
Keterangan Saksi Ahli - Triana
Tentang Tata Laksana Pembentukan P3SRS Komersial Campuran

CAMBRIDGE CONDOMINIUM - MEDAN
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 

Perkara Perdata No.597Pdt.G/2013/PN.MEDAN

Pemilik dan Penghuni  (Penggugat) 
melawan 

PT. GMTS / Developer (Tergugat I), 
Notaris Roosmidar (Tergugat II) dan 

Pemkot Medan (Turut Tergugat),

POKOK PERMASALAHAN: 

“TATA LAKSANA PEMBENTUKAN”

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN  
HUNIAN DAN NON HUNIAN CAMBRIDGE CONDOMINIUM 

    ====================

Memperhatikan Undang – Undang Perumahan: 

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
Sebagai pengganti UU nomor 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun:

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP - Pasal 118 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

2. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau 
belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. 

2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988   

Tentang: Rumah Susun

3. Keputusan Menpera Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995

Tentang: PEDOMAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN ANGGARAN DASAR DAN 
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN

4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 

TENTANG:  TATA LAKSANA PEMBENTUKAN 
PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN SEDERHANA MILIK
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Bab I – Landasan hukum

• 1-   Bahwa Peraturan yang berlaku tentang Pembentukan PPPSRS ada 4 yaitu Undang- Undang 
Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 16 Tahun 
1985,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun 1988  Tentang  Rumah Susun,  Keputusan  Menteri 
Perumahan Rakyat  Nomor  06/KPTS/BKP4N/1995 Tentang  Pedoman Pembuatan Akta Pendirian 
Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Perhimpunan  Penghuni  Rumah  Susun  dan 
Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor  :  15/PERMEN/M/2007, 
Tentang Tata Laksana Pembentukan PPRS; --------------------------------------------------------------

 

• 2-   Bahwa  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011,  Peraturan  Pemerintah 
Nomor  4  Tahun  1988  dan  Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor  : 
15/PERMEN/M/2007 tetap berlaku sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2011 (Psl:118);----------------------------------------------------------------------------------------- 

• 3-  Bahwa  dalam  hal  pelaksanaan  pembentukan  PPPSRS,  Pemerintah  harus  menjadikan 
pertimbangan/berpedoman  pada   Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor  : 
15/PERMEN/M/2007, sebagai pendukung peraturan ; --------------------------------------------------------------

• 4-  Bahwa  dalam  proses  pembentukan  PPPSRS,  sebelum  pemilihan  dewan  pengurus,  terlebih 
dahulu dilakukan persetujuan atas akta pendirian, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga yang 
wajib mengikuti pedoman Keputusan Menpera Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 Tentang: PEDOMAN 
PEMBUATAN  AKTA  PENDIRIAN  ANGGARAN  DASAR  DAN  ANGGARAN  RUMAH  TANGGA 
PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN------------------------------------------------------------------------

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 :Agenda Musyawarah Pasal 13 
(1)  Agenda musyawarah untuk membahas dan memutuskan : 

1. pemilihan pimpinan rapat; 
2. pengesahan tata tertib dan jadual acara musyawarah; 
3. persetujuan atas naskah akta pendirian dan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) 

PPRS; 
4. pengesahan susunan organisasi dan uraian tugas pengurus PPRS; 
5. pengesahan program kerja pengurus PPRS; 
6. pemilihan dewan pengurus. 

Keputusan Menpera Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 – Menetapkan:
KEDUA: Pedoman ini berlaku untuk Rumah Susun Hunian dan Rumah Susun Bukan Hunian serta Rumah  
Susun  yang  digunakan  secara  campuran  (hunian,  pertokoan,  dan  perkantoran)  dengan  penyesuaian  
seperlunya. 
KETIGA: Setiap adanya pembentukan,  pembuatan, dan pengesahan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan  
Anggaran  Rumah  Tangga  Perhimpunan  Penghuni  Rumah  Susun  wajib  mengikuti  pedoman  yang  telah  
ditetapkan dalam Keputusan ini. 

====================
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Bab II –     Ketentuan UMUM  

1. Hak suara

• -  Bahwa  Dalam hal 'Pembentukan P3SRS',  yang memiliki  hak suara adalah  “Pemilik” 
yang telah menghuni dengan metode satu nama satu suara. Hak suara dibatasi dan diatur 
dalam   azas  “keanggotaan”  Perhimpunan,  dimana  1  identitas  nama  mendapat  satu 
keanggotaan  sehingga  memiliki  satu  suara  dengan  penjelasan  dari  UU  nomor  20  sbb: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UU RI Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 74 (1) Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS. 
UU RI Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 74 Ayat (2) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik sarusun. Dengan 
penjelasan: Kuasa dari pemilik kepada penghuni terbatas pada hal penghunian, misalnya, dalam hal 
penentuan besaran iuran untuk keamanan, kebersihan, atau sosial kemasyarakatan. 

Yang dimaksud dengan “setiap anggota berhak memberikan satu suara” adalah apabila sarusun telah 
dihuni, suara pemilik dapat dikuasakan kepada setiap penghuni sarusun. Apabila sarusun belum dihuni, 
setiap nama pemilik hanya mempunyai satu suara walaupun pemilik yang bersangkutan memiliki lebih 
dari satu sarusun. 

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 TENTANG TATA 
LAKSANA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN SEDERHANA MILIK(3) 
Pasal 19 : Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap sarusun milik 
mempunyai satu suara. 

2. Hak suara memilih dan dipilih 

• -  Bahwa pemilik dan penghuni rumah susun yang menghadiri rapat mempunyai hak yang berbeda,  
ada pemilik yang mempunyai hak memilih tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih, ada juga pemilik 
selaku penghuni yang mempunyai hak memilih dan dipilih apabila mempunyai KTP di rumah susun 
tersebut,  sedangkan  penghuni  yang  bukan  pemilik,  maka  ia  mempunyai  hak  memilih  apabila 
mendapat kuasa dari pemilik dan ia tidak mempunyai hak untuk dipilih;---------------------------------------- 

Pemilik yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih : Pemilik yang juga penghuni 
Pemilik yang memiliki hak memilih tanpa hak dipilih : Pemilik namun bukan penghuni
Penghuni yang memiliki Hak memilih tanpa hak dipilih : Penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik 

   setelah P3SRS terbentuk

3. Metode Perhitungan Hak Suara   (  NPP atau 1 Nama 1 Suara)  

-  Bahwa dalam hal musyawarah pertama pembentukan P3SRS, maka wajib berpedoman 
pada  Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor:  15/PERMEN/M/2007  TENTANG TATA  
LAKSANA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN SEDERHANA MILIK ; seharusnya 
musyawarah  tersebut  bertemakan “pembentukan”  maka  mendata  dan  mensyahkan  daftar 
anggota  PPPSRS  yang  akurat  sangat  penting;  Sehingga  pemungutan  suarapun   dalam 
pemilihan pengurus yang pertama kali adalah memakai hak suara anggota yaitu satu nama 
satu suara. Pemakaian NPP didalam pembentukan adalah suatu kesalahan-----------------------
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Bab II –     Ketentuan UMUM  

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 TENTANG TATA 
LAKSANA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN SEDERHANA MILIK(3) 
Pasal 19 : Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap sarusun milik 
mempunyai satu suara. 

b. Dalam hal setelah P3SRS telah terbentuk, maka peraturan yang dipakai berpedomankan 
pada UU RI nomor 20 tahun 2011 pasal 77 yang mana selama ini telah terjadi perselisihan 
penafsiran di lapangan tentang Hak Pemilihan,  hal  ini  diperlukan adanya PP baru dalam 
penegasan Hak pemilihan ini sebagai Hak Hunian---------------------------------------------------

 

4. Peserta Musyawarah/Keanggotaan dan Surat Kuasa

• -  Bahwa perhimpunan terbentuk dari dasar 'keanggotaan' bukan jumlah unit kepemilikan. Setiap 
satu  identitas  penghuni memperoleh  satu  keanggotaan dalam perhimpunan  dan  satu  suara. 
Sehingga seseorang bila memiliki lebih dari 1 unit, tetap 1 nama = 1 keanggotaan = 1 suara. Kecuali 
unit  tersebut  telah  dihuni  sehingga  dapat  mengdaftarkan  anggota  baru  melalui  kuasa 
kepemilikannya-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• -   Bahwa  Surat Kuasa hanya dapat diberikan kepada Penghuni, sesuai penegasan surat dari 
kepala  Biro  Hukum  Kementerian  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  tertanggal  12 
November 2013 nomor 333/sm.2/um.01.03/11/2013 dan -------------------------------------------

UU RI Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah SusunPasal 74 (2) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik sarusun. 

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 TENTANG TATA LAKSANA 
PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN SEDERHANA MILIK - Peserta Musyawarah 
Pasal 11 (1) Peserta musyawarah adalah seluruh pemilik dan/atau penghuni yang memperoleh 
surat kuasa dari pemilik. 

Keputusan Menpera Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995
Tentang: PEDOMAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN 
RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN  BAB (VI). KEANGGOTAAN DAN 
DAFTAR ANGGOTA – Pasal (1)Keanggotaan: 

a.Yang dapat menjadi anggota Perhimpunan Penghuni Rumah Susun 

adalah  subyek  hukum  yang  memiliki,  atau  memakai,  atau  menyewa,  atau  menyewa  beli  
(termasuk sewa guna usaha) atau yang memanfaatkan satuan rumah susun yang berkedudukan  
sebagai penghuni di lingkungan rumah susun tersebut; 

b. Keanggotaan Perhimpunan Rumah Susun diwakili oleh kepala keluarga satuan rumah susun,  
dan  mulai  berlaku  sejak  penghuni  sebagaimana dimaksud dalam butir  1  angka IV ini  telah  
tercatat dalam daftar penghuni dan/atau telah berdomisili di lingkungan rumah susun tersebut  
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 
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 5. Syarat Pengurus P3SRS: Pengurus Wajib Berdomisili, BerKTP, dan Bersatus Penghuni

• -  Bahwa semangat dari PPPSRS adalah pengurus itu dari warga, oleh warga dan untuk warga, oleh 
karena  itu  pengurus  PPPSRS  harus  mempunyai  KTP  di  lingkungan  rumah 
susun ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keputusan  Menpera  Nomor  06/KPTS/BKP4N/1995;  X.  SUSUNAN  ORGANISASI,  PERSYARATAN,  
WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENGURUS :Susunan Organisasi 
Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Perhimpunan Penghuni ialah para penghuni atau para wakilnya  
yang sah menurut hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945; 
2. Berdomisili di lingkungan Rumah Susun yang dimaksud; 
3. Berstatus sebagai penghuni yang sah di lingkungan rumah susun tersebut; 
4. Memiliki kartu penduduk yang sah di lingkungan rumah susun tersebut; 

• Bahwa yang dapat  menjadi  pengurus  PPPSRS harus  mempunyai  KTP di  rumah susun,  sesuai 
dengan falsafahnya adalah harus orang yang tinggal di lingkungan rumah susun, karena pengurus 
PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik atau penghuni yang berkaitan dengan 
pengelolaan  kepemilikan  benda  bersama,  bagian  bersama,  tanah  bersama  dan  penghunian. 
Pengurus PPPSRS adalah perwakilan ditunjuk yang dekat  dengan warga disana dan kalau ada 
masalah maka pengurus dapat segera tahu, hal tersebut menjadi sangat penting, dalam prakteknya 
apabila  timbul  masalah  dan  pengurus  tidak  tinggal  di  lingkungan  itu  akan  sulit  untuk 
menyelesaikannya;------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• -   Bahwa sebelum mengesahkan suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari  suatu 
PPPSRS, Notaris dan pemerintah harus tetap meneliti hal-hal yang harusnya diteliti, misalkan KTP 
para pengurus PPPSRS;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Walk Out, 

Tugas dan Kewajiban Notaris, Pengembang dan Pemkot selaku Pembina:

• -   Bahwa peran Notaris dalam rapat - mencatat jalannya rapat, membuat daftar absen, memeriksa 
dan melaporkan jumlah anggota/penghuni, jumlah yang hadir, siapa yang hadir dan siapa yang walk 
out  dan karena apa sampai  walk out,  hal ini sebagai pertimbangan bagi pemerintah apakah akan 
menerbitkan surat  keputusan  atau tidak.  Melakukan pemeriksaan keabsyahan undangan sesuai 
daftar data penghuni, pemeriksaan identitas KTP pengurus. 

• -  Bahwa  Notaris  wajib  melakukan  perhitungan  suara  kembali  bila  jalannya  sidang  sebelum 
pemilihan terjadi walk out untuk kepentingan jumlah kuorum suara.  Hak suara peserta yang walk 
out bukan karena perselisihan dasar hukum, disamakan dengan pemilik atau penghuni yang tidak 
hadir  yaitu dianggap setuju dengan keputusan rapat. Sehingga peserta yang walk out  ini  dapat 
menimbulkan  terjadinya tidak  kuorum suara sehingga memiliki  potensi  penundaan musyawarah 
untuk mencapai kuorum suara. 
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Bab II –     Ketentuan UMUM  

• -   Bahwa dalam suatu kasus apabila dalam suatu rapat pembentukan PPPSRS tidak tercapai titik 
temu, dari awal pimpinan rapat harus mengumumkan syarat-syarat rapat, menentukan kuorum yang 
harus tercapai dari peserta yang hadir. Apabila yang diundang 500 orang dan ternyata yang hadir  
hanya tinggal 100 orang maka kuorum yang terpenuhi adalah 2/3 dari 100 orang yang hadir. Dan hal 
tersebut harus dicantumkan dalam Akta Notaris. ---------------------------------------------------------------------  

• -   Bahwa  tidak  ada  aturannya  melarang  adanya  pembentukan  PPPSRS  lebih  dari  1  (satu), 
pemerintah dapat  mengeluarkan surat  keputusan untuk pengurus PPPSRS yang lebih  dari  satu 
dengan  syarat  lahan  apartemen  sangat  luas,  atau  pengurus  PPPSRS  mengurus  lahan  yang 
berbeda, misalkan untuk toko atau mengurus rumah susun yang berbeda, misalkan untuk pertokoan 
dan rumah susun komersial dalam 1 lahan; ----------------------------------------------------- 
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Bab III – Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan PPPSRS 

• -   Bahwa  prosedur  pembentukan  pengurus  PPPSRS  dari  awal  yaitu  pertama  setelah  pelaku 
pembangunan  selesai  membangun  maka  harus  ada  sertifikat  layak  huni  dan  baru  bisa 
disosialisasikan oleh pengembang dengan melibatkan organisasi sosial masyarakat dalam rangka 
Pembentukan persiapan panitia musyawarah. Sosialisasi dan Persiapan ini dilakukan dalam waktu 
selambatnya satu  tahun  sejak  sarusun  pertama  diserahkan.  Setelah  itu  harus  terbentuk  panitia 
musyawarah. Tahap kedua adalah Pembentukan Panitia Musyawarah difasilitasi dan dibiayai oleh 
pengembang,  yang  kemudian  panitia  musyawarah  ini  yang  akan  melakukan  sosialisasi  adanya 
pembentukan PPPSRS. Panmus harus meminta pelaku pembangunan untuk menyerahkan nama-
nama  pemilik  dari  tower  agar  bisa  didata  oleh  Panmus  untuk  kepentingan  undangan  dan 
keanggotaan. Tahap ketiga Panmus membuat agenda rapat dan apa saja yang akan dibicarakan 
dirapat tersebut. Tahap keempat baru diadakan rapat, semua pemilik dan penghuni diundang oleh 
Panmus, dibuatkan daftar hadir dan apabila penghuni bukan pemilik maka harus mempunyai surat 
kuasa dari pemilik untuk menghadiri rapat. Selain dihadiri  oleh pemilik dan penghuni, yang harus 
hadir adalah pemerintah (Kementerian Perumahan dan Dinas Perumahan), pengembang dan pelaku 
pembangunan selaku “peninjau” serta Notaris yang diperlukan untuk mencatat jalannya rapat dan 
sebagai saksi  untuk daftar  hadir.  Selanjutnya rapat dibuka, Panmus menyiapkan draft  Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selain itu juga dibuat syarat-syarat rapat (tata tertib), dan baru 
dipilih ketua yang akan memimpin rapat.  Semua itu harus dicatat oleh Notaris dan dicatatkan dalam 
sebuah Akta Berita Acara;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

• -   Bahwa jika dalam rapat pertama tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 60 menit 
dan setelah itu dilanjutkan lagi, dan ternyata tetap tidak memenuhi kuorum maka ditunda 60 menit  
lagi. Kalau tetap tidak memenuhi kuorum maka rapat ditunda dengan rentang waktu 30 hari dan 
Panmus akan mengulang lagi proses rapat dengan membuat undangan dan disosialisasikan lagi. 
Setelah rapat kedua diadakan kembali  maka apabila tetap tidak memenuhi kuorum, ketua rapat 
dapat mengambil keputusan;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

• -  Bahwa yang harus dibahas terlebih dahulu adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 
baru  melakukan  pemilihan  pengurus  PPPSRS,  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga 
adalah program untuk jangka panjang sedangkan pengurus mempunyai jangka waktu tertentu yaitu 
3 tahun;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tugas  dan  Kewajiban  Pengembang  :  Pendataan,  Sosialisasi  dan  pembiayaan  pembentukan  
Panitia Musyawarah, bukan pembentukan PPPSRS

• Bahwa pengembang memiliki 2 kewajiban utama. Kewajiban adalah suatu tanggung jawab 
yang berbeda dengan hak. Artinya dalam hal pengembang dengan sengaja atau tidak sengaja 
melalaikan dan mengabaikan kewajiban,  dengan berjalannya waktu sesuai ketentuan UU 
dan melalui permintaan dari warga yang diabaikan, maka warga dengan bantuan pemerintah 
dan  organisasi  sosial  kemasyarakatan  atau  profesional,  dapat  melaksanakan  kewajiban 
tersebut  untuk memenuhi  dan menjaga  kebutuhan hidup yang harmonis  serta  memenuhi 
ketentuan  UU  tentang  kewajiban  pembentukan  PPPSRS  oleh  pemilik.  Terlampir  surat 
tegoran dari  DPD RI atas  kesalahpenafsiran  yang sering dilakukan dengan sengaja oleh 
pengembang dalam penerapan pada warga yang belum mengerti undang -undang perumahan 
ini. 
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Bab III – Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan PPPSRS 

1.  Kewajiban memfasilitasi  “persiapan”  pembentukan  PPPSRS   bukan  pembentukan  
PPPSRS melalui tahapan “persiapan” sbb:-----------------------------------------------------------

a. Pelaku pembangunan wajib melakukan “sosialisasi dan pendataan” pemilik dan penghuni 
untuk  kepentingan  pembentukan  P3SRS dimana  data  akurat  akan dipakai  sebagai  dasar 
penyelenggaraan,  daftar  undangan,  hak  suara,  identitas  hak  kehadiran,  dan  menjadi  aset 
milik bersama P3SRS yang dapat diperlihatkan /dimiliki oleh setiap anggota-------------------

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 TENTANG TATA LAKSANA 
PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN SEDERHANA MILIK - 
BAB III PERSIAPAN PEMBENTUKAN PPRS  -Bagian Pertama Umum Pasal 4 
Persiapan pembentukan PPRS dilakukan melalui tahapan : 

1. sosialisasi ke penghuni; 
2. pendataan pemilik dan/atau penghuni; 
3. pembentukan panitia musyawarah; 
4. tugas panitia musyawarah; 
5. kegiatan panitia musyawarah. 

Pendataan Penghuni - Pasal 6 (1) Pendataan penghuni atas sarusun milik dilakukan oleh pelaku 
pembangunan sesuai prinsip kepenghunian yang sah.
(4) Pendataan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pelaku 
pembangunan dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan musyawarah penghuni. 

b.  Pelaku  Pembangunan  berkewajiban  memfasilitasi  pendanaan  penyelenggaraan 
pembentukan panitia musyawarah maksimal 1 tahun sejak penyerahan sarusun yang pertama 

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 TENTANG TATA LAKSANA 
PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN SEDERHANA MILIK - Pembentukan Panitia 
Musyawarah Pasal 7 
(1) Pelaku pembangunan memfasilitasi penyelenggaraan pembentukan panitia musyawarah. 
(2) Pembentukan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan maksimal 1 
(satu) tahun sejak penyerahan sarusun milik yang pertama. 
(3) Biaya penyelenggaraan pembentukan panitia musyawarah yang pertama kali dibebankan kepada 
pelaku pembangunan. 

2. Pengembang selaku Pembina adalah melakukan pembinaan dalam proses pelaksanaan 
Pembentukan P3SRS dan menjaga kehormonisan P3SRS yang sesuai perundang-undangan. 
Bukan selaku pengurus PPPSRS------------------------------------------------------------------------
 

Penyelenggaraan Musyawarah Pembentukan PPPSRS

• - Bahwa “Penyelenggaraan Musyawarah” melalui  undangan resmi wajib  dilakukan oleh 
“Panitia Musyawarah”  yang merupakan pemilik dan penghuni. Pengembang tidak berhak 
mengundang  dan  menyelenggarakan  musyawarah  pembentukan  perhimpunan  warga 
(PPPSRS).  Bahwa  kedaulatan  hak  suara  dan  penyelenggaraan  musyawarah  untuk 
kepentingan  warga  sendiri  dalam  pembentukan  suatu  perhimpunan  serta  penetapan 
Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  seharusnya  adalah  di  tangan  warga  itu 
sendiri.----------------------------------------------------------------------------------------------------8
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Bab III – Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan PPPSRS 

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 TENTANG TATA LAKSANA 
PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN SEDERHANA MILIK -
Tugas Panitia Musyawarah 
Pasal 8 (1) Panitia musyawarah bertugas menyelenggarakan musyawarah dan bertanggung jawab 
kepada pemilik dan/atau penghuni.

Pelaksanaan Musyawarah 
Pasal 10 (1) Panitia musyawarah mengundang secara resmi seluruh pemilik dan/atau penghuni 
yang memegang surat kuasa dari pemilik untuk menghadiri musyawarah. 

Hak Suara/kehadiran  Pelaku Pembangunan adalah sebagai ”Peninjau” dalam Musyawarah 
Pembentukan PPPSRS

• - Bahwa dalam hal Musyawarah Pembentukan PPPSRS, pelaku pembangunan sudah tidak 
menfasilitasi acara musyawarah yang diselenggarakan oleh Panitia Musyawarah, dan hadir 
hanya sebagai  peninjau melalui  undangan dari  panitia  penyelenggara  yang mana sudah 
tidak memiliki hak suara tetapi hak berbicara untuk didengarkan saja. Pelaku Pembangunan 
tidak boleh  menguasai  panggung/  menjadi  tuan rumah,  atau menjadi  bagian dari  panitia 
penyelenggara----------------------------------------------------------------------------------------------

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 TENTANG TATA LAKSANA 
PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN SEDERHANA MILIK - Bagian Kedua 
Peserta Musyawarah Pasal 11 
(1)  Peserta musyawarah adalah seluruh pemilik dan/atau penghuni yang memperoleh surat kuasa dari 
pemilik. 
(2)  Pelaku pembangunan, wakil dari instansi pemerintah serta organisasi/lembaga yang bergerak dalam 
bidang rusunami dapat menjadi peninjau pada musyawarah sesuai undangan panitia. 
(3)  Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki hak suara tetapi hanya memiliki hak bicara.  

Permasalahan Perumahan

Penanganan  atas  kelalaian  dan  permasalahan  yang  timbul  dimana  terjadinya  pelanggaran  surat 
kuasa  dan pengurus  yang tidak sesuai  Undang -Undang nomor 20 tahun 2011, telah  dilakukan 
mediasi  dengan hasil   kesimpulan  untuk  membubarkan pengurus  P3SRS yang ada,  melakukan  
pemilihan ulang dan mencabut SK lama pada: 
Rapat Konsultasi DPR -RI tanggal 25 Februari 2014 dan 
Rapat Konsultasi Gubernur DKI tanggal 13 Mei 2014
 
=====================================================
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Bab IV – Kesimpulan Penyimpangan UU Perumahan 

Kesimpulan atas penyimpangan UU 
dalam pelaksanaan Pembentukan PPPSRS Cambridge Condominium : 

1. Pelaku Pembangunan belum melakukan kewajiban :
a. Penyediaan pendataan pemilik dan penghuni termasuk peta pertelaan (untuk kepentingan 
serah terima tanah dan bangunan milik bersama nantinya) yang diserahkan kepada warga 
untuk kepentingan persiapan pembentukan PPPSRS. 
b. Belum memfasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembentukan Panitia Musyawarah
c. Belum terbentuknya Panitia Musyawarah yang disyaratkan dalam waktu 1 tahun sejak 
penyerahan sarusun milik pertama.

2. Undangan Pembentukan PPPSRS yang diselenggarakan oleh pelaku pembangunan melalui 
surat undangan pelaku pembangunan telah meniadakan hak dan kedaulatan warga dalam 
pembentukan perhimpunan sendiri dan penentuan aturan rumah tangga sendiri. Seharusnya 
Pelaku  Usaha  hanya  sebagai  peninjau  yang  mendapat  undangan  dari  Panitia 
Musyawarah/Penyelenggara-----------------------------------------------------------------------------

3. Memandang  Cambridge  merupakan  bagian  dari  sarusun  Hunian  yang  berkewajiban 
pengurus dipilih dari penghuni, maka telah terjadi kesalahan penunjukan pengurus PPPSRS 
yang tidak ber KTP/domisili-----------------------------------------------------------------------------

4. Sebagai Musyawarah pertama dalam pembentukan PPPSRS yang wajib berpedoman pada 
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN SEDERHANA MILIK ; pemunggutan suara 
dalam pemilihan pengurus yang pertama kali adalah memakai hak suara anggota yaitu satu 
nama satu suara. Pemakaian NPP didalam pembentukan PPPSRS adalah suatu kesalahan-----

5. Telah terjadi kesalahan dalam hal surat kuasa.  Dimana surat kuasa hanya dapat diberikan  
kepada penghuni untuk kepentingan pendaftaran pembentukan keanggotaan PPPSRS; yang 
oleh perwakilan/kuasa pengembang bukan pemilik dan penghuni dipakai sebagai hak suara 
memilih dan dipilih.---------------------------------------------------------------------------------------

6. Pengembang  sebagai  penyelenggara  (telah  menlanggar  hak  kedaulatan  warga)  belum 
menyerahkan  Notulen  Rapat,  Akta  Pendirian,  AD dan  ART serta  lampiran  daftar  hadir/ 
anggota dan surat kuasa serta copy KTP pengurus (untuk Notaris)  yang seharusnya menjadi 
hak milik anggota dan peserta yang hadir. ------------------------------------------------------------

7. Diduga telah  terjadi kesalahan pengesyahan keanggotaan yang belum bisa dipastikan karena 
sampai saat ini belum diberikannya notulan rapat, daftar hadir/anggota yang terbentuk sesuai 
akta pendirian,  dengan dugaan  kesalahan: -----------------------------------------------------------
a. Adanya pemilik yang memiliki lebih dari satu unit yang belum dihuni dan memakai lebih 
dari satu hak suara; yang semestinya adalah terdaftar hanya dengan satu identitas = satu 
keanggotaan = satu suara. Sehingga adanya surat kuasa yang cacat hukum dan hak suara 
yang cacat hukum--------------------------------------------------------------------------------------10
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Bab IV – Kesimpulan Penyimpangan UU Perumahan 

b. Hak suara yang salah. Pemilik yang juga menghuni memiliki hak suara yang berbeda 
dengan Pemegang kuasa dalam pembentukan keanggotaan dan pemilihan pengurus PPPSRS

8. Dengan  timbulnya  permasalahan  point  nomor  7  tersebut  di  atas,  maka  akan  terjadi 
perubahan  kuorum  suara.  Dan  penentuan  kuorum  suara  pemilihan  yang  berpotensi 
kesalahan---------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Pemerintah dan Notaris tentunya akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengesyahan 
atas pelanggaran -pelanggaran  yang timbul dalam pelaksanaan pembentukan PPPSRS.------- 

Saran: 

Untuk menjaga nilai “Kedaulatan”, “Hak kepemilikan dan penghunian, dan  Hak Azasi Manusia” 
serta  kepentingan  berkehidupan  harmonis,  perlu  diselenggarakan  kembali  secara  musyawarah 
persiapan pembentukan, panitia musyawarah dan pembentukan PPPSRS sesuai dengan mekanisme 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

11

Perkara Perdata No.597Pdt.G/2013/PN.MEDAN Gugatan Cambridge Condominium tentang 
Tata Laksana Penyelenggaraan Pembentukan PPPSRS


