
i 
 

JURNAL ILMIAH 

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 

DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN 

(STUDI DI KOTA MATARAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

IRFUN WALID SAHAMAD 

D1A114121 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2018 

 

 

 

 

 

 



ii 

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah 

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 

DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN 

(STUDI DI KOTA MATARAM) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

IRFUN WALID SAHAMAD 

D1A.1141.21 

 

Menyetujui, 

Mataram, 31 Mei 2018 

Pembimbing Pertama, 

 

 

 

Arief Rahman.,SH,M.Hum 

NIP 19610816 198803 1004



iii 
 

I. PENDAHULUAN 

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan 

mengingat Indonesia masih merupakan negara agraris, sehingga kepastian 

keberadaan tanah haruslah didukung oleh  kepastian surat – surat atau dokumen 

yang sah. Dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan 

bagi pemilik untuk memanfaatkannya. Fungsi tanah bagi kehidupan manusia 

adalah sebagai tempat dimana manusia tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-

hari,menanam tumbuhan, hingga tempat pengistirahatan terakhir manusia. 

Seperti  pendapat Benhard Limbong dalam bukunya yang berjudul Konflik 

Pertanahan, tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, 

karena sebagian besar dari kehidupannya tergantung pada tanah.Tanah adalah 

karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi.sejak 

lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal 

dan sumber kehidupan,dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, social, 

cultural, politik, dan ekologi.
1
 

Rumah merupakan kebutuhan dasar, yang sangat berpengaruh dalam 

pembentukan kepribadian bangsa.Rumah tidak hanya dilihat sebagai sarana 

kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam 

menciptakan tatanan hidup masyarakat dan dirinya untuk menampakan jati diri. 

Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang dampaknya 

dirasakan oleh seluruh wilayah  tanah air. Untuk itu diperlukan membangun 

                                                                   

 1 Benhard Limbong, “konflik pertanahan”,Margaretha Pustaka,Jakarta 
2012,hlm.2. 
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perumahan dengan sistem lebih dari satu lantai (Rumah Susun), yang dibagi atas 

bagian yang memiliki bersama dan  satuan–satuan yang masing dapat dimiliki 

secara terpisah untuk dilindungi, dengan tetap memperhatikan pada factor social 

budaya yang hidup didalam masyarakat.
2
 

Pengertian rumah susun dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  20 

tahun 2011 tentang Rumah Susun dinyatakan bahwa:
3
Rumah Susun adalah 

merupakan bangunan gedung  bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan 

yang terbagi  dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik 

dalam arah horizontal maupun vertkal 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” Pembangunan rumah susun dapat dibangun diatas Hak Milik.Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara serta hak pengelolaan.Di 

Kota Mataram misalnya telah dibangun rumah susun antara lain Rumah Susun 

Selagalas dan Rumah Susun Mandalika.  Pada hak atas rumah susun merupakan 

hak atas bersama yang oleh Undang-Undang Rumah Susun didefinisikan sebagai 

sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang 

diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin 

bangunan. Maka dalam hal tersebut merupakan masalah yang sangat mendalam 

                                                                   

 2H. Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis,  Kepemilikan Properti Di 
Indonesia Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing, cet.1, CV. Mandar Maju, 
Bandung, 2013, hlm 81 

3 Suriansyah Murhaini, Hukum Rumah Susun Eksistensi, Karakteristik, dan 
Pengaturan, cet. I, Laksbang Grafika, Surabaya, 2015, hlm. 4-5. 
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yang nantinya dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang 

melekat pada tanah untuk pembanguanan dalam rumah susun. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan :1)  

Bagaimana  pelaksanaan  pembangunan rumah susun sederhana sewa di Kota 

Mataram.?. 2) Bagaimana  proses perolehan hak atas tanah  untuk pembangunan 

rumah susun sederhana sewa di Kota Mataram.? 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1 Untuk mengetahui/ atau 

menjelasakan pelaksanaan  pembangunan rumah susun sederhana sewa di Kota 

Mataram.; 2) Untuk  mengetahui proses perolehan hak atas tanah dalam 

pembangunan Rumah Susun sederhana sewa di Kota Mataram 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1) secara 

akademis, sebagai salah satu syarat memenuhi derajat strata satu (S1) dengan 

harapan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berguna bagi 

dunia pendidikan khususnya bidang hukum.; 2) secara teoritis, sebagai bahan 

kajian dalam melakukan  penelusuran tentang  pelaksanaan  pembangunan rumah 

susun sederhana sewa di Kota Mataram dan proses perolehan hak atas tanah 

dalam pembangunan Rumah Susun sederhana sewa di Kota Mataram Sehingga 

dapat mengetahui dan membedakan hak penguasaan atas tanah dan pembangunan  

dalam rumah susun dengan hak kebendaan lainnya dengan objek kebendaan.; 3)  

secara praktis, menjadi pedoman dan  pemicu khususnya pemerintah  agar lebih 

memperhatikan pengembangan pemukiman terhadap masyarakat yang 

penghasilan ekonomi bawah lebih baik lagi. 
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris dengan 

pendekatan perundang – undangan, konseptual dan sosiologis. Sumber dan jenis 

bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan 

dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui pengamatan 

(observation) dan melalui wawancara (interview) secara langsung dan terbuka 

dengan informan atau responden dan untuk studi kepustakaan dilakukan dengan 

cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 

laporan, dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisa 

data dilakukan  secara sistematis, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. 
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II.  PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan pembangunan rumah susun sederhana sewa di Kota 

Mataram 

Berdasarkan Hasil  Penelitian, Kajian yuridis terhadap perolehan hak 

atas tanah dalam pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dalam 

pelaksanaan pembangunan rumah susun tidaklah muda, banyak persyaratan 

yang harus disiapkan. Selain karena struktur bangunannya yang lebih besar 

dan lebih rumit bangunan rumah susun juga wajib memperhatikan 

keamanan dan kenyamanan para penghuninya.  Berdasarkan hasil 

wawancara, dengan Bapak Lalu Muh.Zuhry Muslim S.T. selaku ketua 

pengelolaan Rusunawa Kota Mataram, diantara ketiga (3) rumah susun 

dikota Mataram hanya 1 rumah susun yang sudah dihibahkan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu rumah susun  sederhana 

sewa selagalas pada tahun 2017 sedangkan 2 rumah susun lainnya yaitu 

Rumah Susun Sederhana Sewa Mandalika Sandubaya dan rumah susun 

Montong Are Mandalika Sandubaya masih dibawah pengawasan 

pemerintah pusat.  

 Permohonan bantuan pembangunan rumah susun dalam peraturan 

menteri PU-PR pasal 7 meliputi persyaratan  :  

a) Proposal : 1. Proposal adalah persyaratan permohonan bantuan  

pembangunan rumah susun. Adapun syarat proposal dalam pasal 8 

Peraturan Menteri Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 terdiri dari: a) Surat permohonan 

bantuan pembangunan rumah susun ditunjukan kepada menteri yang 

ditandatangani oleh pimpinan kementerian/ lembaga atau gebernur/ 

bupati/ walikota. b) Gambaran umum tentang kebutuhan perumahan 

di wilayah pemohon. c) Dalam hal permohonan bantuan 
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pembangunan rumah susun yang diajukan oleh kementerian/lembaga 

atau pemerintah provinsi, proposal disertai dengan surat pernyataan 

dukungandari pemerintah daerah/kota. d) Dalam hal permohonan 

bantuan pembangunan rumah susun yang diajukan oleh pemerintah 

kabupaten/kota, proposalditembuskan kepada pemerintah propinsi e) 

Salinan sartipikat tanah atau surat bukti penguasaan tanah. f) Surat 

pernyataan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota. g) Surat pernyataan tanggung jawab pemohon 

bantuan rumah susun. 

2. Teknis Pasal 9 ayat  (1) Peraturan menteri PU-PR  persyaratan 

pembangunan rumah susun umum meliputi:a). Lokasi, b).Tanah   

unsur-unsur yang terdapat didalamnya pelaksanaan pembangunan 

rumah susun sedehana sewa  yaitu adanya pihak yang menyewakan dan pihak 

penyewa; adanya obyek sewa-menyewa yaitu barang, baik barang bergerak 

maupun barang tidak bergerak; adanya kewajiban dari pihak yang 

menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu 

benda; serta adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang 

pembayaran kepada pihak yang menyewakan. 

Unsur-unsur tersebut apabila dikaitkan dengan sewa-menyewa Rumah 

Susun di Kota Mataram, maka :
4
 

a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa :Pihak yang 

men yewakan dalam sewa-menyewa Rumah Susun di Kota 

Mataram ini yaitu Pemerintah Kota Mataram melalui Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa Kota Mataram 

sebagai pihak yang berwenang sebagai pengelola rumah susun 

yang terdapat di Kota Mataram. Pihak penyewa yaitu warga 

masyarakat Kota Mataram. 

b. Adanya konsensus antara kedua belah pihak :Kesepakatan 

diantara pihak penyewa dan yang menyewakan di dalam sewa-

menyewa rumah susun ini ditandai dengan pernyataan tertulis dari 

                                                                   
4 Hasil Analisis Berdasarkan Pasal1548 KUH Perdata 
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pihak penyewa yang mana dalam pernyataan tersebut merupakan 

tanda persetujuan dari pihak penyewa atas segala ketentuan yang 

sudah ditetapkan oleh pihak yang menyewakan.:Adanya obyek 

sewa-menyewa, yaitu barang, baik bergerak maupun tidak 

bergerak.Obyek dalam sewa-menyewa rumah susun ini adalah 

satuan unit rumah susun beserta dengan segala fasilitas, sarana 

dan prasarananya baik yang terdapat dalam bagian satuan unit 

rumah susun itu sendiri sebagai bagian dari pihak masing-masing 

penyewa, maupun juga bagian bersama dan benda yang dipakai 

oleh para penghuni rumah susun secara bersama-sama di dalam 

rumah susun tersebut. 

c.  Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk 

menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu 

benda. 

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang ingin menyewa 

Rumah Susun di Kota Mataram harus memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan oleh pihak pengelola yaitu: 
5
 

1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mataram.Hal ini 

untuk menjamin bahwa calon penyewa rumah susun adalah 

benar-benar penduduk Kota Mataram, mengingat 

pembangunan Rusunawa di kota mataram merupakan 

kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram 

dengan tujuan dan sasaran untuk membantu penduduk di Kota 

Mataram yang belum mempunyai tempat tinggal. 

2) Sudah Menikah.Persyaratan ini ditetapkan untuk lebih 

mengutamakan warga masyarakat yang sudah berkeluarga, 

dengan pertimbangan bahwa orang yang sudah menikah dan 

berkeluarga lebih membutuhkan tempat tinggal dibandingkan 

mereka yang belum menikah atu berkeluarga. 

                                                                   
5 Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Muh. Zuhry Muslim S.T  Selaku ketua 

Rusunawa Kota Mataram  tanggal 12 maret 2018 
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3) Belum mempunyai rumah.Sesuai dengan tujuan pembangunan 

rumah susun yaitu untuk membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, sehingga yang 

menjadi sasaran utama dalam pembangunan Rusunawa ini 

adalah masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal 

sendiri. 

B. Proses Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun 

di Kota Mataram. 

Melalui Undang-Undang (UU) yang disampaikan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun,yaitu: Pasal 1, 

dalamUndang-Undang tersebut yang dimaksud dengan: 1).Rumah Susun 

adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam lingkungan yang 

terbagi dalam bagian –bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam 

arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-

masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat 

hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersama.2).Satuan Rumah Susun yang selanjudnya disebut Sarusun adalah unit 

rumah susun yang bertujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan 

fungsi utama sebagai tempat hunian Berdasarkan hasil penelitian, proses hak 

atas tanah untuk pembangunan rumah susun dan penyelenggaraan 

pembangunan rumah susun dibagi menjadi 3 tahapan meliputi: pra 

konstruksi,konstruksi dan pasca konstruksi. 
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1. Pra Konstruksi yang meliputi; 

a. Penentuan lokasi : Di dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No 20 

Tahun 2011 tentang rumah susun.telah menguraikan perencaan 

pembangunan rumah susun meliputi: penetapan penyedian jumlah dan 

jenis rumah susun, penetapan zonasi pembanguan lokasi rumah susun, dan 

penetapan lokasi pembangunan rumah susun. 

b. Perolehan lahan/Tanah: Menurut pasal 17 Undang-Undang No 20 Tahun 

2011 Tentang Rumah Susun, rumah susun dapat diatas tanah hak milik, 

hak guna bagunan atau hak pakai atas tanah Negara, atau hak 

pengelolaan.Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo Pasal 

53 UUPA tidak bersifat limitatif, artinya disamping hak-hak atas tanah 

yang disebutkan dalam UUPA, kelak dimungkinkan lahirnya hak atas 

tanah baru yang diatur secara khusus dengan Undang-Undang. 

c. .Rencana Bangun: Tahapan ini merupakan tahap untuk memastikan bahwa 

pembangunan rumah susun sudah memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan 

teknis yang ditetapkan compaliance  agar bangunan dapat berfungsi sesuai 

dengan tujuan. Menurut Pasal 24  Undang –Undang No 20 Tahun 2011 

tetang rumah susun menguraikan persyaratan pembangunan rumah susun 

meliputi: persyaratan administrative,  persayaratan teknis dan persyaratan 

ekologis. 

d. Proposal adalah persyaratan permohonan bantuan  pembangunan rumah 

susun. 
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Perizinan:Tahapan ini merupakan tahapan pengurusan perizinan 

pembanguan rumah susunn pada pemerintah kota. Dalam pasal 24 

Undang-Undang 20 Tahun 2011 Tentang rumah susunmenguraikan 

persyaratan pembangunan rumah susun meliputi : persyaratan 

administrative,  persayaratan teknis dan persyaratan ekologis.  

2. Konstruksi yang meliputi: 

a. Pembiayaan: Dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 

Tentang Rumah Susun menguraikan sumber dana dalampembangunan 

rumah susun berasal dari: Anggran pendapatan dan belanja Negara ( 

APBN), dan sember dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perUndang-Undangan. Sedangkan menurut  pasal 41 pembanguan rumah 

susun dapat dilakukan melalui penanaman modal asing dengan ketentuan 

peraturan perUndang-undang.  

b. Subsidi: rumah susun merupakan kebijakan tentang pengadaan 

perumahan dan permukiman dengan dilakukan faselitas subsidi 

perumahan KPR sarusun bersubsidi. 

c. Insentif merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah 

(PEMDA) kepada pengembang. Menurut Pasal 86 Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun diuraikan pemerintah 

memberikan bantuan dan kemudahan dalam rangka 

pembangunan,penghunian, pemilikan dan pemanfaatan rumah susun bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah(MBR). 
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d. Sosialiasasi merupakan hal yang sangat mendasar agar masyarakat 

memahami  sebelum dilaksanakan pembangunan fisik harus dilakukan 

sosialisasi oleh pemilik kegiatan kepala penduduk disekitar rumah susun 

yang akan dibangun,agar tidak timbuk protes dari masyarakat setempat. 

Sosialisasi dilakukan sebagai berikut. 1) Maksud dan tujuan berdirinya/ 

dibangunnya rumah susun 2) Penyelengaraan rumah susun 3)Target 

penghuni rumah susun, dan 3) Metode pelaksanaan pembangunan rumah 

susun 

e. Pemasaran:Merupakan kegiatan badan pengelola untuk melakukan 

pemasaran baik persiapan pemasaran maupun strategi yang digunakan 

untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah hunian rumah 

susun. Menurut Pasal 42 ayat (2) dalam pemasaran dilakukan sebelum 

pembanguan rumah susun dilaksanakan sebgaimana dimaksud pada ayat 

(1), pelaku sekurang-kurangnya harus memliki: 1)Kepastian peruntukan 

ruang; 2)Kepastian hak atas tanah 3)Kepastian status penguasaan rumah 

susun 4) Perizinan pembanguan rumah susun 5)Jaminan atas 

pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin 

f. Pertelaan: Pertelaan yang merupakan suatu penunjukan batas masing-

masing satuan rumah susun(unit/lot), bagian bersama, benda bersama, 

tanah bersama berserta nilai perbandingan proposionalnya dalam bentuk 

gambar dan uraian. 

g. Pelaksanaan konstruksi: Dalam pelaksaan konstruksi merupakan proses 

mewujudkan perencanaan menjadi suatu wujud yang dapat difungsikan. 



xiv 

Munurut pasal  23 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2011 

menguraikan pembangunan rumah susun dilakukan melalui perencaan 

teknis, pelaksanaan dan pengawasan teknis. 

3. Pasca konstruksi yang meliputi: 

a. Sertifikat sarusun: Pasal 19 Undang-undang pokok agrarian juncto pasal 

1angka 20 Peratura Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara eksplisit 

menyatakan sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah. Tahap 

sertifikat sarusun merupakan penerbitan sertifikat sarusun yang 

dikelurakan oleh badan pertanahan nasional( BPN) sebagai bukti 

kepemilikan penghuni. Menurut  

b. Penghunian merupakan  masyarakat yang tinggal didalamRumah susun 

yang tergolong masyrakat berpenghasilan rendah (MBR), Menurut pasal 

50  Undang-undang nomor 20 Tahun 2011 Tentang rumah susun, 

pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai fungsi hunian atau 

campuran. 

c. Penghimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun( PPPSRS) Tahap ini  

merupakan penyusunan perhimpunan para pemilik dan penghuni rumah 

susun yang anggota-anggotanya terdiri dari pemilik dan penghuni 

sarusun. Menurut pasal 74 ayat (1) Undang –undang Nomor 20 Tahun 

2011 Tentang Rumah Susun pemilik sarusun wajib membentuk 

perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun (PPPSRS) 

d. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola 

atas barang Negara /daerah yang berupa rumah susun dengan 
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melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,pengamanan, dan pemeliharaan, 

penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatatugasan, pembinaan, 

pengawasan, dan pengendalian Rusunawa.  

e. Kegiatan peningktan kualitas merupakan upaya perbaikan rumah susun 

karena sudah tidak layak fungsi, sehingga dapat menganggu keselamatan 

penghusi rumah susun. Menurut pasal 61 Ayat (1) Undang –undang 

Nomor 20 Tahun 2011 Tenang rumah susun menguraikan peningkatan 

kualitas wajid dilakukan oleh pemilik Sarusun terhadap rumah susun  

f. Pemeliharaan dan perawatan rumah susun meliputi 1)Melakukan 

pemilharaan bangunan untuk menjaga keandalan bagunan beserta 

prasarana dan sarana. 2) Melakuakan kegiatan 3) Perawatan rutin  

h. Kependudukan  

Pendataan kependudukan penghuni rumah susun dilakukan 

dengan cara sebagai berikut.
6
 1)Dilokasi rumah susun dapat dibentuk 

bebrapa  RT  sesuai ketentuan yang ditetapkan kelurahan 2) Setiap  

RT sekurang-kurangnya 30 KK dan sebanyak-bayaknya 60 KK 

3)Pembentukan RT dilakukan sesuai/memlalui musyawarah 

penghuni rumah susun 4) Hasil pembentukan RT ditetapkan oleh 

lurah Dan kepengurusan RT berjalan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku 

 

 

 

 

                                                                   
6Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Muh. Zuhry Muslim S.T  Selaku ketua 

Rusunawa Kota Mataram  tanggal 12 maret 2018 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan 1) Dalam  pelaksanaan 

Pembangunan Rumah susun sederhana sewa di Kota Mataram, peromohonan 

bantuan rumah susun  yang diajukan oleh pemerintah daerah/ kepala  

pengelolah rumah susun kepada pemerintah pusat dan melengkapi 

persyaratan  pembangunan rumah susun yaitu;proposal dan teknis. Dari ke 3 

(tiga) rumah susun  di kota mataram baru 1 yang sudah dihibahkan dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah  yaitu rumah susun  sederhana sewa 

Selagalas sedangkan  rumah susun yang lain masih diproses penghibahannya. 

Penyelenggaran rumah susun sederhana sewa di kota mataram sudah sesuai 

dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku dan aturan yang sudah 

disepakati  oleh pihak pengelolah dan penyewa rumah susun. 2) Dalam 

pelaksanaan proses perolehan hak atas tanah dalam pembangunan rumah 

susun diKota Mataram dalam proses penyelengaraan rumah susun  sangat 

sulit dikarenakan rumah susun diKota Mataram masih dipegang oleh 

pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan sehingga dalam prosesnya dari awal sampai akhir melalui tiga 

tahapan sebagai berikut 3 tahapan yaitu pra konstruksi, konstruksi dan pasca 

konstruksi.  

 

 

 



xvii 

Saran 

agar pemerintah daerah kota mataram bisa mengambil alih semua rumah 

susun dikota mataram dan mengatur aturan khusus terkait perturan daerah 

tentang rumah susun dikota mataram dan perlu adanya sosialisasi kepada 

masyarakat terkait keberadaan rumah susun dikota mataram. 

 


