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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber 

daya manusia.sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan 

dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat,bidang 

perumahan dan pemukiman tumbuh dan berkembang berdasarkan Undang 

Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 huruf H, dinyatakan “Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal,dan juga mendapatkan 

lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan 

kesehatan”. Dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik 

Indonesia Nomer 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman,Pasal 3 Huruf F menyatakan “Menjamin terwujudnya rumah yang 

layak huni serta terjangkaunya dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, 

teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan”. Perumahan dan pemukiman 

sebagai proses bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk 

masyarakat dan dirinya dalam menampakkan jati diri.
1
 

Aspek Perumahan dan pemukiman menjadi suatu hal yang dominan 

dalam perkembangan kota, Pembangunan rumah susun merupakan salah satu 
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alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama 

di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat,karena 

pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah,membuat 

ruang ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat di gunakan sebagai suatu 

cara peremajaan kota bagi daerah yang kumuh,pemerintah menganggap perlu 

untuk mengembangkan konsep pembangunan perumahan yang dapat di huni 

bersama dalam suatu gedung bertingkat.
2
 

Menurut Undang Undang Nomer 20 Tahun 2011 Pasal 1 Rumah susun 

adalah“ bangunan gedung bertingkat yang di bangun dalam suatu lingkungan 

yang terbagi dalam bagian bagian yang di strukturkan secara fungsional, baik 

dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang 

masing masing dapat di miliki dan di gunakan secara terpisah,terutama untuk 

tempat hunian yang di lengkapi dengan bagian bersama,benda bersama dan 

tanah bersama ”. 

Surakarta sebagai kota besar kedua di provinsi jawa tengah yang 

berbatasan dengan kabupaten boyolali (Utara), kabupaten karanganyar 

(Timur), kabupaten Sukoharjo (Selatan), kabupaten Sukoharjo (Barat). Luas 

wilayah kota Surakarta 44.04 km
2
 yang terbagi dalam lima kecamatan yakni : 

kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari, dengan 

tingkat kepadatan penduduk rata rata di kecamatan 13.819 jiwa per km
2, 3 

Sebagian besar Lahan kota Surakarta merupakan tempat pemukiman sebesar 

61,68   sedangkan 20   dari luas lahan yang ada merupakan tempat untuk 
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kegiatan perekonomian.dengan luas wilayah yang hanya 44,04 km
2  

dengan  

kepadatan penduduk  dengan total yang tidak sedikit dan hanya dengan luas 

wilayah yang terbatas tidak di imbangi dengan jumlah penduduk yang ada.
4
 

Penyediaan rumah tinggal bagi keluarga yang belum mampu memiliki 

rumah tempat tinggal sendiri menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Kota 

Surakarta di bidang perumahan dan permukiman. Upaya membantu keluarga 

yang belum mampu memiliki rumah tempat tinggal sendiri tersebut, maka 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah penyediaan rumah 

tempat tinggal yang murah, layak dan sehat. Upaya Pemerintah Kota Surakarta 

tersebut dilakukan dalam rangka membantu warga masyarakat (utamanya yang 

sudah berkeluarga) Kota Surakarta yang membutuhkan rumah tempat tinggal.  

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta adalah 

membangun Rumah Susun Sederhana Sewa atau yang lebih dikenal dengan 

nama RUSUNAWA.dalam penulisan ini penulis membahas mengenai rumah 

susun sederhana sewa Jurug yang terletak di Jl.Kyai H.Masykur No.16,Jebres, 

Surakarta, Jawa Tengah, pemilihan lokasi Rusunawa tersebut di arahkan pada 

lokasi atau kawasan yang potensial di kembangkan dalam penanggulangan 

kawasan kumuh perkotaan dan di tunjukkan pada masyarakat berpenghasilan 

rendah yang berada atau tinggal di daerah tersebut. 

Saat ini pemerintah kota Surakarta mengelola tujuh  rusunawa dengan 

bantuan pemerintah pusat sejak tahun 2010, yakni salah satunya adalah 

rusunawa jurug, dengan Type 27 dengan jumlah 4 Lantai serta Jumlah Unit       
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74 Unit/ 27 m
2 

 yang berada di Lokasi Jl. KH. Maskyur  Kel. Jebres Kec. 

Jebres Surakarta, dengan luas : 8.340 M2 
5
adapun kapasitas satu tower 

rusunawa di bangun 74 unit,dan dua di antaranya di peruntukkan untuk 

penyandang disabilitas.
6
 

Rumah susun sederhana sewa adalah rumah susun sederhana yang 

masing masing tempat huniannya hanya dapat di tempati dengan cara 

menyewa.
7
 Masyarakat sebagai penyewa harus melakukan perikatan  dengan 

pengelola Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) agar terjadi kepastian 

hukum bagi para pihak.tentu pihak pengelola menyediakan persyaratan 

persyaratan yang merupakan hak dan kewajiban antara para pihak supaya 

dapat di penuhi oleh para pihak agar tidak terjadi pelanggaran hukum. 

Banyak sekali kejadian  bahwa baik penyewa menyimpang atau 

melanggar isi perikatan sewa menyewa (Wanprestasi), sehingga terjadi 

permasalahan yang berlarut larut sehingga harus di selesaikan di pengadilan. 

oleh karena itu alangkah baiknya perikatan sewa menyewa rumah susun 

sederhana sewa di lakukan di hadapan Notaris agar mendapat jaminan 

perlindungan hukum bagi semua pihak. 

Pelaksanaan perikatan dalam sewa menyewa sendiri juga bukan suatu 

hal yang mudah dan ada kemungkinan muncul kendala kendala serta 

hambatan,baik mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak 
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yang terlibat.para pihak dalam sewa menyewa rumah susun ini yaitu 

pengelola,yang dalam hal ini adalah Unit pengelola tekhnis daerah  (UPTD) 

rumah sewa yang termasuk dalam Dinas perumahan kawasan perumahan dan 

pemukiman (DISPERUM KPP) kota Surakarta dan penyewa serta sanksi 

hukumnya apabila penyewa melanggar isi dari perikatan sewa di Rusunawa. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) khususnya yang ada di 

kota Surakarta, dan untuk itu penulis memilih judul pada penulisan ini yaitu: 

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERIKATAN 

SEWA MENYEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA ( 

RUSUNAWA )” 

B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan,agar 

pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan di samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan 

penelitian dalam hal studi kasus hanya di batasi  di lingkup wilayah Surakarta 

saja. 

C. Rumusan Masalah:  

1. Apakah Bentuk Perikatan Hukum yang berlaku di Rusunawa ? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Perikatan antara Pengelola dan Penyewa Rumah 

Susun Sederhana Sewa di Surakarta? 

3. Bagaimana sanksinya apabila perikatan hukum dilanggar oleh penyewa  ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Memberi penjelasan dan untuk mengetahui apakah bentuk dari  perikatan 

sewa menyewa dalam rusunawa serta proses dalam melaksanakan sewa 

rumah susun yang di lakukan antara pemilik dan penyewa, serta bagaimana 

akibat hukumnya atau sanksi apabila  perikatan hukum yang telah di 

sepakati dilanggar oleh penyewa di rumah susun sederhana sewa di 

Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat kepada 

masyarakat khususnya pemilik dan penyewa rumah susun sederhana 

sewa.adapun manfaat dari penelitian ini di rumuskan dalam dua hal yakni 

sebagai berikut :  

a) Manfaat Teoritis  

1) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangasih 

walaupun sedikit,terhadap pengetahuan serta pemikiran yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. 

2) Penelitian ini di harapkan dapat memberi informasi sebagai 

literature maupun referensi yang dapat di jadikan acuan khususnya 

bagi mahasiswa yang sedang mempelajari hukum,untuk penelitian 

selanjutnya. 

b) Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat bagi 

mahasiswa hukum dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan 
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perjanjian sewa menyewa rumah susun sederhana sewa, serta dapat 

memberi manfaat untuk menambah wawasan pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu hukum. 

E. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

Perikatan diatur dalam Bab III KUHperdata .dalam hal ini yang menjadi 

subjek perikatan sewa menyewa adalah pengelola dan penyewa rumah susun 

sederhana sewa dalam hal ini isi perikatan pasti memuat antara hak dan 

kewajiban antara para pihak .dalam melakukan sebuah perikatan sewa 

menyewa lalu bagaimana realita dalam melakukan perikatan sewa menyewa 

apakah dalam prakteknya sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan 

yang berlaku kemudian, pasti ada hambatan hambatan dalam melakukan sewa 

menyewa antara para pihak bukan hanya hambatan dalam pastinya akan ada 

permasalahan apabila penyewa melanggar ketentuan perikatan yang telah 

dibuat, Perjanjian sewa menyewa  di atur dalam pasal 1548 sampai dengan 

1600 KUHPerdata  segala rumusan yang belum terjawab akan di jabarkan di 

Bab selanjutnya . 

 

Realita 

penyewaan 

Rumah susun 

sederhana sewa 

Melakukan perikatan 

sewa menyewa Rumah 

susun sederhana 

Penyewa  

Dan Pengelola 

Akibat hukumnya 

apabila penyewa 

melakukan 

perbuatan 

melawan hukum  

Bentuk dan 

pelaksanaan 

perikatan 

Kesimpulan 
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F. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah,yang di dasarkan 

pada metode,sistematika,dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.
8
 

Adapun metode-metode penelitian yang dilakukan untuk membahas 

penelitian masalah tersebut adalah :  

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang di gunakan adalah metode pendekatan  

empiris yaitu penelitian hukum yang mendekati masalah yang di teliti 

dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup 

dalam masyarakat .
9
 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan,adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif,karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas tentang hal 

yang berhubungan dengan objek yang di teliti, sehingga tujuannya untuk 

memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh. 

3. Lokasi Penelitian  

Penulis mengambil lokasi penelitian pada Rumah susun sederhana 

sewa (Rusunawa) Jurug yang terletak di Jl.Kyai H.Masykur 

No.16,Jebres,Kota Surakarta,Jawa Tengah. 
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4. Jenis Data  

Adapun jenis data yang di sajikan dalam penelitian ini adalah jenis 

data primer dan data sekunder yang terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data Primer meliputi sejumlah keterangan atau fakta secara langsung 

melalui wawancara dengan narasumber yang mengetahui segala 

informasi mengenai akta perjanjian sewa menyewa rumah susun 

sederhana sewa ( Rusunawa ). 

b. Data Sekunder 

 Data Sekunder yang berkaitan dengan ini yaitu melalui studi 

kepustakaan antara lain buku-buku, jurnal hukum, artikel,dokumen, 

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

G. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan  

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, 

mempelajari peraturan perundang undangan dan bahan hukum lain yang 

mendukung dengan materi skripsi ini dan mempelajari bahan hukum baik 

bahan hukum primer,bahan sekunder dan tersier. 

2. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah tekhnik pengumpulan data secara langsung pada 

objek yang di teliti dengan cara Wawancara, wawancara disini dilakukan 
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oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab 

dalam hal ini mengadakan komunikasi langsung dengan pengelola rumah 

susun sewa sederhana sehingga dapat di peroleh data yang berkaitan 

dengan permasalahan yang di teliti.wawancara di gunakan untuk 

mendapatkan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data 

sekunder yang di peroleh. 

H. Metode Analisis Data 

Proses analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan 

antara penelitian kepustakaan dan penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah di 

peroleh dan di olah sebagai suatu metode analisis.di dalam penelitian ini 

literatur yang ada hubungannya dengan masalah perjanjian rumah susun 

sederhana sewa yang di padukan dengan pendapat responden dengan cara di  

wawancarai di lapangan dan di analisa secara kualitatif. 

I. Sistematika Skripsi 

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:  

 BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Kerangka Pemikiran 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 
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 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perikatan 

1. Pengertian Perikatan 

2. Sumber Perikatan 

3. Objek Perikatan 

4. Tempat Hukum Perikatan dalam KUHPerdata 

5. Unsur Unsur Perikatan 

6. Macam Macam Perikatan 

7. Prestasi dan Wanprestasi 

8. Hapusnya Perikatan 

9. Hubungan Antara Perikatan dan Perjanjian 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sahnya Perjanjian Serta Akibat Hukumnya 

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian 

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

5. Berakhirnya Perjanjian 

B. PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA UMUMNYA 

1. Pengertian dan persetujuan sewa menyewa  

2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa 

menyewa  

3. Resiko dalam perjanjian sewa menyewa  

4. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa 

  



12 
 

C. TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH SUSUN ( RUSUN) 

1. Landasan Dan Tujuan Pembangunan Rumah Susun  

2. Pengertian Rumah Susun  

3. Sasaran Pembangunan Rumah Susun 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Apakah Bentuk Perikatan Hukum yang berlaku di 

Rusunawa. 

2. Pelaksanaan Perikatan antara Pengelola dan Penyewa 

Rumah Susun Sederhana Sewa di Surakarta  

3. Sanksinya apabila perikatan hukum dilanggar oleh penyewa.   

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


