
i 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 

6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA 

SEWA DI KABUPATEN BANTUL (PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA 

STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM 

 

OLEH : 

FITRI MASRURAH 

14370041 

 

PEMBIMBING: 

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag 

 

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2018 



ii 

 

ABSTRAK 

 Berawal dari keinginan kuat untuk membersihkan daerah sudut 

perkotaan dari kawasan pemukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten Bantul 

melakukan pembangunan Rumah Susun yang ditujukan untuk kalangan masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah atau MBR yang diberi nama Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa). Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Bantul 

mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 sebagai aturan dasar dalam pengelolaan 

Rusunawa. Selanjutnya, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bantul juga 

meresmikan Rusunawa khusus pekerja. Rusunawa ini ditujukan untuk pekerja yang 

tidak memiliki rumah. Permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah ketika 

Rusunawa yang seharusnya khusus MBR, ternyata ada penghuninya yang kedapatan 

memiliki mobil bahkan beberapa motor pribadi. Di sisi lain, Rusunawa khusus 

pekerja lajang sendiri hingga kini masih banyak kamar yang kosong. Hal ini 

membuat penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pihak pengelola 

mengimplementasikan Perda Nomor 6 Tahun 2012 dalam kepengelolaan Rusunawa 

di Kabupaten Bantul. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori 

Maṣlaḥah Mursalah. Dalam teori fiqh tentang maṣlaḥah ini, di dalamnya mencakup 

qā’idah-qā’idah kulliyyah yang bisa digunakan untuk mengukur apakah tindakan 

yang diambil telah sesuai dengan maṣlaḥah atau belum. Sudah tentu ruang lingkup 

pembahasannya, bahwasanya di sini peneliti meneliti tentang pengelolaan Rusunawa 

yang mana telah diatur dalam perundang-undangan yang dituntut dari segi 

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 

manusia yang memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research) menggunakan metode deskriptif-kualitatif. 

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan Rusunawa di 

Kabupaten Bantul berdasarkan acuan Perda Nomor 6 Tahun 2012 dan Peraturan 

Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan Rusunawa. 

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan bahwa pengelola Rusunawa  telah secara 

optimal dalam melaksanakan tugasnya dari mulai melakukan pemeriksaan lapangan 

untuk mengetahui kebenaran data calon penghuni, melakukan pendataan ulang setiap 

tahun untuk memeriksa apakah penghuni masih memenuhi syarat dalam menyewa, 

dan selalu meningkatkan pelayanan dalam fasilitas fisik maupun keamanan.  

Kata kunci: Maṣlaḥah Mursalah, qā’idah-qā’idah kulliyyah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

       Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan  Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

Tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

 Arab 
Nama  Huruf latin  Kata 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ة

 Ta‟ T Te ت

 Ṡa‟ Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  Ha‟ Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‟ KH Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Za Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z ز

 
Zet 

 Sin S Es س

 Syin SY Es dan Ye ش

S{ad S ص { Es ( dengan titik di bawah) 

 D{ad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 ta‟ Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Z{a‟ Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ koma terbalik ke atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ل

 Mim M „em و

ٌ Nun N „en 

 Wawu W W و

ِ ha‟ H Ha 

 Hamzah ’ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta‟addida ُيَّتَعَّدَد

 Ditulis „iddah ِعَّدة

 

C. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis “h” 

ًٌَة  Ditulis Ḥikmah ِحْك

 Ditulis „illah ِعَهٌة

 

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafaz lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

 Ditulis Karāmah al-auliyā َكَرا َيُة االْوِنيَبِء 
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3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,kasrah, dan dammah 

ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakāh al-fit{ri َزَكبَة اْنِفْطِر

 

D. Vokal Pendek 

__ َ_ Fathah  Ditulis I 

 Ditulis Fa‟ala 

__ ِ_ Kasrah Ditulis A 

 Ditulis Żukira 

 Dammah Ditulis U 

 Ditulis Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 Fathah + alif Ditulis Ā 

 Ditulis Jāhiliyyah جاهلية 

2 Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 

 Ditulis Yas‟ā يسعى 

3 Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كريم 

4 Dammah + wawu mati Ditulis Ū 

 }Ditulis Furūd فروض 

 

F. Vokal Rangkap 

1 Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 

َُُكْى   Ditulis Bainakum َبْي

2 Fathah + wawu mati Ditulis Au 

 Dutulis Qaul قول 
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G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apestrof 

َُّْتْى  Ditulis a‟antum َأَأ

 Ditulis u‟iddat ُأِعَّدْت

ٍْ َشَكْرُتْى  Ditulis la‟in syakartum َنِئ

 

H. Kata sandang alif+lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

ٌُ  Ditulis Al-Qur‟ān َأْنُقْرآ

 Ditulis Al-Qiyās َأْنِقيَبُس

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf  

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya 

 

 ‟Ditulis as-sama َانَّسًَبُء

ًُْس  Ditulis asy-syams َانَّش

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut  penulisannya 

 Ditulis Żawī Al-furūd{u َذِوى انُفُرْوِض

َُِةأهم انُّس  Ditulis Ahl as-sunnah 
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MOTTO 

 

Belajar bukan sekedar kewajiban, melainkan juga kebutuhan, karena tiada 

seorangpun yang terlahir di dunia dalam keadaan pintar. 

 

Kegagalan bukanlah alasan untuk menyerah, keep calm dalam menghadapi 

semua masalah kehidupan, karena tidak ada masalah tanpa jalan keluar.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Papan atau rumah merupakan kebutuhan primer masyarakat. Setiap orang 

membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat berlindung dan mendukung 

terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta 

peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Oleh karena itu, rumah termasuk 

dalam kategori maṣ laḥ at haqiqi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena 

selain banyaknya manfaat yang bisa diambil dari kepemilikan akan rumah, hal ini 

juga dapat mendatangkan maḍ arat bagi orang yang tidak memiliki rumah atau 

tempat tinggal. Seperti tidak terjaganya kesehatan karena tidak adanya tempat 

untuk berlindung, tidak amannya harta, dan sebagainya. 

Dewasa ini, lahan kosong menjadi semakin terbatas serta harga tanah 

yang semakin tinggi menjadikan masyarakat di daerah perkotaan khususnya 

kesulitan untuk membangun rumah untuk ditinggali. Banyaknya pendatang dari 

luar daerah yang menyerbu wilayah-wilayah strategis untuk dijadikan investasi 

baik usaha maupun rumahan mengakibatkan kepadatan penduduk tidak dapat 

terelakkan lagi. Akibatnya, banyak kalangan khususnya masyarakat 

berpenghasilan menengah kebawah mengalami kesulitan untuk mendirikan 

tempat tinggal yang layak dikarenakan kurangnya biaya untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

Berkaitan dengan minimnya lahan dan upaya peningkatan efektifitas 

penggunaan tanah serta untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi 
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masyarakat, pemerintah mencari solusi untuk melakukan pembangunan yang 

nantinya dapat digunakan sebagai hunian bersama bagi masyarakat. solusi 

tersebut akhirnya melahirkan suatu konsep terbentuknya rumah susun. Rumah 

susun ini berarti bangunan bertingkat yang bisa dihuni oleh banyak keluarga. 

Konsep tersebut berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun. 

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 

tentang Rumah Susun, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bantul 

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana. Dengan disahkannya peraturan 

tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul berharap permasalahan mengenai tempat 

tinggal di Bantul dapat teratasi. Pembangunan rumah susun sewa sederhana di 

Kabupaten Bantul ini nantinya akan ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan 

menengah ke bawah. 

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal bagi 

masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah tersebut, saat ini Pemerintah 

Kabupaten Bantul telah meresmikan empat bangunan rusunawa yang terletak di 

daerah Banguntapan, Bantul. Tiga diantaranya telah dioperasikan dan dihuni 

terlebih dahulu, sedangkan bangunan rusunawa yang terakhir kali diresmikan 

pada 2016 lalu merupakan bangunan rusunawa yang dikhususkan bagi pekerja.
1
 

Selanjutnya, berdasarkan peraturan daerah kabupaten bantul nomor 6 

tahun 2012 pasal 12 ayat (1) dan (2) sasaran penghuni rusunawa tersebut adalah 

                                                           
1
 http://pu.bantulkab.go.id/berita/340-rusunawa-bantul 

 

http://pu.bantulkab.go.id/berita/340-rusunawa-bantul
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warga negara Indonesia yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan 

rendah yang belum memiliki rumah dan sudah/pernah berkeluarga.
2
 Sedangkan 

bagi Penghuni Rusunawa yang kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi 

lebih baik harus melepaskan haknya sebagai penghuni Rusunawa.
3
  

Namun saat ini, yang terjadi adalah adanya ketidakselarasan antara ide 

dalam peraturan daerah tersebut dengan fakta yang terjadi di lapangan. Secara 

kasat mata kita dapat melihat adanya mobil-mobil yang terparkir secara bebas di 

area Rusunawa yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah, sedangkan kepemilikan mobil sering kali diidentikkan dengan kalangan 

masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Selain itu, telah ada protes dari 

warga sekitar rusunawa agar pengelola mengusir penghuni yang kedapatan 

memiliki mobil.
4
 

Di sisi lain, Rusunawa yang dikhususkan untuk pekerja lajang masih 

sepi, padahal bangunan rusunawa yang lain sudah dipenuhi oleh penghuni. 

Bahkan bangunan rusunawa yang dikhususkan bagi pekerja yang telah 

berkeluarga sekalipun, meskipun masih terdapat kamar kosong, namun sekitar 

80%-nya telah terisi. Sehingga terjadi ketimpangan dalam sisi kepenghuniannya, 

dimana dari keseluruhan rusunawa yang telah dipenuhi oleh penghuni terdapat 

satu bangunan yang masih sepi oleh penghuni.
5
  

                                                           
2
 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 pasal 12 ayat (1) 

 
3
 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 pasal 12 ayat (2) 

 
4
 http://lo-diy.or.id/warga-protes-ada-orang-kaya-di-rusunawa/ 

 
5 Wawancara dengan Ari Mursukapti, SIP.,M.M, Kepala UPT Rusunawa Kabupaten 

Bantul, pada tanggal 12 Mei 2018. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok perhatian 

penyusun adalah mengenai pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 di daerah 

Banguntapan, Bantul dan akan dikaji menggunakan teori islam. Maka dari itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kabupaten Bantul 

(Perspektif Maṣ laḥ ah Mursalah)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan 

yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 

Sewa di Kabupaten Bantul? 

2. Bagaimanakah pandangan maṣ laḥ ah mursalah terhadap 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 

2012 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di 

Kabupaten Bantul?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian yang 

dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain: 

1. Tujuan penelitian 
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a. Untuk mendeskripsikan penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Bantul 

b. Untuk menjelaskan pandangan maṣ laḥ ah mursalah terhadap 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 

Sewa di Kabupaten Bantul 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

sumbangan bagi khazanah keilmuan secara umum, khususnya 

bidang kajian ilmu maṣ laḥ ah mursalah dalam mewujudkan 

kemaslahatan bersama. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memecahkan dan mengantisipasi masalah, khususnya 

mengenai pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di 

Kabupaten Bantul sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah 

Susun Sederhana Sewa yang sesuai dengan teori maṣ laḥ ah 

mursalah. 
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D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak 

terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubażir.
6
 Dalam kaitannya dengan judul 

penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 

2012 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di kabupaten Bantul 

perspektif maṣ laḥ ah mursalah, penyusun berusaha untuk mengkaji hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya yang isinya relevan dan memiliki hubungan 

dengan topik penelitian yang penyusun lakukan. Adapun penelitian-penelitian 

tersebut antara lain: 

Pertama, skripsi yang disusun oleh Rifkhianto yang berjudul ”Upaya 

Perlindungan Hukum Bagi Penyewa yang Melakukan Wanprestasi Atas 

Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Susun Sederhana di Kabupaten Bantul”. 

Dalam penelitiannya menjelaskan tentang adanya wanprestasi di dalam perjanjian 

sewa-menyewa Rumah Susun Sederhana dan bagaimana upaya perlindungan 

hukum yang bisa dilakukan serta untuk mengetahui apakah penyelesaian kasus 

wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa Rusun sudah sesuai dengan 

ketentuan KUHPerdata dan Perda Nomor 6 Tahun 2012. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah pada fokus 

penelitiannya, di mana peneliti sebelumnya memfokuskan pada upaya hukum atas 

                                                           
6
 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada,  2004), 

hlm. 183. 
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wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa rusun, sedangkan pada penelitian ini 

penyusun memfokuskan penelitian pada implementasi peraturan daerahnya. 

Kedua, skripsi yang disusun oleh Christanty Triwulan Ningrum yang 

berjudul “Pelaksanaan Sewa-Menyewa Rumah Susun di Kota Surakarta Dalam 

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dalam penelitiannya 

menjelaskan tentang pengaturan sewa-menyewa rumah susun di Kota Surakarta 

apabila ditinjau dalam undang-undang hukum perdata serta pelaksanaan sewa-

menyewa yang terdapat pelanggaran di dalamnya oleh penyewa yang tidak patuh 

terhadap tata tertib. 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Priyo Jati yang berjudul “Hak Sewa 

Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa di Surakarta”. Dalam penelitiannya 

menjelaskan tentang pelaksanaan hak sewa di rumah susun tersebut serta 

hubungan hukum antara pihak pengelola dengan pihak penyewa satuan rumah 

susun di Surakarta. 

Keempat, skripsi yang disusun oleh Sri Wulan Hardani yang berjudul 

“Peran Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah 

Susun Karangroto Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan 

Karangroto Kota Semarang”. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang peran 

Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan lahan untuk pembangunan rumah 

susun Karangroto bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta implikasi status 

hak atas tanah terhadap sistem penghunian satuan unit rumah susun Karangroto 

Kota Semarang. 
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Kelima, tesis tentang “Sewa Menyewa Satuan Rumah Susun Sederhana 

Sewa (Rusunawa) Untuk Penyediaan Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

Di Kota Padang”. Disusun oleh Rizki Trianto berdasarkan pada penulisannya 

mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa 

satuan rumah susun (Rusunawa) yang dilakukan oleh Pemko Kota Padang, subjek 

dan objek dalam perjanjian sewa-menyewa satuan rumah susun (Rusunawa) 

dilakukan oleh Pemko Kota Padang, serta akibat hukum atas perjanjian sewa-

menyewa yang dialihkan pada pihak ke-tiga terhadap satuan rumah susun sewa 

(Rusunawa) tersebut. 

Dalam pengetahuan penyusun, penelitian tentang implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah 

Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Bantul belum pernah dilakukan oleh peneliti 

lain. Sehingga penyusun mencoba melakukan penelitian ini yang nantinya bisa 

dijadikan pengalaman dan bisa mendapatkan ilmunya dalam penulisan.   

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori atau 

paradigma yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian 

atau untuk merumuskan hipotesis. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna 

untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena 

yang dijumpai dari hasil penelitian.
7
 Landasan teori perlu ditegakkan agar 

penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali 

data penelitian secara lengkap. 

                                                           
7
 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, hlm. 184-185. 
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Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maṣ laḥ ah 

mursalah untuk menganalisa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di 

kabupaten Bantul. Namun sebelum masuk kedalam teori maṣ laḥ ah mursalah, 

penyusun akan sedikit membahas mengenai teori lain yang memiliki sedikit 

banyak kesamaan dengan teori maṣ laḥ ah mursalah namun tidak penyusun 

gunakan sebagai landasan teori, disebabkan teori tersebut dirasa kurang pas jika 

digunakan sebagai pisau bedah terhadap implementasi Perda Bantul Nomor  6 

Tahun 2012 ini. Dalam hal ini penyusun akan sedikit membahas teori-teori 

tersebut sebagai review untuk menguatkan alasan penggunaan teori maṣ laḥ ah 

mursalah dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut ialah Istiḥ sān dan Maqāṣ id 

Al-Syarī’ah. 

1. Istiḥ sān 

Istiḥ sān secara etimologi (bahasa) diambil dari kata al-ḥ usn yang 

berarti mencari yang lebih baik.
8
 Sedangkan Istiḥ sān secara terminologi 

(istilah) berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili terdiri dari dua 

definisi yaitu; Pertama, “memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas 

jāli karena ada petunjuk untuk itu”, dikenal dengan Istiḥ sān Qiyāsi. 

Kedua, “hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum 

karena ada petunjuk untuk hal tersebut”, disebut juga Istiḥ sān 

Istiṡ nā’iy.
9
 

                                                           
8
 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh Cet.. Ke-1, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 59. 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa Istiḥ sān 

berada dalam ruang lingkup qiyās. Hanya saja, ruang lingkup kajian 

Istiḥ sān lebih luas dan menyeluruh dengan berdasar kebolehannya 

meng-invertarisir ‘illah sebanyak-banyaknya, serta dapat 

mengembangkan asal yang bervariasi, sehingga dapat mengemukakan 

berbagai pilihan hukum untuk dikaji lebih mendalam dan menentukan 

yang mana yang lebih kuat dengan melihat kepada kepentingan 

sosiologis.
10

 

Istiḥ sān minimalnya terbagi kepada dua bentuk, yaitu: 

a. Istiḥ sān bi Al-Nāṣ  yaitu sebuah konsep Istiḥ sān berdasarkan 

pada nuṣ ūṣ  yang menghendaki tidak berlakunya dalil 

pertama. Dalil yang pertama bersifat khusus sedangkan dalil 

yang kedua bersifat umum. Jadi bersifat pengecualian. 

b. Istiḥ sān bi Al-Maṣ laḥ ah yaitu Istiḥ sān yang didasarkan 

pada maṣ laḥ ah dalam berbagai tingkatannya. Adakalanya 

maṣ laḥ ah itu termasuk dalam level ḍ arūriyah dan 

adakalanya masuk dalam level ḥ ājiyah.
11

 

2. Maqāṣ id Al-Syarī’ah 

Secara bahasa (lugowi), Maqāṣ id Al-Syarī’ah terdiri dari dua kata, 

yaitu Maqāṣ id dan Al-Syarī’ah. Maqāṣ id adalah bentuk jamak dari 

                                                                                                                                                               
9
 Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein., M.A., Ushul Fiqh Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2015), hlm. 142-143. 

 
10

 Ahmad Khusairi, Evolusi Ushul Fiqh Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 

hlm. 75.  

 
11 Ibid., hlm. 78. 
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maqṣ ūd yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan Al-Syarī’ah 

secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok 

kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat 

dimaknai dengan jalan menuju sumber pokok kehidupan. Dengan kata 

lain, Maqāṣ id Al-Syarī’ah berarti maksud atau tujuan dari diturunkannya 

syari‟at kepada seorang muslim tidak lain adalah dalam rangka 

merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri.
12

 

Kandungan Maqāṣ id Al-Syarī’ah adalah kemaslahatan.
13

 Al-Syatibi 

membagi kemaslahatan kepada tiga tingkatan, yaitu: 

a. Kebutuhan ḍ arūriyah (kebutuhan primer). Pada tingkat ini 

kebutuhan harus ada/terpenuhi, bila kebutuhan tidak terpenuhi 

maka akan berakibat pada terancamnya keselamatan baik di 

dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Syatibi ada lima hal 

yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama 

(ḥ ifẓ  ad-dīn), memelihara jiwa (ḥ ifẓ  an-nafs), memelihara 

akal (ḥ ifẓ  al’aql), memelihara kehormatan dan keturunan 

(ḥ ifẓ  al’irḍ  wa al-nasl), serta memelihara harta (ḥ ifẓ  al-

māl). 

b. Kebutuhan ḥ ājiyah (kebutuhan sekunder), yaitu kebutuhan 

yang apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam 

keselamatan, namun bisa menimbulkan kesulitan. Contohnya, 

                                                           
12

 Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2016), hlm. 154. 

 
13

 Ibid., 
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Islam mensyari‟atkan adanya hukum rukhṣ ah (keringanan) 

dalam beribadah untuk menghilangkan kesulitan dalam 

menjalankan perintah-perintah taklif. 

c. Kebutuhan taḥ sīniyah (kebutuhan tersier), yaitu kebutuhan 

pelengkap yang apabila tidak terpenuhi maka tidak 

mengancam keselamatan dan tidak pula menimbulkan 

kesulitan.
14

  

3. Maṣ laḥ ah Mursalah 

Maṣ laḥ ah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maṣ laḥ ah dan 

mursalah. Kata maṣ laḥ ah menurut bahasa berarti manfaat, sedangkan 

kata mursalah berarti lepas. Dengan kata lain, maṣ laḥ ah mursalah 

adalah maslahat yang lepas dari dalil secara khusus.
15

 Menurut Abdul 

Wahhab Khallaf, maṣ laḥ ah mursalah adalah “sesuatu yang dianggap 

maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan 

tidak pula ada dalil tertentu yang mendukung ataupun menolaknya”.
16

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita temukan titik temu dan perbedaan 

antara istiḥ sān, maqāṣ id al-syarī’ah dan maṣ laḥ ah mursalah. Adapun 

persamaan dari ketiga teori tersebut ialah pada hasil yang ingin dicapai, yakni 

kemaslahatan. Sedangkan perbedaannya ialah pada tolak ukur yang digunakan 

ketiga teori tersebut, dimana istiḥ sān dan maqāṣ id al-syarī’ah menggunakan 

dalil atau hukum Islam sebagai tolak ukur penerapannya, sedangkan maṣ laḥ ah 

                                                           
14

 Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein., M.A., Ushul Fiqh, hlm. 233-236. 

 
15

 Ibid., hlm. 148-149. 

 
16

 Ibid., hlm. 149. 
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mursalah lebih melandaskan kemaslahatan menurut pertimbangan akal. Dari 

kesimpulan inilah peneliti kemudian memilih maṣ laḥ ah mursalah sebagai teori 

yang akan digunakan dalam meneliti implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 6 Tahun 2012. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seorang peneliti 

untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti 

memperhitungkan kelayakan ditinjau dari situasi penelitian berjalan dengan lancer 

dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini 

memerlukan metode tertentu, metode yang digunakan dalam penelian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research)
17

, yaitu suatu penelitian yang 

dilaksanakan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap objek 

penelitian dengan bahan-bahan dari lapangan, buku-buku, maupun 

tulisan lainnya.
18

 Penelitian ini dilaksanakan langsung terjun ke lapangan 

untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi agar mendapatkan data yang akurat. Selain itu, data juga 

akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, 

                                                           
17

 Field research adalah penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data 

langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian. 

 
18 Suharsini Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hlm. 11. 
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skripsi, artikel, dan data-data dari arsip yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji dalam tulisan. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu: 

a. Data Primer, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 

Sewa serta hasil wawancara dan observasi di lapangan. 

b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur, 

perundang-undangan, artikel, jurnal, majalah, dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang 

menggunakan sumber data yang terkumpul yang erat kaitannya dengan 

penelitian, untuk kemudian dianalisis dan dideskripsikan dari data yang 

diperoleh. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 yang ditinjau dari 

perspektif maṣ laḥ ah mursalah. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 2 lokasi Rusunawa, yaitu di Rusunawa 

Projotamansari I (PTS I) yang berlokasi di Glugo, Panggungharjo, Sewon 

dan Rusunawa Projotamansari (PTS IV) yang terletak di Tamanan, 

Banguntapan. Penelitian ini mengambil 2 lokasi tersebut karena dirasa 
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sudah cukup untuk mewakili penelitian mengenai implementasi Perda 

Nomor 6 Tahun 2012. Teknik ini disebut dengan teknik sampling. 

4. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Yuridis Normatif. Yuridis Normatif, yaitu cara pendekatan permasalahan 

yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil 

hukum islam. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 

teknik penggunaan data sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.
19

 

Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula.
20

 Atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari responden.
21

 Wawancara yang 

                                                           
19

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan 

Kualitatif. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) hlm. 133. 

 
20

 Nurus Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Aplikasi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), hlm. 179.  

 
21

 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Peraktek (Jakarta: Remaja Rosda 

Karya, 1993), hlm. 7. 
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digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa 

pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan 

baru yang ada hubungan dengan permasalahan, dengan ini peneliti 

ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah 

penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan 

data lain. Wawancara ini dianggap efektif karena langsung bertemu 

dengan staf-staf pengelola rumah susun dan penghuni rumah susun 

di Rumah Susun Sederhana Sewa. 

b. Observasi  

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain 

pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.22 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
23

 Selanjutnya 

observasi berfungsi sebagai explorasi dari hasil ini dapat diperoleh 

gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan 

petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.
24

 Sehingga nantinya 

dapat melihat secara langsung dan melakukan pengamatan 

terhadap objek penelitian. Dalam observasi ini dilakukan langsung 

                                                           
22

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, hlm. 142 

   
23

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: UGM Press, 2007), 

hlm. 106. 

 
24

 S. Nasution, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 106 
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dengan datang ke Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten 

Bantul. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa 

dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan 

harian, surat-surat, transkip, buku-buku, serta catatan lain yang 

berkaitan dengan objek penelitian.
25

 Penyusun menggunakan 

dokumentasi secara langsung datang ke Rumah Susun di 

Kabupaten Bantul guna mendapatkan data penelitian untuk 

menunjang analisis data penelitian sehingga metode penelitian ini 

diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. 

d. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari data, menata secara 

sistematik data yang telah terkumpul untuk meningkatkan 

pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan mengkaji 

sebagai temuan bagi orang lain.
26

  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun 

membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan 

mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
25

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, hlm. 142. 

 
26

 Noeng Moehadjir, Metodologi Kualitatif Edisi III, (Yogyakarta: Rake Sasarian, 

1996), hlm. 104. 
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Bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, pertama, yaitu diawali dengan 

pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah yang 

merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat didalam latar belakang 

masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang ingin dicapai dari 

hasil penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berarti manfaat dari hasil 

penelitian ini. Keempat, telaah pustaka yang berisikan tentang penelusuran 

terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka 

teoritik yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian 

masalah. Keenam, metode penelitian yang berisikan tentang cara-cara yang 

digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang 

struktur dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.  

Bab kedua berisi tentang teori yang akan digunakan untuk mengulas 

kasus yang dijadikan bahan penelitian, yaitu teori maṣ laḥ ah mursalah, mulai 

dari pengertian maṣ laḥ ah mursalah, macam-macam maṣ laḥ ah mursalah, dan 

cara kerja maṣ laḥ ah mursalah.  

Bab ketiga berisi tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 

yang meliputi data-data yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 6 Tahun 2012 dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. 

Bab keempat berisi tentang analisis teori maṣ laḥ ah mursalah terhadap 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. Analisis dilakukan setelah terpenuhi 
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data-data pendukung penelitian sehingga mempermudah penyusun dalam 

menganalisa dan mengungkap fakta penelitian.  

Bab kelima merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran dari hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai penegas jawaban atas 

rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian 

diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang 

dianggap relevan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya terkait implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa:  

1. Fakta yang ada dilapangan yaitu, bahwa ada beberapa hal yang 

dilakukan perubahan dalam implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Rumah 

Susun Sederhana Sewa. Di antaranya adalah dalam hal penerimaan 

calon penghuni, selain keterangan MBR dan tidak memiliki rumah, 

riwayat hidup calon penghuni juga ikut menentukan lolos atau 

tidaknya calon penghuni tersebut. Selain itu, mengenai persyaratan 

calon penghuni, dalam peraturan daerah dibedakan antara calon 

penghuni Rusunawa yang MBR dan pekerja, sedangkan dalam 

pelaksanaannya tidak, melainkan persyaratan untuk MBR dijadikan 

satu dengan syarat pekerja. Hal inilah yang kemudian dianggap 

sebagai persyaratan yang menyulitkan bagi pekerja lajang, disebabkan 

banyaknya jumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon 

penghuni sehingga menyebabkan rusunawa khusus pekerja lajang sepi 

penghuni. 
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2. Kesesuaian dalam penerapan teori Hukum Islam. Secara garis 

besarnya, implementasi pengelolaan Rusunawa telah memenuhi syarat 

maṣ laḥ ah mursalah yang dalam konsepnya yaitu untuk 

mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemaḍ aratan, serta 

pengelolaannya didasarkan pada kepentingan umum, bukan 

kepentingan pribadi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan saran kepada 

pengelola UPT Rusunawa di Kabupaten Bantul serta Pemerintah Kabupaten 

Bantul untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pengelolaan 

Rusunawa: 

1. Pengelola Rusunawa harus melihat dan memilah peraturan mana yang 

dapat lebih menarik calon penghuni, serta lebih memperhatikan 

kebutuhan penghuni. Misalnya dengan memberikan penjelasan secara 

detail dan terperinci mengenai persyaratan calon penghuni, agar calon 

penghuni tidak bingung dalam melengkapi syarat pokok dan syarat 

tambahan yang harus dipenuhi. Sehingga sasaran pembangunan dapat 

tercapai secara maksimal. 

2. Pemerintah Bantul harus lebih melihat dan memilah lebih ke arah 

mana pembangunan yang dilaksanakan (daya tepat guna 

pembangunan). Sehingga pembangunan yang dilakukan bisa 

dioperasikan secara maksimal, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh 

masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. 
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Penyusun menyadari bahwa sedikit karya yang penyusun hasilkan dari 

penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Perspektif Maslahah Mursalah)” ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. 

Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga dalam rangka memaksimalkan 

penelitian, membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Selain itu, dalam 

dunia penelitian, penyusun juga masih terbatas pengalaman. Sehingga skripsi yang 

penyusun hasilkan sangat kurang maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

berkaitan dengan penelitian ini sangat penyusun butuhkan guna memperbaiki 

berbagai kekurangan yang belum penyusun sempurnakan. Hal ini juga diperlukan 

dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta 

dapat mengembangkan khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema 

yang penyusun angkat dalam penelitian ini. Penyusun berharap akan ada peneliti yang 

tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut apapun. 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 
NOMOR  06  TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 
 

Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung 
terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya 

dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan 
datang; 
 

b. bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal 
maka pembangunan rumah susun sederhana sewa menjadi 
alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang 

bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat 
berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang 

berpenghasilan rendah; 
 

c. bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu segera 
dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana 

sewa berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai target dan 
sasaran yang diharapkan; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 

Sewa; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 44); 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1247); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188); 
 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 

14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 
1950 Nomor 59); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3372); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang 

Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3576); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

 

14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa; 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2005 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2007 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D   
Nomor 5); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D 
Nomor 8); 

 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 
2007 Seri D Nomor 11); 

 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri  D Nomor 7); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
dan 

BUPATI BANTUL 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 
SEDERNAHA SEWA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bantul. 

4. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah 
bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang 
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 

horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing 
digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan 

menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai 
hunian. 

5. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa 
adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan 

berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan 
umum. 

6. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang 

milik daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa 
yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa. 
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7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang berupa 

Rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
perangkat daerah, dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status 
kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola untuk memfungsikan Rusunawa 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
8. Pengelola adalah perangkat daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 

untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusunawa. 
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana 

teknis yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

mempunyai tugas mengelola Rusunawa. 
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
11. Penghuni adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok 

masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang 
melakukan perjanjian sewa Sarusunawa dengan pengelola. 

12. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal 

uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian 
Rusunawa untuk jangka waktu tertentu. 

 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN  

 
Pasal 2 

 

Pengelolaan Rusunawa berasaskan : 
a. kesejahteraan; 

b. keadilan dan pemerataan; 
c. kenasionalan; 
d. keterjangkauan dan kemudahan; 

e. keefisienan dan kemanfaatan; 
f. kemandirian dan kebersamaan; 
g. kemitraan; 

h. keserasian dan keseimbangan; 
i. keterpaduan; 

j. kesehatan; 
k. kelestarian dan berkelanjutan; 
l. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan 

m. keamanan, ketertiban, dan keteraturan. 
 

Pasal 3 

 
Pengelolaan Rusunawa 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; 
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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 Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR); 

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. 

 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 4 

 

Ruang lingkup pengelolaan Rusunawa meliputi : 
a. pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang 

dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas 

prasarana, sarana dan utilitas; 
b. kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, 

penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan 
larangan penghuni; 

c. administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif 

sewa, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan dan 
strategi pemasaran; 

d. kelembagaan yang mencakup pembentukan, struktur, tugas, hak, kewajiban 
dan larangan pengelola serta peran Pemerintah Daerah; dan 

e. pengembangan bangunan Rusunawa. 

 
BAB IV 

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA 

Bagian Kesatu 
Lingkup Pemanfaatan Fisik 

 
Pasal 5 

 

(1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan : 
a. pemanfaatan ruang hunian; dan 
b. pemanfaatan ruang bukan hunian. 

 
(2) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas 
bangunan prasarana, sarana dan utilitas. 

 

(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jalan, tangga, 
selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih. 

 
(4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana pendidikan, 

kesehatan, peribadatan, dan olahraga. 
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(5) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jaringan listrik, air 
bersih, air limbah dan perlengkapan pemadam kebakaran. 

 

Bagian Kedua 
Pemanfaatan Ruang 

Paragraf 1 
Ruang Hunian 

 

Pasal 6 
 

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 

wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen Sarusunawa 

hanya dapat dilakukan oleh pengelola; 
b. elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah komponen dan 

kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur 

bangunan termasuk diantaranya atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, 
pintu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen 

penghawaan dan komponen mekanik; 
c. penataan dan pengaturan barang dalam Sarusunawa tidak menghalangi jendela 

yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya; 

d. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak menganggu struktur bangunan; 
dan 

e. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus (MCK) serta fungsi 
ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni. 

 

Paragraf 2 
Ruang Bukan Hunian 

 

Pasal 7 
 

(1) Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf b wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a.   satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusunawa hanya 

dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat 
difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain; 

b.   pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya dapat 
dilakukan melalui koperasi/paguyuban penghuni; 

c.   satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni 

Rusunawa; 
d.   pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan 

tersebut; 

e.   pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial 
sesuai ketetapan pengelola; dan 

f.   pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus (MCK), ruang 
serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi 
lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan 

secara bersama. 
 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola. 
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Bagian Ketiga 
Pemanfaatan Bangunan 

 

Pasal 8 
 

(1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya 
dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut : 

a.   pemanfaatan bagian atap (roof) harus disesuaikan dengan daya dukung 
struktur bangunan Rusunawa; 

b.   pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat 
digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung; 

c.   ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi; 

dan 
d.   dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan 

papan informasi. 
 

(2) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama 
oleh penghuni dan pengelola Rusunawa. 
 

(3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni 
tidak boleh mengganggu penghuni lainnya. 

 
(4) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dengan penghuni sesuai 

dengan perjanjian sewa menyewa. 
 

 
Bagian Keempat 

Pemeliharaan 

 
Pasal 9 

 

(1) Pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan menjaga keandalan 
bangunan Rusunawa beserta prasarana dan sarananya agar bangunan 

Rusunawa tetap laik fungsi. 
 

(2) Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh pengelola yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas 
Rusunawa. 

 
Bagian Kelima 

Perawatan 

 
Pasal 10 

 

(1) Perawatan bangunan Rusunawa adalah kegiatan memperbaiki dan/atau 
mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan, 

dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi. 
 

(2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. perawatan rutin; 
b. perawatan berkala; dan 

c. perawatan mendesak/perawatan darurat. 
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(3) Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa dan 

apabila ditemukan kerusakan pada bangunan Rusunawa maka pengelola wajib 
menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan. 
 

(4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tingkat 
kerusakan terhadap bangunan Rusunawa. 

 
Bagian Keenam 

Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas 

 
Pasal 11 

 

Pengelola wajib melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas 
yang tersedia di kawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih 

baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan. 
 

BAB V 

KEPENGHUNIAN 
Bagian Kesatu 

Sasaran Penghuni 
 

Pasal 12 

 
(1) Sasaran penghuni Rusunawa adalah : 

a. warga negara Indonesia diutamakan penduduk Kabupaten Bantul; 

b. masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); 
c. belum memiliki rumah/tempat tinggal yang dibuktikan dengan Surat 

Keterangan dari Pemerintah Desa dan diketahui Camat; dan 
d. sudah/pernah berkeluarga. 

 

(2) Penghuni Rusunawa yang kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi 
lebih baik harus melepaskan haknya sebagai penghuni Rusunawa. 

 
(3) Pelepasan hak sebagai penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pengelola. 

 
Bagian Kedua 

Proses Penghunian 

Paragraf 1 
Pendaftaran Calon Penghuni 

 
Pasal 13 

 

(1) Calon penghuni yang akan mendaftarkan sebagai penghuni Rusunawa, wajib 
mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati melalui pengelola, dengan 
mengisi formulir yang telah disediakan. 

 
(2) Tata cara dan persyaratan pendaftaran calon penghuni Rusunawa diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Paragraf 2 
Penetapan Calon Penghuni 

 

Pasal 14 
 

Berdasarkan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
Bupati melalui pengelola menetapkan calon penghuni Rusunawa dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan telah memenuhi 
persyaratan; 

b. menetapkan pemohon yang ditunjuk sebagai calon penghuni; 

c. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus 
seleksi; 

d. mengumumkan dan memanggil calon penghuni; 
e. meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib 

penghunian; 

f. membacakan dan memberitahukan hak dan kewajiban penghuni kepada 
penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa; 

g. menyampaikan surat pengantar dari pengelola untuk disampaikan kepada ketua 
paguyuban setempat untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa 
penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni Rusunawa; 

dan 
h. memberikan surat pembatalan penghunian kepada calon penghuni yang tidak 

memenuhi syarat. 

 
Bagian Ketiga 

Perjanjian Sewa Menyewa 
 

Pasal 15 

 
(1) Perjanjian sewa menyewa Rusunawa ditandatangani oleh penghuni dan 

pengelola, yang sekurang-kurangnya memuat : 
a. identitas kedua belah pihak; 
b. waktu terjadinya kesepakatan; 

c. besaran sewa; 
d. hak, kewajiban dan larangan para pihak; 
e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian; 

f. keadaan diluar kemampuan (force majeur); 
g. penyelesaian perselisihan; dan 

h. sanksi atas pelanggaran. 
 

(2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

dipersiapkan oleh pengelola. 
 

Bagian Keempat 
Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni 

Paragraf 1 

Hak Penghuni 
 

Pasal 16 

 
(1) Penghuni Sarusunawa berhak : 

a. memanfaatkan satuan bukan hunian yang disewa untuk kegiatan usaha 
melalui koperasi/paguyuban; 

b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor 

dan/atau air limbah; 
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c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang 

kurang diperhatikan atau terawat kepada pengelola; 
d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan 

sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni; 

e. memanfaatkan sarana sosial; 
f. mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal 

dunia; 
g. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat 

dilakukan perbaikan pada satuan hunian; 

h. menjadi anggota paguyuban yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi 
dan sosialisasi guna kepentingan bersama; 

i. mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun 

psikologis; 
j. mengetahui kekuatan komponen struktur menyangkut daya dukung dan 

keamanan fisik bangunan; 
k. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari pengelola; 
l. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan 

bencana, bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan 
limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan 

m. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi. 
 

(2) Penghuni yang memiliki cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan 

perlakuan khusus. 
 

(3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penempatan 
ruang hunian dan mobilitas. 

 

Paragraf 2 
Kewajiban Penghuni 

 

Pasal 17 
 

Penghuni Sarusunawa berkewajiban : 
a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; 
b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan 

pengelola; 
c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum 

serta berpartisipasi dalam pemeliharaannya; 
d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; 
e. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, sampah dan air limbah; 

f. membayar uang sewa dan jaminan uang sewa; 
g. melaporkan pada pihak pengelola apabila mengetahui adanya kerusakan pada 

prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa; 

h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian 
penghuni; 

i. mengosongkan ruang hunian pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir; 
j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat 

yang harmonis; 

k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh pengelola secara 
berkala; dan 

l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan. 
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Paragraf 3 

Larangan Penghuni 
 

Pasal 18 

 
Penghuni Sarusunawa dilarang : 

a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain; 
b. menyewa lebih dari satu satuan hunian; 
c. menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gudang; 

d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib; 
e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada; 
f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan; 

g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, dan berbuat maksiat; 
h. melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, 

termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, 
kenyamanan dan ketertiban lingkungan; 

i. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana diatur peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
j. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori 

lingkungan; 
k. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat 

menyumbat saluran pembuangan; 

l. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan 
terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; 

m. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan 

n. meletakkan barang–barang melampaui daya dukung bangunan yang 
ditentukan. 

 
Bagian Keenam 
Pendampingan 

 
Pasal 19 

 
(1) Pendampingan kepada penghuni dilakukan oleh pengelola bersama lembaga 

terkait. 

 
(2) Pendampingan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. mendampingi penghuni dalam proses kehidupan dan penghidupan di 

Rusunawa serta bertindak selaku mediator antara penghuni dengan 
pengelola; 

b. melakukan pendampingan kepada penghuni termasuk memberikan saran 
dan pertimbangan kepada para penghuni dalam menjalankan usahanya; 

c. membantu penghuni dalam mengembangkan pola pembiayaan dan 

pengelolaan usaha bersama agar diperoleh pola yang paling 
menguntungkan dan efisien dalam pelaksanaannya; dan 

d. membangun kemandirian dan kebersamaan penghuni dalam hidup di 

Rusunawa yang bertanggung jawab dengan etika sosial budaya bangsa 
Indonesia serta menumbuh kembangkan kesadaran, semangat dan 

kemampuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan 
kenyamanan dalam Rusunawa. 
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BAB VI 
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PEMASARAN 

Bagian Kesatu 

Sumber Keuangan 
 

Pasal 20 
 

(1) Sumber keuangan untuk kegiatan pengelolaan Rusunawa diperoleh dari : 

a. uang jaminan; 
b. tarif sewa Sarusunawa; 
c. biaya denda; dan 

d. usaha-usaha lain yang sah. 
 

(2) Usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain: 
a. penyewaan ruang serbaguna; dan/atau 
b. pemanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan komersial di lingkungan 

Rusunawa. 
 

(3) Pengelolaan keuangan dilakukan pengelola sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

Bagian Kedua 
Tarif Sewa dan Masa Sewa 

 

Pasal 21 
 

(1) Tarif sewa Sarusunawa ditetapkan oleh Bupati atas usul pengelola. 
 

(2) Dalam menetapkan besaran tarif sewa Sarusunawa, Bupati dan pengelola wajib 

memperhatikan : 
a. besaran tarif sewa disesuaikan dengan daya beli kelompok sasaran dan 

dibatasi setinggi-tingginya 1/3 (sepertiga) dari Upah Minimum Kabupaten 
(UMK) yang berlaku; dan 

b. perhitungan besaran tarif sewa disesuaikan dengan pengeluaran biaya 

operasional, biaya pemeliharaan Rusunawa, termasuk perhitungan eskalasi 
harga karena inflasi. 

 

Pasal 22 
 

Masa sewa Sarusunawa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 
(satu) kali periode sepanjang penghuni masih memenuhi kriteria dan 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 

 
Bagian Ketiga 

Pemanfaatan Hasil Sewa 
 

Pasal 23 

 
(1) Hasil sewa Sarusunawa dimanfaatkan untuk : 

a. kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan Rusunawa; 

b. pemasaran, pendampingan penghuni, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, 
penggantian suku cadang, pembayaran kewajiban atas beban biaya operasi 

serta pemupukan biaya cadangan; dan 
c. pemanfaatan uang jaminan untuk membayar tunggakan biaya sewa, listrik, 

air bersih/minum serta biaya lainnya yang belum dibayar penghuni. 

 
 

 



13 
 

(2) Pengoperasian dan pengendalian biaya pemeliharaan dilaksanakan oleh 

pengelola. 
 

Pasal 24 
 

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan, pelaporan, dan strategi pemasaran 
dalam pengelolaan Rusunawa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB VII 
KELEMBAGAAN 

Bagian Kesatu 
Pengelola Rusunawa 

Paragraf 1 

Pembentukan Pengelola 
 

Pasal 25 
 

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah 

berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan 
pengelolaan Rusunawa. 
 

(2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, berwenang dan 
bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pengelolaan Rusunawa setelah 
mendapatkan persetujuan Bupati. 

 

(3) Bupati menetapkan Perangkat Daerah sebagai pengguna barang untuk 
melaksanakan pengelolaan Rusunawa. 

 
(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan 

bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan umum dalam pengelolaan 
Rusunawa. 

 

Pasal 26 
 
Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan beban tugas 

perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (3), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Paragraf 2 

Tugas Pengelola Rusunawa 

 
Pasal 27 

 

(1) Pengelola Rusunawa bertugas melakukan pengelolaan Rusunawa untuk 
menciptakan kenyamanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian serta 

kelangsungan umur bangunan Rusunawa. 
 

(2) Rincian tugas dan fungsi pengelola Rusunawa diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 
 

 

Bagian Kedua 
Hak, Kewajiban dan Larangan Pengelola Rusunawa 

Paragraf 1 

Hak Pengelola 
 

Pasal 28 

 
Pengelola Rusunawa berhak: 

a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni; 
b. memutuskan perjanjian sewa-menyewa apabila penghuni tidak melaksanakan 

kewajiban dan/atau melanggar larangan; 
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c. menarik uang sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan, seperti air bersih, 

sampah, listrik, serta air limbah sesuai kesepakatan dan menerima pendapatan 
lain-lain dari pemanfaatan bangunan Rusunawa dan lingkungannya; 

d. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi 

kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan; 

e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, 
kewajiban dan larangan penghuni; 

f. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan 

Rusunawa; dan 
g. menerapkan sanksi administratif kepada penghuni dan pengguna yang 

memanfaatkan fasilitas Rusunawa. 
 

Paragraf 2 
Kewajiban Pengelola 

 

Pasal 29 

 
Pengelola Rusunawa berkewajiban : 
a. menyiapkan perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni; 

b. melakukan pemeriksaan bersama perangkat daerah terkait yang membidangi 
bangunan agar bangunan Rusunawa layak huni; 

c. menyediakan sarana hunian Rusunawa termasuk menyediakan sarana sosial; 

d. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap 
seluruh elemen dan komponen Rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental; 

e. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur; 
f. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama 

dengan aparat keamanan; 

g. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang 
keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni; 

h. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan 

hunian yang ditempati penghuni; 
i. mengembalikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi pemutusan 

perjanjian sewa menyewa antara pengelola dan penghuni sesuai peraturan yang 
ditetapkan; 

j. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh 

penghuni; 
k. memonitor fungsi jaringan pipa pemadam kebakaran beserta peralatannya 

secara rutin paling lama 6 (enam) bulan sekali; 
l. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati 

dalam perjanjian sewa menyewa Sarusunawa; 

m. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasannya 
kepada penghuni, termasuk hak, kewajiban dan larangan; 

n. memonitor kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di Rusunawa sesuai 

dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani secara rutin 1 (satu) sampai 
dengan 2 (dua) bulan sekali; 

o. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas; dan 
p. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa 

yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan kepada Bupati. 

 
Paragraf 3 

Larangan Pengelola 
 

Pasal 30 

 
Pengelola Rusunawa dilarang: 
a. membatalkan perjanjian sewa menyewa secara sepihak tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 
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b. memutus secara sepihak pemanfaatan layanan suplai listrik, air bersih dan 
utilitas lain yang digunakan oleh penghuni sesuai perjanjian sewa; 

c. mencegah informasi, pendampingan dan penyuluhan yang merupakan hak 

penghuni; 
d. memungut biaya-biaya lain secara sepihak selain yang tercantum dalam 

perjanjian sewa; 
e. mengganggu kenyamanan penghuni Rusunawa serta pengguna bukan hunian; 

dan 

f. memasukan orang/barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan 
Rusunawa di dalam atau di luar hunian dan lingkungan Rusunawa. 

 

BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 31 

 

(1) Penghuni Rusunawa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa : 

b. teguran secara lisan; 
c. teguran secara tertulis; 
d. pengenaaan denda; 

e. pembongkaran; dan/atau 
f. pemutusan perjanjian sewa menyewa. 

 

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan 
oleh pengelola dengan cara persuasif, paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut 

dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. 
 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembayaran 

sejumlah uang sesuai pelanggaran atau penggantian oleh penghuni. 
 

(4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa 
pengembalian fisik atau fungsi yang dilakukan terhadap perubahan fisik 
bangunan atau fungsi pemanfaatan ruang oleh penghuni. 

 
(5) Pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

huruf e dilakukan sepihak oleh pengelola atas pelanggaran yang dilakukan 

penghuni, apabila penghuni Rusunawa tidak melaksanakan teguran tertulis 
dari pengelola. 

 
(6) Denda, pembongkaran dan pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh pengelola. 

 
BAB IX 

PENGEMBANGAN BANGUNAN 

Bagian Kesatu 
Penambahan Bangunan 

 
Pasal 32 

 

Pengelola dapat mengusulkan untuk melakukan penambahan bangunan 
Rusunawa dan sarana yang belum tersedia dan/atau belum terbangun dan/atau 

masih ada permintaan pasar dan apabila masih tersedia lahan di lokasi 
pengelolaan dengan tetap memperhatikan kenyamanan penghuni. 
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Bagian Kedua 
Penambahan Komponen Bangunan 

 

Pasal 33 
 

(1) Pengelola diperbolehkan melakukan penambahan komponen bangunan 
Rusunawa untuk melengkapi dan menyempurnakan bangunan Rusunawa 
yang ada. 

 
(2) Penambahan komponen bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan apabila komponen bangunan Rusunawa tersebut 

tidak ada dalam perencanaan pembangunan dan diperlukan setelah bangunan 
Rusunawa difungsikan. 

 
BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 34 
 

Penghuni yang telah menempati Sarusunawa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah 
ini, dapat menempati Sarusunawa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang 
telah ditandatangani, dengan ketentuan harus menyesuaikan berdasarkan 

ketentuan Peraturan Daerah ini. 
 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 35 

 
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) 

bulan sejak diundangkan. 
 

Pasal 36 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. 

 

Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal  30 MARET 2012 

 

BUPATI BANTUL, 
           TTD 

 
SRI SURYA WIDATI 

 

Diundangkan di Bantul 
pada tanggal 30 MARET 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
                             TTD 

 
RIYANTONO 

 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

                                      TAHUN 2012 SERI D NOMOR  04 
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PENJELASAN 

 
ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

NOMOR   06   TAHUN 2012 
 

TENTANG 

 
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

 

I. UMUM 
 

Hak untuk memperoleh penghidupan yang layak adalah merupakan 
hak setiap warga negara, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus diupayakan oleh setiap 

penyelenggara negara dari tingkat Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. 
 

Untuk memperoleh penghidupan yang layak, harus dipenuhi dengan 
tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yaitu pangan, sandang dan 
papan (perumahan). 

 
Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, dengan 

keterbatasan ruang untuk permukiman, maka pemenuhan kebutuhan rumah 

yang layak huni sangat sulit terpenuhi bagi seluruh penduduk, terutama 
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, terlebih bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. Sejalan dengan hal tersebut alternatif pemenuhan 
kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Rumah 
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), sangatlah tepat karena dapat 

memberikan alternatif bagi masyarakat sebelum mampu memenuhi 
kebutuhan perumahan secara mandiri dan layak. 

 
Pemerintah Kabupaten Bantul bersama Pemerintah Daerah lainnya, 

saat ini mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk membangun 

Rusunawa bagi masyarakat Kabupaten Bantul, dan saat ini telah terbangun, 
sehingga harus segera dimanfaatkan oleh masyarakat terutama masyarakat 
berpenghasilan rendah. 

 
Agar dalam pemanfaatan Rusunawa yang saat ini telah terbangun di 

Kabupaten Bantul dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, maka diperlukan 
pengaturan pengelolaan Rusunawa, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas 
Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah kondisi 
terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi  
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masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga 
dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” 
adalah memberikan hasil pembangunan di bidang rumah 

susun agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata 
bagi seluruh rakyat. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah 
memberikan landasan agar kepemilikan Sarusunawa 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan 

nasional. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan 
kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil 
pembangunan rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh 

lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim 
kondusif dengan memberikan kemudahan bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” 

adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah 
susun yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi 
sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri 

bahan bangunan yang sehat serta memberikan 
kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 

Huruf f 
Yang dimaksud “asas kemandirian dan kebersamaan” 
adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah 

susun bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran serta 
peran serta masyarakat sehingga mampu membangun 

kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri serta 
terciptanya kerjasama antar pemangku kepentingan. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah 
memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun 
dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 

dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dengan 
prinsip saling mendukung. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan 
keseimbangan” adalah memberikan landasan agar 

penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan 
mewujudkan keserasian dan keseimbangan pola 
pemanfaatan ruang. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah 

memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan 
secara terpadu dalam hal kebijakan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. 

Huruf j 
Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah 

memberikan landasan agar pembangunan rumah susun 
memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan 
lingkungan, dan perilaku hidup sehat. 
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Huruf k 
Yang dimaksud “asas kelestarian dan keberlanjutan” 
adalah memberikan landasan agar rumah susun 

diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan 
lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan 

yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan 
penduduk dan keterbatasan lahan. 

Huruf l 

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, kenyamanan, 
dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar 
bangunan rumah susun memenuhi persyaratan 

keselamatan, yaitu kemampuan bangunan rumah susun 
mendukung beban muatan, pengamanan bahaya 

kebakaran, dan bahaya petir, persyaratan kenyamanan 
ruang dan gerak antar ruang, pengkondisian udara, 
pandangan, getaran, dan kebisingan, serta persyaratan 

kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, 
kelengkapan prasarana, dan sarana rumah susun 

termasuk fasilitas dan aksebilitas bagi penyandang cacat 
dan lanjut usia. 

Huruf m 

Yang dimaksud dengan “asas keamanan, ketertiban, dan 
keteraturan” adalah memberikan landasan agar 
pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun dapat 

menjamin bangunan, lingkungan, dan penghuni dari segala 
gangguan dan ancaman keamanan, ketertiban dalam 

melaksanakan kehidupan bertempat tinggal dan kehidupan 
sosialnya, serta keteraturan dalam pemenuhan ketentuan 
administratif. 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 
Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 
Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 
Pasal 14 

Cukup jelas 
Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 
Cukup jelas 
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Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 

Cukup jelas 
Pasal 19 

Cukup jelas 
Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup jelas 
Pasal 23 

Cukup jelas 
Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal 27 

Cukup jelas 
Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 

Cukup jelas 
Pasal 32 

Cukup jelas 
Pasal 33 

Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal 35 

Cukup jelas 
Pasal 36 

Cukup jelas 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
                    Ttd 
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum 
Pembina (IV/a) 
NIP.196402191986031023 
 

 



 
 

  

 
 

BUPATI BANTUL 
 

PERATURAN BUPATI BANTUL 
 

NOMOR  41  TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 
DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK 

OBYEK RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTUL, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan  pelayanan kepada 

pengguna Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola 

Pemerintah Kabupaten Bantul, pedoman pelaksanaan 
pengelolaannya dan retribusi pemakaian kekayaan daerah 

untuk obyek retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa perlu 
disesuaikan dengan ketentuan pelayanaan saat ini; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun 

Sederhana Sewa dan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah Untuk Obyek Retribusi Rumah Susun 
Sederhana Sewa;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  Nomor 
44); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2002  

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1247); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



 
 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 
1950); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3372);  
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang 

Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 73,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

 

9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun 

Sederhana Sewa; 
 

10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai 
APBN dan APBD; 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 

tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 4 ); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN 
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 

DAERAH UNTUK OBYEK RETRIBUSI RUMAH SUSUN 
SEDERHANA SEWA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Bantul. 
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.  
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Bantul. 



 
 

 
6. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah 

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang 
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 

horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- 
masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun 
dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai 
hunian. 

1. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa 

adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan 
berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan 

umum. 
2. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang 

milik daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa 

yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa. 
3. Pemanfaatan adalah penyadagunaan barang milik daerah yang berupa 

Rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

perangkat daerah, dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status 
kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola untuk memfungsikan Rusunawa 
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

4. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka 
waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 

5. Penghuni adalah warga negara indonesia yang termasuk dalam kelompok 
masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang 
melakukan perjanjian sewa Sarusunawa dengan pengelola. 

6. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu  dalam bentuk sejumlah nominal 
uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian 
rusunawa untuk jangka waktu tertentu. 

7. KTPR adalah Kartu Tanda Penghuni Rusunawa yang diberikan kepada 
penghuni Rusunawa sebagai kartu identitas hunian. 

8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 
intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan 

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 
berdasarkan kesamaan hak. 

9. Pekerja Didalam Hubungan Kerja adalah orang yang bekerja disebuah 
perusahaan atau lembaga non pemerintah yang mempunyai struktur organisasi 
dengan menerima upah berdasarkan perjanjian kerja. 

10. Pekerja Diluar Hubungan Kerja adalah orang yang bekerja yang memiliki 
penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak menginduk pada suatu 
perusahaan atau lembaga non pemerintahan. 

 
BAB II 

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PENGHUNI RUSUNAWA 
 

Pasal 2 

 
(1) Calon Penghuni yang akan mendaftarkan sebagai penghuni Rusunawa harus 

mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Bupati Cq.Kepala 
Dinas, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut : 
a. persyaratan pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa sebagai berikut: 

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau suami dan istri 
Kepala Keluarga; 

2. fotocopy Kartu keluarga (C1); 

3. fotocopy Akte Nikah/Akte Cerai/Surat Keterangan Kematian; 



 
 

4. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah/Tempat Tinggal dari 
Pemerintah Desa dan diketahui Camat; 

5. surat pernyataan memiliki penghasilan/pendapatan tetap yang diketahui 
Pemerintah Desa/Kalurahan dan diketahui Camat atau Surat 

Keterangan Penghasilan dari Intansi/Perusahaan tempat bekerja; 
6. surat pernyataan sangup membayar retribusi Rusunawa diketahui 

Pemerintah Desa/Kalurahan dan Camat; 

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisisan (SKCK); 
8. pas foto berwarna Suami Istri Ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; 
9. rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk hunian diffable. 

b. Persyaratan pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa khusus Pekerja sebagai 
berikut: 

1. bagi pekerja lajang mengisi surat pernyataan masih lajang yang 
ditandatangani oleh Pemerintah Desa domisili asal. 

2. menyerahkan rekomendasi/surat keterangan dari perusahaan tempat 

Calon Penghuni bekerja (untuk perorangan); 
3. menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Karyawan yang masih berlaku; 

4. verifikasi ulang Identitas Pekerja setiap tahun; 
5. bagi Pekerja diluar Hubungan Kerja Menyerahkan Rekomendasi dari 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta fotokopi KTP Bantul. 

 
(2) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 

Pasal 3 
 
(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala 

Dinas melakukan penelitian kelayakan Calon penghuni, dan apabila diperlukan 
dapat melakukan peninjauan kepada Calon Penghuni. 
 

(2) Calon Penghuni Rusunawa yang memenuhi syarat, ditetapkan sebagai Calon 
Penghuni Rusunawa dengan Keputusan Kepala Dinas. 

 
(3) Apabila Sarusunawa yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah Calon Penghuni, 

maka diprioritaskan dari Calon Penghuni yang memenuhi syarat dan 

berdasarkan urutan pengajuan permohonan sebagai Calon Penghuni di terima. 
 

(4) Kuota hunian untuk Sarusunawa sebesar 70% (tujuh puluh persen) hunian 
untuk Warga Kabupaten Bantul dan 30% (tiga puluh persen) hunian untuk 
masyarakat dari luar Kabupaten Bantul (dalam Wilayah DIY), atau pada kondisi 

tertentu dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. 
 

(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila kuota hunian 

untuk warga Bantul tidak memenuhi target, sehingga dapat diisi oleh 
masyarakat di luar Kabupaten Bantul. 

 
Pasal 4 

 

(1) Kuota hunian untuk Sarusunawa Projotamansari IV yang dikhususkan untuk 
pekerja paling sedikit 80% (delapan puluh persen) hunian untuk warga Pekerja 

didalam Hubungan Kerja atau Pekerja diluar hubungan kerja yang bekerja di 
Wilayah Kabupaten Bantul dan paling banyak 20% (dua puluh persen) hunian 
untuk warga Pekerja Didalam Hubungan Kerja atau Pekerja diluar hubungan 

kerja diluar Wilayah Kabupaten Bantul dalam Wilayah DIY.  
 
 



 
 

(2) Kondisi tertentu apabila kuota hunian untuk warga Pekerja di dalam Hubungan 
Kerja atau pekeja di luar hubungan kerja yang bekerja di Wilayah Kabupaten 

Bantul tidak memenuhi target, dapat diisi oleh warga Pekerja di dalam 
Hubungan Kerja atau pekerja diluar hubungan kerja diluar wilayah Kabupaten 

Bantul. 
 

Pasal 5 

 
(1) Calon Penghuni Rusunawa yang telah ditetapkan menjadi penghuni Rusunawa, 

diberikan Kartu Tanda Penghuni Rusunawa (KTPR) sebagai identitas, dan 

diberikan kepada setiap anggota keluarga penghuni yang sudah berumur 17 
(tujuh belas) atau lebih. 

 
(2) Masa berlaku KTPR satu kali masa izin pemakaian Rusunawa. 

 

(3) Dalam hal izin pemakaian Rusunawa berakhir sebelum masa izin pemakaian 
Rusunawa habis, penghuni wajib mengembalikan KTPR kepada pengelola. 

 
BAB III 

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN 

       
      Pasal 6 
 

(1) Jangka walau berlakunya izin pemakaian Rusunawa paling lama 3 (tiga) tahun 
dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 

 
(2) Permohonan perpanjangan izin pemakaian Rusunawa, harus diajukan paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir. 

 
(3) Proses pelayanan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

 
BAB IV 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK 
OBYEK RETRIBUSI RUSUNAWA 

 

Pasal 7 
 

(1) Penyesuaian  Tarif Retribusi Rusunawa per unit tiap bulan sebagai berikut : 
a. Rusunawa Projo Tamansari I 

Jl. Ring Road Selatan, Panggungharjo, Sewon, Bantul 

Twin Block A, B Tipe 24 
Lantai 1 (penyandang disabilitas) Rp. 125.000 

Lantai 2     Rp. 225.000 
Lantai 3     Rp. 200.000 
Lantai 4     Rp. 175.000 

Lantai 5     Rp. 150.000 

b. Rusunawa Projo Tamansari II 
Jl. Tambak, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul 

Twin Block A, B Tipe 24 
Lantai 1 (penyandang disabilitas) Rp. 125.000 
Lantai 2     Rp. 225.000 

Lantai 3     Rp. 200.000 
Lantai 4     Rp. 175.000 

Lantai 5     Rp. 150.000 

 



 
 

c. Rusunawa Projo Tamansari III 
Pringgolayan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul 

Twin Block A, B Tipe 24 
Lantai 1 (penyandang disabilitas) Rp. 125.000 

Lantai 2     Rp. 225.000 
Lantai 3     Rp. 200.000 
Lantai 4     Rp. 175.000 

Lantai 5     Rp. 150.000 

 
d. Rusunawa Projo Tamansari IV 

Jl. Ring Road Selatan, Tamanan, Banguntapan Bantul 
Twin Block A, Tipe 24 (Lajang) 
Lantai 1 (penyandang disabilitas) Rp. 150.000 per orang/bulan 

Lantai 1                                Rp. 200.000 per orang/bulan 
Lantai 2     Rp. 175.000 per orang/bulan 

Lantai 3     Rp. 150.000 per orang/bulan 
Lantai 4     Rp. 125.000 per orang/bulan 
Lantai 5     Rp. 100.000 per orang/bulan 

 
Twin Block B, Tipe 36 (Keluarga) 

Lantai 1 (penyandang disabilitas) Rp. 425.000 
Lantai 2     Rp. 475.000    
Lantai 3     Rp. 450.000  

Lantai 4     Rp. 425.000 
Lantai 5     Rp. 400.000 

 
(2) Tarif retribusi sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk 

uang kunci/jaminan, retribusi air, listrik, sampah, dan limbah. 

 
(3) Pengenaan tarif listrik, air bersih, sampah dan limbah berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang mengatur tarif yang bersangkutan. 

 
(4) Tarif Retribusi Rusunawa akan ditinjau ulang paling lama 5 (lima) tahun 

terhitung sejak Rusunawa dioperasionalkan. 
 

(5) Besaran uang jaminan ditentukan 2 (dua) kali tarif satuan unit Rusunawa. 

 
Pasal 8 

 
(1) Perhitungan tarif listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

menggunakan Tarif Dasar Listrik PLN yang berlaku dengan ketentuan sebagai 

berikut : 
a. biaya beban : 900 watt/1000 X Beban Golongan R2 
b. tarif perhitungan menggunakan jumlah pemakaian dalam sebulan kali 

harga tarif Golongan R1 pada Blok III; 
c. biaya listrik yang harus dibayar oleh penghuni adalah biaya beban 

ditambah jumlah pemakaian sesuai ketentuan PLN; dan 
d. apabila terjadi perubahan tarif retribusi, akan menyesuaikan harga jual 

dimaksud dengan peraturan yang baru. 

 
(2) Perhitungan tarif air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

menggunakan tarif air minum PDAM yang berlaku dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a. tarif perhitungan menggunakan jumlah pemakaian dalam sebuah kali 

harga tarif Kelompok Rumah Tangga A1 kelompok III; 
b. biaya air bersih yang harus dibayar oleh penghuni adalah jumlah 

pemakaian sesuai ketentuan PDAM; dan 



 
 

c. apabila terjadi perubahan tarif air minum, akan menyesuaikan harga jual 
dimaksud dengan peraturan yang baru. 

 
BAB V 

     KELEMBAGAAN 
 
      Pasal 9 

 
Pengelola Rusunawa  adalah Unit Pelaksana Teknis Rusunawa, Sanitasi, dan 
Permakaman DPUPKP.  

 
BAB VI 

 PENGELOLAAN KEUANGAN, PELAPORAN DAN STRATEGI PEMASARAN 
 
      Pasal 10 

 
(1) Seluruh hasil penerimaan tarif retribusi Rusunawa disetor ke Kas Daerah 

sesuai peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Penerimaan keuangan pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipergunakan seluruhnya untuk kegiatan pengelolaan Rusunawa, yang 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

(3) Uang kunci/jaminan merupakan uang titipan dari penghuni sejumlah 2 (dua) 
bulan tarif retribusi yang digunakan sebagai jaminan apabila penghuni 

meninggalkan Sarusunawa sebelum masa izin pemakaian Rusunawa berakhir 
dan meninggalkan tunggakan retribusi, rekening listrik/air minum dan denda 
yang belum terbayar. 

 
(4) Penerimaan uang kunci/jaminan disimpan dalam rekening bank yang ditunjuk 

dan dapat diambil sewaktu-waktu, apabila penghuni mengundurkan diri/habis 

izin pemakaian Rusunawa. 
 

(5) Uang kunci/jaminan diambil oleh penghuni, apabila masa berlaku izin 
pemakaian Rusunawa telah berakhir dan tidak meninggalkan rekening retribusi 
dan denda yang belum terbayar. 

 
(6) Pengambilan uang kunci/jaminan kepada bendahara penerima paling singkat 1 

(satu) bulan setelah izin pemakaian Rusunawa berakhir. 
 

(7) Uang kunci/jaminan diambil oleh bendahara penerima dan dibayarkan ke kas 

daerah sesuai dengan  jumlah uang rekening, retribusi listrik/air minum dan 
denda yang belum terbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
 

(8) DPUDKP menyusun perencanaan penerimaan dan belanja dalam pengelolaan 
Rusunawa setiap tahun sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 
 

(9) Pengenaan uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

mulai 1 Juni 2017. 
 

Pasal 11 
 

(1) DPUDKP melaporkan Pengelolaan Rusunawa kepada Bupati setiap tahun. 

 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekretaris 

Daerah selaku Pengelola Barang dan Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bantul. 



 
 

Pasal 12 
 

Dalam rangka melaksanakan strategi pemasaran Rusunawa, UPT Rusunawa, 
Sanitasi dan Permakaman dapat melakukan : 

a. sosialisasi kepada masyarakat melalui tatap muka, media masa maupun 
media lainnya 

b. melakukan peningkatan pelayanan untuk mewujudkan kenyamanan bagi 

penghuni Rusunawa; dan 
c. meningkatkan sarana dan prasarana Rusunawa sesuai kemampuan keuangan 

daerah. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 11 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 80 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten 
Bantul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 
(Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 96) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor   33   Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2013 
Nomor 33)  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 12 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. 
 

Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal 17 April 2017 
 

BUPATI BANTUL, 
 

       ttd 
 
SUHARSONO 

Diundangkan di Bantul 
pada tanggal 17 April 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
 

                              ttd 
 

RIYANTONO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 41 

 



 
 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   41  TAHUN 2017 
TENTANG  

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN 
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN 

KEKAYAAN DAERAH UNTUK OBYEK 
RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA 
SEWA 

 
A. CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN 

Bantul, ............... 

 

Kepada Yth. : 

Bupati Bantul 
Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Bantul 
 
Di  Bantul 

 
Hal : Pendaftaran Calon Penghuni 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama    : ....................................................................... 
Tmp, tgl lahir   : ........................................................................ 
Alamat    : .......................................................................... 

Pekerjaan   : .......................................................................... 
Jumlah anggota keluarga :  .......................   orang. 

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai calon penghuni Rusunawa 
.........................., dan sanggup mentatati segala peraturan perundang-
undangan yang diterapkan dalam penggunaan Rusunawa. 

 
Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut : 
a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau suami dan istri Kepala 

Keluarga; 
b. fotocopy Kartu Keluarga (C1); 

c. Foto Copy akte nikah/Akte Cerai/Surat Keterangan Kematian; 
d. Surat Keterangan Belum memiliki Rumah/Tempat Tinggal dari Pemerintah 

Desa/Kelurahan dan diketahui Camat; 

e. Surat Pernyataan memiliki penghasilan/pendapatan tetap yang diketahui 
Pemerintah Desa/Kelurahan dan diketahui Camat atau Surat 

keteranganPenghasilan dari instansi/Perusahaan tempat bekerja 
f. Surat Pernyataan Sanggup membayar Sewa dan retribusi yang berlaku di 

Rusunawa di ketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan diketahui Camat; 

g. Surat Keterangan Catatan kepolisian ( SKCK ). 
h. Pas Foto berwarna Pemohon atau Suami dan Istri ukuran 4 X 6 = 2 lembar 
i. Rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Bantul untuk hunian diffable. 
 

Demikian atas diterimanya pendaftaran ini kami ucapkan terima kasih 
CAMAT ..............  
 

 
............................... 

PEMERINTAH DESA ......  
 

 
..................................... 

PEMOHON 
 

 
.................... 



 
 

B. CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK RUSUNAWA PEKERJA 

Bantul, ............... 

 

Kepada Yth. : 

Bupati Bantul 
Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Bantul 

 
Di  Bantul 

 
Hal : Pendaftaran Calon Penghuni 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama    : ....................................................................... 

Tmp, tgl lahir  : ...................................................................... 
Alamat   : ....................................................................... 

Pekerjaan   : ....................................................................... 
Jumlah anggota keluarga:  .......................   orang. 
Dengan ini mengajukan permohonan sebagai calon penghuni Rusunawa 

.........................., dan sanggup mentatati segala peraturan perundang-
undangan yang diterapkan dalam penggunaan Rusunawa. 

 

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut : 
a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau suami dan istri 

Kepala Keluarga; 
b. fotocopy Kartu Keluarga (C1); 
c. Foto Copy akte nikah/Akte Cerai/Surat Keterangan Kematian; 

d. Surat Keterangan Belum memiliki Rumah/Tempat Tinggal dari 
Pemerintah Desa/Kelurahan dan diketahui Camat; 

e. Surat Pernyataan memiliki penghasilan/pendapatan tetap yang diketahui 
Pemerintah Desa/Kelurahan dan diketahui Camat atau Surat 
keteranganPenghasilan dari instansi/Perusahaan tempat bekerja 

f. Surat Pernyataan Sanggup membayar Sewa dan retribusi yang berlaku di 
Rusunawa di ketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan diketahui Camat; 

g. Surat Keterangan Catatan kepolisian ( SKCK ). 

h. Pas Foto berwarna Pemohon atau Suami dan Istri ukuran 4 X 6 = 2 
lembar 

i. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten bantul untuk hunian diffable. 
j. Bagi pekerja lajang mengisi surat pernyataan masih lajang yang 

ditandatangani oleh Pemerintah Desa domisili asal. 

k. Menyerahkan rekomendasi/surat keterangan dari perusahan tempat 
penyewa bekerja (untuk perorangan); 

l. Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Karyawan yang masih berlaku; 
m. Verifikasi ulang Identitas Pekerja setiap tahun; 
n. Bagi Pekerja Diluar Hubungan Kerja Menyerahkan Rekomendasi dari 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta fotokopi KTP . 
 
Demikian atas diterimanya pendaftaran ini kami ucapkan terima kasih 

 
CAMAT ..............  

 
 
 

............................... 

PEMERINTAH DESA ......  

 
 
 

..................................... 

PEMOHON 

 
 
 

.................... 
 



 
 

 

C. MEKANISME PENYETORAN DAN PENGAMBILAN UANG KUNCI/JAMINAN 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Keterangan : 
1. Penghuni/penyewa memproses izin penghunian Rusunawa ke pengelola 

2. Penghuni/penyewa yang telah memiliki izin penghunian dan 
menandatangani kontrak hunian, membayar Uang Kunci/Jaminan ke 
bank BPD DIY Cabang bantul melalui pengelola; 

3. Apabila kontrak sudah berakhir/mengundurkan diri, uang kunci/jaminan 
dapat diambil kembali dengan menunjukkan bukti Penyetoran jaminan 

uang kunci/jaminan yang asli ke Pengelola; 
4. Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman mengambil uang kunci/Jaminan di Bank BPD DIY Cabang 

Bantul yang besarnya sesuai jumlah dalam bukti penyetoran jaminan 
yang diambil dan diserahkan kepada penghuni melaluli pengelola. 

5. Setoran Uang Kunci/jaminan dapat diambil kembali paling lambat 1 (satu) 
bulan sejak berakhirnya kontrak; 

6. Apabila pihak penghuni/penyewa mempunyai tunggakan uang sewa dan 

atau retribusi yang belum terbayar akan dikurangkan dari uang kunci/ 
jaminan 

 

BANK 

PENGHUNI / 

PENYEWA 

PENGELOLA 

RUSUNAWA / 

BENDAHARA 

PENERIMA  



 
 

D. CONTOH SURAT REKOMENDASI  

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul merekomendasikan : 
 

I. Diisi untuk Pekerja Formal / Dalam Hubungan Kerja 
 

Nama Pekerja / Buruh :  

Alamat Pekerja / Buruh :  

Telp / HP :  

Nomor Induk Karyawan :  

Nomor Induk Kependudukan :  

Nama Perusahaan :  

Alamat Perusahaan :  

Telp :  

Sektor Usaha :  

Nomor Wajib Lapor Perusahaan :  

Masa berlaku wajib lapor Perusahaan :  

   

 

II. Diisi untuk Pekerja Non Formal / Diluar Hubungan Kerja 
 

D Nama Pekerja / Buruh :  

Alamat Pekerja / Buruh :  

Telp / HP :  

Nomor Induk Kependudukan :  

Nama Paguyuban Usaha :  

Alamat :  

Sektor Usaha :  

Nomor Rekomendasi dari Kelurahan :  

Tanggal :  

   

Pekerja tersebut memenuhi ketentuan sebagai calon penghuni Rumah Susun sewa Pekerja 

di Kabupaten Bantul dengan ketentuan wajib memenuhi ketentuan yang diberlakukan sebagai 

penghuni Rumah Susun sewa Pekerja. 

 

  

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
Jl. Gatot Subroto No. 1-55712 Bantul, Kotak Pos 130 Telp. (0274) 367277  

 

 

No  

Hal         

 

 

: 

: 

  

 

                  / 

Rekomendasi Calon Penghuni 

Rusunawa 

Bantul, …………………………. 

 

Kepada  

Yth :  Kepala Dinas Pekerjaan Umum,    

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

          Kabupaten Bantul 

 

Di Bantul 

 



 
 

 

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Dinas 

 

 

 

 

.............................................. 

............................................... 

 

 

BUPATI BANTUL, 
 

        ttd 
 
SUHARSONO 

 







 























 



Lembar Pertanyaan dan Jawaban 

1. Pengelola UPT 

UPT : Ari Mursukapti, SIP, MM. Selaku Kepala UPT 

1. Sejak kapan Rusunawa dibangun? 

Kita biasanya bilangnya PTS mbak, kalau PTS 1 itu sudak sejak 2010, 

sedangkan PTS 4 itu baru 2016 kemarin. 

2. Apa tujuan dan manfaat pembangunan Rusunawa ini? 

Awalnya, pembangunan Rusunawa ini ditujukan untuk penataan masyarakat 

terprogram atau kawasan kumuh. Kalau untuk PTS 4, itu kan dikhususkan 

untuk pekerja baik lajang maupun yang sudah berkeluarga yang belum 

memiliki tempat tinggal. 

3. Apa saja syarat-syarat calon penghuni? 

Syaratnya MBR dan tidak punya rumah. Di peraturan sudah disebutkan. Atau 

dia memang belum punya rumah, tapi sudak ada rencana pembangunan, 

hanya saja belum selesai, kemudian dia mau nyewa tempat di PTS 1 

misalnya, bisa kami terima asal memenuhi syarat-syarat. 

4. Bagaimana prosedur sewa menyewanya? 

Untuk prosedurnya bisa dilihat di peraturan, di sana sudah lengkap. 

5. Apakah ada kasus-kasus khusus terkait penghuni maupun calon penghuni? 

Untuk kasus, mungkin lebih ke pembayaran mbak. Di PTS 1 itu 

penghunianya agak sulit, soalnya kan di PTS 1 penghuninya gajiannya nggak 

mesti, jadi susah mau nariknya, sering banyak yang nunggak bayarannya. 

Beda sama PTS 4, Kalau di sana lebih gampang, soalnya  kan mereka semua 

pekerja dan gajiannya tetap, jadi nanti nariknya ya dari gajiannya mereka.  

6. Bagaimana mekanisme mendapatkan rusunawa? 

Karena di kita harus ada verifikasi dahulu, kalau memang sesuai aturan, dari 

hasil verifikasi memang benar MBR dan lain sebagainya itu kita masukkan, 

tapi kalau ndak dalam artian hasil verifikasinya tidak ok istilahnya ya nanti 

tidak kita akomidir. Jadi memang benar-benar harus MBR, ada verifikasi 

lapangannya.  

7. Siapakah yang menentukan lolos atau tidaknya calon penghuni untuk bisa 

menyewa kamar di Rusunawa? 

Di sini, pihak UPT. Nanti ada petugas lain yang ke lapangan untuk verifikasi, 

selanjutnya hasilnya dikirim ke UPT, nanti kami yang menentukan lolos 

tidaknya. 

8. Mengapa tarif sewa tiap lantainya berbeda? 

Hal tersebut dilihat dari aksesnya, karena lantai dua dan lantai tiga lebih 

dekat sehingga memudahkan penghuni mendapatkan akses, dari sisi 

kenyamanan juga lebih nyaman di bawah karena resikonya lebih tinggi di 

atas, kalau misalnya ada gempa atau sebagainya kan turunnya lebih mudah 

jika berada di lantai dasar. 

 

 

 



2. Koordinator PTS 1 

Keterangan dalam Kode Jawaban: 

 ADM1: Bidang Administrasi PTS 1 (Ramang Budianto) 

 ADM4: Bidang Administrasi PTS 4 (Fery Dwi Kristanto) 

1.  Apa saja syarat-syarat calon penghuni? 

ADM1: Syaratnya MBR, Kategori MBR itu kalau secara umum itu 

pendapatan perbulannya di bawah dua juta lima ratus. Yang jelas, tidak 

mampu di sini berarti MBR tidak memiliki rumah. 

ADM4: Syarat-syaratnya ada di brosur. Yang jelas pekerja, entah itu bekerja 

di Bantul atau warga Bantul yang bekerja di luar Bantul dan  tidak punya 

rumah. 

2.  Bagaimana prosedur sewa menyewanya? 

ADM1: Calon penghuni datang, nanya, trus nanti sama kita dikasih 

brosurnya untuk dipelajari. Setelah itu, mereka dikasih formulir untuk diisi 

dan di lengkapi syaratnya. Ada 8 syarat yang harus dipenuhi, sesuai sama 

yang tertera di brosurnya. Selanjutnya kalau syarat-syaratnya sudah di 

penuhi, selanjutnya diurutkan sesuai inden, terus dilakukan verifikasi 

lapangan yang hasilnya nanti diserahkan ke dinas. Nanti dinas yang 

menentukan apakah calon penghuni tersebut telah memenuhi syarat atau 

tidak. Terus, calon penghuni dipanggil untuk diberi arahan seputar 

Rusunawa. Kalau penghuni merasa cocok, selanjutnya dilakukan 

administrasi dan ada slip pembayarannya. Selanjutnya calon penghuni 

diajak melihat ruangan yang disediakan dan melakukan take in, dimana data 

saat masuk harus sama dengan data saat keluar. 

ADM4: Prosedurnya bisa dilihat di brosur. 

3.  Apakah ada kasus-kasus khusus terkait penghuni maupun calon penghuni? 

ADM1: Selama saya bekerja sebagai koordinator di sini tidak ada masalah 

kecuali untuk tunggakan bayaran. 

ADM4: Sejauh ini tidak ada. 

4.  Bagaimana sistem pembayaran Rusunawanya? 

ADM1: di awal perjanjian sewa menyewa, calon penghuni kita suruh 

menentukan sendiri mau bayar tiap tanggal berapa. Soalnya kan yang 

tinggal di sini nggak tentu kerjaannya, ada juga yang kerja serabutan. Jadi 

kita serahkan ke penghuni, yang penting sanggup bayar. Nanti, tiap jatuh 

tempo kita tagih, kalau belom ada biaya nanti seminggu sebelumnya harus 

ada pemberitahuan terlebih dahulu, nanti kita kasih tempo sanggupnya 

kapan. Biar sama-sama enak, kan gitu. 

ADM4: Ditariknya dari uang gajian. 

 

 

 

 

 



3. Penghuni PTS 1 

Prasetyo Heru Nugroho (Ketua Paguyuban Blok A) 

Kadarismanto 

Paryanto  

Ponimin 

1. Apa pekerjaan anda? 

Heru: Pegawai swasta 

Kadarismanto: Karyawan swasta 

Paryanto: THL BPKB Prov. DIY 

Ponimin: Buruh 

2. Sudah berapa lama menghuni rusunawa? Lantai berapa yang anda tempati? 

Heru: Sudah 2 tahun, awal masuk dilantai 5 tapi sekarang di lantai 3. 

Kadarismanto: Sudah sejak tahun 2014, di lantai 2. 

Paryanto: Baru seminggu, di lantai 3. 

Ponimin: Sudah 5 tahun, di lantai 4. 

3. Bagaimana menurut anda tentang fasilitas di Rusunawa ini?  

Heru: Fasilitas cukup memuaskan, keamanan terjaga. 

Kadarismanto: Fasilitas lengkap. 

Paryanto: Fasilitas standar memadai. 

Ponimin: Fasilitas standar, tidak ada kekurangan. 

4. Bagaimana menurut anda tentang pembayarannya terkait tarif sewa dan 

sistemnya? 

Heru: Harga sewa terjangkau. 

Kadarismanto: Cukup murah. 

Paryanto: Belum tau, soalnya masih baru. 

Ponimin: Cukup untuk yang kerja serabutan seperti saya. Meskipun gajian 

nggak tentu tapi belom pernah nunggak dan dipermudah juga 

pembayarannya. 

5. Adakah manfaat yang anda rasakan selama tinggal di Rusunawa? 

Heru: Bisa menabung. 

Kadarismanto: Jadi punya saudara yang banyak 

Paryanto: Ada pengalaman baru. 

Ponimin: Hidup jadi lebih mudah. 

6. Apa alasan anda tinggal di Rusunawa? 

Heru: Belum punya rumah. 

Kadarismanto: Belum punya rumah. 

Paryanto: Belum punya rumah sendiri, awalnya ikut tinggal di rumah orang 

tua, tapi nggak enak soalnya di sana sudah ada 3 KK. 

Ponimin: Belum punya rumah. Dulu pindah-pindah dari satu kontrakan ke 

kontrakan yang lain. 

7. Apakah anda pernah mengalami kesulitan selama tinggal di Rusunawa? 

Heru: Baik-baik saja. 

Kadarismanto: Tidak ada keluhan. 



Paryanto: Sejauh ini belum ada. 

Ponimin: Nyaman-nyaman saja, lingkungannya juga enak. 

 

4. Penghuni PTS 4 

Desi Riska Novianti (penghuni PTS IV untuk keluarga) 

Ahmad Chasby 

Naomi Zachry Wijaya 

Anggi Pratiwi (penghuni PTS IV khusus lajang) 

1. Apa pekerjaan anda? 

Desi: Swasta 

Ahmad: Wiraswasta 

Naomi: Swasta 

Anggi: Dosen 

2. Sudah berapa lama menghuni rusunawa? Lantai berapa yang anda tempati? 

Desi: 8 bulanan, di lantai 3. 

Ahmad: Sekitar setahun, di lantai 3. 

Naomi: 7 bulanan, di lantai 4.  

Anggi: 3 bulan, di lantai 2. 

3. Bagaimana menurut anda tentang fasilitas di Rusunawa ini?  

Desi: Cukup memadai.  

Ahmad: Cukup. 

Naomi: Fasilitasnya lengkap. 

Anggi: Fasilitas umum kurang lengkap. Seperti tempat sampah, adanya cuma 

tempat pembuangan yang di bawah. Sedangkan tiap lantainya kita harus 

nyediain tempat sampah sendiri. 

4. Bagaimana menurut anda tentang pembayarannya terkait tarif sewa dan 

sistemnya? 

Desi: Harga sewanya murah untuk fasilitas yang lengkap seperti ini. Dan 

pembayarannya juga lebih mudah karena pakainya perbulan. 

Ahmad: Murah. 

Naomi: Standar. 

Anggi: Ya, cukup murah. 

5. Adakah manfaat yang anda rasakan selama tinggal di Rusunawa? 

Desi: Bisa mandiri, lebih mudah mengurus keluarga tanpa campur tangan 

orang tua. Bisa menabung. Ada tetangga yang perduli juga.  

Ahmad: Nyaman.  

Naomi: Enak sih. 

Anggi: Lebih dekat ke tempat kerja, terbantu secara ekonomi, merasa aman 

juga soalnya ada satpamnya. 

6. Apa alasan anda tinggal di Rusunawa? 

Desi: Belum punya rumah 

Ahmad: Belum punya rumah 

Naomi: Pingin mandiri. 



Anggi: Alasan ekonomi. 

7. Apakah anda pernah mengalami kesulitan selama tinggal di Rusunawa? 

Desi: Sejauh ini baik-baik saja. 

Ahmad: Tidak ada. 

Naomi: Baik-baik saja, kalaupun ada respon dari pengelolanya cepat dalam 

bertindak. 

Anggi: Kalau kesulitan sih sebenarnya ga ada, cuma tentang peraturan 

nggak bolehin tamu masuk itu agak memberatkan. Soalnya kan saya di sini 

pekerja, jadi kalau dapet tamu pasti nggak jauh-jauh dari rekan kerja. Dan 

kalau teman kerja dateng pasti mau nyelesaiin tugas bareng, bukan cuma 

buat main doang, kalau mau main ya ngapain kan? Terus nanti repotnya itu 

harus bawa-bawa laptop ke aula, belom lagi data-data sama berkasnya. Kan 

repot kalau harus bolak balik bawa barang yang nggak sedikit. Mana 

aulanya juga nggak deket. Atau nggak keluarga yang dateng. Apalagi saya 

kan asalnya jauh, dari bandung pasti kalau keluarga dateng butuh nginep. 

Jadinya agak repot. Makanya di sini kurang diminati atau bahasa kasarnya 

nggak laku. Habisnya aturannya kayak di asrama, kalau gitu sekalian aja 

tinggal di asrama. Apalagi kan ini bangunannya masih baru, seharusnya 

pengelola itu pinter-pinter bikin peraturan biar rusunawanya laku dulu. 

Selain itu, syarat waktu mau masuk juga mbingungin. Di syarat kelengkapan 

berkas harus ada surat keterangan tidak memiliki rumah, tapi di situ nggak 

dijelasin tidak memiliki rumahnya di mana? Di tempat asalkah atau di 

tempat tinggal sebelumnya. Kan di sini banyak yang dari luar kota. Dulu 

saya minta surat keterangan dari lurah di daerah asal saya, tapi nggak di 

kasih. Ya gimana, orang saya di sana udah punya rumah, meskipun punya  

orang tua saya, tapi kan saya tinggalnya di situ juga. Akhirnya saya bikin 

surat keterangan tidak memiliki rumahnya di daerah kos sebelumnya, trus 

minta tanda tangan ke lurah yang ada di sana. Tapi, ada juga teman di 

kamar sebelah nyerahin surat keterangan tidak memiliki rumah di daerah 

asal, tapi diterima juga. Dan nggak gimana-gimana. Jadi agak bingung juga. 

Mungkin gara-gara itu banyak yang nggak jadi nyewa di Rusunawa. Orang 

belom masuk aja udah diribetin sama syarat-syarat yang banyak.  
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TERJEMAHAN 

No. 
Nomor 

Footnote 

Nomor 

Halaman 
Terjemah 

1 28 20 Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat. 

2 29 20 

Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud 

(tujuan) Asy-Syar’i, baik maksud yang berkaitan dengan 

ibadah maupun mu’āmalah („ādah). 

3 32 21 

Kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan Syāri’ Al-Islāmi 

(Allah SWT), dan tidak ada petunjuk khusus yang 

mengakuinya/membenarkannya atau menolaknya. 

4 33 21 
Pada dasarnya maṣ laḥ ah adalah ibarat dari (perbuatan) 

yang menarik manfa‟at atau menolak kemaḍ aratan. 

5 34 21 

Maṣ laḥ ah adalah ibarat dari (perbuatan) yang bermanfaat 

yang telah diperintahkan oleh Syāri’ yang Maha Bijaksana 

(Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta benda mereka. 

6 35 22 
Maṣ laḥ ah adalah memelihara tujuan dengan cara 

menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk. 

7 98 58 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-

Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua 

orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan 

tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan 

hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan 

diri. 

8 99 58 

Diriwayatkan dari Aisyah ra. dari Nabi saw. beliau 

bersabda, “Jibril selalu berwasiat kepadaku tentang 

tetangga sampai aku mengira ia akan menjadikannya ahli 

waris.” (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-78 

Kitab Adab bab ke-2 Bab Wasiat tentang Tetangga). 

9 102 60 
Sesuatu yang menjadi boleh sebab adanya suatu alasan, 

maka akan menjadi batal sebab hilangnya alasan tersebut. 

10 107 62 

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka 

berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh 

kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui. 

11 109 64 
Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada menarik 

kemaslahatan. 
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