
Jakarta, 11 September, 2012 

Kepada Yth 

Bapak Sulistyo Adi Prabowo 

Apartment Manager 

The Lavande Residences 

Jl.Prof . Dr. Soepomo No. 231 

Jakarta 12870 

 

Perihal : Kumpulan Usulan – Masukan – Komplain dari Penghuni The Lavande dari Acara Halal 

Bi Halal tanggal 9 September, 2012 

 

Dengan Hormat, 

 

Atas nama Penghuni The Lavande Residence – kami mengucapkan terimakasih atas kedatangan Pak Adi 

selaku building Manager serta Pak Ato selaku ketua P3SRS dalam acara halal bi halal yang telah kami 

selenggarakan tanggal 9 Sseptember kemaren..  

 

Seperti diskusi kita di acara HBH, kami kirimkan hasil dari diskusi tersebut baik dalam bentuk usulan – 

saran  dan kritik, dimana catatan ini bisa menjadi acuan bagi BM [building manager ]dalam meningkatkan 

kinerja dan service nya dalam mengelola hunian The Lavande Residence menuju tercipta nya suasana 

nyaman, aman dan sehat bagi para penghuninya. 

 

Beberapa catatan yang HARUS di tanggapi dengan baik dan segera sbb : 

 

1. Kedisiplinan dalam membuang sampah di setiap lantai yang seharusnya dilakukan di 

tempat sampah bukan di lorong menuju tempat sampah, perlu ada petunjuk yang lebih 

jelas di setiap koridor unit  

2. Kedisiplinan dalam berkendara di dalam area apartemen karena seringkali saya dapati 

pengendara motor/mobil dengan kecepatan cukup tinggi. 

3. Pembatasan parkir mobil sehingga benar-benar yang memiliki/menghuni apartemen yang 

berhak mendaftarkan mobilnya untuk parkir di wilayah apartemen. 

4. Pelarangan bukan penghuni yang menggunakan mobil melintasi wilayah apartemen 

sebagai jalan tembus dengan membayar uang parkir. 

5. Kedisiplinan dan sopan santun dalam menggunakan kolam renang bersama dan perbaikan 

pegangan kolam renang serta kursi nya  

6. Pengenaan administrasi fee di tagihan listrik dan air sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya 

harus dihilangkan, mengingat tugas administrasi collection listrik dan air memang sudah 

merupakan tugas dan tanggung jawab Pengelola yang didasarkan pada kompetensi dan karenanya 

digaji untuk itu. Serta penggantian massal meteran listrik yang selalu bermasalah 
7. Adanya Ruang Tunggu Khusus Driver yang manusiawi 

8. Pembayaran IPL menjadi 3 bulanan 

9. Lift barang perlu di maintain rutin seperti alas dan dinding tripleks, mestinya ada 

penggantian secara rutin sehingga tidak kumuh seperti sekarang. Benchmark nya lift 

barang / sampah hotel berbintang.  



10. Tidak berfungsi nya Access Card di setiap pintu masuk [ rusak – error dalam jangka 

waktu yang relative dekat ] 

11. Tidak berfungsinya secara baik AC di lobby Tower C [ LG & B1 } 

12. Serta perbaikan & pemeliharaan di beberapa spot di keseluruhan area bersama di  The 

Lavande  [ foto terlampir ] 

 
  

Demikianlah surat ini kami sampaikan agar segera mendapat “feedback and action”dari BM. Terutama 

mengenai persoalan kolam renang yang kami anggap SANGAT PENTING di tindak lanjuti segera – 

karena menyangkut keselamatan dan keamanan para pemakainya. 

 

Dan sangat kami harapkan progress yang nyata dari semua usulan – saran – kritik  kami tersebut diatas. 

 

Kami sebagai Penghuni bersedia di ajak diskusi – bertukar pikiran untuk mencari solusi terbaik untuk 

kebaikan kita bersama serta keharmonisan hubungan antara Penghuni dan Pengelola.. 

 

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. 

 

Hormat saya. 

 

 
MONALISA 

Notulen HBH 9 September, 2012 

a/n. Forum Komunikasi 100%  Penghuni The Lavande Residences 

 

Tembusan : 

-Setiarto H   - Ketua P3SRS [ Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun} 

-Dedy  I. Arruanpitu - Pengawas P3SRS 

- Group Member Forum Komunikasi 100% Penghuni The Lavande. 

  


