
 
 
 
 
 
 
 

HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN 
 

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat didambakan melalui segala usaha 
atau upaya adalah pemukiman atau papan yang penyediaannya menjadi kewajiban negara 
dimana manusia tersebut tercatat sebagai warga negara dari sebuah entitas negara yang 
bersangkutan. Disadari bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan negara 
menyediakan perumahan/pemukiman bagi segenap warga negaranya. Skenario yang 
dirancang pemerintah terutama berkaitan dengan semakin mahal dan terbatasnya lahan 
pada lokasi yang infrastrukturnya telah terbangun adalah kebijakan pembangunan rumah 
susun menjadi salah satu pilihan yang menarik dilakukan baik pemerintah maupun 
pengusaha properti. Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi “atas dasar hak menguasai dari 
Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain serta badan-badan 
hukum”. 

Regulasi yang telah disiapkan oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 

 
A. PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DALAM HUKUM AGRARIA 

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, yang sangat 
berpengaruh dalam pembentukan kepribadian bangsa. Perumahan dan pemukiman tidak 
dapat hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup tetapi lebih merupakan proses 
bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam 
menampakkan jadi diri.1 Untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan perumahan dan 
pemukiman yang dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan atau untuk 
memenuhi tuntutan/pemenuhan pola hidup modern dan pemukiman modern, pemerintah 
selalu dihadapkan pada permasalahan keterbatasan luas tanah yang tersedia untuk 
pembangunan terutama di daerah perkotaan yang berpenduduk padat. Untuk 
meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah yang jumlahnya terbatas tersebut, terutama 
bagi pembangunan perumahan dan pemukiman, serta mengefektifkan penggunaan tanah 
terutama di daerah yang berpenduduk padat, maka perlu adanya pengaturan, penataan dan 
penggunaan atas tanah, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak. 

Menyadari kenyataan tersebut, perlu dikembangkan suatu konsep pembangunan 
perumahan yang dapat dihuni secara bersama-sama dalam suatu bangunan bertingkat, yang 
dibagi-bagi atas bagian-bagian secara terpisah, baik vertikal atau horizontal untuk masing-
masing penghuni (keluarga).2 Arie Sukanti Hutagalung berpendapat bahwa: “dengan 
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demikian di kota-kota besar perlu diarahkan pembangunan perumahan dan pemukiman 
yang terutama sepenuhnya pada pembangunan rumah susun”.3 

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah 
kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah 
penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi 
pembukaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota untuk lebih lega dan dapat 
digunakan sebagai suatu cara peremajaan kota bagi daerah-daerah kumuh.4 

Dalam rangka penguatan regulasinya, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 16 
Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2011, 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.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa rumah susun secara yuridis 
merupakan bangunan gedung bertingkat, yang senantiasa mengandung sistem pemilikan 
perseorangan dan hak bersama yang penggunaannya untuk hunian atau bukan hunian, 
secara mandiri atau terpadu  sebagai satu kesatuan sistem bangunan. Dengan demikian 
berarti tidak semua bangunan gedung bertingkat dapat disebut sebagai rumah susun, tetapi 
setiap rumah susun adalah selalu bangunan gedung bertingkat.5 Sedangkan yang dimaksud 
dengan satuan rumah susun diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2011 yaitu 
Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan 
utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan 
mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Sedangkan pengertian hak milik atas 
satuan rumah susun ini diatur dalam Pasal 46 UU ini. Disebutkan  bahwa Hak kepemilikan 
atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah 
dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.  

Dan untuk kepemilikan sarusun tersebut akan diterbitkan sertipikat sebagai tanda 
bukti hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 20 Tahun 2011, Sertifikat hak 
milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas 
sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, 
serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. 

Melalui keberadaan undang-undang ini, menciptakan dasar hukum hak milik atas 
satuan rumah susun yang meliputi: 

1. Hak milik perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan secara 
terpisah; 

2. Hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun; 
3. Hak bersama atas benda-benda; 
4. Hak bersama atas tanah yang semuanya merupakan satu kesatuan hak yang 

secara fungsional tidak terpisah. 
 
Berkaitan dengan pengertian Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (selanjutnya 

disebut HMSRS), Boedi Harsono memberikan penjelasan: 
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“bukan hak atas tanah, tetapi berkaitan dengan tanah. Hak pemilikan atas satuan 
rumah susun itu disebut Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang bersifat 
perorangan dan terpisah dan juga meliputi hak pemilikan bersama atas apa yang 
disebut “bagian bersama”, “tanah bersama” dan “benda bersama”, terpisah dengan 
pemilikan satuan rumah susun. Bagian-bagian yang dapat dimiliki dan digunakan 
secara terpisah tersebut diberi sebutan satuan rumah susun. Satuan rumah susun ini 
harus mempunyai sarana penghubung ke jalan umum, tanpa menganggu dan tidak 
boleh melalui satuan rumah susun yang lain”.6 
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa di dalam Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, terdapat 2 unsur kepemilikan, yaitu pemilikan 
perseorangan yang dapat dimiliki secara terpisah dan unsur pemilikan bersama. Dalam 
unsur pemilikan bersama, terdapat pemilikan hak bersama atas bagian-bagian, hak bersama 
atas benda-benda, dan hak bersama atas tanah yang merupakan satu kesatuan hak yang 
secara fungsional tak terpisahkan dengan hak milik perseorangan atas satuan rumah susun 
yang digunakan secara terpisah dari bangunan rumah susun dimaksud. Hak milik atas satuan 
rumah susun sekalipun terdapat unsur pemilikan tanah yaitu berupa tanah bersama, tetapi 
belum diatur secara eksplisit dalam Uandang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) karena merupakan lembaga hukum baru yang 
lahir jauh sesudah lahirnya UUPA. 

 
B. KONSEPSI HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DALAM HUKUM AGRARIA 

Perumahan merupakan salah satu unsur penting dalam strategi pengembangan 
wilayah yang menyangkut aspek-aspek yang luas di bidang kependudukan, dan berkaitan 
erat dengan pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial dalam rangka pemantapan 
Ketahanan Nasional. Dari hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa perumahan merupakan 
masalah nasional yang dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah tanah air, terutama 
di daerah pekotaan yang berkembang pesat. 
Penyelenggaraan rumah susun di Indonesia bertujuan bertujuan untuk:  

a. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam 
lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan 
permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan 
budaya;  

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta 
menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan 
kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan 
memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan; 

c. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman 
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 permukiman yang layak, terutama bagi MBR; 
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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 permukiman yang 
terpadu; dan 

h. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, 
dan kepemilikan rumah susun. 

Adapun pembangunan sarusun dilaksanakan dengan berlandaskan asas-asas kesejahteraan, 
keadilan dan pemerataan,  kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan 
kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, 
keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, dan 
kemudahan,  dan keamanan, ketertiban, dan keteraturan.  
 

1. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Menurut Hukum Adat 
Hak atas tanah dalam hukum adat dapat dibagi atas 3 (tiga) hal sebagaimana 

dikemukakan oleh R. Roestandi Ardiwilaga, yaitu:7 
a. Hak persekutuan hukum, hak ulayat, termasuk di dalamnya hak pembukaan 

hutan dan hak mengumpulkan hasil hutan (verzamel atau kaprecht). 
b. Hak-hak perseorangan, yaitu diantaranya hak milik, hak memungut hasil tanah 

(genotrecht), hak wenang pilih atau hak pilih lebih dahulu (voorkeurrecht), hak 
wenang beli (naastingsrecht), dan hak pejabat adat (ambtelijtrecht). 

c. Perbuatan-perbuatan hukum yang berwujud: pemindahan hak, dan perjanjian. 
Lebih lanjut, van vollenhoven dalam ardiwilaga mengatakan bahwa sifat hak 

ulayat terhadap hak perseorangan, yaitu bahwa salah satu sifat hak ulayat ialah 
perhubungan timbal balik (mulur-mungkret) antara hak ulayat dan hak 
perseorangan.8 Ter Haar berpendapat bahwa dari keempat hak adat (hak ulayat, hak 
terdahulu, hak menikmati, dan hak milik), maka hak menikmati mempunyai 2 unsur 
pemilikan, yaitu milik perseorangan, berupa segala sesuatu yang dihasilkan/karya 
dari orang tersebut dan pemilikan bersama berupa tanah hak ulayat.9 Hak menikmati 
tersebut sesuai dengan asas hukum adat yang disebut dengan asas pemisahan 
horizontal, dimana bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. 
Lebih lanjut Boedi Harsono menjelaskan “perbuatan hukum mengenai tanah, tidak 
dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang empunya tanah. Jika 
perbuatan hukumnya dimaksudkan meliputi juga bangunan dan tanamannya, maka 
hal itu secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang membuktikan dilakukannya 
perbuatan hukum yang bersangkutan.10 

Dalam tanah ulayat, juga terdapat bagian-bagian tertentu yang dipergunakan 
untuk keperluan bersama. Sebut saja seperti untuk kuburan, hutan cadangan bagi 
persediaan bahan kayu tukang kayu dan perkakas rumah, tanah jabatan, jalan dan 
lain-lain. Jadi dalam tanah ulayat/ milik persekutuan adalah tanah bersama 
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masyarakat hukum yang bersangkutan yang didalamnya terdapat milik-milik pribadi 
anggota persekutuan, namun tidak dapat ditentukan secara jelas mengenai letak dan 
begitu juga luasannya atau dengan kata lain tanah bersama yang tidak terpisahkan. 
Hak milik atas satuan rumah susun menurut hukum adat merupakan suatu hak atas 
tanah yang merupakan hasil modifikasi dari hukum adat oleh UU No. 20 Tahun 2011, 
yaitu hak perseorangan berupa satuan rumah susun yang bukan merupakan hak atas 
tanah, menjadi terkait dengan hak atas tanah berupa tanah bersama, dan 
mengandung prinsip-prinsip yang diperkenankan UUPA. Dalam HMSRS, pemilikan 
perseorangan berupa satuan rumah susun, tidak serta merta memiliki tanah tempat 
gedung satuan rumah susun dibangun, melainkan tanah tersebut adalah milik 
bersama yang tidak terpisahkan dari para pemilik satuan rumah susun yang 
bersangkutan sedangkan besaran pemilikan dari masing-masing pemilik rumah susun 
ditentukan oleh nilai perbandingan proporsional dan tanah dimaksud disebut tanag 
bersama. Sehingga ini sangat sesuai dengan pemilikan menurut hukum adat yang 
menganut asas pemisahan horizontal. 
 

2. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Hukum Tanah Nasional 
Hak Milik Satuan Rumah Susun lahir jauh setelah lahirnya UUPA. Secara 

eksplisit pengaturan HMSRS tidak tercantum dalam UUPA, namun secara implisit 
terdapat pada pengaturan: 
a. Penjelasan Umum angka III (1) UUPA yang menyatakan “kiranya dapat 

ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik yang 
dapat dipunyai seseorang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain 
atas bagian dari bumi Indonesia (Pasal 4 jo Pasal 20).” 

b. Pasal 6 UUPA menyatakan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. hal 
ini senada dengan konsep rumah susun dimana terdapat pengertian tanah 
bersama. 

c. Pasal 16, 20, 35 dan 41 UUPA yaitu hal yang berkaitan dengan hak-hak atas 
tanah. Dimana rumah susun dapat dibangun diatas hak milik, hak guna 
bangunan, hak pakai diatas tanah negara, atau hak pakai diatas hak pengelolaan. 

d. Pasal 19 tentang pendaftaran tanah. 
e. Pasal 20 ayat (2), Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 43 UUPA tentang peralihan HM, 

HGB, HP. 
f. Pasal 21, 36 dan Pasal 42 tentang subyek hukum HAT yang juga harus dipenuhi 

oleh pemegang hak atas tanah bersama. 
g. Pasal 25 dan 39 tentang hak tanggungan. 
h. Pasal 26, 35, dan 43 tentang jual beli, penukaran, hibah, pemberian dengan 

wasiat. 
Dari uraian diatas nampak bahwa hal-hal yang diatur dalam UUPA terhadap hak atas 
tanah, berlaku juga untuk HMSRS walaupun pengaturan jelasnya berdasar UU No. 20 
Tahun 2011. 
 
1) Pembangunan Rumah Susun 

a) Pengertian 
Istilah untuk menyebut rumah susun di berbagai negara berbeda-beda, 
diantaranya: 



(1) Kondominium, merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum 
negara italia. 

(2) Joint property, istilah yang digunakan di negara inggris dan amerika. 
(3) Strata title, istilah yang digunakan di negara singapura dan australia.11 

Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2011 mengamanatkan Negara bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh 
pemerintah. Dalam rangka menentukan perencanaan pembangunan rumah 
susun, penetapan zonasi dan lokasinya dilakukan dengan memperhatikan 
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau daya dukung dan daya 
tampung lingkungan. 
 
b) Subyek 
Rumah susun dapat dibagi dalam 4 jenis: 
(1) Rumah susun umum.  

Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 
memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
Pembangunannya dapat dilakukan oleh setiap orang termasuk lembaga 
nirlaba dan badan usaha dengan kemudahan/bantuan pemerintah. 
 

(2) Rumah susun khusus 
Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 
memenuhi kebutuhan khusus. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh 
lembaga nirlaba dan badan usaha. 
 

(3) Rumah susun negara. 
Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi 
sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta 
penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.  
 

(4) Rumah susun komersial 
Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 
mendapatkan keuntungan. Dapat dilaksanakan oleh setiap orang dengan 
kewajiban menyediakan 20 % dari luas lantai rumah susun komersial yang 
dibangun untuk rumah susun umum. Dan dapat dilakukan di dalam lokasi 
atau diluar lokasi rumah susun komersialnya dalam kabupaten/kota yang 
sama. 

 
c) Obyek 
Pembangunan Rumah Susun dapat dilakukan di atas tanah dengan status: 
a. hak milik; 
b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan 
c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan. 
Selain itu untuk rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat 
dibangun dengan:  
a. pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau  
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b. pendayagunaan tanah wakaf  
Atas barang milik negara/ daerah berupa tanah dan tanah wakaf,dilakukan 
dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan.  
Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah untuk pembangunan rumah susun 
dilakukan dengan perjanjian tertulis dengan pejabat berwenang. Jangka waktu 
sewa atas tanah tersebut diberikan selama 60 (enam puluh) tahun sejak 
ditandatanganinya perjanjian tertulis. Selain itu penetapan tarif sewa atas tanah 
dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin keterjangkauan harga jual sarusun 
umum bagi MBR.  

 
 

Dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun, dapat 
dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:  
a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;  
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;  
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah;  
d. pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah; 
e. pendayagunaan tanah wakaf;  
f. pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau  
g. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.  

 
Pembangunan rumah susun dilakukan di atas tanah hak guna bangunan 

atau hak pakai di atas hak pengelolaan, pelaku pembangunan wajib 
menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual 
sarusun yang bersangkutan. Dalam membangun rumah susun, pelaku 
pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian bersama, 
benda bersama, dan tanah bersama. Pemisahan rumah susun  wajib dituangkan 
dalam bentuk gambar dan uraian. Ini menjadi dasar untuk menetapkan NPP, 
SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli. Gambar 
dan uraian dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun dan 
disahkan oleh bupati/walikota. 

Undang-undang menentukan adanya beberapa syarat dalam rangka 
pembangunan rumah susun. Diantaranya meliputi:  
a. persyaratan administratif yang meliputi status hak atas tanah dan IMB. 
b. persyaratan teknis meliputi tata bangunan dan keandalan bangunan. 
c. persyaratan ekologis meliputi keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan. 

 
 

2) Penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan 
a) Penguasaan 

Penguasaan sarusun pada rumah susun umum dapat dilakukan dengan cara 
dimiliki atau disewa, yaitu melalui cara pinjam pakai atau melalui sewa. Dan 
atas bentuk penguasaan tersebut, diterbitkan bukti penguasaannya baik 
berupa sertifikat maupun melalui perjanjian sewa. 
 

b) Pemilikan 



Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat 
perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda 
bersama, dan tanah bersama. Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan 
tanah bersama dihitung berdasarkan atas NPP. Serta sebagai tanda bukti 
kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau 
hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas 
tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM sarusun. SHM sarusun dapat 
dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Sebagai tanda 
bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa 
tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, diterbitkan SKBG sarusun 

 
c) Penyewaan 

Setiap orang dapat menyewa sarusun. Penyewaan sarusun meliputi hak 
orang perseorangan atas sarusun dan pemanfaatan terhadap bagian 
bersama, benda bersama, dan tanah bersama  
 

Sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari pemerintah hanya dapat 
dimiliki atau disewa oleh MBR.  
Setiap orang yang memiliki sarusun umum hanya dapat mengalihkan 
kepemilikannya kepada pihak lain dalam hal:  
a. pewarisan;  
b. perikatan kepemilikan rumah susun setelah jangka waktu 20 (dua puluh) 

tahun (dengan badan pengelola); atau  
c. pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah 

dari yang berwenang.  
 

d) Penggunaan 
Penggunaan sarusun dapat dikategorikan dalam 2 hal: 
a. hunian; atau  
b. campuran. 
Penggunaan rumah susun tersebut dapat berubah dari fungsi hunian ke 
fungsi campuran karena perubahan rencana tata ruang. Perubahan fungsi 
yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang menjadi dasar 
mengganti sejumlah rumah susun dan/atau memukimkan kembali pemilik 
sarusun yang dialihfungsikan. Pihak yang melakukan perubahan fungsi rumah 
susun tersebut wajib menjamin hak kepemilikan sarusun.  

 
e) Pemanfaatannya 

Setiap orang yang menempati, menghuni, atau memiliki sarusun wajib 
memanfaatkan sarusun sesuai dengan fungsinya. 

 
f) Pengelolaan 

Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan 
perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.  
Pengelolaan rumah susun harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan 
hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah 
susun negara. Dalam menjalankan pengelolaan, pengelola berhak menerima 



sejumlah biaya pengelolaan. Biaya pengelolaan dibebankan kepada pemilik 
dan penghuni secara proporsional. 

 
Peningkatan kualitas wajib dilakukan oleh pemilik sarusun terhadap rumah 
susun yang:  
a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau  
b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan rumah susun 
dan/atau lingkungan rumah susun.  
Peningkatan kualitas rumah susun selain diatas dapat dilakukan atas prakarsa 
pemilik sarusun. Sehingga tujuan pendirian sarusun dalam rangka 
memperoleh kualitas hunian yang layak bagi masyarakat dapat tercapai. 

 
 

 


