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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer yang wajib dibutuhkan oleh 

setiap orang. Kebutuhan tempat tinggal juga merupakan hak yang paling mendasar dan 

hal tersebut diakui dalam Pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan 

tersebut menetapkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka negara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak 

terhadap tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau. Dalam hal ini, 

Pemerintah wajib mengupayakan kebutuhan perumahan yang layak bagi warga negara 

semaksimal mungkin. 

Kewajiban Pemerintah dalam penyediaan tanah bagi sarana umum tersebut tidak 

dapat dilepaskan dari kedudukan Pemerintah sebagai badan penguasa atas seluruh 

tanah yang berada di Indonesia. Kekuasaan negara yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut adalah kekuasaan mengatur pengelolaan 

fungsi, bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya. Hak menguasai dari negara ini adalah untuk mencapai sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.1 Kekuasaan 

mengatur ini meliputi baik tanah-tanah yang telah dilekati oleh seseorang atau badan 

hukum maupun termasuk yang belum, sehingga tanah-tanah yang telah dilekati 

                                                 
1 Harun Al Rashid, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya), (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1987), 22. 
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seseorang atau badan hukum adalah juga termasuk dalam wewenang pengaturan 

kekuasaan negara.2 

Negara selaku badan penguasa dalam pelaksanannya dapat pula melimpahkan 

wewenang menguasai tersebut kepada Gubernur Kepala Derah Tingkat I untuk tingkat 

propinsi, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Bupati untuk tingkat 

kotamadya/kabupaten dan Camat Kepala Wilayah untuk tingkat kecamatan.3 Melalui 

hak menguasai dari negara inilah maka negara selaku badan penguasa akan dapat 

senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang 

angkasa serta kekayaan alam sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Dalam 

hal ini, negara berhak untuk selalu campur tangan dengan pengertian bahwa setiap 

pemegang hak atas tanah tidaklah akan terlepas dari hak menguasai negara. Hal ini 

dikarenakan kepentingan nasional berada di atas kepentingan individu atau 

kepentingan sekelompok, meskipun tidak berarti bahwa kepentingan individu atau 

kelompok itu dapat dikorbankan begitu saja dengan dalih kepentingan umum. 

Salah satu fungsi tanah adalah diperuntukkkan bagi perumahan, namun pada saat 

ini, kebutuhan terhadap perumahan berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah 

yang ada. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2011 sampai dengan 2013 backlog 

terus bertambah dan angka backlog tahun 2013 mencapai 12 juta unit, sedangkan 

supply produksi rumah 250.000 sampai dengan 400.000 unit per tahun berdasarkan 

studi Bank Dunia.4  

                                                 
2 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, (Bandung: 
Alumni, 1993), 3. 
3 Ibid, 4. 
4 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pembangunan Perumahan, Tantangan, Visi dan 
Arahan Program, (Jakarta: Bappenas, 2013), 3. 
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Manusia sejak lahir sampai meninggal masih membutuhkan tanah. Akibat dari 

kebutuhan akan tanah tersebut dapat menimbulkan banyak permasalahan baru di 

bidang pertanahan, khususnya penguasaan dan pemilikan atas tanah, sebab kebutuhan 

akan lahan/bidang tanah terhadap pesediaan lahan/bidang tanah tidak akan pernah 

berimbang. Dalam rangka menghadapi dan mengatasi seperti itu, maka perlu 

dilakukan penataan pemanfaatan dan pemilikan atas tanah yang tertib, teratur, adil dan 

kepastian hukum.5 

Berkaitan dengan kondisi ketersediaan tanah untuk membangun rumah tinggal bagi 

masyarakat saat ini sangat terbatas membuat setiap orang semakin sulit mendapatkan 

tanah sebagai tempat tinggal. Dalam upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut, 

maka Pemerintah telah berupaya untuk memanfaatkan setiap tanah yang ada untuk 

pembangunan perumahan yang dapat menampung perumahan bagi banyak orang. 

Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui pembangunan rumah susun sebagai 

bagian dari pembangunan perumahan. Pembangunan rumah susun terlihat secara fisik 

karena pembangunan vertikal akan lebih tinggi daripada pembangunan horizontal. 

Pembangunan sejenis ini dirancang mengingat semakin terbatasnya lahan yang 

tersedia. Setiap tanah yang tersedia dimanfaatkan seefisien mungkin sehingga 

mencapai tujuan yang berdayaguna dan berhasil guna. Pembangunan rumah susun 

tersebut umumnya dijumpai di kota-kota besar yang terdesak oleh semakin sempitnya 

lahan. Melalui rancangan rumah susun, maka pembangunan ini diharapkan dapat 

menjadi pendorong pembangunan di perkotaan.  

Ditinjau dari fungsinya, pembangunan rumah susun juga merupakan salah satu 

bentuk kebijakan di bidang pertanahan. Kebijakan di bidang pertanahan ditujukan 

                                                 
5 A.A. Andi Pajitno, Pengetahuan praktis tentang apa dan siapa PPAT, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 2. 
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untuk mencapai 3 (tiga) hal pokok yang saling melengkapi, yaitu efisiensi dan 

pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, pelestarian lingkungan dan pola penggunaan 

tanah yang berkelanjutan. Untuk tercapainya efisiensi, dapat ditempuh berbagai 

pendekatan dengan berpihak pada aspek urgensi, konsistensi dan risiko.6 Dalam hal 

ini, pembangunan rumah susun juga diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan 

kualitas pemukiman yang layak di tengah-tengah sempitnya lahan yang ada dengan 

mempertimbangkan aspek urgensi, konistensi dan risiko tersebut. 

Ditinjau dari aspek hukum, pengaturan tentang rumah susun di Indonesia pada 

mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. 

Peraturan ini selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 

Tentang Rumah Susun. Revisi atas peraturan tersebut dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan setiap orang dan partisipasi masyarakat serta tanggung jawab dan 

kewajiban negara dalam pengelolaan rumah susun, sebab penyelenggaraan rumah 

susun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah 

Susun dianggap tidak sesuai lagi dan tidak  mampu mengakomodir kebutuhan 

penyelenggaran rumah susun yang semakin kompleks.  

Melalui revisi peraturan tersebut, maka pada saat ini peraturan yang khusus 

mengatur tentang rumah susun adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 

Tentang Rumah Susun. Peraturan ini merupakan dasar hukum yang tegas dalam 

penyelenggaraan rumah susun yang berlandaskan pada asas kesejahteraan, keadilan 

dan pemerataan, kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan 

manfaat, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, 

                                                 
6 Maria. S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: Kompas: 
2001), 49. 
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keterpaduaan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan dan 

kemudahan serta keamanan, ketertiban dan keteraturan. Selain itu, Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun ini juga memberikan kewenangan yang 

luas kepada pemerintah di bidang penyelenggaraan rumah susun dan memberi 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelenggaraan rumah 

susun di daerah sesuai dengan kewenangannya. 

Ditinjau dari jenis haknya, pengaturan mengenai rumah susun tentu memiliki 

perbedaan dengan pengaturan hak-hak atas tanah yang juga diperuntukan bagi 

perumahan seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai. Salah satu ciri 

khusus tersebut adalah adanya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun. Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun  

tersebut lebih banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang 

Rumah Susun yang terdahulu dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2011 Tentang Rumah Susun.  

Adapun latar belakang dibentuknya Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan 

Penghuni Satuan Rumah Susun tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa rumah 

susun merupakan hunian yang bersifat heterogen, baik dari segi agama, suku, ras 

sehingga merupakan suatu kewajaran apabila para penghuni membentuk wadah 

sebagai organisasi orang-orang yang tinggal di rumah susun tersebut.7  

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 

Tentang Rumah Susun yang menyatakan bahwa penghuni rumah susun wajib 

membentuk perhimpunan penghuni. Perhimpunan penghuni tersebut berkewajiban 

untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni yang bersangkutan 

                                                 
7 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 251. 
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dengan pemilikan dan penghuniannya. Dalam melakukan kewajibannya tersebut, maka 

perhimpunan penghuni dapat membentuk atau menunjuk badan pengelola yang 

bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi pengawasan terhadap 

penggunaan bagian-bersama, benda bersama, tanah-bersama, dan pemeliharaan serta 

perbaikannya. 

Dalam pembentukan Anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun, maka yang berhak membentuk organisasi tersebut adalah subjek hukum yang 

memiliki atau memakai, atau menyewa atau menyewa beli atau yang memanfaatkan 

satuan rumah susun yang bersangkutan. Organisasi tersebut juga harus berbentuk 

badan hukum agar dapat melakukan perbuatan hukum. Karena kedudukannya sebagai 

badan hukum, maka pembentukan perhimpunan tersebut harus dibuat berdasarkan akta 

otentik oleh notaris dan selanjutnya didaftarkan serta mendapat ijin usaha dari 

Bupati/Walikota. Khusus bagi Kota Jakarta, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni 

Satuan Rumah Susun tersebut harus mendapatkan ijin dari Gubernur. 

Peran notaris terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun 

tidak hanya berada dalam proses awal pembentukannya, tetapi juga dalam hal rapat 

anggota. Notaris berwenang untuk mewujudkan segala bentuk kesepakatan 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan mengakomodir 

kebutuhan penghuni satuan rumah susun yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

Peran tersebut tidak hanya terbatas dari pemenuhan syarat-syarat materiel tetapi juga 

syarat formil pada saat akta tersebut dibuat.   

Pemenuhan syarat-syarat formil merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan, 

karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang berlaku dapat menyebabkan permasalahan 

hukum terhadap notaris yang bersangkutan serta akta-akta yang telah dibuatnya. 
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Permasalahan tersebut juga dapat berujung pada dilibatkannya notaris sebagai tergugat 

ke lembaga litigasi (peradilan). Hal ini sangat terkait dengan gugatan atas pembatalan 

akta terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang telah 

dibuatnya. 

Salah satu permasalahan akta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus rumah susun Cambridge di Kota 

Medan. Dalam kasus ini, beberapa pemilik dan penghuni rumah susun Cambridge 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Medan kepada pelaku pembangunan 

dan notaris yang membuat akta Anggaran Rumah Tangga (ART), Anggaran Dasar dan 

Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun. Pelaku pembangunan rumah susun adalah PT. Global Medan Town Square, 

sedangkan notaris yang membuat akta terkait adalah Roosmidar yang memiliki 

wilayah jabatan di Kota Medan.   

Adapun yang menjadi dasar gugatan para Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun (penggugat) adalah bahwa undangan yang hadir dalam Rapat Umum Anggota 

(RUA) mayoritas dihadiri oleh orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan (legal 

standing) yang sah untuk memberikan keputusan. Sebab, orang-orang tersebut bukan 

merupakan pemilik dan hanya merupakan penyewa. Penyusunan draft Anggaran Dsaar 

dan Anggaran Rumah Tangga tersebut juga dianggap telah dipersiapkan terlebih 

dahulu oleh PT. Global Medan Town Square selaku pelaku pembangunan, tanpa 

adanya musyawarah dan atau koordinasi terlebih dahulu dengan para pemilik dan 

penghuni yang sah. Selain itu, usulan dari para pemilik dan penghuni dalam rapat juga 

tidak mendapatkan tanggapan positif dari PT. Global Medan Town Square.  
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Hal ini menyebabkan para pemilik dan penghuni melakukan walk out dari Rapat 

Umum Anggota tersebut. Para penghuni selanjutnya melakukan pengaduan ke Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang intinya adalah keberatan atas 

pembentukan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Cambridge yang dibuat 

secara sepihak tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan 

selanjutnya mengundang para penmilik dan penghuni, Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Medan, Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan dan PT. Global 

Medan Town Square untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP).  

Rapat tersebut selanjutnya menghasilkan surat komisi D DPRD Kota Medan 

Nomor 458/Kom-D/DPRD-M/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013. Surat tersebut 

menghasilkan surat rekomendasi Nomor 640/5806 yang isinya adalah pembentukan 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Cambridge Medan 

diserahkan sepenuhnya kepada APERSSI (Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh 

Indonesia) dan Dinas Perumahan Pemukiman Kota Medan. Pada kenyataannya, PT. 

Global Medan Town Square tetap tidak melaksanakan hasil rekomendasi tersebut.  

PT. Global Medan Town Square justru menuangkan keputusan yang telah dibuat 

sebelumnya dan mengesahkannya dalam suatu akta notaril dari Roosmidar selaku 

pejabat notaris. Pengesahan tersebut tertuang dalam Akta Nomor 51 tertanggal 08 Juni 

2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pehimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan 

Rumah Susun, Cambridge, Akta Nomor 107 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Anggaran 

Dasar dan Akta Nomor 108 tertanggal 18 Juni 2013 Tentang Anggaran Rumah Tangga 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Cambridge. 

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Global Medan Town Square dan 

Roosmidar selaku pejabat notaris inilah yang menyebabkan beberapa pemilik dan 



 

9 
 

penghuni rumah susun Cambridge mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.  

Dasar gugatannya adalah hasil rapat tersebut dilakukan secara sepihak sehingga 

merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Dalam gugatan tersebut, para penggugat juga mengajukan gugatan dengan 

petitum membatalkan akta notaris yang telah dibuat oleh Roosmidar selaku pejabat 

notaris tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan selanjutnya memutuskan 

untuk mengabulkan gugatan para penggugat secara sebagian, menolak eksepsi dari 

tergugat dan tergugat II, dan membatalkan akta notaris terkait dengan rapat 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Cambridge tersebut. 

Perbuatan tergugat membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun Cambridge Medan juga diputuskan sebagai perbuatan melawan hukum dan 

kepada notaris diperintahkan agar tidak memberikan pengesahan Perhimpunan Pemilik 

dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang telah dibentuk secara sepihak oleh PT. 

Global Medan Town Square. 

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 65 Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 disebutkan bahwa Perhimpunan Pemilik dan 

Penghuni Satuan Rumah Susun dibentuk sendiri oleh pemilik  dan penghuni rumah 

susun. Melalui keterangan saksi Ir. Hj. Soraya dari Kementerian Perumahan Rakyat 

juga yang menerangkan bahwa yang berhak mengundang dan membentuk 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun adalah Panitia 

Muswayawarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kepmenpera Nomor 

15/PERMEN/M/2007.  

Melalui kasus tersebut, dapat diketahui bahwa pembatalan akta membawa 

konsekuensi yang tidak ringan bagi notaris yang bersangkutan. Selain konsekuensi 
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terhadap pembatalan aktanya yang tidak memiliki kekuatan hukum, kasus tersebut 

juga dapat mempengaruhi kredibilitas bagi notaris yang bersangkutan. Sebagai pejabat 

umum, maka notaris harus bertanggungjawab atas segala konsekensi dan isi akta yang 

telah dibuatnya, sehingga kasus tersebut sangat berhubungan dengan penulis sebagai 

mahasiswa Magister Kenotariatan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud mengangkat kasus 

tersebut ke dalam suatu bentuk penelitian ilmiah (tesis) yang berjudul “Pembatalan 

Akta Notaris Tentang Keputusan Rapat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan 

Rumah Susun Cambrigde di Kota Medan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri 

Medan Nomor : 597/Pdt.G/2013/PN.Mdn” penelitian tersebut akan berfokus 

konsekuensi hukum pembatalan Akta Nomor 51 tertanggal 08 Juni 2013 tentang 

Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun, Cambridge, Akta Nomor 107 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Anggaran Dasar 

dan Akta Nomor 108 tertanggal 18 Juni 2013 Tentang Anggaran Rumah Tangga 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun  Cambridge.  

Kasus tersebut sangat penting untuk diangkat karena seiring dengan kebutuhan 

perumahan yang semakin tinggi, kebutuhan terhadap pembangunan rumah susun juga 

akan meningkat. Hal ini tentu akan mempercepat laju dibuatnya terkait dengan 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, sehingga notaris sebagai 

pejabat yang berwenang harus menerapkan asas kehati-hatian dalam melakukan tugas 

dan kewajibannya, sehingga dapat menghindari diri dari kasus-kasus serupa. 
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B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memuat 2 (dua) rumusan 

masalah yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Mengapa akta tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun 

yang telah dibuat oleh notaris Roosmidar dibatalkan secara hukum? 

2. Bagaimana konsekuensi hukum yang timbul bagi akta notaris yang telah 

dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

1. Tujuan  

a. Untuk menjelaskan penyebab dibatalkannya akta tentang Perhimpunan Pemilik 

dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang telah dibuat oleh notaris Roosmidar 

secara hukum 

b. Untuk menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul bagi akta notaris yang 

telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan. 

2. Manfaat Penelitian 

Sebagai suatu penelitian ilmiah, penulisan tesis ini memberikan kegunaan 

secara teori dan secara praktik yang diuraikan sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kalangan akademisi 

tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta Perhimpunan 

Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Kalangan akademisi tersebut 

khususnya ditujukan bagi kalangan akademisi yang berfokus di bidang hukum 
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agraria dan kenotariatan. Masukan tersebut akan meningkatkan pemahaman 

mengenai cara bagaimana konsekuensi hukum yang harus dipenuhi dalam 

membuat akta, yang tidak hanya harus memenuhi syarat materiel tetapi juga 

memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam ketentuan perundang-

undangan. Dalam hal ini, apabila ada syarat yang tidak dipenuhi maka pihak 

yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan yang dapat berakibat pada 

pembatalan akta yang bersangkutan. 

b. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agrarian mengenai 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Manfaat secara 

praktis ini tidak dapat dilepaskan dari amanat dalam ketentuan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yang mengamanatkan 

dibentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun  sebagai 

badan hukum yang berkewajiban dalam mengurus kepentingan bersama para 

pemilik dan penghuni yang bersangkutan dengan pemilikan dan 

penghuniannya 

 

D. Kerangka Teori 

Kerangka teori yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini 

berfokus pada hak-hak yang dimiliki oleh pemilik dan penghuni rumah susun. Dalam 

menyusun kerangka teori, penulis membedakan terlebih dahulu antara istilah pemilik 

dan penghuni rumah susun. Istilah pemilik rumah susun dan penghuni rumah susun 

pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah 

Susun, terutama dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10. Ketentuan tersebut menyebutkan 
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bahwa yang dimaksudkan dengan pemilik adalah perserorangan atau badan hukum 

yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas 

tanah, sedangkan yang dimaksud dengan penghuni adalah perserorangan yang 

bertempat tinggal dalam satuan rumah susun.  

Perbedaan prinsip antara istilah pemilik dengan penghuni rumah susun terletak 

pada perbedaan unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Pada saat ini, pengertian antara 

pemilik dan penghuni diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Pasal 18 peraturan tersebut menyebutkan 

bahwa pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun, sedangkan Pasal 19 

menyebutkan bahwa penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai 

pemilik maupun bukan pemilik. Dalam hal ini, yang harus ditekankan bahwa kata setiap 

orang tidak hanya mengacu pada orang perseorangan, tatpi juga badan hukum. Hal ini 

secara tegas diatur dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun. Melalui pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pemilik 

atas satuan rumah susun adalah sebagai berikut : 

1. Perserorangan 

Adapun yang dimaksud dengan perserorangan adalah manusia (naturlijk 

persoon) yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan badan hukum. 

2. Memiliki satuan rumah susun 

Orang atau badan hukum tersebut telah mempunyai hak kepemilikan yang sah 

secara hukum atas satuan rumah susun 

3. Memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah 
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Dalam hal seseorang ingin menjadi pemilik satuan rumah susun, maka ia harus 

memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21, Pasal 36 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Unsur-unsur pemilik rumah susun tersebut 

berbeda dengan unsur-unsur seseorang dapat disebut sebagai Penghuni atas suatu 

rumah susun. Adapun unsur-unsur seseorang dapat disebut sebagai Penghuni atas 

suatu rumah susun diuraikan sebagai berikut : 

1. Unsur perserorangan adalah manusia (naturlijkpersoon) yang cakap untuk 

melakukan perbuatan hukum; 

2. Bertempat tinggal dalam satuan rumah susun; 

3. Orang tersebut berdomisili dalam areal rumah susun yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemilik rumah susun dapat juga 

berkedudukan sebagai penghuni rumah susun, akan tetapi penghuni rumah susun 

belum tentu merupakan pemilik atas rumah susun tersebut. Artinya bahwa pemilik 

tidak selalu merupakan penghuni dan dapat menyewakan unit satuan rumah susun 

yang dimilikinya, sedangkan penghuni adalah mereka yang tinggal di unit rumah 

susun tersebut. Berkaitan dengan topik penelitian penulis, baik pemilik maupun 

penghuni rumah susun memiliki hak-hak dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik 

dan Penghuni Satuan Rumah Susun.  Badan tersebut merupakan lembaga yang 

berkewajiban dalam mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni yang 

bersangkutan dengan pemilikan dan penghuniannya. Hak-hak inilah yang dilanggar 

oleh PT. Global Medan Town Square sebagai pelaku pembangunan yang telah 

membuat keputusan rapat secara sepihak dan selanjutnya dituangkan ke dalam suatu 



 

15 
 

akta otentik oleh Roosmidar selaku pejabat notaris yang ditunjuk untuk melakukan 

perbuatan hukum tersebut. 

 

E. Kerangka Konsepsional 

Dalam penyusunan kerangka konsepsional, penulis menggunakan beberapa 

pengertian dasar mengenai akta penghuni rumah susun yang terkait langsung dengan 

objek penelitian. Pengertian mengenai rumah susun dapat ditemukan dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Pasal tersebut 

menyebutkan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 

fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan 

yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk 

tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah 

bersama. 

Sebagai salah satu jenis tanah yang digunakan bagi perumahan, rumah susun 

memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan hak atas tanah lain yang 

digunakan sebagai hunian. Karakteristik tersebut adalah adanya Perhimpunan Pemilik 

dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Perhimpunan ini merupakan organisasi yang 

bertugas dalam menampung aspirasi penghuni yang sifatnya heterogen.  Berbeda 

dengan ketentuan mengenai rumah susun yang diatur secara umum di dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, maka Perhimpunan Pemilik 

dan Penghuni Satuan Rumah Susun lebih banyak diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.   
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun hanya 

menyebutkan pengertian perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun 

dalam Pasal 1 angka 21 yaitu badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau 

penghuni sarusun. Hal ini berbeda dengan kedua peraturan sebelumnya yang 

membahas mengenai hal ini secara lebih terperinci. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun menyebutkan pengertian Perhimpunan 

Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun sebagai suatu organisasi berstatus badan 

hukum, yang susunan organisasi, hak dan kewajiban diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga (ART) dan dijamin oleh Undang-Undang.  

Sebagai badan hukum, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun 

dapat mewakili para penghuni atau pemilik satuan rumah susun baik di dalam maupun 

di luar pengadilan dan memiliki kewenangan dalam mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman di lingkungan rumah susun. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 57 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, cara pemilihan 

pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun keanggotaanya 

dipilih berdasarkan asas kekeluargaan oleh para anggota perhimpnan penghuni melalui 

Rapat Umum Perhimpunan Penghuni yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.  

Berkaitan dengan topik penelitian penulis mengenai organisasi, pemilihan tersebut 

berhubungan erat dengan hak suara oleh para penghuni rumah susun yang 

bersangkutan. Untuk diketahui, terdapat 3 (tiga) jenis hak suara bagai penghuni rumah 

susun yaitu Hak suara pemilikan, Hak suara penghunian dan Hak suara pengelolaan. 

Dalam penelitian ini, hak suara yang dipermasalahkan oleh para penghuni adalah hak 

suara pemilikan. Hak suara pemilikan adalah hak suara para anggota untuk 

menentukan hal-hal yang terkait dengan hubungan antar sesama anggota, pemilihan 
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pengurus, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta biaya-biaya 

atas satuan rumah susun. Adapun hak suara pemilikan dihitung berdasarkan Nilai 

Perbandingan Proporsional (NPP) yang dimiliki oleh anggota. Hak suara inilah yang 

menimbulkan permasalahan hukum karena pemilik dan penghuni mengganggap bahwa 

suara mereka tidak mendapatkan tanggapapan dari PT. Global Medan Town Square 

selaku pelaku pembangunan dan adanya pihak-pihak dalam rapat yang tidak 

memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) yang layak, sehingga berakibat 

pada pembatalan akta notaris yang berkaitan dengan rapat anggota Perhimpunan 

Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Cambridge. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional dan 

sistematika penulisan 

 

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MILIK ATAS SATUAN 

RUMAH SUSUN DAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN 

PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN 

Bab ini terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun yang terdiri dari Pengertian Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun, Bagian-Bagian Rumah Susun Tanah Bersama, Bagian Bersama dan 

Benda Bersama, Jenis-Jenis Rumah Susun, Pelaku Rumah Susun, Satuan 
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Rumah Susun, Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,  dan 

Persyaratan Pembangunan Rumah Susun. Bab ini juga membahas tentang 

Pengertian Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah 

Susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah 

Susun. Pembahasan tersebut meliputi definisi Perhimpunan Pemilik dan 

Penghuni Satuan Rumah Susun, perbedaan antara pemilik dan penghuni 

rumah susun, tugas dan Fungsi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan 

Rumah Susun, hak-hak pemilik dan penghuni, Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga serta tata cara pelaksanaan rapat Perhimpunan 

Pemilik Dan Penguhuni Satuan Rumah Susun. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis dalam penyusunan tesis. Metode penelitian tersebut meliputi 

pengertian metode penelitian, tipe penelitian, jenis data, jenis bahan hukum, 

tempat pengumpulan data, sifat penelitian, analisis data dan cara penarikan 

kesimpulan. 

 

BAB IV : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA NOTARIS 

TERKAIT RAPAT ANGGOTA PERHIMPUNAN PEMILIK DAN 

PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN 

Bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian. Bagian pertama membahas tentang 

posisi kasus yang dibahas oleh penulis yang terdiri dari latar belakang 
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kasus sampai dengan proses hukum di Pengadilan Negeri Medan. Bagian 

kedua membahas tentang analisis penulis terhadap faktor-faktor yang 

menyebabkan pembatalan akta notaris Roosmidar. Analisis hukum penulis 

tersebut selanjutnya menjawab pokok permasalahan mengenai latar 

belakang dibatalkannya akta notaris tentang Pengelola Rumah Susun Dan 

Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan konsekuensi 

hukum yang timbul terhadap akta notaris yang dibatalkan berdasarkan 

putusan Pengadilan Negeri Medan. 

 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang 

berisi kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




