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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang 

merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang 

sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa 

sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, 

berjati diri, mandiri, dan produktif. 

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia 

melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar 

masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak 

dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan 

berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
1
 

Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai oleh meningkatnya 

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan 

kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.
2
 Sehingga 

dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman 

sebagai salah satu sektor strategis dalam upaya pembangunan manusia 

                                                                          
1
 Bagian menimbang di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 
2   

Batasan/ Kewajiban Baru Yang Timbul Sehubungan Dengan Adanya UU No. 

1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman  
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Indonesia yang seutuhnya. Pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya 

langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
3
 

Pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan adalah 

pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan tiga pilar yaitu: ekonomi, lingkungan hidup dan social 

(Deklarasi Johanesburg) secara holistik. Dalam pembangunan perumahan 

dan permukiman yang berkelanjutan, lingkungan hidup adalah sumber 

daya yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Dalam pemanfaatan 

ini sumber daya akan mengalami perubahan. Namun menurut Soemarwoto 

perubahan sumber daya harus disertai dengan usaha agar fungsi 

ekologinya dapat berlanjut.
4
  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa urusan pemerintahan daerah 

yang bersifat konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) 

yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib 

dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah  

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. Maka dari itu 

pembangunan perumahan dan permukiman akan menjadi salah satu urusan 

wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan yang berkaitan dengan 

                                                                          
3
 http://www.ampl.or.id/digilib/read/badan-kebijaksanaan-dan-pengendalian-

pembangunan-perumahan-dan-permukiman-nasional-bkp4n-/47655 – di kunjungi pada 

hari senin tanggal  20 Januari 2016 pkl 20.55 WIB 
4
 Jurnal Permukiman Vol. 4 No. 2 September 2009 

tp://www.ampl.or.id/digilib/read/badan-kebijaksanaan-dan-pengendalian-pembangunan-perumahan-da
tp://www.ampl.or.id/digilib/read/badan-kebijaksanaan-dan-pengendalian-pembangunan-perumahan-da
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pelayanan dasar.
5
 Yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) yang 

menyatakan:  

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat; dan sosial. 

Tabel 1. lampiran yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pembagian Urusan 

Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut: 

NO SUB 

URUSAN 

PEMERINTAH 

PUSAT 

DAERAH 

PROVINSI 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perumahan a. Penyediaan 

rumah bagi 

masyarakat 

berpenghasil

an rendah 

(MBR).  

b. Penyediaan 

dan 

rehabilitasi 

rumah 

korban 

bencana 

nasional. 

c. Fasilitasi 

penyediaan 

rumah bagi 

masyarakat 

yang terkena 

relokasi 

program 

Pemerintah 

Pusat.  

d. Pengembang

an sistem 

pembiayaan 

perumahan 

bagi MBR. 

a. Penyediaan 

dan 

rehabilitasi 

rumah korban 

bencana 

provinsi.  

b. Fasilitasi 

penyediaan 

rumah bagi 

masyarakat 

yang terkena 

relokasi 

program 

Pemerintah 

Daerah 

provinsi 

a. Penyediaan dan 

rehabilitasi rumah 

korban bencana 

kabupaten/kota. 

b. Fasilitasi 

penyediaan rumah 

bagi masyarakat 

yang terkena 

relokasi program 

Pemerintah 

Daerah 

kabupaten/kota.  

c. Penerbitan izin 

pembangunan dan 

pengembangan 

perumahan. 

d. Penerbitan 

sertifikat 

kepemilikan 

bangunan gedung 

(SKBG) 

2 Kawasan a. Penetapan Penataan dan a. Penerbitan izin 

                                                                          
  5 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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Permukiman sistem 

kawasan 

permukiman

. 

b. Penataan 

dan 

peningkatan 

kualitas 

kawasan 

permukiman 

kumuh 

dengan luas 

15 (lima 

belas) ha 

atau lebih. 

peningkatan 

kualitas kawasan 

permukiman 

kumuh dengan 

luas 10 (sepuluh) 

ha sampai dengan 

di bawah 15 (lima 

belas) ha. 

pembangunan dan 

pengembangan 

kawasan 

permukiman. 

b. Penataan dan 

peningkatan 

kualitas kawasan 

permukiman 

kumuh dengan 

luas di bawah 10 

(sepuluh) ha. 

3 Perumahan 

dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh 

 

 

---- 

 

 

---- 

Pencegahan 

perumahan dan 

kawasan permukiman 

kumuh pada Daerah 

kabupaten/kota. 

4 Prasarana, 

Sarana, dan 

Utilitas 

Umum 

(PSU) 

Penyelenggaraan 

PSU di 

lingkungan 

hunian dan 

kawasan 

permukiman 

Penyelenggaraan 

PSU permukiman.  

Penyelenggaraan PSU 

perumahan. 

5 Sertifikasi, 

Kualifikasi, 

Klasifikasi, 

dan 

Registrasi 

Bidang 

Perumahan 

dan 

Kawasan 

Permukiman 

Sertifikasi, 

kualifikasi, 

klasifikasi, dan 

registrasi bagi 

orang atau badan 

hukum yang 

melaksanakan 

perancangan dan 

perencanaan 

rumah serta 

perencanaan 

PSU tingkat 

kemampuan 

besar. 

Sertifikasi dan 

registrasi bagi 

orang atau badan 

hukum yang 

melaksanakan 

perancangan dan 

perencanaan 

rumah serta 

perencanaan PSU 

tingkat 

kemampuan 

menengah. 

Sertifikasi dan 

registrasi bagi orang 

atau badan hukum 

yang melaksanakan 

perancangan dan 

perencanaan rumah 

serta perencanaan 

prasarana, sarana dan 

utilitas umum PSU 

tingkat kemampuan 

kecil. 

 

Pemerintah pusat dengan program rumah rakyat bersubsidi dan 

pembangunan sejuta rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat 

(Kemenpera) memang mendapat sambutan baik oleh masyarakat. Terbukti 

permintaan masyarakat untuk memenuhi permohonan kredit perumahan 

melalui bank-bank yang bekerja sama dengan Kemenpera setiap 

periodenya terus bertambah. Prosedur dan ketentuan permohonan rumah 
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rakyat oleh masyarakat telah ditentukan oleh Kemenpera bersama 

Kementerian Keuangan.
6
 Ada tiga peraturan yang menaungi, yakni:  

1. Permen No 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Pengadaan 

Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah 

Sejahtera.
7
 

2. Permen No. 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka 

Pengadaan Perumahan Melalui Kredit atau Pembiayaan 

Pemilikan Rumah Sejahtera.
8
 

3. Permen No. 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan 

Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.
9
 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Kemenpupera) kian mematangkan pelaksanaan program 

KPR bersubsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 

(FLPP). 

Namun pada faktanya, pemerintah pusat hanya sekedar 

merencanakan dan memberikan peraturan tersebut, tanpa melihat 

pelaksanaannya. Jika dilihat dari Permen Permenpera yang menangungi 

pelaksanaan rumah bersubsidi hanya membantu dalam pembiayaan lebih 

tepatnya. Dan dalam pengaturannya Permen nomor 3 Tahun 2014 dan 

Permen nomor 5 Tahun 2014 yang diundangkan oleh Menteri Perumahan 

Rakyat mendapatkan permasalahan dengan adanya Permen yang 

dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

diundangkan pada 23 April 2015. Permen Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Pengadaan 

Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera 

                                                                          
6 
Komarudin,  1997,  Menelusuri  Pembangunan  Perumahan  dan  Permukiman.  

,  Jakarta:  Yayasan  REI  –  PT.  Rakasindo. h.347 
7
 Permen No 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

8
 Permen No. 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan 
9
 Permen No. 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit Pembiayaan 

Pemilikan Rumah Sejahtera 
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Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Terdapat pada Pasal 28 yang 

menyatakan : 

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri 

Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui 

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri 

Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan 

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Di lain pihak pengaturan terhadap prasarana, sarana, dan utillitas 

perumahan dan permukiman menjadi pedoman dalam penyelenggaraan 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang di atur dalam 

Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan 

Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
10

 

Walaupun masalah perumahan dan permukiman menjadi tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, pemenuhan akan 

rumah layak dalam lingkungan sehat menjadi kewajiban masyarakat 

sendiri dan Pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk menciptakan 

iklim pembangunan yang kondusif.  

Seiring dengan perkembangan pemanfaatan ruang wilayah di 

wilayah Indonesia (pasca pemekaran) yang membawa dampak pada pola 

pergeseran dalam pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan wilayah strategis 

yang berada di Indonesia sudah menjadi tujuan para pengguna ruang 

dalam pemanfaatannya, maka untuk mengantisipasi tersebut diperlukan 

                                                                          
10

 Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, 

Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah 



7 
 

suatu penetapan dan arahan pemanfaatan ruangnya secara komperhesif 

agar lebih terkontrol dan terkendali.  

Secara kondisional di beberapa wilayah Indonesia (pasca 

pemekaran) tinjauan kondisi sekarang dimana antara daya dukung ruang 

wilayah dengan kebutuhan ruang wilayah sudah mengalami pergeseran 

dari perdesaan ke perkotaan, berdampak pada tumbuhnya kawasan 

terbangun dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian.
11

 Hal ini terjadi 

paradigma dalam pemanfaatan ruang karena ruang merupakan nilai 

ekonomis dalam arahan pegembangan secara fungsi yang berdampak pula 

pada kewilayahannya. Maka pembangunan dan pengembangan perumahan 

permukiman harus sejalan dengan pembangunan sektor lain, supaya terjadi 

Kerangka Acuan Kerja ( K.A.K. ). 

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam 

pelaksanaan Rumah Bersubsidi merupakan aktualisasi pandangan bangsa 

Indonesia dalam memposisikan nilai strategis rumah yang layak dan 

terjangkau didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang 

memadai. Ketersediaan rumah yang layak huni baik dalam bentuk rumah 

tunggal, rumah deret, maupun rumah susun merupakan sarana pendidikan 

dan pengembangan kepribadian yang lebih responsif yang dapat 

meningkatkan kewibawaan bangsa dalam pergaulan dunia. Dalam rangka 

menjamin penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang 

                                                                          
11 

Kamus Tata Ruang edisi 1/penyusun, Soefaat [et al.]. – Jakarta: Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, Ikatan Ahli  Perencanaan Indonesia, 

1997. h.125  
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efektif dan efisien perlu didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah sesuai kewenangannya melalui pembinaan penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman. 

Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

merupakan upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau 

bupati/walikota untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan dilakukan dalam 

lingkup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 

Tanggung jawab pemerintah dilakukan melalui koordinasi; sosialisasi 

peraturan perundang-undangan; bimbingan, supervisi dan konsultasi; 

pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pendampingan 

dan pemberdayaan; serta pengembangan sistem informasi dan 

komunikasi.
12

 Namun dalam menimbang pada Peraturan Pemerintah 

nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa hanya untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Pembuatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 

Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di wilayah kabupaten/kota 

sinkronisasi dan harmonisasi dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan 

Pengembangan. Salah satu peran strategis Pemerintah Pusat dalam upaya 

percepatan pembangunan perumahan adalah penyediaan berbagai 

                                                                          
12

 ketentuan umum Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 2014 Tentang Pembinaan 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
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kebijakan, norma, standar, panduan dan manual bagi daerah. Hal ini sesuai 

dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, dimana urusan 

perumahan sudah merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
13

 yang 

terdapat pada Pasal 16 yang menyatakan sebagai berikut: 

(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

, Pemerintah dapat: 

a. menyelenggarakan sendiri; 

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi 

vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah 

dalam rangka dekonsentrasi; atau 

c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada 

pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas 

tugas pembantuan. 

Namun pada saat ini belum ada peraturan pemerintah yang baru 

untuk menangungi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Padahal secara keseluruhan dari 

subtansi yang ada di dalam Undang-Undang tersebut, penegasan terhadap 

system pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang benar-

benar menjadi tugas pemerintah daerah, tidak ada kejelasan yang pasti dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena tidak adanya 

peraturan yang baru untuk membantu permasalahan tersebut. 

Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Indonesia 

sekarang ini memasuki era baru yang ditandai dengan disahkannya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

                                                                          
13

 Peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota  
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Permukiman. Salah satu substansi dari Undang-Undang ini adalah 

pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan 

pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpengahasilan 

Rendah (selanjutnya disebut MBR). Namun pada Konsep MBR saat ini, 

seolah hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki struk gaji 

dengan pendapatan tetap, sehingga layak mendapatkan subsidi 

pembiayaan perumahan. Masyarakat golongan ini di antaranya karyawan 

swasta, pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia 

(TNI), dan lainnya. Definisi MBR saat ini belum mencakup golongan 

masyarakat berpenghasilan tidak tetap atau informal.  

Maka dari itu agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan 

kawasan pemukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan 

baik, maka diperlukan suatu pedoman umum yang mengakomodasi 

berbagai kepentingan dan dapat mengantisipasi persoalan-persoalan pokok 

yang saat ini berkembang di kawasan permukiman kabupaten/kota, bahkan 

yang diprediksi bakal terjadi pada periode tertentu. Untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi pembangunan perumahan dan kawasan 

pemukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan perumahan dan 

kawasan pemukiman yang berkelanjutan maka dibutuhkan suatu dokumen 

perencanaan pembangunan strategis terkait pembangunan perumahan dan 

kawasan pemukiman.  

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman ada beberapa pedoman dalam 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman: pertama, 
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Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan prmukiman 

dalam undang-undang perumahan dan kawasan permukiman dalam Pasal 

2 huruf G berasaskan kemitraan. Asas kemitraan ini memberikan landasan 

agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan 

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku 

usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, 

memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun 

tidak langsung.
14

 

Kedua, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang perumahan dan kawasan 

permukiman menyebutkan bahwa penyelenggaran rumah dan perumahan 

dilaksanakan oleh pemerintah,
15

 pemerintah daerah dan/atau setiap orang 

untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Kemudian dilanjutkan di 

Pasal 20 ayat (2)nya menyebutkan penyelenggaraan perumahan yaitu 

mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas 

umum.
16

 

Ketiga, Pasal 21 Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan 

kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah. 

                                                                          
14

  Lihat Pasal 2 huruf g Undang-Undang No 1 tahun 2011  perumahan dan 

kawasan permukiman 
15

 Lihat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 2011  perumahan dan 

kawasan permukiman 
16 

Lihat Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 2011  perumahan dan 

kawasan permukiman 
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Berdasarkan jenis dan bentuknya dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman dibedakan menjadi 5 (lima) yaitu:
17

 

1. Rumah Komersil 

2. Rumah Umum 

3. Rumah Swadaya 

4. Rumah Khusus, dan 

5. Rumah Negara 

 

Keempat, Berdasarkan Pasal 22 yang terdapat dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 2011 yang menyatakan sebagai berikut :
18

 

(1) Bentuk rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) 

dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan. 

(2) Bentuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. rumah tunggal; 

b. rumah deret; dan 

c. rumah susun 

(3) Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling    

sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. 

 

Ketentuan baru dari pemerintah tersebut memunculkan pertanyaan 

di kalangan pengembang.
19

 Pasalnya, saat ini banyak terdapat rumah deret 

dan rumah tunggal yang luasnya kurang dari 36m
2
 karena pada peraturan 

tentang perumahan dan permukiman yang didirikan berdasarkan Undang-

Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Permukiman. Dalam Undang-Undang tersebut, tidak 

terdapat pengaturan yang spesifik mengenai luas minimum atas 

perumahan yang dibangun oleh pengembang.  

                                                                          
17 

Lihat Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 2011  perumahan dan 

kawasan permukiman 
18

 Lihat Pasal 22 Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 
19 Legal Standing Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

14/PUU-X/2012 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal 8 
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Atas dasar tersebut di atas serta mengingat salah satu kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu Undang–Undang terrhadap 

UUD NRI 1945 maka diajukanlah permohonan untuk dilakukan pengujian 

Undang-Undang (yudicial review) terhadap Undang–Undang Nomor 1 

Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Pasal 

22 Ayat (3) yang mengatur tentang pembatasan ukuran rumah masyarakat 

dengan pokok permohonan bahwa Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang 

tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum. Hasil pengujian ini 

kemudian dituangkan dalam amar putusan dengan Nomor 14/PUU-X/2012 

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Dapat kita lihat dalam Putusan Nomor 14/PUU-X/2012 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA:
20

 pada dasarnya 

Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Melihat pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi : 

Menimbang bahwa Pemohon 

mengajukan pengujian materiil 

Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 yang 

menyatakan, “Luas lantai rumah 

tunggal dan rumah deret memiliki 

ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh 

enam) meter persegi”, yang menurut 

Pemohon bertentangan dengan 

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat 

(1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 

28H ayat (4) UUD 1945 

 

                                                                          
20

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012 serta penjelasannya. 
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Kelima, dan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan Pemerintah Daerah 

wajib memberikan kemudahan “perizinan” bagi badan hukum
21

 

pembangunan rumah umum merupakan tanggungjawab negara. Hal ini 

menunjukkan berarti Negara juga bertangungjawab melaksanakan 

pembangunan prasana, sarana dan utilitas umum rumah itu. yang 

mengajukan rencana pembangunan rumah untuk MBR (masyarakat 

berpenghasilan rendah), begitu juga kebalikannya Pemerintah Daerah 

berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan 

hukum yang tidak memenuhi kewajibannya, hal ini termaktub di dalam 

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman.
22

 Pelaksanaan dan/atau penyediaan rumah umum 

dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pemerintah 

Daerah dapat menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang 

menangani pembangunan perumahan dan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman
23

 beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah tanggungjawabnya meliputi:
24

 

1. Membangun rumah umum, rumah khusus dan rumah 

negara. 

2. Menyediakan tanah bagi perumahan. Dan 

3. Melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan 

memastikan kelayakan hunian. 

                                                                          
20 

Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang didirikan oleh warga 

Negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaran perumahan dan kawasan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

22
 Lihat Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

23
 Lihat Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

24
 Lihat Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
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4. Pembangunan prasana, sarana dan utilitas umum dalam 

Pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 

Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus 

memenuhi persyaratan : 

1. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah. 

2. Keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum 

dan lingkungan hunian. 

3. Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana dan 

utilitas umum. 

Keenam, Pasal 54 Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan 

pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan 

pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan 

pembangunan dan perolehan rumah berupa: 

a. subsidi perolehan rumah; 

b. stimulan rumah swadaya; 

c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan; 

d. perizinan; 

e. asuransi dan penjaminan; 

f. penyediaan tanah; 

g. sertifikasi tanah; dan/atau 

h. prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan 

Pasal 126 Memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk 

pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR 

yang berupa: 

a. Skema pembiyaan; 

b. Penjaminan atau asuransi; dan/atau 

c. Dana murah jangka panjang. 

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem 

yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, 

penyelenggaraan kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas 
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terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, 

pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
25

 

Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2011 tersebut merupakan kausal terhambatnya hak setiap 

orang atau masyarakat khususnya kelompok MBR untuk memperoleh hak 

konstitusional atas rumah sebagai tempat tinggal. Tidak heran jika 

kalangan media menyuarakan kepentingan rakyat kecil atau kelompok 

MBR, sebagaimana Majalah Gatra menuliskan, ”Orang Susah Dilarang 

Punya Rumah”.
26

 Padahal kebutuhan terhadap rumah murah dan rumah 

dengan tipe 21 (dua puluh satu) meter persegi yang merupakan rumah 

tumbuh dan dapat dikembangkan, masih merupakan kebutuan yang nyata 

dan sesuai kemampuan kelompok MBR. 

Pokok permasalahan dalam pembahasan penulis mengenai 

pelaksanaan Pembangunan Rumah Bersubsidi lebih pada sinkronisasi 

antara Undang-Undang perumahan dan kawasan permukiman dengan 

peraturan pelaksanaanya, karena masih banyak peraturan pelaksanaanya 

yang kurang mendukung dengan subtansi pada Undang-Undang 

perumahan dan kawasan permukiman. Dan bagaimana dengan 

mengalihkan rumah yang sertifikatnya diterbitkan sebelum waktu 

berlakunya Undang-Undang baru dengan luas kurang dari 36-m
2
 yang 

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011yang aplikatif 

                                                                          
25

 Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

26
 vide Gatra, No. 10 Edisi 12-18 Januari 2012 hal. 32-33 
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tersebut. Mengacu kembali pada dasar hukum kita yaitu, asas tidak berlaku 

surut dimana dalam menjalankan Peraturan Perundang-Undangan, tidak 

dapat diberlakukan terhadap perbuatan yang telah dilakukan sebelum 

Peratuan Perundang-Undangan tersebut ada.
27

 

Hak miliki atas sebidang tanah mengandung didalamnya, 

kemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah. Di atas 

tanah bolehlah si pemilik mengusahakan segala tanaman dan mendirikan 

setiap bangunan yang disukai; dengan tak mengurangi akan beberapa 

pengecualian tersebut dalam bab ke empat dan ke enam buku ini.
28

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ada sinkronisasi antara Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Peraturan 

Pelaksanaanya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan skripsi ini ialah, mengkaji peraturan perundang-

undangan baru yang dikeluarkan pemerintah.  

- Mengetahui ada atau tidak adanya harmoni antara Undang-Undang No. 1 

Tahun 2011 dengan Peraturan Pelaksanaannya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi 

teoritis, maupun praktis: 

                                                                          
 

27
 Demikian juga hal tersebut tercantum dalam UUD ’45 : 

 

“…hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” 
28

 Pasal 571 KUH Perdata 



18 
 

a. Segi Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan 

kesempatan kepada penulis untuk berlatih berargumentasi secara ilmiah 

bagi ilmu pengetahuan hukum. 

b. Segi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif sebagai bahan masukan kepada masyarakat di Indonesia, 

agar senantiasa mengerti kaedah dalam peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman, agar tercipta 

kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dalam melindungi hak-hak 

masyarakat, dan senantiasa menciptakan iklim kondusif dalam pemerintah 

dengan masyarakat pada umumnya. 

1.5. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum.
29

 

1. Jenis Penelitian Yang Digunakan 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum. 

Penelitian hukum adalah metode penelitian yang dilakukan dengan 

                                                                          
 

29
 Peter Mahmud Marzuki,. Objek ilmu hukum adalah hukum. “Hukum 

merupakan salah satu norma sosial, yang di dalamnya sarat akan nilai. Oleh karena 

itulah, ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial, karena ilmu sosial 

hanya berkaitan dengan kebenaran empirik semata-mata. Studi-studi sosial tentang 

hukum, menempatkan hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam 

mencapai suatu tujuan tertentu, dan hal tersebut dapat diverifikasi dan diobservasi 

secara empirik. Pendekatan demikian telah mereduksi esensi hukum di dalam 

masyarakat. Memang, hukum diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, 

tujuan tersebut tidak selalu dapat diamati dan diukur. Tidak salah kalau dikatakan 

bahwa hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban sosial, menghindari kekacauan dalam 

hidup bermasyarakat,  

dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan di dalam 

masyarakat”. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h., 10-11 
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meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-

prinsip pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah 

bersubsidi kepada masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

2. Pendekatan Yang digunakan 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan 

yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi fokus 

sekaligus tema sentral suatu penelitian
30

 yang dikaji seperti Satuan 

amatan di proposal ini ialah:, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Dasar 

Neagara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata pasal 571, Peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007, 

Putusan Nomor 14/PUU-X/2012 MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA, Pearturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 

Tentang Pembinaan Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,Permen No 3 

Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, 

Permen No. 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas 

                                                                          
29

Johnny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Surabaya, 2005, h.302. 
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Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Permen No. 5 Tahun 2014 tentang 

Proporsi Pendanaan Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. 

Bahan Hukum 

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer : 

I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; 

II. Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 2014 Tentang Pembinaan 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

III. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

IV. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012 

V. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan. 

VI. Peraturan Menteri Nomor . 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. 

VII. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 tentang Proporsi 

Pendanaan Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. 

b. Bahan Hukum Sekunder : 

Antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan 

yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer 

meliputi literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel 

dari internet. 

c. Bahan Hukum Tersier : 
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Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
31

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Bab I berisi Pendahuluan dengan latar belakang, hingga perumusan 

permasalahan secara tegas. Disamping itu, diuraikan juga mengenai tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II adalah Bab Pembahasan merupakan uraian mengenai soal 

pemberlakuan peraturan perundang-undangan baru, yang akan diteliti 

lebih jauh lagi soal bagaimana pengaturan tentang undang-undang baru di 

hukum positif  Indonesia, dan bagaimana manifestasi pengaturan Undang -

Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

dalam masyarakat. Juga, akan diuraikan tentang peraturan pelaksanaannya  

terhadap pembangunan perumahan bersubsidi untuk masyarakat, yang di 

dalamnya terdapat pengertian, hakekat pemberi hak kepada masyarakat, 

serta tunduk pada peraturan. Serta bagian hasil penelitian dan analisis yang 

terpisah. 

Bab III adalah Bab penutup dikemukakan kesimpulan hasil 

pembahasan dan saran. 

 

 

 

                                                                          
30 

Peter Mahmud Marzuki, op cit., h. 93 


