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Bab I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Perumahan adalah salah satu kebutuhan primer manusia dan 

pembangunan di Indonesia yang berlangsung dan sedang digiatkan saat ini adalah 

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut 

serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin 

pemenuhan hak terhadap tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak bagi 

warga negara semaksimal mungkin. Dukungan pemerintah terhadap penyediaan 

perumahan bagi warga negara memang sudah menjadi keharusan karena memang 

kewajiban Negara untuk menyediakan hunian yang layak bagi warganya. 

Pemerintah sebagai badan penguasa atas seluruh tanah di Indonesia, 

dengan 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 

berdaulat, adil dan makmur,
1
 sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang 

menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
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Ghalia Indonesia, 1987, hal. 22. 
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dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Kekuasaan mengatur ini meliputi semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan 

negara Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2
  

Salah satu fungsi tanah adalah diperuntukan bagi perumahan, dan 

kebutuhan terhadap perumahan dalam masyarakat terus meningkat berbanding 

terbalik dengan ketersediaan tanah yang ada, dan khususnya di area perkotaan. 

Dengan kondisi ketersediaan tanah yang terbatas untuk memenuhi keperluan 

perumahan bagi masyrarakat khususnya di kota-kota besar, semakin sulit bagi 

masyarakat untuk mendapatkan tanah dan semakin mahalnya harga tanah tersebut 

yang akan dibangun sebagai tempat tinggal.  

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi 

pembangunan perumahan dan pemukiman serta mengefektifkan penggunaan 

tanah terutama di daerah-daerah berpenduduk padat, maka perlu dilakukan 

penataan atas tanah sehingga pemanfaatan betul-betul dapat dirasakan oleh 

masyarakat banyak. Pembangunan perumahan atau hunian berbentuk rumah 

susun dapat mengurangi penggunaan tanah dan membuat ruang terbuka lebih lega 

merupakan salah satu alternatifnya.
3
 Semisal sebidang tanah dapat digunakan 

secara optimal untuk menjadi tempat tinggal bertingkat yang dapat menampung 

sebanyak mungkin orang melalui pembangunan rumah susun. Optimalisasi 
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penggunaan tanah secara vertikal sampai beberapa tingkat akan lebih efektif 

daripada optimalisasi tanah secara horizontal.
4
  

Pembangunan rumah susun juga merupakan salah satu alternatif 

pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah 

perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena dengan 

pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, ruang terbuka 

lebih lega dan sebagai salah satu cara peremajaan kota bagi daerah kumuh.
5 

Rumah susun atau yang lebih dikenal dengan apartemen oleh masyarakat, 

semakin diminati di kota-kota besar, dikarenakan kemudahan dan efisiensi waktu 

karena pada umumnya rumah susun atau apartemen ini dibangun ditengah-tengah 

kota dimana terletak pusat kegiatan bisnis dan perdagangan. Rumah susun 

dibangun oleh pengembang atau perusahaan yang bergerak di bidang 

pembangunan perumahan dan pemukiman.  

Beberapa konsep dan prinsip pembangunan rumah susun di negara-negara 

di dunia dikenal dengan nama Condominium dan Strata Title. Condominium 

(kondominium) adala istilah hukum yang digunakan di Amerika Serikat dan 

sebagian provinsi Kanada. Di Australia dan provinsi British Columbia di Kanada 

disebut Strata title.
6 

Menurut S.J. Fockema Andreae, pengertian Condominium 

yang berasal dari bahasa latin (abad pertengahan) artinya gemeenschappelijke 

eigendom; mede eigendom (pemilikan bersama). Condominium dapat diartikan 
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juga sebagai het voorwerp van zodanige eigendom (benda yang dimiliki 

bersama).
7
  

Berkaitan dengan pengertian condominium, Mok Yew Fun dalam 

makalahnya menyatakan:
8
  

“Basically, condominium refers to a form of ownership in which more 

than one owner is involve in the ownership of specified property. Prior to the 

popular use of the word, condominium ownership in the past has been known to 

be called “co-proprietors” ownership, co-ownership or joint ownership 

depending on country of origin. The current use of the word “condominium” 

which is Latin in origin, derives chiefly from its adoption in the Italian code in the 

1930s. Essentially, “condominium” means to have control over a certain 

property jointly with “con” which is one or more other persons.  

 

Dalam perkembangannya condominium menunjuk kepada bangunan-bangunan 

yang terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing merupakan suatu kesatuan 

yang dapat digunakan atau dihuni secara terpisah. Bagian-bagian yang merupakan 

kesatuan dan dapat digunakan atau dihuni secara terpisah itu, disebut apartemen.
9
 

Sedangkan Strata title adalah terminologi Barat popular tentang suatu 

kepemilikan terhadap sebagian ruang dalam suatu gedung bertingkat seperti 

apartemen atau rumah susun.
10

 

Menurut A.P Parlindungan, sebenarnya rumah susun itu adalah suatu 

istilah yang dibuat oleh perundangan yang berwujud sebagai suatu perumahan 

yang dimiliki oleh beberapa orang atau badan hukum secara terpisah dengan 

segala kelengkapan sebagai suatu tempat hunian ataupun bukan hunian, untuk 

perkantoran, usaha komersil dan lain-lain. Dalam suatu kompleks rumah susun 
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disediakan akses tersendiri atau khusus bagi pemilik/penghuni untuk keluar ke 

jalan besar dan dengan segala hak dan kewajibannya. Dalam penguasaan rumah 

susun tersebut juga disertai dengan bukti penguasaan atau bukti kepemilikan 

haknya. Bukti kepemilikan hak tersebut diberikan dengan memperhatikan 

dimensi horizontal dan vertikal pada rumah susun, yakni haknya yang vertikal 

yang dimiliki secara kelompok atau hak bersama dan ada haknya yang bersifat 

horizontal yang dapat dimiliki secara perorangan.
11

 Rumah susun merupakan 

wujud penyelenggaraan perumahan dengan bangunan baik berupa hunian dan non 

hunian yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, dimana 

penyelenggaraan tersebut harus memenuhi unsur-unsur perencanaan, 

pembangunan, penguasaan, pengelolaan dan pemeliharaan berdasarkan undang-

undang dan peraturan pemerintah.     

 Mengenai Rumah Susun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rumah Susun”), menyatakan 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”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan 

bahwa satuan rumah susun dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yakni 

secara perorangan dalam hal ini hak yang dimiliki adalah hak perseorangan, 
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sedangkan bangunan dan tanahnya merupakan hak bersama, yaitu bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama.  

Hukum rumah susun adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur 

tentang penyelenggaraan rumah susun. Pengaturan tentang Rumah Susun di 

Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 

tentang Rumah Susun, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Perubahan atas peraturan perundang-

undangan 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 

sudah tidak sesuai lagi dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan rumah susun 

yang semakin kompleks. Saat ini peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan khusus mengatur tentang rumah susun adalah Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rumah Susun”). UU Rumah Susun ini 

kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya 

sebagai unsur pelengkap yaitu:  

 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun;  

 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 

Tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta 

Pemisahan Rumah Susun;  

 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 

Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan 
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Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;  

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Rumah 

Susun;  

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 Tentang Teknis 

Pembangunan Rumah Susun;  

 Dan khusus untuk Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (“DKI”) 

Jakarta, terdapat beberapa peraturan yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Rumah Susun di DKI Jakarta, dan 

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 924 Tahun 1991 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di DKI Jakarta.  

Penghuni rumah susun tidak dapat menghindarkan diri atau melepaskan 

untuk kebutuhannya untuk menggunakan bagian bersama, benda bersama dan 

tanah bersama, karena semuanya itu merupakan kebutuhan fungsional yang saling 

melengkapi. Pasal 1 angka 4 sampai dengan angka 6, UU Rumah Susun 

menjelaskan mengenai tanah bersama, bagian bersama, benda bersama ini, dan 

juga akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab II thesis ini. Dalam memenuhi hal 

tersebut, yang mengakomodir segala jenis kebutuhan dan kepentingan para 

penghuni rumah susun dan agar terciptanya masyarakat hunian rumah susun yang 

harmonis maka dibentuklah suatu perhimpunan yang mewadahi seluruh pemilik 

dan penghuni rumah susun. Di Indonesia, perhimpunan ini dikenal sebagai 

Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun, sesuai dengan UU 

rumah susun, yang biasa disingkat dan disebut sebagai PPPSRS. Karena 

peraturan-peraturan penunjang UU rumah susun masih mengacu pada peraturan-
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peraturan yang sudah diterbitkan sebelumnya, maka istilah PPPSRS hanya 

terdapat pada UU rumah susun yang baru. Sedangkan pada peraturan-peraturan 

penunjang tersebut, perhimpunan ini masih disebut sebagai Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun (“PPRS”). 

Latar belakang dibentuknya PPPSRS didasarkan pada pemikiran bahwa 

rumah susun susun merupakan hunian yang bersifat heterogen, baik dari segi 

agama, suku, ras sehingga merupakan suatu kewajaran apabila para penghuni 

membentuk wadah sebagai organisasi bagi orang-orang yang tinggal di rumah 

susun tersebut.
12

 

Definisi mengenai PPPSRS dijelaskan pada Pasal 1 angka (21) UU 

Rumah Susun yaitu “Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun yang 

selanjutnya disebut PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para 

pemilik atau penghuni sarusun.” Status mengenai badan hukum daripada PPPSRS 

terlihat pada Pasal 74 ayat (3) UU Rumah Susun yaitu “PPPSRS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan 

undang-undang ini.” Kemudian dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat Selaku Ketua Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan 

Perumahan Dan Permukiman Nasional Nomor: 06/KPTS/BPK4N/1995 Tentang 

Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah 

Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, “Perhimpunan Penghuni adalah 

perhimpunan para penghuni yang anggota-anggotanya terdiri dari penghuni dari 

suatu rumah susun tertentu”. Dan pada Pasal 1 angka 6, Peraturan Menteri Negara 
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Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 tentang Tata Laksana 

Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik, yang 

menyatakan “Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, yang selanjutnya disebut 

PPRS adalah perhimpunan para penghuni rusunami yang anggota-anggotanya 

terdiri dari pemilik dan/atau penghuni sarusun milik.  

Pasal 75 angka (3) UU Rumah Susun menyatakan bahwa “PPPSRS 

berkewajiban untuk mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang 

berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah 

bersama dan penghunian”. Dan dalam melakukan kewajibannya tersebut, 

PPPSRS 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.  

Pembentukan PPPSRS diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut: 

(i) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; (ii) Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Rumah Susun (“PP Rumah Susun”); 

(iii) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 

06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun 

(“Kepmenpera No. 06/KPTS/BPK4N/1995”); dan Peraturan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat No. 15/PERMEN/M/2007 tentang Tata Laksana Pembentukan 

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik (Permenpera No. 

15/PERMEN/M/2007). Peraturan Menteri yang terakhir ini memang mengatur 
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tentang rumah susun sederhana milik atau rusunami; sedangkan khusus untuk 

DKI Jakarta terdapat juga (iv) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Perda 

DKI Jakarta No. 1/1991”).  

Pembentukan PPPSRS ini wajib dilakukan oleh para pemilik dan 

penghuni satuan rumah susun sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. 

Pelaku pembangunan rumah susun wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS 

yang pertama kalinya sebelum masa transisi ditetapkan dan/atau paling lama 1 

(satu) tahun sejak penyerahan pertama kali satuan rumah susun kepada pemilik, 

sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun. Selanjutnya dalam Pasal 57 

ayat (4) PP Rumah Susun juga dinyatakan bahwa penyelenggara pembangunan 

wajib bertindak sebagai pengurus perhimpunan penghuni sementara sebelum 

terbentuknya perhimpunan penghuni dan membantu menyiapkan terbentuknya 

perhimpunan penghuni yang sebenarnya dalam jangka waktu yang secepatnya. 

Berdasarkan uraian tersebut pembentukan PPPSRS pada dasarnya ditujukan 

sebagai wadah atau organisasi yang mampu menunjang dan mengakomodir 

segala kegiatan, urusan serta kepentingan pemilik dan penghuni dalam lingkup 

satuan rumah susun, yang selebihnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga PPPSRS.   

Pembentukan PPPSRS dilakukan dengan pembuatan akta yang disahkan 

oleh Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan untuk Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sesuai dengan 

Pasal 54 ayat (2) PP Rumah Susun. Sedangkan pada Pasal 14 Perda DKI Jakarta 
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No. 1/1991 mengatakan bahwa para penghuni dalam satuan lingkungan rumah 

susun baik untuk hunian maupun bukan hunian wajib membentuk Perhimpunan 

Penghuni yang dibuat dengan akta. Yang mana akta pembentukan Perhimpunan 

Penghuni satuan rumah susun sebagaimana ini harus disahkan oleh Gubernur 

Kepala Daerah, dan tata cara pengesahaannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala 

Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Selanjutnya pada Kepmenpera No. 06/KPTS/BKP4N/1995, Lampiran I 

mengenai Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar Dan Anggaran 

Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun menjelaskan bahwa para 

pemilik dan/atau penghuni rumah susun terlebih dahulu mengadakan rapat 

pembentukan Perhimpunan Penghuni, dan dari rapat tersebut hasilnya dituangkan 

dalam risalah (notulen) rapat. Oleh rapat ditunjuk beberapa anggota/peserta rapat 

dan diberi kuasa guna menghadap Notaris untuk membuat pernyataan dari segala 

apa yang telah diputuskan dalam rapat tersebut. Permenpera No. 

15/Permen/M/2007 tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun Sederhana Milik juga mengatur hal ini dalam Pasal 21 yang 

menyatakan pengurusan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar serta 

anggaran rumah tangga PPRS dilakukan ke Notaris dilakukan selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan.  

Dari pemaparan dapat disimpulkan bahwa dalam rapat pembentukan 

PPPSRS tidak wajib dihadiri oleh Notaris, dan pembentukan perhimpunan 

penghuni dibuat dalam bentuk akta yang tidak mesti harus notariil, namun pada 

prakteknya banyak menggunakan akta notariil. Kemudian untuk memperoleh 
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status badan hukum, yang menurut UU Rumah Susun bahwa PPPSRS diberi 

kedudukan sebagai badan hukum, untuk itu akta pembentukan PPPSRS wajib 

disahkan oleh Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, atau 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk DKI Jakarta.  

Notaris sebagai pejabat umum, memberikan pelayanan dan memastikan 

kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris 

dituntut untuk memiliki sikap profesional serta kepribadian yang luhur, dan 

senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perudang-undangan 

yang berlaku. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, 

sehingga Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik atau 

akta notariil dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”). Pasal 1 UU Jabatan Notaris 

menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.”  

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan 

Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris. 

Dalam kewenangan dan tanggung jawabnya membuat akta autentik, maka Notaris 

tunduk kepada UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat 

(1) UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat Akta 

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan 
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oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan 

kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang.  

Selain itu Notaris juga mempunyai kewenangan-kewenangan lainnya yang 

tercantum pada Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris, dan kewenangan lain yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris dalam menjalankan 

profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai 

dengan aturan yang berlaku, dan untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai 

kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya.  

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa 

“Suatu akta autentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat”. Menurut Pasal 1 angka 7 

UU Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Akta Notaris adalah akta autentik yang 

dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang ini”. Terdapat dua golongan akta autentik yang dibuat 

oleh Notaris, yaitu (i) akta autentik yang dibuat oleh Notaris mengenai suatu 

tindakan yang dilakukan di atas suatu keadaan yang disaksikan oleh Notaris, dan 

(ii) akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris yang memuat uraian mengenai 

hal-hal yang diterangkan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. Akta 
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autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak yang 

membuatnya, dan juga di hadapan pengadilan apabila terdapat sengketa. Akta 

autentik yang dibuat oleh Notaris pada hakekatnya sesuai dengan apa yang 

diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris, sehingga Notaris akan 

memasukkannya ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendaki para pihak 

dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak tersebut ke 

dalam akta Notaris. Sedangkan tulisan di bawah tangan atau biasa disebut dengan 

akta dibawah tangan dibuat tidak dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang tidak 

ditentukan oleh Undang-undang serta tanpa adanya perantara berdasarkan 

ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  

Di dalam prakteknya terdapat beberapa kasus yang mempersoalkan 

tentang keabsahan pembentukan PPPSRS yang berujung pada gugatan untuk 

pembatalan pengesahan dengan atau tanpa adanya tuntutan pembatalan pada akta 

Notaris, yaitu perkara gugatan yang diputuskan dalam putusan-putusan berikut:   

1. 597/Pdt.G/2013/PN.Medan Jo 391/PDT/2014/PT-MDN 

Para Penggugat terdiri dari para pemilik dan penghuni satuan rumah susun 

Apartemen Cambridge Medan, yang telah dirugikan haknya oleh Tergugat, 

PT Global Medan Town Square selaku pelaku pembangunan yang telah 

melakukan pembentukan PPPSRS dengan tidak melibatkan Para Penggugat. 

Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas 

perbuatan Tergugat yang telah merugikan hak dari Para Penggugat, dan 

Notaris terlibat sebagai Tergugat II dan pemerintah Kota Medan sebagai 

Turut Tergugat.  
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Pelaku pembangunan telah memanggil pemilik dan penghuni satuan rumah 

susun Apartemen Cambridge Medan untuk Rapat Umum Anggota dengan 

acara pembentukan kepengurusan PPPSRS, pengesahan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga (“AD/ART”) PPPSRS Cambridge Medan. Para 

Penggugat hadir pada acara tersebut akan tetapi walk out/keluar meninggalkan 

rapat karena beberapa usulan yang diajukan tidak mendapatkan respon dari 

Tergugat, dan karena penyusunan draf AD/ART PPPSRS telah disiapkan 

pelaku pembangunan (Tergugat) tanpa adanya musyawarah dan/atau 

koordinasi dengan para Penggugat. RUA menghasilkan keputusan pada 

pengesahan akta-akta notariil yang dibuat oleh Notaris selaku Tergugat II, 

yaitu (i) Akta No. 51 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PPPSRS 

Cambridge Medan, Akta No. 107 tentang Anggaran Dasar PPPSRS 

Cambridge Medan, dan Akta No. 108 tentang Anggaran Rumah Tangga 

PPPSRS Cambridge Medan. Dan dari akta-akta notariil tersebut telah 

dikirimkan oleh pelaku pembangunan untuk mendapatkan pengesahan dari 

pemerintah Kota Medan sebagai Turut Tergugat. 

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terutama 

mencakup mengenai (i) pihak yang berhak mengundang dan membentuk 

PPPSRS adalah Panitia Musyawarah (berdasarkan Pasal 10, Permenpera No. 

15/PERMEN/M/2007) dan bukankah pelaku pembangunan, (ii) dan pelaku 

pembangunan bukanlah pihak yang berwenang untuk mengadakan Rapat 

Pembentukan PPPSRS Cambridge Medan, tetapi seharusnya hanya 

memfasilitasi Rapat Pembentukan PPPSRS tersebut, dan seluruh hasil 
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(produk) dari rapat tersebut termasuk akta-akta notariil yang telah dibuat 

adalah tidak sah. Putusan Pengadilan Negeri Medan adalah menyatakan tidak 

sah akta-akta notariil tentang Pernyataan Keputusan Rapat PPPSRS 

Cambridge Medan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPPSRS 

Cambridge Medan, dan memerintahkan pemerintah Kota Medan untuk tidak 

memberikan pengesahan PPPSRS yang telah dibentuk secara sepihak oleh 

pelaku pembangunan selaku Tergugat.  

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 597/Pdt.G/2013/PN.Mdn 

tersebut, terdapat permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Dan 

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan adalah tidak 

terdapat alasan-alasan hukum untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat 

Pertama dan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding 

hanyalah ulangan saja sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah 

tepat dan benar dalam putusannya. Dan putusan Pengadilan Tinggi Medan 

adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 

597/Pdt.G/2013/PN.Mdn.  

2. 199/G/2014/PTUN-JKT Jo 254/B/2015/PT.TUN.JKT Jo 236 K/TUN/2016 jo 

178PK/TUN/2017 

Para Penggugat terdiri para pedagang dan pemilik kios Pusat Perdagangan 

Thamrin City Jakarta, melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai 

Tergugat, dan PPPSRS Hunian dan Bukan Hunian Apartemen the Jakarta 

Residences dan Pusat Perdagangan Thamrin City Jakarta (Jakarta Residence 

Thamrin City) sebagai Tergugat II Intervensi, dengan objek gugatan Surat 
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Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 273 Tahun 2014 Tentang 

Pengesahan Akta Pembentukan PPPSRS Komersial Campuran Apartemen the 

Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City Kota Administrasi 

Jakarta Pusat.  

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang diantaranya adalah rapat umum 

tidak dilaksanakan menurut asas kekeluargaan dan asas musyawarah mufakat 

dan tidak dimaksudkan untuk membantu menyiapkan terbentuknya 

perhimpunan penghuni yang sebenarnya karena undangan tidak seluruhnya 

diterima oleh pemilik dan/atau penghuni, dan yang terpilih sebagai ketua 

PPPSRS bukanlah pemilik dan/atau penghuni yang sebenarnya, sehingga 

penerbitan Surat Keputusan Gubernur tersebut bertentangan dengan Pasal 57 

ayat (4) PP No. 4 Tahun 1988.  

Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyatakan batal Surat 

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 273 Tahun 2014 tentang Pengesahan 

Akta Pembentukan PPPSRS Komersial Campuran Apartemen The Jakarta 

Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City, dan mewajibkan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta No. 273 Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan 

PPPSRS Komersial Campuran Apartemen The Jakarta Residence dan Pusat 

Perdagangan Thamrin City.  

Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 

199/G/2014/PTUN-JKT, diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Jakarta. Menurut pendapat Majelis Hakim Banding, gugatan yang 
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diajukan kadaluarsa/lewat waktu mengajukan gugatan dan dinyatakan tidak 

diterima. Sehingga putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

adalah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 

199/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding.  

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 

254/B/2015/PT.TUN.JKT, para Penggugat/Terbanding mengajukan Kasasi 

ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum 

serta berpendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, 

salah menerapkan hukum karena Surat Perhimpunan Pemilik Pedagang 

Thamrin City kepada Gubernur DKI merupakan rangkaian dari beberapa 

surat protes sebelumnya dan pada surat tersebut tidak menyebutkan secara 

eksplisit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sehingga tidak dapat 

dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu mengetahui Keputusan Tata 

Usaha Negara objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan 

putusan Mahkamah Agung adalah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Jakarta No. 254/B/2015/PT.TUN.JKT.  

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan ke Mahkamah Agung terhadap 

Putusan Mahkamah Agung No. 236 K/TUN/2016, yang telah berkekuatan 

hukum tetap. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa  terhadap 

putusan Judex Juris sudah benar, alasan Peninjauan Kembali hanya berisi 

perbedaan pendapat dan tidak dapat dijadikan alasan dalam Peninjauan 

Kembali, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan 
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Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PPPSRS Jakarta Residence Thamrin 

City tidak beralasan dan berdasar sehingga harus ditolak. Putusan Mahkamah 

Agung terhadap Peninjauan Kembali ini adalah menolak permohonan 

peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PPPSRS Jakarta 

Residence Thamrin City.  

3. 92/G/2013/PTUN-JKT Jo 50/B/2014/PT.TUN.JKT Jo 79K/TUN/2015 

Pengugat adalah pemilik dan/atau penghuni satuan rumah susun sederhana 

milik City Park, dan juga bertindak selaku Koordinator Perwakilan Tower 

Rusunami City Park, yang mengugat Gubernur Provisi DKI Jakarta sebagai 

Tergugat dan PPPSRS Umum City Park sebagai Tergugat II Intervensi.  

Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Pengugat 

dengan objek gugatan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 527 

Tahun 2013 Tentang Pengesahan Akta Pembentukan PPPSRS Umum City 

Park.  

Pertimbangan Majelis Hakim memuat satu dan lain hal termasuk (i) Berita 

Acara Musyawarah Anggota PPPSRS City Park yang diberi penandaan oleh 

Notaris dengan No. 1090/W/N/XII/2012 tidak dapat dikategorikan sebagai 

Akta yang dibuat oleh Notaris, dan sebagai dasar penerbitan tidak sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan khususnya Pasal 21 ayat (3) Keputusan Gubernur 

Kepala DKI Jakarta No. 924 Tahun 1991 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Rumah Susun di DKI Jakarta, (ii) Gubernur DKI Jakarta seharusnya tidak 

sampai pada pengambilan keputusan untuk menerbitkan objek sengketa 
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karena persyaratan yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan 

tidak dipenuhi oleh pemohon.   

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengabulkan Permohonan 

Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, dan memerintahkan 

kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menunda pelaksanaan 

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 527 Tahun 2013 tentang 

Pengesahan Akta Pembentukan PPPSRS Umum City Park, menyatakan batal 

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta No. 527 Tahun 2013 tentang Pengesahan Akta Pembentukan 

PPPSRS Umum City Park, mewajibkan pencabutan Surat Keputusan tersebut.  

Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat 

bahwa pokok perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan dan 

substansi dari waarmerken/penandaan dokumen oleh Notaris No. 

1090/W/N/XII/2012 yng dijadikan dasar terbitnya objek sengketa. Sehingga 

berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

sengketa ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Dan Putusan 

dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah membatalkan Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara No. 129/G/2013/PTUN.JKT dan mencabut 

Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

No. 527 Tahun 2013 tentang Pengesahan Akta Pembentukan PPPSRS Umum 

City Park.  
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Permohonan Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, dan terhadap alasan-

alasan diajukannya Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan 

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan 

tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan 

bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada Berita Acara Musyawarah 

anggota PPPSRS yang kemudian diberikan waarmerken/penandaan dokumen 

oleh Notaris dengan No. 1090/W/N/XII/2012 dan permasalahan yang intinya 

pada keabsahan Berita Acara tersebut. Putusan Mahkamah Agung adalah 

menolak permohonan Kasasi.  

Sehubungan dengan latar belakang di atas, terhadap permasalahan-

permasalahan yang timbul terkait keabsahan dan validitas pembentukan 

PPPSRS yang mendorong penulis untuk mengulas dan membahas lebih lanjut 

perihal ini serta peran Notaris dalam rapat pembentukan serta pembuatan akta-

akta terkait. Penulis akan menuangkan dalam bentuk thesis yang berjudul 

“Pembentukan dan Pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan 

Rumah Susun (“PPPSRS”) dan Peranan Notaris dalam Akta Berita Acara 

Pembentukan, Akta Anggaran Dasar dan Akta Anggaran Rumah Tangga 

PPPSRS”.   

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana keabsahan pembentukan dan pengesahan PPPSRS? 
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2. Bagaimana peranan Notaris sebagai pejabat umum dalam pembentukan 

dan pengesahan PPPSRS, Akta Berita Acara Pembentukan PPPSRS, Akta 

Anggaran Dasar dan Akta Anggaran Rumah Tangga PPPSRS?  

 

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

Tinjauan dari penelitian hukum ini didasarkan pada keinginan untuk 

mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang tercantum dalam rumusan 

masalah, yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisa keabsahan terkait 

pembentukan dan pengesahan PPPSRS; dan   

2. Untuk menelusuri dan menganalisa peran Notaris terhadap pembentukan 

dan pengesahan PPPSRS, pembuatan Akta Berita Acara Pembentukan 

PPPSRS, Akta Anggaran Dasar dan Akta Anggaran Rumah Tangga 

PPPSRS.  

Manfaat penelitian ini terdiri dari:  

1. Manfaat secara teoritis atau dari aspek keilmuan; dan  

Secara teoritis, hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dan pemikiran dalam pengembangan kajian ilmu hukum rumah susun, 

perhimpunan penghuni dan Kenotariatan, khususnya yang berkaitan 

dengan kajian dan pembahasan mengenai pengesahan pembentukan 

PPPSRS.   
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2. Manfaat praktis. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi institusi dan para pelaku atau praktisi hukum dan 

Kenotariatan, khususnya yang berkaitan dengan pengesahan pembentukan 

PPPSRS.  

 

1.4. Sistematika Penulisan  

Penulisan dari hasil penelitian hukum ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab 

yang mana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki kaitan yang 

erat sebagai berikut:  

Bab I – Pendahuluan 

Bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah sehubungan dengan judul 

penelitian, rumusan masalah terhadap latar belakang, serta tujuan manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini, metode serta sistematika penelitian yang digunakan 

penulis dalam menyusun thesis ini.     

Bab II – Tinjauan Pustaka  

Bab Tinjauan Pustaka berisi kajian-kajian dari berbagai literatur serta teori hukum 

terkait dengan Notaris, rumah susun dan PPPSRS. Dan juga menjelaskan 

mengenai Peranan Notaris dalam pembentukan PPPSRS sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang relevan lainnya yang 

berkaitan dengan rumah susun, terutama terkait PPPSRS.   
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Bab III – Metode Penelitian   

Bab Metode Penelitian ini akan membahas mengenai pengertian tentang metode 

penelitian, penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan serta prosedur 

pengumpulan bahan penelitian, yang termasuk didalamnya bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum. Selanjutnya penulis akan 

membahas mengenai sifat analisis, yang kemudian akan diakhiri dengan 

hambatan penelitian dan penanggulangannya.  

Bab IV – Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab Hasil Penelitian dan Analisis akan membahas mengenai inti daripada 

penelitian ini. Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang 

didapatkan berdasarkan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan non-

hukum yang penulis gunakan dalam penelitian. Pada akhirnya penulis akan 

memberikan jawaban atas isu hukum yang dijadikan rumusan masalah dalam 

penelitian hukum ini.    

Bab V – Kesimpulan dan Saran  

Bab kesimpulan dan saran akan membahas mengenai hasil penelitian serta 

argumentasi penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, serta 

memberikan saran penulis guna pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif-

empiris, dan memberikan suatu preskripsi hukum.   

 

 

 

 




