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Sentul City, 28 Juni 2019

Warga Sentul City yang kami hormati,

Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar di beberapa media
terkait perkara antara PT Sentul City, Tbk/PT Sukaputra Graha Cemerlang
dengan Komite Warga Sentul City, yang menyebutkan bahwa Putusan
Kasasi Nomor : 3415K/Pdt/2018 tersebut telah menghukum PT SC dan PT
SGC untuk membiayai pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas di
kawasan Sentul City sampai dengan adanya penyerahan kepada
Pemerintah Kabupaten Bogor, karenanya tidak berhak menarik Biaya
Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) dari warga di seluruh
Kawasan Sentul City, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hingga saat ini kami belum menerima salinan resmi Putusan Kasasi
tersebut;

2. Bahwa amar Putusan Kasasi tersebut adalah constitutief yaitu
menciptakan keadaan hukum baru karena PT SC melalui PT SGC
MENJADI dinyatakan tidak berhak menarik BPPL, SEHINGGA tidak
dapat lagi melaksanakan pengelolaan lingkungan yang selama ini
dilakukan untuk memenuhi hak seluruh warga di Sentul City agar
dapat menikmati lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur,
terencana, terpadu dan berkelanjutan, tetapi tidak serta merta
memberikan Hak kepada pihak manapun untuk melakukan
Pengelolaan Lingkungan sebelum adanya penyerahan kepada
Pemerintah Daerah.

3. Akibat dari hal sebagaimana dimaksud dalam butir 2, maka PT SC/PT
SGC sebagai Pengelola Lingkungan di Kawasan dan Hunian di Sentul
City sudah tidak dapat lagi melaksanakan Konsep Township
Management sebagaimana yang tertuang dalam PPJB yang meliputi

pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan, penerangan jalan
umum,saluran drainase, pagar kawasan,landscape, jaringan air,
keamanan selama 24 jam dengan sistem pengamanan
terpadu,pengangkutan sampah, penyapuan jalan, penangkapan ular,
pengasapan nyamuk dll.

4. Saat ini terdapat warga di luar KWSC yang mengajukan perlawanan atas
Putusan Kasasi Nomor : 3415K/Pdt/2018 dan surat resmi yang di
sampaikan oleh Paguyuban Warga Sentul City Cinta Damai (PWSC)
No.01/SGC/PWSCCD/Juni/2019 tanggal 25 Juni 2019 kepada PT SGC
yang tetap menghendaki pengelolaan lingkungan dengan konsep
township management.

5. Dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka kami hanya akan
melayani warga yang tetap berkomitmen terhadap ketentuan dalam
PPJB terkait dengan konsep township management yang secara
sukarela tidak mengikatkan diri terhadap Putusan Kasasi dan tetap
melaksanakan pembayaraan BPPL setiap bulannya kepada PT SGC,
oleh karena itu kami tetap akan mengeluarkan tagihan atas
pelayanan bulan Juni 2019.

6. Atas putusan MA tersebut PT SC dan PT SGC akan mengajukan upaya
hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali.

Demikian kami sampaikan, terima kasih untuk perhatian dan
kepercayaannya.

Hormat kami,
Town Management
PT. SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG
Emergency call : 021 87961911
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