
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang 

 
Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun 

telah menimbulkan peningkatan permintaan terhadap kebutuhan akan tempat 

tinggal. Dimana tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan dasar yang akan 

terus berkembang sesuai dengan siklus kehidupan manusia serta mempunyai 

peran yang penting dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa Indonesia.  

 
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak 

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

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.   

 
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas diketahui bahwa salah satu unsur pokok 

kesejateraan penduduk yaitu terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal bagi 

setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab 

menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak 

huni dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan 

berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.  
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Dalam rangka pembangunan perumahan diperlukan adanya kebijakan agar 

pembangunan perumahan dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan itu 

berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, maka kebijakan umum pembangunan perumahan 

diarahkan untuk: 

a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan 

utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan 

kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia; 

b. Ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk 

pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan 

hunian perkotaan dan perdesaan; 

c. Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata 

ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna; 

d. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; 

dan 

e. Mendorong iklim investasi asing. 

 
Sejalan dengan arah kebijakan umum tersebut, dimana pemerintah telah berusaha 

menyediakan perumahan bagi masyarakat miskin atau golongan bawah melalui 

pembangunan rumah murah yang diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup demi 

terciptanya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya, 

keadaan perumahan di Indonesia masih jauh dari mencukupi, baik dalam hal 

jumlah maupun kondisi perumahan sebagian besar belum memenuhi syarat yang 

layak. 
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Hal tersebut disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar baik dari pertumbuhan 

alamiah (kelahiran) maupun urbanisasi dengan seiring pesatnya pembangunan dan 

pengembangan wilayah kota cenderung masih bersifat horizontal serta dengan 

jumlah ketersediaan tanah yang terbatas.  

 
Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman, serta meningkatkan efektivitas dalam  

penggunaan tanah terutama pada daerah yang padat penduduknya, maka perlu 

dilakukan penataan atas tanah sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan oleh 

masyarakat banyak. Dengan demikian pemerintah membuat kebijakan 

pembangunan suatu bangunan yang digunakan untuk hunian, kemudian atas 

bangunan tersebut dapat digunakan secara bersama-sama dengan masyarakat 

lainnya, sehingga terbentuklah adanya rumah susun.  

 

Pembangunan rumah susun merupakan cara yang baik untuk memecahan masalah 

kebutuhan tempat tinggal terutama di daerah yang penduduknya terus meningkat 

karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah dan 

membuat ruang-ruang terbuka kota lebih lega (Arie S Hutagalung, 1998:2). 

Kebijakan pembangunan rumah susun di Indonesia telah dituangkan dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.  

 

Pada perkembangannya pembangunan rumah susun di Indonesia dilihat dari status 

penguasaannya ada dua macam yaitu rumah susun sederhana milik (rusunami) 

dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rumah susun sederhana milik 
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(rusunami) dibangun untuk diperjualbelikan dalam pasar perumahan, yakni 

dimana seorang pengguna tangan  pertama harus membeli dari pengembangnya, 

sedangkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) merupakan rumah susun 

dimana pengguna harus menyewa dari pengembangnya dan dimaksudkan untuk 

disewakan kepada anggota masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR) yang belum mampu membeli rumah meskipun dengan angsuran 

melalui kredit pemilikan rumah (Andrian Sutedi, 2010:190). 

 
Rumah susun sederhana sewa adalah program pemerintah dalam mengatasi 

beberapa permasalahan permukiman yang ada, antara lain guna meningkatkan 

kualitas masyarakat dalam penyediaan tempat hunian yang layak sesuai tata ruang 

daerah, menanggulangi lingkungan permukiman perkotaan yang berkembang 

tidak sehat (kumuh), serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

dalam memenuhi tempat tinggal.   

 
Pesatnya pembangunan rumah susun sederhana sewa di Indonesia, perlu kiranya 

pengaturan dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa agar dapat berjalan 

dengan baik sesuai tujuannya, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor: 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah 

Susun Sederhana Sewa.  

 

Berkaitan hal-hal tersebut di atas khususnya di Kota Bandar Lampung guna 

merealisasi fasilitas pembangunan rusunawa yang telah terbangun perlu segera 

dikelola agar tujuan pembangunan rusunawa tersebut berhasil dan berdaya guna 

serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan, maka dalam hal ini 

pengelolaan rusunawa keteguhan di Kota Bandar Lampung diserahkan kepada 
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UPT Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung yang 

berdasarkan kepada Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 21 Tahun 2009 

tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Rumah 

Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.  

 

Rusunawa Keteguhan diresmikan pada tahun 2009 oleh Walikota Bandar 

Lampung yang terdiri dari 2 blok yaitu blok A dan blok B yang dibangun pada 

tahun 2008. Setiap blok di rusunawa keteguhan terdiri dari 3 lantai dan setiap 

lantainya terdapat 32 hunian.  

 
Sehubung dengan berjalannya waktu berdasarkan pengamatan peneliti 

permasalahan mengenai pemeliharaan rusunawa Keteguhan di Kota Bandar 

Lampung muncul diantaranya adanya keluhan warga rusunawa Keteguhan 

mengenai kondisi bangunan rusunawa yang terlihat kumuh, kebersihan bangunan 

yang kurang terjaga dan kerusakan pada fasilitas bangunan rusunawa. Sehingga 

dari masalah tersebut perlu diupayakan penelitian guna menganalisis dan 

mendeskriptifkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan yang berkaitan 

dengan pemeliharaan rusunawa yang dilaksanakan oleh UPT Rusunawa. 

 
Berdasarkan uraian-uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul “Peran Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Rumah Susun 

Sederhana Sewa di Kelurahan Keteguhan Kota Bandar Lampung” 
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1.2. Rumusan Masalah  

 
Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan 

diangkat serta dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimanakah peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum 

dalam pemeliharaan rumah susun sederhana sewa di Kelurahan Keteguhan 

Kota Bandar Lampung? 

2. Faktor-faktor penghambat apa yang menyebabkan kurang optimalnya 

pemeliharaan rumah susun sederhana sewa di Kelurahan Keteguhan Kota 

Bandar Lampung? 

 
 
1.3. Ruang Lingkup  

 
Dari judul yang telah ditetapkan yaitu “Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa di 

Kelurahan Keteguhan Kota Bandar Lampung”, maka didalam pembahasan 

lingkup substansi penelitian akan membahas mengenai : 

1. Pemeliharaan satuan rumah susun yang disewakan, fasilitas, utilitas, benda 

bersama, bagian bersama dan tanah bersama. 

2. Pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan 

rusunawa. 
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1.4. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peran UPT Dinas Pekerjaan Umum dalam 

pemeliharaan rumah susun sederhana sewa di Kelurahan Keteguhan Kota 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya 

pemeliharaan rumah susun sederhana sewa di Kelurahan Keteguhan Kota 

Bandar Lampung. 

 
 

1.5. Manfaat Penelitian  
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Pemerintah sebagai pengelola rusunawa dapat menggunakannya untuk 

masukan dalam perumusan kebijakan pemeliharaan rusunawa yang 

optimal. 

2. Masyarakat penghuni rumah susun sederhana sewa dapat 

menggunakannya sebagai wawasan dalam hal pemeliharaan rusunawa. 

3. Bagi dunia ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat memperkaya 

konsep pengelolaan rumah susun sederhana sewa untuk waktu yang akan 

datang.  

4. Bagi peneliti sendiri dapat digunakan sebagai pembelajaran dan juga 

sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada 

jurusan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 


