
Persyaratan dan Tata Cara Penghunian Rusun

A. Persyaratan :

1. WNI, yang berdomisili dan berkedudukan di
2. Jumlah keluarga jiwa maksimal 4 orang yang terdiri dari suami, istri dan 2 orang anak 

(usia anak maksimal 14 tahun pada saat pertama menghuni)
3. Untuk yang belum berkeluarga, jumlah maksimal 3 orang dewasa yang sejenis
4. Memiliki pekerjaan tetap, baik bekerja di sektor formal maupun informal yang tergolong 

dalam masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan
5. Belum memiliki rumah tinggal tetap di Batam
6. Jangka waktu penghunian minimum 6 bulan dan maksimal 4 tahun dan dapat 

diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku
7. Sanggup dan bersedia mentaati tata tertib, peraturan dan ketentuan yang berlaku di 

rusunawa Pemko Batam

B. Tata Cara Penghunian
1. Mengajukan permohonan penghunian rusunawa secara tertulis kepada Kepala Dinas 

Tata Kota – Kota Batam 
yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Pengelola melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan pemohon, untuk 
menentukan pemohon yang memenuhi persyaratan 
rusunawa

3. Dasar penentuan seleksi terhadap pemohon diatur oleh Badan Pengelola Rusunawa 
Pemerintah Kota Batam.

PEMERINTAH KOTA BATAM

DDIINNAA
Kantor Dinas Bersama. Jalan Engku Putri No. 17
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WNI, yang berdomisili dan berkedudukan di Batam (diutamakan)
Jumlah keluarga jiwa maksimal 4 orang yang terdiri dari suami, istri dan 2 orang anak 
(usia anak maksimal 14 tahun pada saat pertama menghuni)
Untuk yang belum berkeluarga, jumlah maksimal 3 orang dewasa yang sejenis

tetap, baik bekerja di sektor formal maupun informal yang tergolong 
dalam masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan
Belum memiliki rumah tinggal tetap di Batam
Jangka waktu penghunian minimum 6 bulan dan maksimal 4 tahun dan dapat 

ai peraturan yang berlaku
Sanggup dan bersedia mentaati tata tertib, peraturan dan ketentuan yang berlaku di 
rusunawa Pemko Batam

Mengajukan permohonan penghunian rusunawa secara tertulis kepada Kepala Dinas 
Kota Batam melalui Kepala Badan Pengelola Rusunawa dan mengisi formulir 

yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
Pengelola melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan pemohon, untuk 
menentukan pemohon yang memenuhi persyaratan yang akan menempati unit hunian 

Dasar penentuan seleksi terhadap pemohon diatur oleh Badan Pengelola Rusunawa 
Pemerintah Kota Batam.

PEMERINTAH KOTA BATAM

AASS TTAATTAA KKOOTTAA
Kantor Dinas Bersama. Jalan Engku Putri No. 17 – Batam Centre

Telp. (0778)  9 1 3 1 2 0 7
BATAM
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Jumlah keluarga jiwa maksimal 4 orang yang terdiri dari suami, istri dan 2 orang anak 

Untuk yang belum berkeluarga, jumlah maksimal 3 orang dewasa yang sejenis
tetap, baik bekerja di sektor formal maupun informal yang tergolong 

Jangka waktu penghunian minimum 6 bulan dan maksimal 4 tahun dan dapat 

Sanggup dan bersedia mentaati tata tertib, peraturan dan ketentuan yang berlaku di 

Mengajukan permohonan penghunian rusunawa secara tertulis kepada Kepala Dinas 
melalui Kepala Badan Pengelola Rusunawa dan mengisi formulir 

yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
Pengelola melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan pemohon, untuk 

yang akan menempati unit hunian 

Dasar penentuan seleksi terhadap pemohon diatur oleh Badan Pengelola Rusunawa 


