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SYARAT–SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PESANAN 

 

1. Bahwa Pemesan telah memesan satuan Unit Rumah kepada Penerima Pesanan. 

2. Harga pengikatan dan cara pembayaran (termasuk jadwal pembayaran) atas pesanan Unit Rumah yang 

telah disepakati, mengikat terhadap Pemesan dengan Penerima Pesanan. 

3. Pembelian secara tunai keras, tunai bertahap atau secara angsuran (cicilan) melalui Penerima Pesanan 

atau pihak ketiga (termasuk Bank), maka Pemesan berkewajiban untuk melunasi setiap pembayaran (uang 

muka dan/atau angsuran/cicilan) dengan jumlah yang telah ditentukan (dalam arti tidak kurang dan tanpa 

potongan apapun) dan tepat waktu (dalam arti tidak melampaui tanggal jatuh tempo) sesuai jadwal 

pembayaran. 

4. Pembelian secara KPR untuk Unit Ready Stock, Pemesan diwajibkan : 

a. Melengkapi berkas pengajuan KPR maksimal 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya Booking (Uang Tanda 

Jadi/UTJ).  

b. 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannya Booking (Uang Tanda Jadi/UTJ) akan terbit Surat Penegasan 

Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari pihak Bank, maka 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SP3K 

tersebut Pemesan diiwajibkan melakukan akad kredit.  

5. Pembelian secara KPR untuk Unit Indent, Pemesan diwajibkan : 

a. Melengkapi berkas pengajuan KPR maksimal 7 (tujuh) hari setelah dikirimkannya Surat Pemberitahuan 

dari Penerima Pesanan kepada Pemesan. 

b. Wajib melakukan akad kredit setelah masa cicilan Down Payment (DP) selesai berdasarkan tabel 

angsuran Down Payment (DP) dan/atau Surat Pemberitahuan dari Penerima Pesanan kepada Pemesan 

untuk dilakukannya akad kredit setelah terbitnya Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit 

(SP3K) dari pihak Bank. 

Apabila dalam waktu yang ditentukan Pemesan tidak dan/atau terlambat melaksanakan seperti apa 

yang tersebut pada Poin 4 dan 5, maka berlaku ketentuan pada Poin 11.e. 

6. Pemesan tidak diperbolehkan merubah cara pembayaran kecuali mendapatkan persetujuan dari Penerima 

Pesanan. 

7. Unit Pesanan yang telah dipesan tidak dapat ditukar dengan unit lain tanpa persetujuan tertulis dari 

Penerima Pesanan. 

8. Pemesan tidak boleh melakukan renovasi, perubahan dan penambahan pada bangunan dari Unit Pesanan 

sebelum serah terima dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh Penerima Pesanan. 

9. Apabila setelah membayar Uang Tanda Jadi (UTJ), ternyata Pemesan tidak atau terlambat melaksanakan 

kewajiban pembayaran berikutnya sebelum penandatanganan PPJB dan/atau Perjanjian Kredit dengan 

pihak Bank (apabila pembelian secara KPR) karena sebab atau alasan apapun juga, maka dengan 

lampaunya waktu saja cukup membuktikan bahwa Pemesan atas kehendaknya sendiri mengundurkan diri 

sebagai Pemesan dan dengan demikian pemesanan dianggap batal tanpa diperlukan pemberitahuan 

terlebih dahulu dan seluruh pembayaran yang telah diterima oleh Penerima Pesanan tidak dapat ditarik 

kembali (hangus) karena sebab atau alasan apapun dan menjadi hak sepenuhnya Penerima Pesanan. 
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10. Pemesan wajib menandatangani PPJB dan/atau dokumen hukum lainnya paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tertulis dari Penerima Pesanan dengan catatan pembayaran telah 

diterima oleh Penerima Pesanan minimal 30% dari harga pengikat. Bilamana Pemesan tidak atau belum 

juga menandatangani PPJB, maka Pemesan dengan ini menyatakan setuju dan mengikatkan diri terhadap 

semua ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PPJB tersebut, selanjutnya Penerima Pesanan dan 

Pemesan dianggap telah mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan-ketentuan PPJB tersebut. 

11. Mengenai Penggunaaan Fasilitas Kredit Bank (KPR) : 

a. Dalam hal penggunaan fasilitas kredit Bank, Pemesan menyadari dan mengakui bahwa Penerima 

Pesanan hanya perantara Pemesan, sehingga segala akibat dan resiko yang berkaitan dengan 

permohonan fasilitas pinjaman (KPR) merupakan beban tanggung jawab Pemesan sepenuhnya serta 

tidak dapat dikaitkan dan dibebankan kepada Penerima Pesanan karena sebab atau alasan apapun. 

b. Pengajuan KPR ke Bank yang bekerja sama dengan developer. 

c. Suku bunga kredit sepenuhnya ditentukan oleh pihak Bank selaku pemberi fasilitas kredit (KPR).  

d. Segala Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPR bukan merupakan 

tanggung jawab Penerima Pesanan. 

e. Terjadi pembatalan sepihak atau pengunduran diri apabila terjadi : 

I. Berkas pengajuan kredit (KPR) belum bisa terpenuhi atau dilengkapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) 

hari terhitung sejak tanggal booking fee (Uang tanda Jadi/UTJ). 

II. Atau tidak dilengkapinya berkas pengajuan kredit (KPR) setelah Surat Pemberitahuan yang 

dikirimkan Penerima Pesanan kepada Pemesan dengan batas waktu yang telah ditentukan 

Penerima Pesanan.  

III. 30 (tiga puluh) hari setelah Uang Tanda Jadi (UTJ) maka akan terbit Surat Penegasan Persetujuan 

Penyediaan Kredit (SP3K) dari pihak Bank, dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keluarnya SP3K 

tersebut Pemesan diwajibkan melakukan akad kredit KPR dengan pihak Bank. 

IV. Atau tidak terlaksananya Akad Kredit setelah Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit 

(SP3K) diterbitkan oleh pihak Bank dan/atau Surat Pemberitahuan dari Penerima Pesanan kepada 

Pemesan untuk melakukan akad kredit namun Pemesan terlambat atau tidak melaksanakan akad 

kredit tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan Penerima Pesanan. 

V. Proses pengajuan kredit disetujui oleh pihak Bank dan terjadi penurunan plafon, namun Pemesan 

menolak untuk melakukan pembayaran atas penurunan plafon tersebut. 

VI. Pemesan menolak untuk melakukan Akta Jual Beli (AJB) dan/atau perjanjian kredit setelah proses 

pengajuan kredit (KPR) disetujui oleh pihak Bank yang pertama mengeluarkan surat persetujuan 

proses pengajuan kredit (KPR). 

VII. Proses pengajuan kredit (KPR) pada Bank yang bekerjasama dengan Developer untuk pembelian 

unit rumah ready stock dan indent (tidak diperbolehkan proses pengajuan kredit ke Bank lain). 

Dengan terjadinya permasalahan pada Poin 11.e. diatas maka seluruh uang yang sudah masuk tidak 

dapat dikembalikan. 

12. Pembatalan sepihak atas pembelian Unit Pesanan berdasarkan permintaan Pemesan dengan alasan 

apapun, maka seluruh uang yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan (No Refundable). 

13. Jika Pemesan tetap ingin melakukan akad kredit sedangkan sudah melewati batas waktu yang telah 

ditentukan, maka Pemesan dengan ini bersedia untuk mengikuti harga jual terbaru yang berlaku 

dikemudian hari. 
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14. Harga jual dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan tertulis dari Penerima Pesanan. 

15. Mengenal Denda Keterlambatan : 

a. Apabila Pemesan tidak atau terlambat membayar atau kurang membayar angsuran/cicilan dan/atau 

kewajiban pembayaran lain pada tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran, maka Pemesan 

dikenakan denda keterlambatan sebesar 2/1000 (dua perseribu) perhari terhitung dari jumlah angsuran 

yang tertunggak. 

b. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran hingga melampaui 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal jatuh tempo pembayaran, maka Unit Pesanan secara otomatis batal dengan sendirinya tanpa 

pemberitahuan tertulis dari Penerima Pesanan dan biaya yang telah diterima oleh Penerima Pesanan 

tidak dapat dikembalikan kepada Pemesan. Penerima Pesanan berhak membatalkan secara sepihak 

pemesanan atas Unit Pesanan, dengan melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

16. Dalam hal terjadi pembatalan pembelian Unit Pesanan dikarenakan penolakan pengajuan KPR dari pihak 

Bank (tertulis), maka berlaku ketentuan sebagai berikut : 

a. No Refundable untuk Uang Tanda Jadi (UTJ) yang sudah masuk.  

b. Terkait pembayaran Down Payment (DP) atas Unit Pesanan yang telah dibayarkan Pemesan kepada 

Penerima Pesanan, berlaku Refundable sebesar 50% (setelah dipotong pajak dan biaya–biaya lainnya) 

dengan syarat atas pembayaran Unit Pesanan tersebut telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari 

harga pengikat. 

c. Apabila pembayaran Unit Pesanan belum mencapai 30% (tiga puluh persen) dari harga pengikat, maka 

seluruh pembayaran Pemesan yang telah diterima oleh Penerima Pesanan tidak dapat dikembalikan 

(hangus) dan Pemesan sepakat mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab 

Undang–undang Hukum Perdata. 

d. Atau apabila proses permohonan kredit (KPR) ditolak oleh pihak Bank (tertulis), maka Pemesan dapat 

mengalihkan/merubah cara pembayaran menjadi tunai yang harus dibayarkan langsung dan sekaligus 

kepada Penerima Pesanan. 

17. Mengenal Pengalihan Unit : 

a. Pemesan tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan Unit Pesanan kepada pihak manapun tanpa 

persetujuan Penerima Pesanan sebelum dilakukan Akta Jual Beli (AJB) oleh Penerima Pesanan kepada 

Pemesan.  

b. Apabila terjadi pengalihan atas Unit Pesanan oleh Pemesan dengan persetujuan Penerima Pesanan, 

maka Pemesan wajib membayar biaya pajak yang berlaku dan biaya administrasi lainnya yang 

ditentukan oleh Penerima Pesanan. 

c. Apabila hal tersebut dilanggar, maka untuk setiap pengalihan dan pemindahan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban tersebut dianggap tidak sah dan segala akibat (konsekuensi hukum) yang timbul, termasuk 

dan tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab 

Pemesan. 

d. Promo hanya berlaku atau mengikat pada Pemesan Pertama, dan tidak berlaku pada pihak lain 

(Pemesan Kedua) apabila terjadinya pengalihan unit. 

e. Apabila terdapat kewajiban pajak yang timbul dikemudian hari yang diakibatkan karena pengalihan hak 

Unit Pesanan oleh Pemesan, maka biaya-biaya yang timbul terhadap kewajiban pajak ditanggung 

sepenuhnya oleh Pemesan. 
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18. Mengenal Serah Terima Unit Pesanan : 

a. Penyerahan Unit Pesanan wajib diterima oleh Pemesan dan akan dinyatakan dalam suatu Berita Acara 

Serah Terima. 

b. Serah terima Unit Pesanan secara fisik wajib dilaksanakan oleh Pemesan dengan pemberitahuan 

secara tertulis dari Penerima Pesanan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima yang 

telah ditetapkan setelah Unit Pesanan dinyatakan siap untuk dilakukan serah terima. Untuk maksud 

tersebut Pemesan wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (termasuk pelunasan harga 

pengikatan, denda dan kewajiban pembayaran lainnya jika ada) yang ditetapkan oleh Penerima 

Pesanan. 

c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan untuk serah terima ternyata 

Pemesan tidak datang dan/atau tidak menandatangani  Berita Acara Serah Terima karena 

sebab/alasan apapun, maka Pemesan dianggap menyetujui bahwa penyerahan Unit Pesanan telah 

dilakukan dan dalam hal demikian bukti pengiriman surat pemberitahuan untuk melaksanakan serah 

terima Unit Pesanan tersebut dianggap merupakan bukti yang cukup bahwa serah terima Unit Pesanan 

telah dilaksanakan pada hari ke-7 (tujuh) setelah tanggal pemberitahuan tersebut disampaikan. 

19. Terhitung sejak tanggal serah terima fisik, maka segala resiko dan tanggung jawab atas Unit Pesanan, 

termasuk kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Iuran Pengelolaan (Service Charge dan 

lain-lain) beralih menjadi beban (tanggung jawab) dan wajib dibayar oleh Pemesan. 

20. Bila terdapat penolakan cek atau bilyet giro dari Bank yang bersangkutan, Pemesan dikenakan denda 

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali penolakan dan wajib segera dibayarkan kepada 

Penerima Pesanan secara tunai untuk waktu bersamaan. 

21. Perubahan Konstruksi, Tata Letak dan Desain : 

Dalam hal terjadinya perubahan atas letak atau lokasi dan/atau peruntukan, luas atas satuan Unit Pesanan 

karena perubahan, peningkatan atau perbaikan kualitas, penyesuaian dan/atau perubahan atas 

struktur/konstruksi, arsitektur, Mekanikal dan Engineering (ME), design gambar 

proyek/layout/penataan/penempatan/peruntukan karena sebab atau alasan apapun (termasuk karena 

adanya suatu perubahan peraturan hukum atau izin/persetujuan yang berlaku), maka berlaku ketentuan : 

a. Pemesan berhak untuk memilih unit lain dengan syarat dan ketentuan bahwa Pemesan membuat suatu 

permohonan surat tertulis kepada Penerima Pesanan dan Penerima Pesanan menyetujui atau 

mengizinkan Pemesan untuk memilih unit lainnya tersebut dengan cara memberikan surat balasan 

tertulis kepada Pemesan. 

b. Pemesan menyetujui perubahan Unit Pesanan berdasarkan kesepakatan Penerima Pesanan dengan 

Pemesan yang dinyatakan secara tertulis oleh Pemesan kepada Penerima Pesanan dalam jangka 

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan oleh Penerima Pesanan. Apabila 

melewati jangka waktu tersebut maka Penerima Pesanan berhak untuk menentukan sendiri salah satu 

ketentuan tersebut yang akan diberlakukan kepada Pemesan dan keputusan tersebut adalah sah dan 

mengikat terhadap Penerima Pesanan dengan Pemesan, dan Pemesan tidak berhak untuk mengajukan 

ganti rugi maupun tuntutan atau gugatan apapun kepada Penerima Pesanan. 

22. Mengenal toleransi perbedaan luas tanah : 

a. Angka toleransi ditetapkan sebesar 3M2 (tiga meter persegi) terhadap perbedaan luas tanah, dan jika 

terjadi perbedaan, maka luasan akhir mengikuti hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). 
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b. Jika luas satuan Unit Pesanan yang telah diserahkan oleh Penerima Pesanan kepada Pemesan 

terdapat selisih dengan yang tercantum dalam Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan), maka apabila 

selisih kekurangan atau kelebihan luas tersebut tidak melebihi batas toleransi sebagaimana dimaksud 

huruf a diatas, maka Penerima Pesanan dan Pemesan tidak akan meminta atau menuntut kompensasi 

apapun sedangkan apabila selisih kekurangan atau kelebihan luas tersebut melewati batas toleransi, 

maka Penerima Pesanan dan Pemesan akan memperhitungkan kelebihan dan kekurangan dari batas 

toleransi selisih perbedaan luas tersebut sesuai dengan harga pengikatan.  

23. Hal-hal yang tidak atau  belum diatur dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan atau Perjanjian-Perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan 

Unit Pesanan. 

Demikian Syarat-syarat dan Ketentuan ini dibuat dengan maksud untuk mengikat secara hukum setelah 

Pemesan membaca dan memahami isinya, dan setelah Pemesan menandatangani Surat Pernyataan 

Pembelian Unit maka secara otomatis Pemesanan dinyatakan tunduk terhadap Syarat-syarat dan Ketentuan 

yang berlaku sebagaimana tersebut diatas.  

 

 


