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Abstract

Thisstudyaims to determine theexistence ofgeneralprinciples organization ofthe management ofsimple
flatsrentJurugSurakartaand to determine theexistence ofbarriers tothe implementation ofthe generalprin
ciples ofthemanagement ofsimple flatsrentJurugSurakarta. This research isa descriptiveempirical laws.
The authortookthestudysitesUPTDRentHousesSurakartaCityPublicWorks Departmentand Simple Flats
Rent (Rusunawa) JurugSurakarta. The type ofdata used include primary data andsecondary data. Data
collection techniquesusedis throughobservation, interviews andlibrary research. Analysis ofthe data
usingqualitativedataanalysiswithinteractivemodels

These results indicate that the existence ofgeneral principles ofstate administration have not been fully
implemented in the management ofsimple flats rent Jurug Surakarta. In rusunawa managementprinciple
oflegal certainty, the principle oforderlyadministration ofthe state, the principle ofproportionality and the
principle ofprofessionalism hasnot been fully implemented and obstacles in implementation.

Keywordsiexistencethe principle ofstate administration, simple flatsrent(rusunawa) JurugSurakarta.
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi asas-asas umum penyelenggaraan pengelolaan rumah
susun sederhana sewa JurugSurakarta serta untuk mengetahui hambatan eksistensi asas-asas umum

penyelenggaraan negara pengelolaan rumah susun sederhana sewa Jurug Surakarta. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulis mengambil lokasi penelitian di UPTD Rumah

Sewa Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug
Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan.Analisis data
menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa eksistensi asasumum penyelenggaraan negara belum sepenuhnya
diterapkan daiam pengelolaan rumah susun sederhana sewa Jurug Surakarta. Daiam pengelolaan rusunawa
asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas danasas profesionalitas
belum sepenuhnya diterapkan dan mengalami hambatan daiam pelaksanaannya.

Kata kunci: eksistensi asas-asas umum penyelenggaraan negara, rumah susun sederhana sewa (rusunawa)
Jurug.

A.

Pendahuiuan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan
pokok yang dapat dijadikan tolak ukur

kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan

tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai
daerah otonom mempunyai kewenangan dan
tanggung jawab menyediakan perumahan bagi

dengan tindakan pemerintah tersebut timbul
kekhawatiran bahwa tindakan pemerintah bisa
merugikan masyarakat, maka diperlukan adanya
asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagai
tolak ukur pemerintah daiam bertindak.

masyarakat. Daiam menyelenggarakan peme-

Asas umum pemerintahan digunakan untuk
membatasi wewenang pemerintah agar terhindar
dari pelampauan wewenang yang dimilikinya. Asas

rintahan, Pemerintah bertindak tidak selalu

-asas umum pemerintahan yang baik menurut Prof.

berdasarkan pada peraturan yang berlaku, tetapi
juga dapat bertindak atas inisiatif sendiri (freies
ermessen) asalkan pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Seiring

Kuntjoro Purbopranoto meliputi asas kepastian
hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan
daiam mengambil keputusan, asas bertindak
cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan,
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asastidakmencampuradukkan kewenangan, asas

permainan yang layak, asas keadilan dan
kewajaran, asas kepercayaan dan menanggapi
pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat
suatu keputusan yang batal, asas perlindungan
atas pandangan, asas kebijaksanaan, dan asas
penyelenggaraan kepentingan umum. Penggunaan
asas umum pemerintahan yang baik dijadikan
landasan pemerintah daiam pembuatanperaturan
daerah agardapatmenjamin kepastian hukum dan
keadilan.

Pemerintah Daerah memegang peran penting
daiam menentukan keberhasilan pembangunan

termasuk perumahan. Pemerintah daerah wajib

mengurusi bidang perumahan sekaligus memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan

rendah agarmampu menempati rumah yang layak
huni. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010,
tercatat Kota Surakarta mempunyai 586.039 jiwa

penduduk dengan luas sebesar44,04 km2 membuat
tingkat kepadatan penduduk di Kota Surakarta
sebesar 13.307jiwa/km2 (BPS, Kota Surakarta).
Program SeribuTower merupakan pembangunan
rumah susun sederhana sewa (rusunawa)yang

dicanangkan pemerintah pusat. Demikian halnya
di Kota Surakarta sebagai bentuk perhatian
pemerintah Kota Surakarta, pemerintah

digilib.uns.ac.id

pada awalnya diteliti adalah data hukum sekunder
untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian

terhadap data primer di lapangan atau terhadap
masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52).Jenis

penelitian bersifatdeskriptif, yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata
tentang penerapan asas-asas umum pemerintahan
yang baik daiam pengelolaan rumah susun
sederhana sewa (rusunawa) Jurug Surakarta. Jenis
data yang digunakan berupadata primer yang
bersumber dari Kepala UPT Rumah Sewa pada
Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta dan
penghuni Rusunawa Jurug, sertadatasekunderyang
bersumber dari studi kepustakaan. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara danstudi dokumen. Setelah semua data

terkumpul selanjutnya dianalisis dengan

pendekatan kualitatif. Analisis yang dilakukan
adalah melalui teknik analisa modelinteraktif, yaitu
model analisis yang dilakukan dengan menyusun

data, menyajikan datadan menarik kesimpulan.
C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Asas - Asas umum
Pemerintahan yang Baik

Konsepsi welfare sfateyang dianut
oleh Indonesia menempatkan pemerintah

bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terbukti
dengan telah dibangunnya Rusunawa Begalon,

sebagai pihak yang bertanggung jawab
terhadap kesejahteraan warga negara. Guna
mewujudkan kesejahteraan umum pemerintah

memberikan solusi dengan mendirikan rusunawa

Rusunawa Semanggi, dan Rusunawa Jurug yang

diberi wewenang untuk campurtangandaiam

sudah dihuni sedangkan RusunawaKerkov hingga

segala lapangan kehidupan masyarakat,

saat ini belum beroperasi.

dimana campur tangan tidak sajaberdasarkan

Sehubungan pemerintah daerah mempunyai
kewajiban untuk pemanfaatan rusunawa, daiam
pengelolaan rusunawa banyak hambatan yang

daiam keadaan tertentu dapat bertindak atas

pada peraturan perundang-undangan, tetapi
inisiatif sendiri tanpa harus terikat sepenuhnya

ditemui Pemerintah Daerah sehingga upaya

pada peraturan perundang - undangan

penyediaan rusunawatidak mudah direalisasikan

(FreiesErmessen). Adanya kewenangan yang
dimiliki pemerintah untuk bertindak secara

karena dibutuhkan suatu manajemen pengelolaan

rusunawa yang profesional. Pemerintah Kota
Surakartaberupaya untuk mewujudkan tercapainya

bebas

pemerintahan yang baik guna menghindari
kesewenangan atas wewenang yang dimiliki
pemerintah daiam pengelolaan rusunawa melalui

perbuatan yang menyimpang dari peraturan,
sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi

Peraturan Daerah yang dikeluarkan sebagai aturan
pelaksanaannya. Berdasarkan uraian diatas,

daiam

melaksanakan

tugas

timbulkekhawatiran pemerintah melakukan

masyarakat. Guna meningkatkan perlindungan
hukum bagi masyarakat make pada tahun
1950panitia deMonchydi Nederland membuat

penulis tertarik untuk melakukan penelitian

laporan

mengkaji mengenai eksistensi asas umum

pemerintahan yang baik (algemene
beginselen van behoorlijk bestuur atau gen
eral principles ofgood administration). Pada

penyelenggaraan negaradan hambatan eksistensi
asas umum penyelenggaraan negara daiam

tentang

asas-asas

umum

pengelolaan rumah susun sederhana sewa Jurug

mulanya timbul keberatan terhadap konsep de

Surakarta.

Monchy, karena dikhawatirkan hakim atau

B.

untuk memberikan suatu penilaian terhadap

peradilan administrasi menggunakan istilah itu
Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan daiam
penelitian ini adalah metode penelitian hukum
empiris. Penelitian hukum penelitian hukum yang
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kebijaksanaan yang telah diambil pemerintah.
Meskipun demikian istilah tersebutmendapat
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administratif dari badan atau pejabat tata
usaha negara yang dirasakannya
merugikan dirinya.

tempat daiam daiam perundang - undangan
dan yurisprudensidi Nederland (SF Marbundan
Moh Mahfud, 2006:57-58).

penggunaannya harus daiam batas yang
dimungkinkan oleh hukum yang berlaku.

Dasar untuk menguji dari segi hukum oleh
pengadilan untuk menentukan apakah
perbuatan administratif itu berdasarkan
hukum atau tidak(RidwanHR,2006:252).
MenurutUndang-Undang Nomor28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, asas umum penyelenggaraan
negara terdiri dari asas kepastian hukum.asas
tertib penyelenggaraan negara,asas

Penggunaan kebebasan ini tidak boleh
bertentangan denganhukum yang berlaku baik

kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas dan

hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

asasakuntabilitas.

Di Indonesia, Freies Ermessen muncul

bersamaan dengan pemberian tugas kepada
pemerintah untuk merealisasi tujuan negara
sebagaimana tercantum daiamalineakeempat
Pembukaan UUD 1945 yakni memberikan

pelayanan bagi warga negara. Meskipun
pemerintah diberikan kebebasan berupaFreies
Ermessen,

daiam

negara

hukum

Di Indonesia keberadaan asas-asas umum

pemerintahan yang baik belum terkodifikasikan
daiam suatu peraturan tersendiri. Namun
penjabarann dari asas-asas umum

pemerintahan yang baik dapat ditemukan
diberbagai peraturan perundang - undangan
dan yurisprudensi.
Menurut Ridwan, asas-asas umum

pemerintahan yang baik dipahami sebagai
asas-asas umum yang dijadikan dasar dan
tata

cara

daiam

penyelenggaraan

pemerintahan yang layak, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik,
sopan, adil, terhormat, bebas darikezaliman,
pelanggaran
peraturan,
tindakan
penyalahgunaan wewenang, dan tindakan
sewenang-wenang (Ridwan HR, 2006:247).
Tindakan pemerintah yang didasarkan pada
asas-asas umum pemerintahan yang baik

sangat diperlukan, mengingat pemerintah
mempunyai wewenangyang istimewa daiam
rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan
kepentingan umum. Sebagai dasar daiam
penyelenggaraan negara, asas-asas umum

pemerintahan yang baik mempunyai
fungsi sebagai berikut:

1)

Sebagai pedoman bagi badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersangkutan pada waktu:

a) Menafsirkan suatuketentuan undang
-undangatau peraturan dasar yang
menjadisumber dariwewenang yang
akan digunakan.

b) Menentukan kebijaksanaan yang
diambilnya.

c) Melaksanakan keputusanyangtelah
iakeluarkan.

2) Dasar untuk menggugat bagi warga
masyarakat dan badan hukum perdata
yang terkenaoleh suatu perbuatan hukum
44 Bestuur Edisi02 Februari 2013-Mei 2013

3)

2. Tinjauan Umum tentang Rumah Susun
. Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman menegaskan bahwa
rumah adalahbangunangedungyangberfungsi

sebagaitempattinggal yanglayak huni, sarana
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta aset bagi
pemiliknya.Menurut Undang - Undang Nomor
20 tahun 2011 disebutkan bahwa Rumah Susun

adalah bangunan gedung bertingkat yang

dibangun daiam suatulingkungan yang terbagi
daiam bagian-bagian yang distrukturkan

secara fungsional, baik daiam 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.
Selaras dengan Program Sejuta Tower

yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat
hingga tahun 2014, Pembangunan Rumah
Susun bertujuan untuk:

1)

Menjamin terwujudnya rumah susunyang
layak huni dan terjangkau daiam
lingkungan yang sehat, aman, harmonis,
dan berkelanjutan serta menciptakan
permukiman yang terpadu guna
membangun ketahanan ekonomi, sosial,
dan budaya;

2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pemanfaatan ruang dan tanah, serta
menyediakan ruang terbuka hijau di
kawasan perkotaan daiam menciptakan
kawasan permukimanyang lengkap serta
serasi

dan

seimbang

dengan

memperhatikan prinsip pembangunan
berkelanjutan

dan

berwawasan

lingkungan;

EksistensiAsas-Asas Umum Penyelenggaraan.
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Analisa penulis asas kepastian
hukum dari sisi aspek materiil daiam

3) Mengurangi luasan dan mencegah
timbulnya perumahan dan permukiman

pengelolaan rusunawa Jurug diwujudkan
dengan adanya aturan mengenai hakdan
kewajiban baik penghuni maupun
pengelola Rusunawa Jurug. Hak dan
kewajiban penghuni maupun pengelola
tercantum jelas daiam Tata Tertib
Rusunawa Jurug yangberpedoman pada
Bagian Keempat Peraturan Menteri
Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/
M/2007 tentang Pengelolaan Rumah

kumuh;

4)

Mengarahkan pengembangan kawasan
perkotaan yangserasi, seimbang,efisien,
dan produktif;

5)

Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi
yangmenunjangkehidupan penghuni dan
masyarakat dengan tetap mengutamakan
tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan
dan permukiman yang layak, terutama
bagi MBR;

6)

Susun Sederhana Sewa.

Memberdayakan para pemangku

Penerapan asas kepastian hukum
dari aspek materiil berkaitan dengan

kepentingan di bidang pembangunan
rumah susun;

substansial atau isi keputusan yang

7) Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah

dikeluarkan oleh Pengelola berupa tata

susun yang layak dan terjangkau,

tertib yang berkaitan langsung dengan
masalah penghunian. Pengelola

terutamabagiMBRdaiam lingkungan yang
sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan
daiam suatu sistem tata kelola perumahan

Rusunawatelahmenetapkan dengan jelas

persyaratan penghunian bagi warga

dan permukiman yang terpadu; dan

masyarakat Kota Surakarta yang ingin
menghuni Rusunawa Jurug harus

8) Memberikan kepastian hukum daiam
penyediaan, kepenghunian, pengelolaan,

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

dan kepemilikan rumah susun.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pembangunan Rusun bertujuan untuk

Surakarta Pemohon, Fotocopy Kartu

Keluarga Pemohon, Fotocopy Surat
Nikah, Surat Keterangan Belum Memiliki
Rumah yang diketahui Kelurahan
Setempat, Surat Keterangan Penghasilan

pemenuhan kebutuhan Rusun layak huni dan
terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan
menengah-bawah di kawasan perkotaan
sehingga berdampak pada:

Per Bulan dari Kelurahan atau Slip Gaji

1) Peningkatan efisiensi penggunaan tanah,

Mempunyai Penghasilan Setiap Bulan

ruang, dan daya tampung kota.

2)

Antara Rp. 750.000,00 s/d Rp.
2.500.000,00, dan Pas Photo suami/istri
4x6 cm (2 lembar). Persyaratan yang
dikeluarkan oleh pengelola telah jelas dan
tidak menimbulkan penafsiran berbeda

Peningkatan kualitas hidup masyarakat
berpenghasilan menengah-bawah dan
pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh
perkotaan.

3) Peningkatan efisiensi prasarana, sarana,
dan utilitas perkotaan.

4) Peningkatan produktifitas masyarakat dan
daya saing kota.

5)

Peningkatan pemenuhan kebutuhan
perumahan
bagi
masyarakat
berpenghasilan menerigah-bawah.

6)

Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan
pertumbuhan ekonomi (Adrian Sutedi,
2010:161-162).

b.

bagi yang membacanya.
EksistensiAsas Tertib Penyelenggaraan

Negara daiam Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug
Surakarta

Asas tertib penyelenggaraan negara

diterapkan berdasarkan adanya suatu
aturan atau tata tertib penghunian.

Tatanan yang diciptakan hukum, menjadi
kenyataan apabila kepada setiap orahg
diberi hak dan kewajiban. Aturan main

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.

Eksistensi Asas-Asas Umum Penye

lenggaraan Negaradalam Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusun
awa) Jurug Surakarta

a.

Eksistensi Asas Kepastian Hukum daiam

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta

Bestuur Edisi02 Februari2013- Mei2013

penghunian pengelolaan Rusunawa dibuat
oleh pengelola Rusunawa daiam suatu
Tata Tertib Penghunian Rusunawa. Aturan
hukum daiam bentuk Tata Tertib sangat

penting agartercipta suasana penghunian
Rusunawa yang kondusif dan nyaman bagi
para penghuni Rusunawa. Selain itu juga
menyesuaikan antara kepentingan
Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan... 45
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perseorangan dengan kepentingan
masyarakat dengan berusaha mencari
keseimbangan antara memberi kebe

basan kepada individu dan melindungi
masyarakat terhadap kebebasan individu.
Daiam kebijakan Rusunawa Jurug,
asas tertib penyelenggaraan negara
diterapkan UPTD Rumah Sewa

Pemerintah Kota Surakarta dengan
membuat tata tertib bagi penghuni
Rusunawa Jurug. Adapun tata tertib bagi
para penghuni Rusunawa Jurug selain
memuat hak dan kewajiban baik untuk

penghuni Rusunawa maupun untuk
Pengelola juga termuat larangan bagi
penghuni Rusunawa.

Eksistensi Asas Kepentingan Umum
daiam Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug
Surakarta

Tujuan pembangunan Rusunawa

yakni untuk fungsi sosial, daiam arti
keberadaan Rusunawa bukan untuk

mencari keuntungan/laba akan tetapi
untuk mensejahterakan masyarakat. Asas
kepentingan umum berkaitan dengan
sasaran dari kebijakan Rusunawa itu
adalah masyarakat yang berpenghasilan
rendah (MBR).
Menurut Penulis aspek asas
kepentingan umum harus diterapkan guna
membantu masyarakat berpenghasilan
rendah. Penulis mengatakan demikian
mengingat persyaratan dari penghunian
Rusunawa yang menyebutkan bahwa
pemohon harus mempunyai pekerjaan
tetap dengan penghasilan antara Rp.
750.000,00 sampai dengan Rp.
2.500.000,00. Persyaratan tersebut
kurang memenuhi aspek keadilan karena
banyak masyarakat yang penghasilannya
mungkin dibawah batas penetapan
penghasilan yakni Rp. 750.000,00 dan
belum mempunyai rumah. Persyaratan
tersebut dirasa memberatkan bagi

masyarakatberpenghasilan rendah(MBR)
yang benar-benar sangat menginginkan
menghuni Rusunawa dan tidak dapat
memenuhi persyaratan tersebut.
Hal inilah yang menyebabkan
kesejahteraan umum yang seharusnya
diberikan

kepada

masyarakat

berpenghasilan rendah untuk menghuni
Rusunawa Jurug bisa jadi tidak dapat
terlaksana karena adanya persyaratan
yang memberatkan.
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Eksistensi Asas Keterbukaan daiam

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
Daiam hal keterbukaan pengelolaan
Rusunawa, UPTD Rusunawa mempunyai
kewajiban untuk menginformasikan
tentang penghunian Rusunawa Jurug.
Informasi harus diberikan secara benar,
jujur dan tidak diskriminatif. Berdasarkan
keterangan dari wawancara dengan pihak
UPTD Rumah Sewa, informasi mengenai
penghunian Rusunawa Jurug telah dibantu
oleh media massa daiam menyebarkan
informasi kepada masyarakat. Sebelumnya informasi telah diinformasikan
terlebih dahulu kepada kelurahan maupun
kecamatan dimana dibangunnya

rusunawa Jurug mengingat calon penghuni
lebih diprioritaskan dari daerah sekitar
rusunawa Jurug. Mengingat masyarakat
banyak yang berminat untuk menghuni
Rusunawa Jurug tentu harus memenuhi
syarat-syaratyang telah ditentukan dan
melewatiproses pendaftaran dan seleksi.
Dari penjabaran diatas terlihat bahwa
UPTD Rumah Sewa dibantu oleh media

massa telah memberikan informasi yang

benar dan jujur daiam proses pemberian
informasi penghunian Rusunawa Jurug.
Eksistensi Asas Proporsionalitas daiam
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
Sebagai negara yang menganut asas

kesejahteraan, pemerintah diharapkan
dapat memberikanapa yang menjadi hak
dan yang menjadi kewajiban tiap - tiap
orang. Daiam pengelolaan Rusunawa hak
dan kewajiban penyelenggara negara
dilaksanakan oleh UPTD Rumah Sewa

selaku badan pengelola Rusunawa.
Daiam Tata Tertib Rusunawa Jurug

disebutkan hak dan kewajiban dari Badan
Pengelola Rusunawa.

Dari hasil pengamatan didapatkan

kenyataan bahwamasihterdapat hakdan
kewajiban dari pengelola yang belum
terlaksana dengan baik. Misalnya
pengenaan sanksi yang kurang begitu
tegasyang menyebabkan sanksi kurang
efektif bagi penghuni. hambatan asas
proporsionalitas ketika sanksi yang
dikenakan atas pelanggaran yang sama

yag dilakukan penghuni. selain itu
hambatan hak pengelola untuk menarik

biaya sewa juga kerap dialami oleh
pengelola. Adanya rasa iba kepada
EksistensiAsas-Asas Umum Penyelenggaraan...
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penghuni untukmenyelesaikan adminis

trasi tunggakan biaya sedangkan disisi lain
adanya tuntutan dari pemerintah kota
Surakarta untuk menyetorkan pendapatan
ke kasdaerah. Kewajiban dari pengelola
yang belum dilaksanakan secara optimal.
Berdasarkan pengamatan dari asas

proporsional dimana daiam penyeleng
garaan negara harus ada keselarasan

antara apa yang menjadi hak dan

kewajiban penyelenggara negara.
f.

asas akuntabilitas pengelolaan rusunawa
Jurug dengan pelaporan administrasi.

Eksistensi Asas Profesionalitas daiam

Penerapan asas akuntabilitas daiam

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
Tugas utama penyelenggara negara
daiam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sangat penting ketika
menjalankan tugas pengelolaan
rusunawa. Diperlukan Badan pengelola
yang bersifat profesional dan cepat

tanggap untuk melayani sehingga
membuat masyarakat yang menghuni
rusunawa menjadi nyaman. Segala
masalah
yang
terjadi
daiam
penyelenggaraan rusunawa dapat diatasi

dengan cepat oleh unit pelaksana yang
profesional. Penyelenggara negara
diharapkan meningkatkan kemampuannya
agar mampu memberikan pelayanan yang
mudah, cepat, dan tepat. Untuk
melaksanakan fungsinya
maka
Pemerintah Kota Surakarta membentuk

Unit Pelaksana Teknis yang bertugas
untuk mengelola rusunawa yang
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Pimpinan Daerah. Daiam halini pengelola
rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis

Rumah Sewa yang berada dibawah
pengawasan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota
Surakarta berdasarkan Peraturan
Walikota Surakarta Nomor45 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Surakarta. Berdasarkan

penjabaran diatas penerapan asas
profesionalitas pemerintah daiam
menjalankan tugas pengelolaan dengan
membentuk Unit Pelaksana Teknis Teknis

(UPTD) Rumah Sewa.
g.

tindakan pemerintah yang berakibat
hukum. Bentuk akuntabilitas pemerintah
yang diwujudkan daiam suatu ketetapan,
harus berdasar alasan yang tepat dan
dapatdipertanggungjawabkan, ketetapan
didasarkan pada suatu fakta yang menjadi
landasan dikeluarkan ketetapan dan
dengan dasar yang cukup mendukung.
Menurut analisa penulis penerapan

Eksistensi Asas Akuntabilitas daiam

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana

Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
Asas akuntabilitas merupakan bentuk
pertanggungjawaban secara nyata atas

ftM mm$m\im-miwz

rusunawa Jurug dilakukan oleh UPTD

Rumah Sewa kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
Pertanggungjawaban administrasi
pengelolaan Rusunawa Jurug dilakukan
oleh Bendahara UPTD Rumah Sewa
setiap 1 (satu) bulan sekali daiam bentuk

Laporan Pendapatan Dinas Pekerjaan
Umum Kota Surakarta. Laporan mengenai
pembayaran sewa disampaikan kepada
Pemerintah Daerah karena penerimaan
uang sewa masuk kedalam Kas Daerah

sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota
Surakarta. Selain itu juga dilakukan
pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat
Wilayah Kota Surakarta 2 (dua) kalidaiam
setahun sedangkan pemeriksaan yang
dilakukan pemerintah pusat dilakukan oleh
BPKP sekali daiam setahun.

Hambatan Eksistensi Asas-asas Umum

Penyelenggaraan
Negara
Daiam
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
a. Hambatan Eksistensi Asas Kepastian
Hukum

Hubungan hukum akan menimbulkan

adanya hak dan kewajiban antara
pengelola dan penyewa yang dimuat daiam
suatu surat perjanjian sewa menyewa.
Adanya surat perjanjian sewa menyewa
akan memberikan kepastian hukum dan
jaminan hukum baik untuk pengelola
maupun penyewa jika dikemudian hari
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
karena dengan perjanjian itu masingmasing pihak akan mengetahui apa yang
menjadi hak dan kewajibannya.
Daiam pengelolaan Rusunawa Jurug
pengelola menerapkan kepastian hukum
hanya dengan suatu tata tertib dan surat
pernyataan. Banyak pelanggaran yang
terjadi misal mengenai hak penghuni

BS\Slens\Ksas-KsasUmum PenN/etenggaraan.
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Hambatan belum terpenuhinya asas-asas

Rumah Sewa daiam melaksanakan

umum penyelenggaraan negara dengan
penjelasan sebagai berikut:
a. Berdasarkan pengamatan penulis
dilapangan ditemukan adanya hambatan
daiam menerapkan asas kepastian hukum
yakni tidak adanya perjanjian sewa
menyewa. Adanya surat perjanjian sewa

tugasnya.
F.

Berdasarkan kesimpulan diatas dan fakta yang
ditemui dilapangan, penulis mengusulkan beberapa
saran sebagai berikut:

1.

menyewa akan memberikan kepastian
hukum dan jaminan hukum baik untuk
pengelola maupun penyewa jika

b.

2.

dipenuhi

oleh

masyarakat

berpenghasilan rendah mengenai
penghasilan.

c.

Penerapan asas proporsionalitas
mengalami hambatan daiam rangka

pengelolaan rusunawa Jurug dikarenakan
hak dari pengelola belum dilaksanakan
mengenakan sanksi yang tegas kepada
para penghuni.

d.

Penerapan asas profesionalitas
mengalami hambatan dikarenakan staf
yang ada di UPTD Rumah Sewa sangat
terbatas tidak sebanding dengan tugas

yang ada. Hal inilah yang menimbulkan
kurang maksimalnya seorang stafdi UPTD

diperlukan sikap tegas dari pihak pengelola
daiam menyelesaikan pelanggaran yang kerap
dilakukan oleh penghuni.
Daiam menerapkan asas kepentingan umum
hendaknya pengelola lebih selektif lagi daiam
memilih penghuni rusunawa. Sasaran utama
rusunawa adalah masyarakat berpenghasilan

rendah yang belum mempunyai rumah guna
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakatsehingga pemerintah dapat
mengakomodasi kebutuhan masyarakat

mengalami hambatan daiam rangka
pengelolaan rusunawa Jurug dikarenakan
adanya syarat pendaftaran yang dirasa
sulit

Guna meningkatkan eksistensi asas kepastian
hukum hendaknya adanya suatu perjanjian
sewa menywa antara penghuni dan penyewa

guna adanya kepastian hukum. Selain itu juga

dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan, karena dengan perjanjian itu

masing-masing pihak akan mengetahui
apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
Sedangkan selama ini tidak ada perjanjian
sewa menyewa antara penyewa dan
penghuni.
Penerapan asas kepentingan umum

Saran

3.

berpenghasilan rendah.
Daiam menerapkan asas proporsionalitas
hendaknya pengelola melaksanakan apa yang

telah menjadi kewajibannya sesuaidengan hak
yang telah diberikan penghuni kepadanya.

Pengelola harus bertindak tegas terhadap
penghuni apabila batas waktu penghunian telah
habis dan tidak diperpanjang masa sewanya.

4. Mengingat banyaknya tugas yang diemban
oleh UPTD Rumah Sewa tidak sebanding

dengan staf yang ada, hendaknya guna
meningkatkan kinerja UPTD Rumah Sewa agar

lebih optimal dan maksimal, anggota staf di
UPTD Rumah Sewa ditambah sehingga

mencegah timbulnya kekosongan jabatan.
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untuk menempati satuan rusun untuk
tempat tinggal akan tetapi digunakan
untuk tempat usaha, selain itu kewajiban
untuk membayar biaya sewa yang sering
menunggak. Pelanggaran lain juga
dilakukan oleh pengelola yakin belum
dilakukannya penertiban penghuni yang
dilakukan oleh pengelola setiap masa
sewa habis. Inilah hambatan yang
sebenarnya daiam menerapkan asas
kepastian hukum, karena surat pemyataan
dan tata tertib belum menjamin
keberadaan pengelola dan penghuni.
Sehingga mengakibatkan daiam
pelaksanaannya, penghuni banyak yang
telah melanggar isi pemyataan yang
ditandatanganinya.
b.

Daiam kumpulan penghuni rusunawa

UPTD Rumah Sewa sehingga bekerja
tidak optimal.

E.

Daiam pengelolaan rusunawa Jurug,
kepentingan umum diterapkan dengan
peruntukan rusunawa itu sendiri, yakni
untuk masyarakat yang berkartu tanda
penduduk Kota Surakarta, masyarakat
berpenghasilan rendah dan tidak memiliki
rumah. Akan tetapi daiam kenyataannya
Rusunawa Jurug dihuni bukan oleh
masyarakat
yang
benar-benar
berpenghasilan rendah dan yang tidak
memiliki rumah. Penghunian Rusunawa
Jurug belum sepenuhnya mengakomodasi
kepentingan masyarakat dan untuk
membantu masyarakat berpenghasilan
rendah. Hal ini dikarenakan kurang
selektifnya daiam pendaftaran calon
menghuni.

Simpulan
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas,

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Belum sepenuhnya terpenuhi asas-asas
umum penyelenggaraan negara dengan
penjelasan sebagai berikut:
a. Asas kepastian hukum daiam pengelolaan
rusunawa Jurug belum sepenuhnya
terlaksana. Tidak adanya jaminan hukum
dari perjanjian sewa menyewa, karena
kedua pihak hanya bersandar kepada tata
tertib penghunian tanpa mengetahui
b.

Hambatan Eksistensi Asas Propor
sionalitas

Sewa.

Hambatan

c.

asas

proporsionalitas ketika sanksi yang
dikenakan atas pelanggaran yang
dilakukan penghuni kurang efektif, terbukti
dengan masih dilakukannya pelanggaran
yang sama yang dilakukan penghuni.
Selain itu hambatan hak pengelola untuk
menarik biaya sewa juga kerap dialami
oleh pengelola. Adanya rasa iba kepada
penghuni
untuk menyelesaikan
administrasi tunggakan biaya sewa
sedangkan disisi lainadanya tuntutan dari
pemerintah Kota Surakarta untuk
menyetorkan pendapatan ke kas daerah.
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kepastian hukum.
Asas kepentingan umum daiam
pengelolaan rusunawa Jurug belum
sepenuhnya terpenuhi. Terlihatdari syarat
pendaftaran yang memberatkan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah yang
merupakan sasaran utama dari peruntukan
Rusunawa.

Penerapan asas proporsionalitas
belum sepenuhnya dipenuhi oleh UPTD
Rumah

Hambatan Eksistensi Asas Profesionalitas

Jurug yang dihuni oleh banyak orang tak
jarang timbul permasalahan yang terjadi,
maka dibutuhkan suatu pengelolaan yang
profesional. Sebagai penyelenggara
negara dituntut bertindak sebagai pelayan
masyarakat. Dibutuhkan penyelenggara
negara yang profesionai dan bersikap
tanggap tentang kondisi yang menjadi
tanggungjawabnya. Banyaknya tugas
yang diemban oleh UPTD Rumah Sewa
tidak sebanding dengan jumlah tenaga
yang ada di UPTD Rumah Sewa, hal inilah
yang menjadi hambatan daiam meiayani
penghuni karena kurangnya tenaga di

Hambatan Eksistensi Asas Kepentingan
Umum

c.

d.
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d.

Asas proporsionalitas daiam pengelolaan
rusunawa Jurug belum sepenuhnya
terlaksana. Karena ada hak dan kewajiban
dari pengelola yang belum terlaksana
dengan baik. Misalnya pengenaan sanksi
yang kurang begitu tegas yang
menyebabkan sanksi kurang efektif bagi
penghuni.
Penerapan asas profesionalitas daiam
pengelolaan rusunawa Jurug tercermin
dengan dibentuknya UPTD Rumah Sewa
oleh pemerintah Kota Surakarta. Akan
tetapi daiam pengelolaan rusunawa Jurug
profesionalitas pengelola belum
sepenuhnya terpenuhi dengan kurangnya
tenaga/staf di UPTD Rumah Sewa.
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