

atau dipantau oleh UPTD Rusunawa Kota Semarang apakah satpam ini bekerja 

dengan baik atau tidak. Jika satpam ini tidak bekerja dengan baik maka akan 

dilakukan evaluasi oleh UPTD Rusunawa Kota Semarang.  

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, 

dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat didaerahnya 

sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. 

Tugas pembinaan, pendampingan, pengawasan dan pengendalian menjadi tugas 

dan wewenang pemerintah kota, dalam hal ini UPTD Rusunawa. Hal ini agar 

pengembangan rusun menjadi optimal, terlebih rusun dijadikan sumber 

penerimaan daerah (retribusi sewa). Peranan pemerintah daerah bisa didekati dari 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara langsung baik secara fisik 

maupun non fisik terhadap penghuni dan hunian/bangunan rusun. Pengawasan 

dan pengendalian pengelolaan rusunawa dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan 

Perumahan (DTKP) melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sewa (UPTD) 

dan penghuni untuk mewujudkan kelayakan, kenyamanan, kesehatan, keamanan 

dan ketertiban lingkungan. Hal ini dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, 

pelatihan, monitoring dan evaluasi secara administrasi dan teknis. Peran serta 

penghuni terhadap pengelolaan rusunawa dilakukan dengan menyampaikan 

laporan dan pengaduan kepada DTKP melalui UPTD. UPTD Rumah Sewa Kota 

Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 tahun 

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

Kota Semarang. Sekarang UPTD bertanggung jawab langsung kepada Kepala 



133 

 

 

 

Dinas. Pada Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan UPTD Rumah Sewa 

adalah Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota 

Semarang. (Yusuf, www.iyasyusuf.work/2014/05/peran-dan-fungsi-

pemerintahan-dalam.html?m=1, akses 20 Juni 2019) 

Tugas dan kewajiban pokok UPTD adalah pengelolaann rusunawa 

sehingga memiliki fungsi operasional langsung terhadap proses penghunian 

hingga pengawasan dan pengendalian (seperti yang tertera dalam Perda No. 7 

tahun 2009). Fungsi itu antara lain : 

a. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengamanan teknis UPTD 

Rumah Sewa. 

b. Pelaksanaan jadwal rencana operasional dan pemeliharaan rusunawa. 

c. Pelaksanaan penyusunan daftar periksa/check list atas komponensarana 

dan prasarana gedung rumah sewa. 

d. Pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi tata tertib hunian rumah sewa. 

e. Pelaksanaan sosialisasi kepada penghuni tentang rencana pemeliharaan 

dan perbaikan. 

f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan permasalahan dalam penghunian. 

g. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi pemberdayaan penghuni dalam rangka 

peningkatan sumber daya manusia. 

h. Pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan sarana air bersih, penerangan, 

kebersihan, keamanan, dan ketertiban gedung dan lingkungan rumah sewa.

  

 

  

http://www.iyasyusuf.work/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html?m=1
http://www.iyasyusuf.work/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html?m=1
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dan sajikan, 

maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut : 

4. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya peralihan hak sewa 

satuan rumah susun sederhana sewa kaligawe. Yang pertama yaitu faktor 

ekonomi. Hal itu dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan harga sewa yang 

terjangkau daripada harga kos-kosan maupun kontrakan di daerah 

kaligawe. Yang Kedua faktor aksebilitas dikaitkan dengan akses yang 

mudah dijangkau dan lingkungan sekitar tempat dekat dengan kawasan 

industri. Yang ketiga adalah faktor ketidaktahuan tentang hukum. Banyak 

sekali penghuni Rusunawa yang tidak tahu tentang hukum dan tidak 

mengetahui dengan jelas apa yang ada dalam isi perjanjian sewa hunian 

Rusunawa Kaligawe. 

5. Peran Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam 

Rusunawa Kaligawe Kota Semarang. Yang pertama Pemerintah sebagai 

regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan 

penyelenggaraan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Yang kedua 

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi 

masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk 

mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah 
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berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan 

efektif kepada masyarakat. Yang ketiga adalah Pemerintah sebagai 

fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

pembangunan daerah. Sebagai fasilisator, pemerintah bergerak dibidang 

pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan 

keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan kepada 

masyarakat yang diberdayakan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memiliki 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kota Semarang perlu memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih 

giat dan lebih banyak lagi agar Penghuni Rusunawa Kaligawe tahu aturan hukum 

dan juga hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemerintah Kota Semarang 

dalam menjatuhkan sanksi harus menimbulkan efek jera agar kedepannya tidak 

terjadi lagi kasus jual beli unit rusun seperti ini.; 

2. Sebenarnya peran Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan 

yang ada dalam Rusunawa Kaligawe sudah bagus, tetapi kurang efektif. 

Seharusnya Pemerintah Kota Semarang lebih banyak mengadakan pertemuan 

dan diskusi dengan Penghuni Rusunawa Kaligawe agar mengetahui masalah 

yang ada dalam Rusunawa Kaligawe. Hal ini juga bisa membuat Pemerintah Kota 

Semarang akan semakin akrab dengan Penghuni Rusunawa Kaligawe. 
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