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KATA PENGANTAR 

Salam sejahtera,  

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dari Bapak/lbu yang saat ini telah memilih tempat 

tinggal di GREEN PRAMUKA CITY ("GPC"), kawasan hunian dan non hunian prestisius di 

Jakarta Pusat.  

PT. Mitra Investama Perdana, selaku Pengelola Gedung profesional, yang telah ditunjuk oleh PT. 

Duta Paramindo Sejahtera selaku Pelaku Pembangunan akan senantiasa berupaya untuk 

memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh Pemilik dan Penghuni di GREEN PRAMUKA 

CITY agar nilai investasi properti Bapak/Ibu selalu naik dari waktu ke waktu.  

Sebagai bangunan Sarusun yang dihuni oleh ribuan kepala keluarga, diperlukan adanya suatu tata 

tertib dan peraturan kerumahtanggaan yang harus dijadikan sebagai tuntunan/pedoman dalam 

rangka menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan tata kehidupan yang layak bagi seluruh 

penghuni GREEN PRAMUKA CITY.  

Oleh karena itu Pengelola membuat buku pedoman tata tertib dan peraturan kerumahtanggaan 

("House Rules") ini guna memberikan gambaran mengenai prosedur, persyaratan, peraturan dan 

ketentuan yang harus ditaati oleh setiap pemilik, penghuni dan pengunjung GREEN PRAMUKA 

CITY.  

House Rules Edisi ke-4 kami terbitkan untuk semua tower sebagai penyempurnaan House Rules 

edisi terdahulu yang telah kami distribusikan sebelumnya kepada seluruh Sarusun di kawasan 

GREEN PRAMUKA CITY.  

Mohon Bapak/Ibu meluangkan waktu membaca House Rules ini dan kami ucapkan terima kasih 

atas kesediaannya mengikuti/melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan dan petunjuk yang akan 

diuraikan lebih lanjut pada halaman berikutnya. Kami juga akan menerbitkan peraturan-peraturan 

sebagai tambahan informasi demi kelancaran dan kenyamanan operasional hunian. 

Dalam rangka penyempurnaan sesuai dengan fungsi dari buku pedoman ini, maka ketentuan yang 

terdapat dalam House Rules ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi dari 

waktu ke waktu.  

     Jakarta,  Januari 2019 

     Hormat kami, 

     Pengelola GPC,                        Pelaku Pembangunan GPC 

  

 

     PT. Mitra Investama Perdana          PT. Duta Paramindo Sejahtera  
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 BAB I 

ISTILAH UMUM 

I.1  GREEN PRAMUKA CITY  

Yang dimaksud dengan GREEN PRAMUKA CITY dalam buku Tata Tertib dan Peraturan 

Kerumahtanggaan ("House Rules") ini adalah kawasan bangunan rumah susun sederhana milik 

(rusunami) hunian dan non hunian yang dibangun di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan 

Jend. A. Yani Kav. 49, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota administrasi 

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 10570.  

I.2  SATUAN RUMAH SUSUN (SARUSUN) / UNIT 

Merupakan suatu bagian kesatuan dari GREEN PRAMUKA CITY yang terdiri dari satuan 

rumah susun hunian dan satuan rumah susun non hunian yang dimiliki berdasarkan pengalihan 

hak dari Pelaku Pembangunan.  

I.3  PELAKU PEMBANGUNAN (PENGEMBANG/DEVELOPER)  

Adalah Perseroan Terbatas (PT) Duta Paramindo Sejahtera, Badan Usaha milik swasta yang 

didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mempunyai 

usaha di bidang penyelenggaraan/pembangunan properti.  

I.4  PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS)  

Adalah badan hukum yang beranggotakan para Pemilik atau Penghuni Sarusun GREEN 

PRAMUKA CITY. Badan hukum ini berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan 

penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Benda Bersama, Bagian Bersama, 

Tanah Bersama dan penghunian. Dalam hal Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun (PPPSRS) belum terbentuk, maka Pelaku Pembangunan wajib mengelola GREEN 

PRAMUKA CITY. 

 

I.5 PENGELOLA  

Adalah badan hukum yang profesional dalam bidang pengelolaan gedung yang dibentuk atau 

ditunjuk oleh PPPSRS atau pertama kalinya dilakukan oleh Pelaku Pembangunan dengan 

menunjuk badan hukum profesional terorganisir, yang dikepalai minimal oleh Properti Manager 

atau setara untuk mengelola GREEN PRAMUKA CITY 

Adapun Organisasi Pengelola secara garis besar terdiri 6 (enam) Departemen, yaitu:  

a. Departemen Keuangan (Finance, Accounting & Tax)  

b. Departemen Teknik (Engineering & Safety)  
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c. Departemen Personalia & Umum (Human Resources & General Affair)  

d. Departemen Pelayanan Penghuni (Customer Services)  

e. Departemen Kebersihan dan Pertamanan (Housekeeping & Landscape)  

f. Security 

Setiap Departemen dikepalai oleh Kepala Departemen (Manajer), dan bertugas sesuai dengan 

rincian tugas yang telah di tetapkan.  

I.6  AKTA PEMISAHAN DAN URAIAN TEKNIS (PERTELAAN)  

Adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, Bagian Bersama, 

Benda Bersama dan Tanah Bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian 

dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan 

proporsional.  

I.7  TANAH BERSAMA  

Adalah sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) seluas 

sebagaimana dibukukan  dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan untuk bangunan yang digunakan 

atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun   GREEN 

PRAMUKA CITY dan penunjangnya yang ditetapkan batasnya dalam persyaratan ijin 

mendirikan bangunan.  

I.8  BAGIAN BERSAMA  

Adalah bagian dari bangunan GREEN PRAMUKA CITY yang dimiliki secara tidak terpisah 

untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun, misalnya: 

fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran, pipa dan 

jaringan listrik. 

I.9  BENDA BERSAMA  

Adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki 

bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama, misalnya: ruang pertemuan, tanaman, 

bangunan pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah dan tempat bermain. Untuk 

penggunaan fasilitas yang bukan merupakan Benda Bersama atau Bagian Bersama atau 

penguasaan sementara (sewa) atas Benda Bersama/ Bagian Bersama akan dikenakan biaya yang 

akan ditentukan PPPSRS atau Pelaku Pembangunan GREEN PRAMUKA CITY melalui 

Pengelola gedung selama masa transisi.  

I.10  PEMILIK  

Adalah perseorangan atau Badan Hukum yang memilıki Sarusun  atau Non  
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Hunian di GREEN PRAMUKA CITY yang memenuhi syarat sebagai pemegang Sertipikat Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. 

I.11  PENGHUNI  

Adalah orang yang secara nyata menempati/memanfaatkan Sarusun yang berstatus Pemilik, 

Peminjam Pakai, Penyewa atau hubungan hukum lainnya, dan untuk Penghuni yang bukan 

Pemilik, Penghuni tersebut memiliki bukti pelimpahan wewenang dari Pemilik Sarusun di 

GREEN PRAMUKA CITY. 

I.12  TAMU  

Adalah pihak luar yang datang ke lingkungan GREEN PRAMUKA CİTY dengan tujuan 

berurusan dengan Penghuni atau Pengelola.  

I.13 PEGAWAI PENGHUNI 

Adalah orang yang bekerja pada Penghuni, seperti supir, pembantu rumah tangga, baby sitter, 

yang wajib didaftarkan kepada Pengelola. 

I.14 ACCESS CARD 

Adalah kartu magnetic yang digunakan untuk menggunakan lift penumpang (passenger lift) dan 

lift barang (service lift) menuju lantai tertentu ke unit yang dimaksud atau akses menuju fasilitas 

umum. 
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BAB II 

INFORMASI UMUM 

II.1  GREEN PRAMUKA CITY  

GREEN PRAMUKA CITY dibangun mulai tahun 2010 di atas lahan seluas ±12,9 Hektare. 

Lokasinya berada di Jalan Jend. A. Yani Kav. 49, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka 

Putih, Jakarta Pusat 10570.  

Fasilitas sosial/umum di GREEN PRAMUKA CITY antara lain:  

1. Kolam renang dewasa dan anak  7. Access Card 

2. Children playground  8. 24 Hours Security 

3.  Outdoor activity  9. Parking Area 

4.  Garden/Landscape 10. Masjid 

5.  Jogging Track 11. Housekeeping  

6.  Fasilitas Penunjang 
  

II.2  JAM KERJA PENGELOLA  

  

 

 

 

 

 

II.3  KANTOR PENGELOLA  

Pengelola GREEN PRAMUKA CITY berkantor pusat di lantai P2-DP2 Tower Magnolia dan 

lantai LG-DP1 Tower Fagio. 

Ruang Engineering terletak di lantai P1 Tower Scarlet (DP2) dan lantai LG Tower Fagio (DP1). 

II.4. NOMOR TELEPON PENGELOLA  

Pengelola    : DP1 (021) 2962 4888/  

  DP2  (021) 2147 1010  

 

 

NO Departemen Hari Jam 

1 Customer Service 

Senin s/d Jum'at 08.30 WIB - 16.30 WIB 

Sabtu & Minggu 09.00 WIB - 14.00 WIB 

Libur Nasional Tutup 

2 Housekeeping Setiap Hari 07.00 WIB  - 21.00 WIB 

3 Security 
Setiap Hari 24 Jam 

4 Engineering 
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 Fax Pengelola     : (021) 2962 4900  

 Emergency/di luar jam kerja    : (021) 2962 4888 Ext.0 

Apabila terjadi perubahan alamat dan nomor telepon Kantor Pengelola, akan diberitahukan 

kepada penghuni melalui papan pengumuman yang berada di setiap tower. 

II.5.  PAPAN PENGUMUMAN  

a. Papan pengumuman merupakan salah satu sarana komunikasi antara Pengelola dan 

Penghuni yang dikelola oleh Departemen Customer Service, dan berada di setiap lobi 

Tower GREEN PRAMUKA CITY.  

b. Papan Pengumuman hanya digunakan oleh Pengelola untuk kepentingan para 

Pemilik/Penghuni yang bersifat informasi, baik informasi sosial maupun informasi 

penting lainnya yang bermanfaat bagi Pemilik/Penghuni. 

II.6.  KELUHAN DAN SARAN 

a. Keluhan dan saran yang berkaitan dengan Sarusun GREEN PRAMUKA CITY dapat 

disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir keluhan (Complaint Form) di 

Customer Service.  

b. Bila dalam keadaan mendesak, keluhan dapat disampaikan secara lisan kepada 

Departemen Customer Service di Kantor Pengelola pada jam kerja, kecuali diluar jam 

kerja dapat langsung menghubungi (021) 2962 4888 Ext.0  

II.7. ASURANSI GEDUNG  

Bangunan GREEN PRAMUKA CITY diasuransikan terhadap resiko kebakaran dan 

bencana alam, tidak mencakup / menutup atas harta / milik pribadi Pemilik/ Penghuni di 

unit yang bersangkutan.  
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BAB III 

UTILITAS 

III.1.  LISTRIK  

a. Supply daya listrik terpasang untuk setiap Unit adalah:  

a. - Type 21 Unit Hunian  : 900 VA  

b. - Type 33  Unit Hunian  :        1.300 VA  

c. - Unit Non Hunian 2 Lantai  :        3.300 VA  

b. Pemilik yang membutuhkan penambahan daya listrik, dapat mengajukan permohonan tertulis 

kepada Pengelola, dengan ketentuan maksimum penambahan daya ditentukan oleh Pengelola. 

Untuk permohonan penambahan daya listrik yang disetujui, biaya penambahan daya listrik dan 

pajak menjadi tanggung jawab Pemilik yang bersangkutan.  

c. Khusus untuk unit non-hunian pemasangan dan/atau penambahan dan/atau perubahan instalasi 

listrik/daya listrik harus menggunakan Kontraktor Instalasi yang mempunyai Pass Instalatir 

sesuai rekomendasi Pengelola dan PLN. 

d. Untuk realisasi pelaksanaan memasang, menambah atau merubah instalasi/daya listrik, 

Pengelola diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan berhak untuk menegur 

dan/atau menghentikan pekerjaan Kontraktor Instalasi, jika ada penyimpangan atau tidak sesuai 

dari gambar rencana/ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.   

e. Fasilitas listrik yang disediakan Pelaku Pembangunan untuk setiap Sarusun Tower Faggio dan 

Tower Pino adalah dengan sistem pra bayar, yaitu dengan cara pengisian pulsa listrik (token), 

yang akan diubah menjadi sistem pasca bayar secara bertahap tanpa dikenakan biaya 

penggantian meteran paling lambat 31 Desember 2019.  

f. Semua fasilitas listrik di setiap tower dikenakan biaya minimal pemakaian listrik, Pajak 

Penerangan Jalan (PPJ), dan Uang Jaminan Langganan (UJL). Tarif pemakaian listrik per Kwh 

mengacu kepada tarif dasar listrik (TDL) yang diberlakukan oleh PLN. 

g. Untuk permasalahan layanan listrik, Penghuni dapat menghubungi kantor Pengelola setiap hari 

kerja pada jam kerja. 

h. Pencatatan meter listrik pertama kali saat Serah Terima Unit dilakukan oleh petugas dari 

Pengelola bersama Pemilik yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Unit. Pencatatan 

rutin selanjutnya hanya dilakukan oleh petugas dari Pengelola mulai tanggal 15 (lima belas) 

setiap bulannya. 

i. Tagihan pembayaran listrik dapat mengalami perubahan sesuai dengan kenaikan tarif PLN. 

j. Invoice atau billing (tagihan) untuk penagihan listrik pasca bayar akan dikirim oleh Pengelola 

kepada Penghuni mulai tanggal 1 (satu) setiap bulannya melalui Short Message Service (SMS). 

Setiap penghuni wajib mendaftarkan nomor handphone Pemilik kepada Pengelola. 

k. Pembayaran atas tagihan penggunaan listrik bulan lalu sudah harus diterima oleh Pengelola 

paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. 

l. Keterlambatan pembayaran tagihan listrik diatas akan dikenakan denda sebesar 5% (lima 

persen) per bulan dari pokok tagihan. 

m. Pengaturan denda dan sanksi keterlambatan pembayaran utilitas (listrik) diatur dalam House 

Rules ini Bab VIII Nomor VIII.4.c 
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n. Apabila Penghuni melakukan sendiri perbaikan dan perubahan instalasi listrik yang berakibat 

terhentinya/terputusnya aliran listrik maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab 

Pengelola. 

o. Untuk pengisian/pembelian pulsa listrik sistem pra bayar, Penghuni dapat menghubungi kantor 

Pengelola setiap hari kerja pada jam kerja dilayani paling lambat sampai dengan 31 

Desember 2019. 

p. Kelalaian/keterlambatan Penghuni dalam pengisian pulsa listrik pra bayar maupun pembayaran 

listrik pasca bayar yang berakibat terhentinya aliran listrik,  bukan menjadi tanggung jawab 

Pengelola.  

q. Pemilik/penghuni dilarang membuat percabangan aliran- listrik untuk menghubungkan 

beberapa peralatan listrik pada satu titik stop kontak.  

r. Pemilik/penghuni dilarang menyambung atau menggunakan aliran listrik dari public area atau 

Unit Hunian dan / atau Unit Non hunian lainnya.  

s. GREEN PRAMUKA CITY memiliki genset yang akan mensupply aliran listrik sementara 

apabila suplai listrik dari PLN mengalami gangguan (black out),  terbatas hanya untuk alat-alat 

elektronik Gedung dan penerangan yang sifatnya untuk kepentingan bersama, tidak termasuk di 

dalam unit.  

t.  Penghuni dihimbau untuk mempergunakan listrik secara efisien (hemat energi).  

u.  Pembayaran tagihan listrik dan air (utilitas) dilakukan dengan cara men-transfer ke rekening   

Virtual Account yang telah diberikan kepada setiap unit masing-masing 1 (satu) nomor Virtual  

Account.   

v. Dalam keadaan darurat (indikasi korsleting) dan keperluan perawatan gedung di unit maka 

pengelola berhak melakukan pembongkaran silinder kunci secara sepihak. Segala jenis kerugian 

akibat dari kelalaian Pemilik/Penghuni menjadi tanggung jawab Pemilik/Penghuni. 

III.2.  AIR BERSIH  

a. Pengelola menyediakan dan menyalurkan air bersih standar dari Perusahaan Air Minum (PAM).  

b. Penggunaan air bersih hanya untuk keperluan mandi dan mencuci, bukan untuk dikonsumsi 

langsung.  

c. Pencatatan meter air pertama kali saat Serah Terima Unit dilakukan oleh petugas dari Pengelola 

bersama Pemilik yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Unit. Pencatatan rutin 

selanjutnya hanya dilakukan oleh petugas dari Pengelola mulai tanggal 15 (lima belas) setiap 

bulannya 

d. Tagihan pembayaran air dapat mengalami perubahan sesuai dengan kenaikan tarif  PAM.  

e. Invoice atau billing (tagihan) untuk penagihan air akan dikirim oleh Pengelola kepada Penghuni 

mulai tanggal 01 (satu) setiap bulannya melalui Short Message Service (SMS). Setiap Unit 

wajib mendaftarkan nomor handphone pemilik atau penghuni kepada Pengelola.  

f. Pembayaran atas tagihan air bulan lalu sudah harus diterima oleh Pengelola paling lambat 

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.  

g. Keterlambatan pembayaran tagihan air di atas akan di kenakan denda sebesar 5% (lima persen) 

per bulan dari pokok tagihan.  
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h. Pengaturan denda dan sanksi keterlambatan pembayaran utilitas (air) diatur dalam House Rules 

ini Bab VIII Nomor VIII.4. c 

i. Komponen  tagihan air terdiri dari jumlah penggunaan air dalam hitungan kubik (m3).  

j. Pembayaran tagihan listrik dan air (utilitas) dilakukan dengan cara men-transfer ke rekening 

Virtual Account yang telah diberikan kepada setiap unit masing-masing 1 (satu) nomor Virtual 

Account.  

III.3. GAS  

a. GREEN PRAMUKA CITY tidak menyediakan gas untuk disalurkan ke setiap satuan rumah 

susun sehingga Penghuni menyediakan sendiri tabung gas untuk keperluan rumah tangga.  

b. Penghuni yang membawa Tabung Gas ke dalam unit wajib menggunakan service lift (lift 

barang).  

c. Pemilik/Penghuni yang tidak menempati Unitnya dalam waktu relatif lama supaya memastikan 

semua posisi valve kompor gas tertutup rapat dan melepas regulator gas, karena kelalaian 

Pemilik/Penghuni yang lupa menutup rapat valve kompor gas dan melepas regulator sehingga 

menyebabkan gas bocor dan mengakibatkan kebakaran akan menjadi tanggung jawab 

Pemilik/Penghuni.  

d. Segala jenis kerugian akibat dari kelalaian Pemilik/Penghuni yang mengakibatkan kebakaran 

akan menjadi tanggung jawab Pemilik/Penghuni. 

e. Dalam keadaan darurat (indikasi kebocoran gas) di unit maka Pengelola berhak melakukan 

pembongkaran silinder kunci secara sepihak. Segala jenis kerugian akibat dari kelalaian 

Pemilik/Penghuni menjadi tanggung jawab Pemilik/Penghuni.  

III.4 JARINGAN TELEVISI  

a. GREEN PRAMUKA CITY menyediakan fasilitas jaringan televisi dalam bentuk Master 

Antena Televisi (MATV) ke unit-unit sarusun yang berasal dari siaran TV lokal. 

b. Atas penyediaan jaringan MATV tersebut, Penghuni wajib menanggung biaya penyediaan alat    

untuk mengaktifkan siaran TV lokal.  

c. Penghuni dapat berlangganan TV Kabel/lnternet berbayar melalui perusahaan penyedia 

langganan rekanan Pengelola.  

d. Pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kualitas penerimaan dan kontinuitas layanan TV 

Kabel/lnternet berbayar.  

e. Untuk keamanan dan estetika gedung, Penghuni dilarang untuk memasang antena televisi atau 

parabola sendiri di area balkon/facade unit.  

 

III.5. LIFT  

1. Lift Penumpang (Passenger Lift) 
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a. Kapasitas lift penumpang adalah 1150 kg (seribu seratus lima puluh kilogram) atau 17 (tujuh 

belas) orang, beroperasi dari lantai Dasar hingga lantai paling atas.  

b. Setiap Tower masing-masing dilengkapi dengan 4 (empat) buah lift penumpang, yang 

penggunaannya khusus untuk Penghuni, Keluarga Penghuni, Pegawai Penghuni, Tamu dan 

Pengelola 

c. Lift Penumpang peruntukannya hanya untuk mengangkut orang, penggunaan masing-masing 

lift di luar peruntukannya tidak diperkenankan, kecuali dengan persetujuan Pengelola.  

d. Pengguna lift dilarang merokok, meludah, mencoret, mengotori, merusak komponen di dalam 

lift dan wajib menjaga kebersihan lift.  

e. Anak dibawah umur 5 tahun harus didampingi orang dewasa saat menggunakan lift, dalam 

penggunaan lift sebaiknya anak-anak selalu dibawah pengawasan orang dewasa.  

f. Lift memiliki mekanisme yang sensitif, untuk itu pengguna lift diminta untuk tidak mengganjal 

atau melakukan tindakan apapun untuk membuat pintu lift terbuka lebih lama dari seharusnya. 

g. Kontraktor fitting out dan penghantar barang dilarang mempergunakan lift penumpang, tetapi 

harus menggunakan lift service.  

h. Pada jam-jam tertentu lift akan dibersihkan, selama lift sedang dibersihkan, di-service atau 

dalam perbaikan, Penghuni wajib menggunakan lift yang lain.  

i. Lift Penumpang dilarang digunakan untuk membawa barang/bahan bangunan, barang-barang 

furniture, puing-puing, benda-benda besar, sepeda dan lainnya.  

j. Apabila Penghuni dan/atau pegawai Penghuni dan/atau tamu penghuni dengan sengaja merusak 

atau menyebabkan rusaknya sebagian atau seluruh bagian lift yang bersangkutan, maka 

Penghuni yang bersangkutan diwajibkan membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

Pengelola untuk perbaikan lift bersangkutan.  

2. Lift Barang (service lift)  

a. Kapasitas lift barang adalah untuk 1150 kg (seribu seratus lima puluh kilogram) atau maksimal 

17 (tujuh belas) orang, beroperasi dari lantai dasar hingga lantai paling atas.  

b. Setiap Tower dilengkapi dengan lift barang yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi 

sarusun, penggunaannya untuk keperluan mengangkut, mengantar atau memindahkan barang. 

Bilamana diperlukan, lift barang dapat juga dipergunakan sebagai lift penumpang.  

c. Untuk bahan-bahan renovasi, perbaikan atau bahan bangunan harus menggunakan lift barang 

dan dalam kondisi terbungkus rapi menggunakan karung / plastik guna menjaga kebersihan 

bagian dalam lift.  

d. Apabila barang-barang dengan berat diatas 100 kg harus mendapat persetujuan dari Pengelola 

terlebih dahulu dan disupervisi oleh Petugas dari Pengelola.  

e. Untuk barang-barang tertentu, yang baik ukuran maupun bentuknya tidak memungkinkan untuk 

diangkut dengan lift, berarti pemindahan barang tersebut harus dilakukan melalui tangga 

darurat. 

f. Penghuni perlu memastikan bahwa pemindahan barang melalui lift barang tidak mengakibatkan 

benturan-benturan pada interior lift dan pintunya.  
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g. Untuk keperluan membawa bahan-bahan renovasi atau perbaikan Unit,  penggunaan lift barang 

harus berdasarkan jadwal yang akan diatur oleh Pengelola.  

h. Pengelola akan melakukan maintenance (perawatan) lift secara berkala sebulan sekali atau lebih 

jika diperlukan. Lift akan dinonaktifkan untuk beberapa waktu saat perawatan sedang 

berlangsung.  

i. Apabila baik Penghuni dan/atau Pegawai Penghuni dan/atau Tamu Penghuni dengan sengaja 

merusak atau menyebabkan rusaknya sebagian atau seluruh bagian lift yang bersangkutan, 

maka Penghuni yang bersangkutan diwajibkan membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

Pengelola untuk perbaikan lift bersangkutan.  

j. Jam operasional  lift barang (service lift) untuk keperluan renovasi/fitting out setiap harinya 

adalah mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.  

III.6. SPRINKLER, SMOKE DETECTOR DAN HEAT DETECTOR  

a. Sprinkler, Smoke Detector dan Heat Detector tidak boleh ditutup, baik oleh plafon, peralatan 

rumah tangga, furniture atau yang lainnya.  

b. Dilarang merusak, melepas, memindahkan, mengganti Sprinkler, Smoke Detector dan Heat 

Detector yang telah terpasang di area manapun.  

c. Penghuni dilarang menggantungkan benda apapun di semua alat pemadam kebakaran,  

Sprinkler, Smoke Detector dan Heat Detector.  

d. Untuk melakukan perawatan Sprinkler, Smoke Detector, Heat Detector dan instalasi lainnya di 

dalam unit, pihak pengelola berhak melakukan pengecekan dan perbaikan secara berkala 

dengan sepengetahuan/ijin Penghuni. Apabila Penghuni sudah dihubungi 3 kali (lewat 

surat/sms/WA/telepon/email) dan tidak memberikan respon maka Pengelola berhak membuka  

pintu unit secara paksa untuk melakukan perawatan/perbaikan sprinkler, smoke detector dan 

heat detector. 

e. Dalam keadaan darurat (seperti tercium bau busuk dari dalam unit, tercium bau terbakar, keluar 

asap dari unit, dll) pihak Pengelola berhak melakukan tindakan membuka pintu unit secara 

paksa dan melakukan perbaikan. 
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BAB IV 

FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM 

IV.I. PERPARKIRAN KENDARAAN BERMOTOR  

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Rumah Susun 

Sederhana, maka Pelaku Pembangunan diwajibkan menyediakan lahan parkir dengan ketentuan 

setiap membangun 10 (sepuluh) unit sarusun, Pelaku Pembangunan menyediakan 1 (satu) lot 

parkir kendaraan roda empat dan 5 (lima) lot parkir kendaraan roda dua. 

Untuk menggunakan lahan parkir tersebut maka Penghuni wajib membayar parkir sesuai  tarif 

dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola yang tidak bertentangan dengan ketentuan tarif 

parkir PEMPROV DKI.  

Ketentuan perparkiran kendaraan di GREEN PRAMUKA CITY diatur sebagai berikut:  

1. Seluruh kendaraan bermotor yang berada di GREEN PRAMUKA CITY hanya boleh 

parkir ditempat yang disediakan khusus oleh Pengelola.  

2. Pemilik / Penghuni yang hendak mendaftarkan parkir khusus Penghuni diwajibkan 

menyerahkan foto copy STNK kendaraan kepada Pengelola. Setiap unit hanya berhak 

mendaftarkan parkir khusus Penghuni maksimal 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit 

sepeda motor. Tarif parkir khusus Penghuni ditentukan oleh Pengelola. 

3. Khusus untuk Penghuni wajib meregistrasi ulang nomor kendaraannya setiap adanya 

perubahan pada nomor Polisi. 

4. Sistem parkir yang berlaku di area GREEN PRAMUKA CITY berdasarkan sistem First 

Come First Served.  

5. Setiap kendaraan yang tidak mendaftar parkir khusus Penghuni, yang masuk ke area 

GREEN PRAMUKA CITY wajib mengambil karcis parkir pada pos pintu masuk dan 

membayar biaya parkir sesuai tarif yang telah ditetapkan, mengacu kepada Pergub DKI 

Jakarta. 

6. Pemakai fasilitas parkir wajib membayar biaya penggunaan lahan parkir kepada 

Pengelola. 

7. Mobil/motor yang diparkir di area sarusun wajib mematuhi ketentuan perparkiran di 

GREEN PRAMUKA CITY.  

8. Kehilangan atau kerusakan Karcis Parkir dapat diganti dengan mengisi berita acara 

kehilangan / kerusakan dan membayar denda yang besarnya telah ditentukan Pengelola, 

dengan menunjukkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) asli kepada petugas.  

9. Dilarang parkir, berhenti atau meninggalkan kendaraan di tempat yang bukan lokasi 

parkir atau di area traffic flow kendaraan. Pelanggaran hal ini Pengelola akan 

mengenakan sanksi berupa pemindahan paksa kendaraan ke lokasi lain dengan 

dikenakan sanksi administrasi. Segala kehilangan dan kerusakan akibat pemindahan 

paksa bukanlah menjadi tanggung jawab Pengelola.  

10. Penghuni / Tamu Penghuni diharapkan tidak meninggalkan barang berharga, kartu 

parkir, kunci kontak di dalam kendaraan, dan memastikan bahwa semua jendela dan  
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pintu kendaraan telah terkunci sebelum meninggalkan kendaraan. Penghuni / Tamu 

Penghuni  disarankan untuk memakai kunci pengaman tambahan dan alarm mobil.  

Pengelola tidak-bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan kendaraan 

maupun isi kendaraan yang diparkir, oleh sebab apapun termasuk kondisi force majeure. 

11. Untuk mendapatkan kesempatan hak lot parkir yang sama maka kendaraan yang menginap 

dibatasi jangka waktunya mengikuti ketentuan parkir yang berlaku di area GREEN 

PRAMUKA CITY. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan 

denda. 

12. Pemilik / Penghuni tidak diperbolehkan mencuci kendaraannya di tempat parkir.  

13. Dalam keadaan darurat (force majeure) dan mengganggu traffic flow kendaraan, Pengelola 

berhak untuk memindahkan kendaraan bermotor secara paksa ke tempat lain. Resiko atas 

pemindahan ini bukan merupakan tanggung jawab Pengelola.  

14. Setiap Penghuni atau Tamu Penghuni tidak diijinkan untuk menggunakan area perparkiran 

untuk hal-hal lain selain memarkir kendaraan bermotor.  

15. Pengaturan tempat parkir khusus untuk orang penyandang disabilitas dan kendaraan darurat 

akan ditentukan oleh Pengelola.  

IV.2. KOLAM RENANG  

1. Kolam-renang hanya boleh digunakan oleh Penghuni GREEN PRAMUKA CITY. 

2. Penggunaan kolam renang hanya diperkenankan pada pukul 05.30 s/d pukul 20.00 WIB 

setiap harinya. Untuk menjaga keselamatan dan pemeliharaan tidak diperkenankan 

menggunakan fasilitas kolam renang diluar jam-jam tersebut. 

3. Pengelola tidak menyediakan pengawas/penyelamat kolam renang (life guard), untuk itu 

setiap pengguna kolam renang bertanggung jawab penuh atas keselamatan diri.  

4. Anak-anak dibawah umur harus didampingi oleh orang dewasa yang bertanggung jawab 

atas keselamatan anak-anak tersebut. 

5. Agar kebersihan air kolam tetap terjaga, pengguna kolam renang diminta untuk senantiasa 

membilas diri lebih dahulu sebelum masuk ke kolam renang. Calon Pengguna yang 

memiliki penyakit menular dilarang menggunakan kolam renang.  

6. Siapapun dilarang merokok, membawa makanan, minuman beralkohol, obat-obatan 

terlarang (narkotika) dan senjata tajam/api ke area kolam renang.  

7. Setiap Pengguna kolam renang diwajibkan untuk memakai pakaian renang selama berada di 

kolam renang.  

8. Setiap Pengguna kolam renang tidak diperkenankan untuk makan, memberi, menyuruh atau 

memperbolehkan orang lain untuk makan di area kolam renang.  

9. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 

10. Tidak diperbolehkan untuk membawa benda-benda yang terbuat dari kaca atau benda-benda 

lain yang dapat membahayakan Pengguna kolam renang atau berbuat sesuatu yang dapat 

mengganggu keamanan Pengguna lain.  
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11. Dilarang menggunakan pelampung penyelamat yang disediakan Pengelola. Pelampung 

penyelamat hanya digunakan pada saat-saat darurat.  

12. Jadwal perawatan air kolam renang dilakukan pada saat jam operasional kolam renang tutup 

atau pada jam-jam lainnya apabila diperlukan oleh Pengelola. Penghuni tidak diperbolehkan 

menggunakan  kolam  renang  pada  saat  perawatan  sedang berlangsung. Pengelola tidak 

bertanggung jawab apabila ada Penghuni yang  berenang  pada  saat  jam  perawatan air 

kolam dan mengakibatkan celaka pada Penghuni yang bersangkutan. 

IV.3. CHILDREN PLAY GROUND 

1. Children Play Ground dibuka setiap hari, kecuali pada waktu-waktu tertentu akan ditutup 

untuk pembersihan, pemeliharaan atau perbaikan.  

2. Fasilitas Children Play Ground hanya diperuntukkan kepada anak-anak di bawah usia 12 

tahun.  

3. Untuk keselamatan dan ketertiban, anak-anak harus diawasi oleh pengasuhnya.  

4. Para pengasuh diharuskan menjaga anak-anak agar dapat bermain dengan aman dan tidak 

saling membahayakan satu dan yang lain.  

5. Pengelola tidak menyediakan pengawas di Children Play Ground, untuk itu setiap pengguna 

Children Play Ground bertanggung jawab penuh atas keselamatan anak-anaknya, tamu dan 

sanak keluarganya. Risiko yang timbul atas penggunaan Children Play Ground bukan 

tanggung jawab Pengelola.  

IV.4. TEMPAT IBADAH (MASJID)  

1. Pelaku Pembangunan  telah menyediakan sarana tempat ibadah yaitu masjid.  

2. Penggunaan tempat wudhu hanya boleh digunakan untuk berwudhu dan dilarang melakukan 

kegiatan apapun selain berwudhu.  

3. Penghuni yang menggunakan tempat ibadah diharuskan menjaga ketertiban, kebersihan dan 

kenyamanan bersama.  

4. Penggunaan tempat ibadah hanya digunakan sebagai fasilitas tempat ibadah keagamaan, 

dilarang menggunakan tempat ibadah sebagai tempat tinggal. 
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BAB V 

KETENTUAN UMUM, PERATURAN DAN TATA TERTIB 

 
V.1 DATA PENGHUNI  

 

a. Pendataan  

1. Setiap penghuni GREEN PRAMUKA CITY, termasuk tetapi tidak terbatas Pegawai 

Penghuni, baik yang menetap maupun tidak menetap di GREEN PRAMUKA CITY 

wajib melaporkan diri kepada Pengelola, mengisi kartu Penghuni dan menyerahkan data 

identitasnya dilengkapi dengan pas foto terbaru untuk semua Penghuni diatas usia 1 

(satu) tahun.  

2. Jika Pegawai Penghuni berhenti bekerja atau diberhentikan, Penghuni wajib melaporkan 

kepada Pengelola paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak keluarnya Pegawai Penghuni 

tersebut.  

3. Setiap 3 (tiga) bulan sekali, Pengelola akan mendata ulang Penghuni.  

b. Surat-surat Kependudukan  

1.  Warga Negara Indonesia  

Setiap Penghuni yang berkewarganegaraan Indonesia wajib melaporkan 

kepenghuniannya dan dapat meminta surat keterangan dari Pengelola guna pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) di GREEN PRAMUKA CITY ke Kantor Kelurahan 

Rawasari dengan syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Surat Pindah dari Kelurahan tempat tinggal sebelumnya.  

b.Fotocopy Kartu Keluarga  

c. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Sektor di tempat tinggal 

sebelumnya.  

d.Pas photo berwama ukuran 2x3 cm, 3 (tiga) lembar.  

e. Syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. 

Setelah syarat dipenuhi, dengan membawa Surat Pengantar dari Pengelola proses 

permohonan KTP diurus oleh Penghuni sendiri di RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan 

setempat.  

2. Warga Negara Asing  

a. Setiap Penghuni berkewarganegaraan asing wajib melaporkan diri dan 

menyerahkan foto copy surat-surat keterangan ijin tinggal (Passport, Kitas dan 

Visa)  yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang kepada Pengelola.  

b.Pemilik yang tidak melaporkan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di 

unitnya kepada Pengelola maka bertanggung jawab atas segala resiko yang 

timbul.  

c. Pengelola berhak melakukan pemeriksaan berkala terhadap Warga Negara Asing 

yang berada  di area GREEN PRAMUKA CITY. Dan demi kenyamanan dan 

keamanan bersama pengelola berhak tidak mengizinkan Warga Negara Asing 

menyewa unit di GREEN PRAMUKA CITY. 
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V.2.  ACCESS CARD  

a. Setiap Penghuni akan mendapatkan Access Card pada saat serah terima pertama kali sarusun 

sebanyak 2 ( dua ) Access Card.  

b. Setiap penambahan Access Card, Penghuni wajib mengajukan permohonan tertulis terlebih 

dahulu kepada Pengelola, dan Pengelola berhak untuk menerima atau menolak permohonan 

tersebut.  

c. Setiap penambahan Access Card yang diberikan oleh Pengelola akan dikenakan biaya. 

Maksimum penambahan Access Card per unit hanya 1 ( satu )  Access Card.  

d. Setiap kehilangan Access Card, Penghuni wajib se-segera mungkin melapor kepada Pengelola 

agar Pengelola segera memblokir Access Card yang hilang tersebut dan akan menerbitkan 

Access Card pengganti dengan dikenakan biaya.  

e. Setiap penyalahgunaan Access Card yang menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun 

merupakan tanggung jawab Penghuni yang bersangkutan.  

f. Jika diperlukan Pengelola berhak melakukan penggantian Access Card untuk keamanan dan 

kenyamanan. 

g. Pengelola berhak melakukan pemblokiran Access Card jika Penghuni tidak sesuai dengan data 

hunian yang dilaporkan kepada Pengelola melalui customer service. 

V.3. KETENTUAN HUKUM RUMAH SUSUN  

a. Ketentuan Hukum  

 

1. Penghuni   wajib   mematuhi   tata  tertib  yang  telah  ditentukan  oleh  Pengelola  GREEN 

PRAMUKA CITY ("Tata Tertib") demi keamanan, kenyamanan dan kehidupan yang layak  di 

GREEN PRAMUKA CITY.  

2. Setiap tindakan Penghuni yang tidak sesuai dengan Tata Tertib akan dianggap sebagai 

pelanggaran dan akan dikenakan sanksi.  

3. Perubahan Penghuni yang diakibatkan perubahan hak hunian oleh sebab perubahan kepemilikan 

unit atau akibat pemberian hak hunian dari Pemilik Unit karena adanya hubungan hukum  

tertentu (sewa menyewa, penunjukan/izin hunian) harus didaftarkan kepada Pengelola dengan 

menyertakan bukti tertulis, selambat-lambatnya 1x24 jam. 

b. Penggunaan Unit  

Unit Hunian diperuntukkan penggunaanya hanya untuk tempat tinggal, bukan sebagai tempat 

usaha atau perkantoran.  

c. Perubahan Peraturan  

1. Pengelola akan terus menyempurnakan House Rules ini maupun menerbitkan peraturan-

peraturan lainnya yang tidak termaksud dalam House Rules ini demi kenyamanan dan 

keamanan bersama.  
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2. Perubahan House Rules maupun pemberlakuan peraturan baru akan diberitahukan kepada 

seluruh Penghuni melalui surat edaran atau dipasang melalui Papan Pengumuman.  

3. Semua isi dan ketentuan dalam House Rules sebelumnya selama tidak bertentangan dinyatakan 

tetap berlaku. 

V.4. KETENTUAN PENGGUNAAN BAGIAN BERSAMA, BENDA BERSAMA DAN 

TANAH BERSAMA  

a. Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama digunakan bersama oleh Penghuni 

sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu kepentingan atau kenyamanan 

penghuni lainnya.  

b. Penghuni wajib menjaga kondisi dan kebersihan Bagian Bersama, Benda Bersama dan 

Tanah Bersama, dan harus menanggung biaya perbaikan/penggantian atas kerusakan yang 

disebabkan oleh kelalaian Penghuni. 

c. Penghuni dilarang mengotori, mengecat, mencoret-coret, memaku, menyekrup atau 

melakukan pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan pada Bagian Bersama, dan/atau 

Benda Bersama, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengelola, tetapi tidak 

mengurangi hak-hak Penghuni atau orang yang dikuasakan olehnya untuk memasang:  

 Kunci atau peralatan keamanan pada bagian dalam Unit untuk perlindungan Unit-

nya terhadap gangguan dari luar dan/atau  

 Kassa/filter atau peralatan lain pada bagian dalam Unit untuk mencegah masuknya 

binatang-binatang atau serangga-serangga ke dalam unitnya.  

d. Penghuni dilarang mengganggu Penghuni lainnya yang sedang memakai Bagian Bersama, 

Benda Bersama dan Tanah Bersama secara sah.  

e. Penghuni dilarang rnenggunakan atau menikmati Bagian Bersama, Benda Bersama dan 

Tanah Bersama yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang dapat mengganggu 

penggunaan atau kenyamanan Penghuni atau Tamu yang lain.  

f. Penghuni dilarang membawa atau mengizinkan untuk membawa Benda Bersama yang 

berada diluar Unit ke dalam Unit-nya.  

g. Penghuni tidak diijinkan memasang dan/atau meletakkan benda apapun (termasuk tetapi 

tidak terbatas pada antena radio, televisi atau perangkat lainnya) pada Bagian Bersama.  

h. Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama hanya dipergunakan sesuai dengan 

fungsi dan peruntukannya untuk kepentingan bersama dan tidak boleh dimonopoli sebagian 

atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi. 

V.5. KETENTUAN TENTANG ALAT PENDINGIN RUANGAN (AIR CONDITIONER/AC) 

ALAT    PENYEDOT ASAP ( EXHAUST COOKER HOOD )  

a.Alat Pendingin Ruangan (Air Conditioner/AC)  

1. Pemasangan AC di Unit wajib dikoordinasikan dengan Pengelola agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pemasangan berkaitan dengan struktur dan sistem gedung yang ada.  
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2. Penempatan unit AC outdoor harus dipasang dan disusun rapi pada lokasi yang telah 

ditentukan dan diperhitungkan terhadap faktor keselamatan, gangguan lingkungan, 

kenyamanan dan keindahannya.  

3. Pemasangan AC disarankan dilakukan oleh orang/kontraktor yang telah 

berpengalaman memasang AC di sarusun dan mengetahui peraturan dan ketentuan 

yang dikeluarkan oleh Pengelola.  

 b. Alat Penyedot Asap (Exhaust Cooker Hood)  

Penghuni disarankan memasang alat penyedot asap dapur (Exhaust Cooker Hood)   

dalam bentuk portable dan blower dan wajib menggunakan alat tersebut pada waktu 

masak.  

V.6. KETENTUAN UMUM TENTANG PERLENGKAPAN ALAT PEMADAM 

KEBAKARAN 

a. Setiap Unit disarankan menyediakan 1 (satu) unit Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai 

dengan ketentuan standar yang berlaku dari Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu jenis POWDER 

ABC dengan kapasitas minimal 3,5 kg (tiga setengah kilogram).  

b. APAR hanya dipergunakan jika dianggap perlu, dan tidak diperkenankan untuk dicoba pada 

sembarang waktu.  

c. APAR yang digunakan, harus diisi kembali dan segala biaya pengisian menjadi tanggung jawab 

Penghuni.  

d. Segala risiko yang timbul dan yang mungkin akan timbul sebagai kelalaian butir b dan c tersebut 

di atas merupakan tanggung jawab Penghuni yang bersangkutan.  

e. Letakkan APAR pada tempat yang mudah dijangkau, namun aman dari jangkauan anak-anak.  

f. Dalam hal terjadi kebakaran di dalam maupun di luar lingkungan GREEN PRAMUKA CITY   

maka Pemilik/Penghuni harus melakukan hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk cara 

menghadapi bahaya kebakaran.  

V.7. KETENTUAN UMUM TENTANG SURAT-SURAT DAN/ATAU PAKET JASA       KURIR 

DAN LANGGANAN MEDIA CETAK  

a. Semua kiriman surat dan/atau paket jasa kurir akan dikelola menggunakan sistem Popbox   

b. Semua Penghuni wajib memeriksa dan mengambil sendiri kiriman surat dan/atau paket jasa kurir 

tersebut ke Popbox.  

c. Pengelola tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan dan kerugian apapun apabila 

penghuni lalai dalam mengambil kiriman surat dan/paket jasa kurir tersebut. 

V.8. KETENTUAN UMUM TENTANG MASAK MEMASAK  

a. Penghuni disarankan mengaktifkan alat penyedot asap dapur (cooker hood) saat memasak.  

b. Penghuni wajib memasang grease trap (penyaring lemak) di area kitchen sink.  

c. Disarankan tidak  memasak makanan/jenis masakan yang menyebabkan bau menyengat. 

d. Apabila Penghuni akan keluar / meninggalkan unitnya, harap mematikan dahulu seluruh peralatan 

dapur (kompor dan microwave).  
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e. Penghuni dilarang memasak makanan menggunakan kompor minyak atau alat panggangan 

terbuka yang dapat mengganggu bekerjanya alat pendeteksi asap baik didalam unit maupun di 

koridor.  

V.9. KETENTUAN UMUM MENGELUARKAN DAN MEMASUKKAN BARANG KE 

ATAU DARI SARUSUN  

a. Setiap perabotan rumah tangga yang berukuran besar yang akan dibawa keluar atau masuk dari 

sarusun harus dilengkapi dengan Surat Jalan yang diterbitkan oleh Pengelola kepada Penghuni 

yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Security/Customer Service yang 

bertugas di lobi, atau pemberitahuan pemasukan / pengeluaran barang secara tertulis kepada 

Pengelola sebelum pengeluaran / pemasukan barang tersebut.  

b. Pemasukan atau  pengeluaran barang hanya dapat dilakukan pada:  

 Hari Senin — Jumat pukul 09.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib  

 Hari Sabtu dari pukul 09.00 Wib s/d pukul 14.00 Wib  

 Hari Minggu dan hari Libur nasional tidak diijinkan untuk memasukkan dan 

mengeluarkan barang ke/dari unit.  

c. Pemasukan atau pengeluaran barang hanya dapat menggunakan lift barang (service lift).  

d. Untuk parkir kendaraan pengangkut barang hanya berada di area yang telah ditetapkan oleh 

Pengelola.  

V.10. PERATURAN DAN TATA TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN  

a. Penghuni harus menjaga keindahan dan kebersihan unit dan seluruh lingkungan GREEN 

PRAMUKA CITY  

b. Penghuni dan Tamu Penghuni harus membuang sampah termasuk abu dan puntung rokok pada 

tempatnya.  

c. Penghuni dilarang menggantungkan hasil cucian, handuk, seprei, pakaian, tanaman pada pot 

gantung, atau tulisan, atau memamerkan pamflet, atau yang serupa dengan itu, antena 

TV/parabola di bagian mana saja dari lingkungan GREEN PRAMUKA CITY termasuk area 

balkon dari unit yang dimilikinya, yang akan menyebabkan terganggunya keindahan 

pemandangan dari luar gedung. 

d. Dilarang mengecat, menempel benda apapun, mencoret-coret, menulis, meletakkan benda 

apapun atau membuang benda apapun pada Bagian Bersama.  

e. Dilarang merokok pada Bagian Bersama,  maupun pada tempat-tempat yang dipasang tanda 

larangan merokok ( lobi, koridor unit, selasar, tangga darurat, janitor, dll ) 

f. Untuk keindahan gedung, Pengelola akan menetapkan tempat-tempat tertentu untuk 

pemasangan papan pengumuman dan para Penghuni diharapkan  membaca pada papan  

pengumuman guna memperoleh informasi yang diberikan.  

V.11. PERATURAN DAN TATA TERTIB PEMBUANGAN SAMPAH  

a. Penghuni dilarang membuang benda apapun termasuk tidak terbatas sisa-sisa makanan, sampah 

tissue ke dalam lubang bak pencuci piring, floor drain kamar mandi dan balkon, saluran kloset  
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dan saluran lainnya yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran. Segala biaya dan ongkos 

untuk membersihkan, memperlancar atau memperbaiki saluran tersebut menjadi tanggung 

jawab Penghuni.  

b. Penghuni harus memasukkan sampah pada kantong plastik sampah yang tertutup/terikat, tidak 

bocor dan memasukkan ke dalam tempat sampah yang telah disediakan atau meletakkannya di 

tempat sampah (janitor) yang telah ditentukan di setiap lantai.  

c. Sampah rumah tangga yang telah ditempatkan kedalam tempat sampah area janitor akan 

diambil oleh petugas kebersihan 1 (satu) kali dalam 1(satu) hari, yaitu antara pukul 08.00 wib 

s/d 16.00 WIB.  

d. Pada saat sampah akan diambil menurut jam pengambilan sampah, Penghuni diharapkan sudah 

menempatkan sampah pada tempat yang telah disediakan (janitor), agar dapat dikumpulkan 

oleh petugas Cleaning Service Pengelola.  

e. Untuk sampah berukuran dan/atau bervolume besar, Penghuni wajib berkoordinasi dengan 

Pengelola guna mengatur jadwal dan biaya pembuangan sampah tsb. 

f. Untuk kenyamanan dan ketertiban bersama, Penghuni bertanggung jawab atas ketertiban 

pembuangan sampah, termasuk pembantu rumah tangga dan orang lain yang melaksanakannya.  

g. Sangat disarankan untuk menggunakan penghancur lemak secara berkala untuk menjaga 

kelancaran plumbing. Penghuni bertanggung jawab atas saluran plumbingnya.  

h. Penghuni dilarang keras membuang benda apapun dari/pada jendela atau balkon.  

i. Penghuni dilarang membakar sampah di dalam sarusun, Bagian Bersama dan Benda Bersama.  

j. Penghuni dilarang membuang puntung rokok dan benda yang mudah terbakar lainnya ke dalam 

kantong sampah yang dapat mengakibatkan kebakaran. 

V.12. PERATURAN DAN TATA TERTIB PENYIMPANAN / PENEMPATAN BARANG  

a. Penghuni dilarang menyimpan atau meletakkan barang apapun di koridor dengan alasan 

apapun.  

b. Jika Barang ditinggal / disimpan di koridor, dan diketahui pemiliknya maka Pengelola akan 

memberikan peringatan kepada pemilik barang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan tenggang 

waktu 1 x 24jam. Jika tidak diketahui-pemiliknya atau tidak ada jawaban/tindakan dari pemilik 

barang, maka Pengelola akan melakukan penyitaan atau membuang barang tersebut. Segala 

biaya yang timbul untuk memindahkan barang tersebut menjadi tanggung jawab pemilik 

barang.  

c. Penghuni dilarang untuk menyimpan barang-barang atau bahan-bahan yang mudah terbakar 

atau meledak termasuk tidak terbatas pada tabung bertekanan (kompresor), bahan peledak, 

petasan, senjata api, atau bahan bakar lainnya yang dapat membahayakan atau mengganggu 

Penghuni lainnya.  

d. Penghuni dilarang membawa atau menyimpan barang-barang dan bahan-bahan/zat yang 

berbahaya. 
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V.13. KETERTIBAN UMUM DAN HUBUNGAN SOSIAL  

a. Penghuni harus menjaga hubungan baik dan menghormati hak Penghuni lainnya serta wajib 

ikut serta menjaga ketertiban umum.  

b. Kegiatan yang diadakan Penghuni di area Bersama yang bukan peruntukkannya harus 

dilaporkan dan meminta izin terlebih dahulu kepada Pengelola minimal 3 (tiga) hari sebelum 

pelaksanaannya.  

c. Penghuni dilarang menggunakan alat-alat musik, sound system termasuk tidak terbatas alat 

pemutar audio visual, loud speaker, home theater atau bunyi-bunyian yang mengakibatkan 

terganggunya ketenangan para Penghuni lainnya.  

d. Pedestrian / trotoar, jalur kendaraan, halaman muka, ramp, area parkir, tangga darurat, 

tangga dan pintu masuk, lobi  lift, lobi utama, koridor tidak boleh dirusak atau digunakan 

untuk fungsi lainnya.  

V.14. PENGGUNAAN PEST CONTROL  DAN RODENT CONTROL  

a. Pengelola menangani hama serangga (kecoa, semut, nyamuk, rayap dan sejenis) dan 

pengedalian hewan pengerat/Rodent Control (tikus dan curut) di area bersama dan Bagian 

Bersama, semisal koridor, taman, basement.  

b. Apabila ada permintaan dari Penghuni, Pengelola menyediakan jasa penanganan  

pengendalian serangga (kecoa, semut, nyamuk, rayap dan lain-lain) dan tikus  dalam unit  

secara berbayar.  
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BAB VI 

LARANGAN-LARANGAN DAN KETERTIBAN 

VI.1.    KETENTUAN PENGGUNAAN SARUSUN  

a. Penghuni dilarang menggunakan Unit sarusun untuk kegiatan yang bertentangan dengan 

Tata Tertib, ketertiban umum, kesusilaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Penghuni hanya diperkenankan menggunakan 

Unit sarusun sebagaimana peruntukannya, hunian dan non-hunian.  

b. Penghuni dilarang menggunakan atau mengizinkan unit miliknya untuk digunakan dengan 

cara atau tujuan yang dapat mengganggu dan atau membahayakan penghuni lainnya di 

GREEN PRAMUKA CITY.  

c. Penghuni dilarang menggunakan unitnya untuk tujuan dan memproduksi sesuatu barang 

yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.  

d. Penghuni dilarang mengadakan pertemuan di unit/ kios / ruko / rukan yang bertentangan 

dengan hukum.  

e. Penghuni dilarang mengadakan pertemuan yang menyebabkan pesertanya berada di koridor 

depan sarusun atau akan menyebabkan terganggunya ketenangan bagi Penghuni sarusun 

lainnya.  

f. Penghuni dilarang melempar atau membuang benda apapun keluar dari jendela sarusun.  

g. Penghuni dilarang membawa/memasukkan/memelihara binatang peliharaan apapun kecuali 

memelihara ikan hias dalam aquarium (dengan sirkulasi air) yang ditempatkan dalam unit, di 

lingkungan GREEN PRAMUKA CITY.  

h. Penghuni dilarang membawa atau memasukkan barang dan meletakkan peralatan, mesin atau 

benda-benda yang beratnya melebihi 200 kg/m2 ("Benda Berat") atau yang menurut 

pertimbangan Pengelola Benda Berat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan struktural 

apartemen atau kerusakan lainnya yang membahayakan Penghuni lainnya.  

i. Penghuni dilarang membawa / memasukkan barang / menyimpan barang-barang terlarang, 

misalnya: barang-barang jenis narkotika, senjata api (tanpa ijin resmi), dan barang-barang 

lainnya yang terlarang sesuai dengan Peraturan Pemerintah / Undang-undang Negara 

Republik Indonesia.  

j. Pelanggaran huruf i di atas, akan dikenakan sanksi tegas dan diserahkan ke pihak yang 

berwajib sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.  

k. Penghuni dilarang membuat suara bising dan/atau suara yang menimbulkan kegaduhan baik 

di Unit maupun di lingkungan GREEN PRAMUKA CITY.  

l. Penghuni dilarang mengaktifkan radio dua arah, radio gelombang pendek, pemancar, alat-

alat komunikasi atau peralatan listrik yang dapat mengganggu peralatan komunikasi 

Pengelola.  

m. Penghuni dilarang menggunakan genset pribadi (pembangkit listrik) yang menimbulkan 

suara bising (bukan Silent Type) di dalam unit dan untuk keperluan apapun.  

n. Penghuni dilarang memonopoli benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama. 
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o. Penghuni dilarang melapisi kaca jendela unit dengan kaca film jenis reflektif/memantul. 

p. Penghuni dan atau pihak lainnya dilarang membuka segel meter listrik dan/atau air sendiri. 

Apabila tindakan ini dilakukan maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 2x denda 

(biaya) penyambungan utilitas kembali / biaya akitivasi. 

q. Penghuni dilarang merokok di sepanjang koridor, tangga darurat dan di dalam lift. 

r. Penghuni dilarang menahan pintu tangga darurat dengan benda apapun demi keamanan 

bersama. 

s. Penghuni harus melaporkan jika mengetahui atau melihat kegiatan yang dianggap 

mengganggu ketertiban umum kepada Pengelola atau Security 

t. Penghuni wajib memberikan ijin kepada Pengelola untuk memasuki unitnya apabila kondisi 

pada unitnya menyebabkan gangguan/kebocoran di unit bawahnya maupun lainnya. 

VI.2.AROMA YANG MENGGANGGU  

1. Penghuni dihimbau tidak menyimpan/membawa/memasak makanan atau buah-buahan yang 

beraroma menyengat (misalnya : Durian, Cempedak, Ikan Asin, Terasi dll) yang akan 

menyebarkan bau tidak sedap/menyengat yang dapat keluar dari unit yang dihuninya atau 

meletakkannya di area bersama. 

2. Penghuni harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah agar aroma 

masakannya tidak mengganggu penciuman Penghuni unit lain.  

Vl.3. BAHAN-BAHAN BERBAHAYA  

1. Penghuni dilarang untuk menggunakan atau menyimpan di dalam Unit miliknya atau pada 

Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama berupa narkoba, zat-zat kimia, cairan 

atau gas yang mudah meledak dan terbakar atau bahan-bahan yang mudah terbakar yang 

tidak dimaksudkan untuk keperluan rumah tangga atau tidak lazim digunakan untuk 

keperluan rumah tangga.  

2. Penghuni dilarang menyimpan suatu bahan yang mudah meledak atau terbakar.  

3. Penghuni dilarang menggunakan bahan-bahan padat atau cair dan gas yang menimbulkan 

asap atau bau yang mengganggu. 

VI.4.  TEMPAT-TEMPAT BERBAHAYA  

1. Penghuni dilarang memasuki obyek vital gedung, roof top, mekanikaĺ dan elektrikal, ruang 

genset, ruang mesin lainnya atau bagian lainnya dari GREEN PRAMUKA CITY yang dapat 

menimbulkan kecelakaan atau membahayakan keselamatan jiwa. 

2. Setiap Penghuni dilarang untuk membersihkan jendela atau dinding bagian luar yang dapat 

membahayakan diri yang bersangkutan dan orang lain.  
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VI.5.  ANAK-ANAK  

1.  Penghuni dilarang mengijinkan anak-anak bermain di roof top, koridor, lift, eskalator, lobi, 

tangga darurat dan area basement.  

2.  Penghuni agar menjaga anak-anak yang berada di bawah pengawasannya untuk tidak 

mengotori atau merusak Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama.  

3.  Penghuni termaksud di atas wajib menanggung biaya yang timbul untuk membersihkan 

dan memperbaiki Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama, apabila 

menyebabkan kerusakan. 

4. Penghuni wajib menjaga dan memberikan pengertian kepada anak-anak dibawah 

pengawasannya untuk tidak membuat kebisingan yang mengganggu Penghuni Unit Lain.  

VI.6.  ETIKA DAN KETERTIBAN UMUM  

1. GREEN PRAMUKA CITY adalah daerah bebas rokok, sampah dan ludah (air liur).  

2. Penghuni dilarang melakukan kegiatan perjudian, mabuk-mabukan, prostitusi, melanggar 

norma-norma agama, melanggar peraturan perundang-undangan dan SARA baik di dalam 

maupun di luar Unit di lingkungan GREEN PRAMUKA CITY. 

3. Penghuni dilarang memasukkan tamu baik wanita maupun pria yang berprofesi sebagai 

Pekerja Seks Komersial (PSK).  

4. Penghuni wajib menjaga kebersihan lingkungan di dalam Unit maupun di luar Unit 

lingkungan GREEN PRAMUKA CITY. Buanglah sampah pada tempat yang telah 

disediakan dan memisahkan sampah organik dengan sampah non organik.  

5. Penghuni dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum 

dan melanggar peraturan perundang-undangan antara lain tetapi tidak terbatas pada:  

a.    Membuat keributan  

b. Perkelahian massal  

c. Pertengkaran antar tetangga  

d. Demonstrasi/Unjuk Rasa  

e. Perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan                           

ketertiban khususnya di kawasan GREEN PRAMUKA CITY.  

7. Penghuni dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketenangan lingkungan.  

8. Apabila Pengelola harus mengeluarkan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan 

oleh pelanggaran House Rules oleh Penghuni, Pegawai Penghuni, Tamu Penghuni di 

lingkungan GREEN PRAMUKA CITY, maka Pengelola berhak untuk mendapat 

penggantian sejumlah biaya dari Penghuni sarusun yang bersangkutan.  

VI.7.  TAMAN  

Penghuni wajib memelihara taman di lingkungan GREEN PRAMUKA CITY  serta dilarang:  
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1. Merusak rumput, tanaman, pohon-pohon dan bunga yang menjadi Benda Bersama. Semua 

pemulihan, perbaikan atas kerusakan tersebut akan dibebankan kepada Penghuni tersebut 

karena perbuatannya telah mengakibatkan kerusakan.  

2. Menggunakan halaman dan taman pada untuk kepentingan sendiri.  

3. Menanam tanaman sendiri di Taman. 

4. Menyimpan atau menitipkan tanaman-tanaman pribadi di Taman.  

VI.8.  BALKON  

Untuk menjaga keselamatan dan estetika lingkungan pada Bagian Bersama dan Benda  

Bersama,  Penghuni dilarang:  

1. Menempatkan benda apapun yang mudah terjatuh akibat angin maupun hujan pada area 

balkon unit. 

2. Menaruh, meletakkan, menggantung tanaman atau benda apapun di area railing (pagar) 

balkon.  

3. Menanam tanaman yang tidak diperbolehkan oleh pihak yang berwajib.  

4. Menggantung/menjemur cucian, handuk, sprei, pakaian atau benda-benda lainnya di depan 

balkon yang dapat dilihat dari jalan raya atau melampaui ketinggian  (pagar) balkon.  

5. Memasang papan iklan/reklame dan spanduk di area balkon. 

6. Memasang antena tv dan/atau parabola di area balkon.  

7. Memasang pengaman tambahan di balkon yang akan mengakibatkan rusaknya keserasian 

bangunan.  

8. Mengubah bentuk balkon sarusun yang sudah ada. Pengelola berhak untuk menegur, 

melarang, mengambil barang-barang tersebut dan memberikan sanksi kepada Penghuni, 

jika Penghuni melanggar ketentuan-ketentuan di atas.  

VI.9. PENGGUNAAN TROTOAR, DRIVE WAY, JALAN SETAPAK, LOBI,  

KORIDOR DAN TANGGA DARURAT  

1. Trotoar, drive way, jalan setapak, lobi dan koridor serta tangga darurat untuk kepentingan 

bersama, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan harus dijaga 

keberadaannya, atau dilarang meletakkan / membuang benda-benda / barang/ sampah.  

2. Dilarang memasang gambar / lukisan, benda-benda seni, tanda-tanda reklame, atribut 

apapun di ruang lobi atau koridor. 

3. Dilarang menyebarkan brosur, pamflet, flyer di area GREEN PRAMUKA CITY tanpa 

seijin tertulis dari Pengelola. Apabila ditemukan Pengelola akan mengenakan sanksi. 

4. Dilarang meletakkan sandal/sepatu, tempat sampah, rak dan benda benda apapun di koridor.  

5. Dilarang mengubah bentuk, warna cat, dan finishing pintu masuk unit, pintu balkon, dan 

pintu service, jendela-jendela, baik yang menghadap keluar (tampak luar) maupun yang 

menghadap koridor, karena hal ini akan berpengaruh terhadap keseragaman tampak atau 

interior koridor.  
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6. Koridor, tangga darurat harus bebas dari segala halangan dan/atau benda-benda, karena 

merupakan jalan darurat dalam hal terjadi keadaan darurat/emergency.  

7. Penghuni dilarang bermain atau berolahraga (seperti aeromodeling, layang-layang, bola, 

sepeda dan lempar-melempar atau permainan sejenisnya) selain pada tempat atau lokasi 

atau fasilitas yang telah disediakan oleh Pengelola.  

VI.10. KEGIATAN DI BAGIAN BERSAMA  

1. Penghuni dilarang untuk memanfaatkan lobi dan koridor untuk:  

a. Memasang papan reklame (billboard), spanduk atau tanda apapun untuk promosi baik yang 

bersifat sosial atau kegiatan usaha, juga sesuatu yang bersifat memprovokasi Penghuni 

lainnya. Apabila ditemukan Pengelola berhak melepas dan membersihkan atribut tersebut. 

b. Melakukan kegiatan usaha.  

c. Menyimpan atau meletakkan barang-barang pribadi.  

Pengelola dapat memerintahkan Security untuk menegur, mencatat, mengingatkan, memeriksa identitas 

Penghuni, menghentikan atau membubarkan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum atau hal lain 

yang dilakukan dalam area GREEN PRAMUKA CITY yang tidak mendapatkan ijin tertulis dari 

Pengelola.  

VI.11. SANKSI  

1. Pengelola maupun petugasnya yang ditunjuk berhak memasuki serta memeriksa lingkungan  

hunian dan non hunian, jika ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan perizinan dari 

instansi yang berwenang dan/atau House Rules, maka Pengelola akan mengirimkan surat 

teguran.  

2. Jika setelah lewatnya waktu yang tercantum dalam surat teguran, Penghuni tidak 

mengindahkannya, maka Pengelola berhak mengenakan sanksi:  

a. Pengelola memasuki unit yang dimaksud untuk melakukan pemulihan 

(pembongkaran/penghentian). Seluruh biaya yang timbul untuk pemulihannya 

ditanggung sepenuhnya oleh Penghuni dan wajib dibayar oleh Penghuni pada waktu 

penagihan disampaikan oleh Pengelola.  

b. Pengelola melakukan pemutusan utilitas dan/atau Access Card.  
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BAB VIl 

 BIAYA PENGELOLAAN    

Biaya-biaya yang wajib dibayarkan Penghuni setelah melakukan serah terima Unit adalah biaya 

pengelolaan Service Charge yang terdiri dari luran Pemeliharaan Lingkungan ("IPL") dan Sinking 

Fund ("SF").  

Vll.l.  SERVICE CHARGE  

Yang terdiri dari:  

a.  Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL).  

IPL yang dibayarkan Penghuni digunakan oleh Pengelola antara lain untuk hal-hal sebagai 

berikut:  

1.  Biaya Kebersihan Benda Bersama, Bagian Bersama dan Tanah Bersama, antara lain 

yaitu:  

a. Pemungutan sampah, penyediaan tempat pembuangan dan pengumpulan sampah.  

b. Menjaga agar drainase, got-got, pipa-pipa dalam lingkungan GREEN PRAMUKA 

CITY bebas dan bersih dari kotoran.   

c. Menjaga dan memelihara kebersihan semua toilet serta semua tempat cuci tangan, 

peralatan dan perlengkapan dalam lingkungan GREEN PRAMUKA CITY.  

d. Membayar tenaga kebersihan berikut peralatannya.  

2.  Biaya penyediaan dan pemeliharaan jaringan utilitas di public area dan menuju ke unit  

serta biaya penggunaan utilitas di public area.  

3.  Biaya perbaikan dan pemeliharaan dalam lingkungan GREEN PRAMUKA CITY 

yaitu:  

 a. Perbaikan dan pemeliharaan struktur bangunan yang merupakan Bagian Bersama 

dan Benda Bersama.  

 b. Menjaga dan mempertahankan Benda Bersama, Bagian Bersama dan Tanah       

     Bersama agar selalu dalam keadaan baik, seperti lift, pengaturan suhu udara system  

    ventilasi, sistem telekomunikasi, system penyemprotan air dan alat pemadam 

kebakaran.  

c.  Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk melaksanakan tugas perawatan, 

perbaikan dan pemeliharaan Bagian Bersama, dan Benda bersama.  

d.  Mengadakan penggantian alat-alat atau perlengkapan pada Benda Bersama dan 

Bagian Bersama.  

4.    Biaya keamanan dan pengawasan Benda Bersama, Bagian Bersama dan Tanah 

Bersama  selama 24 (dua puluh empat) jam terus menerus.  

5.    Biaya Asuransi Rumah Susun GREEN PRAMUKA CITY.  

6.    Biaya tenaga kerja seluruh karyawan Pengelola.  
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Besarnya tarif IPL per meter persegi per bulan ditetapkan oleh Pengelola dan  akan disesuaikan 

setiap tahun atau setiap saat sejalan dengan kenaikan biaya-biaya komponen IPL yang terjadi, 

misalnya karena kebijakan Pemerintah terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM), perubahan 

UMP DKI Jakarta, perubahan tarif asuransi gedung, perubahan TDL dari PLN dan air PDAM 

untuk penggunaan publik area.  

b. Sinking Fund (“SF")  

SF atau disebut juga Dana Cadangan yang dibayarkan Penghuni digunakan oleh Pengelola 

antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:  

1. Renovasi dan penggantian peralatan mekanikal dan elektrikal gedung termasuk 

peralatan fasilitas umum yang sudah tidak terpakai lagi.  

2. Biaya-biaya perbaikan gedung dalam jumlah besar, pengecatan ulang dinding eksterior 

dan lain-lain.  

Besarnya tarif Sinking Fund per meter persegi per bulan ditetapkan oleh Pengelola dan akan 

disesuaikan setiap saat sejalan dengan kenaikan biaya-biaya komponen Sinking Fund semisal 

renovasi, peremajaan gedung yang di masa mendatang, usia gedung dan penyusutan peralatan. 

 

VII.2. CARA PEMBAYARAN  

Cara pembayaran Service Charge dan biaya-biaya lainnya adalah sebagai berikut:  

1. Tagihan atas pembayaran Service Charge wajib dibayar 12 (dua belas) bulan di muka untuk 

tahun pertama / pada saat serah terima, dan setiap 3 (tiga bulan) di muka setelah serah terima 

atau sesuai ketentuan Pengelola untuk tahun kedua dan seterusnya.  

2. Pembayaran Service Charge dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan 

pertama periode pembayaran.  

3. Apabila pembayaran Service Charge lewat dari tanggal yang telah ditentukan, maka akan 

dikenakan denda/sanksi keterlambatan sesuai ketentuan dari Pengelola.  

4. Tagihan Service Charge akan diinformasikan melalui SMS oleh Pengelola kepada Penghuni 

melalui nomor handphone Pemilik/Penghuni yang tercatat di Pengelola.  

5. Setiap Unit diberikan nomor Virtual Account bank untuk pembayaran Service charge. 

6. Setiap pembayaran yang telah jatuh tempo wajib dibayarkan secara sekaligus lunas termasuk 

pajak-pajak yang timbul melalui Virtual Account bank.  

 

 VII.3. SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  

Setiap keterlambatan  pembayaran Service Charge akan dikenakan sanksi sebagai berikut:  

1. Keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender, maka akan dikenakan denda 

sebesar 1 ‰ (satu per mil) per hari dari pokok tagihan yang tertunggak dan pemblokiran Access 

Card. 

2. Keterlambatan 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender maka akan 

dikenakan denda sebesar 1 ‰ (per mil) per hari dari pokok tagihan yang tertunggak, dan  
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pemblokiran Access Card serta denda aktivasi Access Card sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima 

puluh ribu rupiah ) 

3. Keterlambatan 61 (enam puluh satu) hari kalender dan seterusnya, maka akan dikenakan denda 

sebesar 1 ‰  (per mil) per hari dari pokok tagihan yang tertunggak dan pemblokiran Access 

Card serta denda aktivasi Access Card sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) 

4. Keterlambatan lebih dari 2 (dua) tahun / 720 hari kalender dan seterusnya akan dikenakan 

denda  sebesar 6 % dari pokok tagihan yang tertunggak serta denda aktivasi Access Card 

sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ).  

5. Aktivasi Access Card akan dilakukan, bilamana Penghuni yang bersangkutan telah 

menyelesaikan seluruh tunggakan, beserta denda keterlambatan dan denda aktivasi.  
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BAB VIII 

KEWAJIBAN LAINNYA 

 

VIII.1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)  

           Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak termasuk ke dalam komponen biaya IPL dan harus dibayar 

oleh Penghuni sejak serah terima sarusun dari Pelaku Pembangunan sesuai dengan porsi 

kepemilikan masing-masing unit atau sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) setiap tahunnya yang diterbitkan oleh instansi yang 

berwenang. 

Apabila SPPT PBB tahun berjalan atas tiap-tiap unit sarusun belum diterbitkan oleh instansi 

yang berwenang, maka Pelaku Pembangunan atau Pengelola akan membayarkan terlebih dahulu  

PBB tersebut lalu kemudian ditagihkan (di-reimburse) kepada seluruh Unit Sarusun dengan 

perhitungan yang ditetapkan oleh Pelaku Pembangunan atau Pengelola secara proposional sesuai 

dengan tarif di SPPT PBB Induk.  

Pengelola berhak memberikan sanksi  berupa denda keterlambatan dan menonaktifkan Access 

Card apabila Penghuni belum membayar PBB sesuai waktunya.  

VIII.2. BIAYA PEMAKAIAN UTILITAS 

a. Pemakaian listrik : 

1. Biaya voucher pulsa listrik dan biaya listrik per Kwh (sesuai pemakaian), mengacu pada 

tarif dasar listrik yang diberlakukan PLN. 

2. Setiap unit sarusun akan dikenai biaya tambahan selain biaya pemakaian listrik dalam 

unit yaitu biaya Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Setiap unit sarusun juga akan dikenai 

biaya tambahan berupa Uang Jaminan Langganan (UJL) listrik sesuai peraturan yang 

ditetapkan ole PLN. 

b.  Pemakaian air : 

Biaya pemakaian air (per kubik) mengacu pada tarif dari PAM. 

 VIII.3. BIAYA-BIAYA LAINNYA  

1. Biaya Maintenance di dalam unit yang timbul akibat pemakaian / Life Time 

2. Biaya parkir. 

3. Biaya-biaya lainnya yang akan timbul kemudian sesuai dengan kebijakan Pengelola. 

Pengelola dapat menyesuaikan besarnya biaya-biaya tersebut di atas sewaktu-waktu dengan atau 

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

 

VIII.4.   TAGIHAN LISTRIK (PRA BAYAR DAN PASCA BAYAR) DAN AIR  

a. Waktu pembayaran tagihan:  

1. Pembayaran tagihan pemakaian listrik (pasca bayar) adalah setiap tanggal 1 s/d 15 

setiap bulannya.  
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2. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari minggu atau hari libur nasional maka pembayaran 

dilakukan pada hari kerja berikutnya,  

3. Pembayaran pengisian pulsa listrik (pra bayar) dilakukan pada hari kerja dan jam 

kerja di kasir Pengelola.  

b.  Cara pembayaran  

Masing-masing Pemilik unit akan mendapat nomor virtual account untuk dapat 

melakukan pembayaran melalui ATM, Internet Banking maupun setoran tunai ke Bank 

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Pengelola departemen Customer 

Service.  

c. Denda dan sanksi keterlambatan pembayaran utilitas, yaitu:  

1. Sanksi keterlambatan pembayaran utilitas diatur sebagai berikut: 

 Tahap  Masa tunggakan Sanksi / tindakan 

   I 1 hari s/d 30 hari keterlambatan Tagihan ditambah denda sebesar 5% per bulan + 

pemutusan utilitas (listrik dan air) 

 II 31 hari s/d 60 hari 

keterlambatan 

Tagihan ditambah denda sebesar 5% per bulan + 

pemutusan utilitas (listrik dan air) disertai biaya 

aktivasi utilitas  masing – masing sebesar Rp. 

150.000,- (untuk listrik dan air) per unit. 

III 61 hari keterlambatan dan 

seterusnya 

Tagihan ditambah denda sebesar 5% per bulan + 

pemutusan utilitas (listrik dan air) 

permanen/dicabut + biaya aktivasi utilitas masing 

– masing sebesar Rp. 1.000.000,- (untuk listrik dan 

air) per unit. 

    Catatan:  

1. Denda keterlambatan pembayaran utilitas (listrik dan air) akan ditagihkan pada tagihan 

bulan berikutnya.  

2. Biaya penyambungan kembali dan penyambungan baru untuk utilitas (listrik dan air) dapat 

berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.  

3. Pembukaan segel meter air dan listrik oleh selain Pengelola maka akan dikenakan denda 

sebesar 2x denda aktivasi. 
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BAB IX 

 PERIHAL KEPENGHUNIAN 

IX.l.TAMU PENGHUNI  

a. Setiap tamu yang datang dan akan menginap lebih dari 1 x 24 jam, maka Penghuni 

sebagai tuan rumah yang bersangkutan wajib melaporkan tamunya kepada Pengelola.  

b. Jika dipandang perlu menyangkut keamanan dan ketertiban, Pengelola berwenang 

meminta keterangan kepada Penghuni mengenai tamu tersebut serta mengadakan 

pemeriksaan secara seksama. Dalam hal demikian Penghuni wajib mengijinkan 

Pengelola melakukan tugasnya.  

c. Semua tamu Penghuni dikenakan wajib lapor kepada Security/Customer Service yang 

bertugas di bagian Receptionist/lobi dan dengan persetujuan dari Penghuni yang 

dimaksud, tamu baru akan diijinkan masuk ke dalam gedung.  

d. Penghuni wajib mengambil tindakan yang patut dan layak untuk menyakinkan tamu-

tamunya untuk tidak berkelakuan yang dapat mengganggu ketenangan dan keamanan 

Penghuni unit yang lain.  

e. Pengelola berhak mengusir atau mengeluarkan setiap tamu atau Pegawai Penghuni dari 

GREEN PRAMUKA CITY yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap 

kenyamanan dan/atau keamanan GREEN PRAMUKA CITY.  

f. Setiap Penghuni wajib menjaga tamunya untuk tidak masuk ke tempat-tempat berbahaya 

seperti, ruang-ruang mekanikal dan eletrikal, ruang genset, ruang mesin lainnya, rooftop 

atau bagian manapun dari GREEN PRAMUKA CITY yang dapat menimbulkan 

kecelakaan, kematian, luka, cedera dan kerugian, baik atas diri maupun benda siapapun 

juga. Pengelola tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, kematian, luka, cedera dan 

kerugian yang terjadi akibat melanggar hal ini.  

 

 IX.2. SUPIR DAN PEMBANTU RUMAH TANGGA PENGHUNI  

a. Penghuni harus mendaftarkan supir dan pembantu rumah tangganya atau Pegawai 

Penghuni lainnya kepada Pengelola, dan selalu melapor bila ada pergantian.  

b. Para supir dan pembantu rumah tangga harus selalu menjaga ketertiban, kebersihan dan 

sopan santun serta dilarang berjudi atau mabuk-mabukan di lingkungan GREEN 

PRAMUKA CITY.  

c. Supir tidak diperkenankan berada di dalam kendaraan yang sedang menyala pada 

kondisi parkir di GREEN PRAMUKA CITY.  

d. Setiap Penghuni unit wajib menjaga supir dan pembantu rumah tangga untuk tidak 

masuk ke tempat-tempat berbahaya seperti, ruang-ruang mekanikal dan elektrikal, ruang 

genset, ruang mesin lainnya, rooftop atau bagian manapun dari GREEN PRAMUKA 

CITY yang dapat menimbulkan kecelakaan, kematian, luka, cedera dan kerugian, baik 

atas diri maupun benda siapapun juga. Pengelola tidak bertanggung jawab atas 

kecelakaan, kematian, luka, cedera dan kerugian yang terjadi akibat melanggar hal ini. 

Jika terjadi kerusakan maka akan menjadi tanggung jawab Penghuni tersebut.  
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IX.3. MENINGGALKAN UNIT UNTUK BEPERGIAN DALAM JANGKA WAKTU    

          TERTENTU 

a. Jika Penghuni merencanakan untuk bepergian ke luar kota dan meninggalkan unit dalam 

keadaan kosong untuk jangka relatif waktu lama, maka Penghuni wajib melaporkan kepada 

Pengelola mengenai rencana kepergiannya tersebut dan wajib menyerahkan identitas contact 

person yang dapat dihubungi dan bertanggung jawab atas unit selama Penghuni berpergian bila 

ada hal-hal yang bersifat darurat.  

b. Diwajibkan kepada Penghuni untuk memeriksa ulang peralatan yang dapat menimbulkan 

bahaya kebakaran antara lain:  

1. Kompor gas, pastikan berada dalam posisi mati / padam.  

2. Mesin cuci, setrika, Water Heater, Air Conditioner, Televisi, Radio Tape, Battery Charger 

dan Komputer pastikan berada dalam posisi mati dan telah dilepaskan dari sumber listrik. 

3. Mengosongkan lemari es dari semua jenis makanan atau minuman yang mudah rusak.  

4. Kran air dan kran gas pastikan dalam posisi tertutup/mati.  

5. Peralatan rumah tangga lainnya yang mudah membahayakan lingkungan misalnya lilin 

penerangan dan lain-lain.  

6. Kunci semua ruangan dan tutup jendela rapat- rapat.  

Bilamana terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian Penghuni, maka seluruh kerusakan 

dan kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab Penghuni tersebut.  

Bila terjadi keadaan darurat yang bersumber dari unit bersangkutan seperti api, asap, kebocoran 

gas, banjir, kecurigaan terjadinya tindak pidana atau kecelakaan atau hal lain yang 

membahayakan keselamatan Penghuni, maka Pengelola berhak melakukan pemaksaan 

memasuki unit tersebut apabila diketahui pada unit tersebut tidak ada Penghuninya atau bila 

tidak ada jawaban setelah diminta untuk membuka pintu.  

IX.4. PERGANTIAN ATAU PERUBAHAN PENGHUNI  

Setiap pergantian/perubahan Penghuni (anggota keluarga, pembantu rumah tangga atau supir), 

maka Penghuni yang bersangkutan wajib melaporkan hal tersebut kepada Pengelola dan 

mentaati prosedur administrasi yang telah ditetapkan.  

IX.5. KETERTIBAN PENGANTAR BARANG  

         a. Penghuni yang memesan koran, majalah, makanan, susu atau barang lainnya, diharapkan agar   

             tidak meminta pengantar barang tersebut naik ke atas langsung ke Unit yang memesan, kecuali    

             untuk  tabung gas diatas 4,5kg dan galon air mineral, maka para Penghuni diwajibkan agar  

             mengambil barangnya secara langsung ke pengantar barang.  

b. Pengelola tidak memperkenankan para pengantar barang naik ke lantai atas atau langsung ke   

    unit si pemesan barang.  

IX.6. KETERTIBAN PENYELENGGARAAN ACARA KHUSUS DI AREA BERSAMA  

a. Penyelenggara acara harus melaporkan dan meminta izin kepada Pengelola selambat 

lambatnya 3 (tiga) hari sebelum diselenggarakannya suatu acara yang akan berlangsung dan 

Pengelola berhak menentukan lokasi acara. 
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b. Penyelenggara acara harus menjamin bahwa pengunjung-pengunjung atau tamu-tamu yang 

hadir pada acara tersebut tidak mengganggu ketenangan, kenyamanan dan ketertiban umum.  

c. Pengelola berwenang mengendalikan keadaan atau menghentikan acara bilamana dipandang 

mengganggu keamanan dan ketertiban.  

d. Acara harus diakhiri pada pukul 21.00 WIB.  

e. Segala kerusakan yang diakibatkan penyelenggaraan acara menjadi tanggung jawab 

penyelenggara acara. 
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BAB X 

                                                                      KEAMANAN  

 

Penghuni wajib menjaga keamanan di dalam unitnya masing-masing, demi keamanan bersama seluruh 

Penghuni dan untuk kepentingan sendiri dan Pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan, 

kehilangan baik seluruh maupun sebagian barang-barang milik Penghuni baik yang diletakkan di dalam 

unit maupun di area bersama.  

Oleh karena itu Penghuni perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

X.1. PINTU DAN KUNCI  

1. Demi keamanan Pemilik/Penghuni disarankan sebelum berpergian, mengunci pintu-pintu 

ruangan yang perlu, membawa kunci-kunci tersebut dan mengunci Pintu masuk.  

2. Penghuni dianjurkan untuk mengganti silinder kunci Pintu masuk dan Pintu balkon demi 

keamanan masing-masing dan tidak dijinkan untuk memasang Pintu teralis di depan Pintu 

masuk maupun di balkon, karena hal itu dapat menghambat akses dan proses evakuasi jika 

terjadi keadaan emergency.  

X.2.  PENITIPAN KUNCI, ACCESS CARD DAN BARANG  

1. Pengelola tidak menerima penitipan Kunci Unit, kunci kendaran, Access Card ataupun 

barang milik     Penghuni/Tamu/Pegawai Pemilik.  

2. Penghuni/Tamu/Pegawai Penghuni dilarang untuk menitipkan baik itu kunci unit, Kunci 

Kendaraan, Access Card maupun Barang kepada karyawan Pengelola yang sedang bertugas 

maupun tidak bertugas baik untuk waktu singkat maupun waktu panjang. Bila hal ini 

dilanggar maka kerugian yang terjadi bukan merupakan tanggung jawab Pengelola, tetapi 

merupakan tanggung jawab si penitip (Penghuni) yang bersangkutan.  

X.3.    KEAMANAN KENDARAAN  

1. Pada waktu memarkir kendaraan, parkirlah ditempat yang telah ditentukan dan kuncilah 

pintu serta jendela kendaraan. Jangan tinggalkan barang berharga dan karcis parkir di 

dalam kendaraan.  

2. Pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang yang berada pada/di dalam   

kendaraan selama parkir di area GREEN PRAMUKA CITY.  

3. Penghuni harus selalu melaporkan kepada Pengelola bila terjadi kehilangan karcis parkir 

dan terjadi pergantian supir kendaraan bersangkutan.  

4. Apabila Penghuni atau supir memarkir kendaraan di luar lokasi lot parkir atau memarkir 

kendaraan secara tidak benar dan dapat mengganggu Penghuni lain, maka Pengelola 

mempunyai hak untuk meminta Penghuni untuk segera memindahkan dan merapihkan 

parkir kendaraannya dan jika Penghuni tidak menanggapi, maka Pengelola berhak untuk 

memindahkan dengan paksa kendaraan tersebut. Segala kerusakan serta biaya yang terjadi 

akibat pemindahan kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penghuni yang 

bersangkutan. 
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X.4. ANAK-ANAK  

1. Penghuni wajib mengawasi anak-anaknya di Area Bersama (lift, jalan mobil, tangga, 

koridor, area parkir, kolam renang dan lain-lain) GREEN PRAMUKA CITY, dan apabila 

terjadi insiden pada anak bersangkutan, maka hal itu merupakan tanggung jawab 

sepenuhnya orang tua dari anak bersangkutan.  

2. Setiap Penghuni wajib menjaga anak-anak agar tidak masuk ke tempat-tempat  berbahaya 

seperti, ruang-ruang mekanikal dan elektrikal, ruang genset, ruang mesin lainnya, rooftop 

atau bagian manapun dari GREEN PRAMUKA CITY yang dapat menimbulkan  

kecelakaan, kematian, luka, cedera. Pengelola tidak bertanggung jawab atas kematian,  

kecelakaan, luka, cedera dan kerugian yang terjadi akibat melanggar hal ini. 

X.5. ORANG YANG MENCURIGAKAN  

Apabila Penghuni melihat orang yang mencurigakan, harap segera melaporkan kepada 

Security  atau Pengelola.  

X.6. IDENTITAS TAMU  

Security berhak menanyakan identitas tamu yang datang atau seseorang yang tak dikenal 

yang berada di lingkungan GREEN PRAMUKA CITY, atau hal-hal lain yang 

mencurigakan dengan alasan keamanan.  

X.7  PARTISIPASI MENJAGA KEAMANAN  

1. Setiap Pemilik/Penghuni, keluarga, baby sitter, pembantu rumah tangga, supir atau tamu 

wajib untuk menjaga keamanan masing-masing dan berpartisipasi menjaga keamanan 

lingkungan GREEN PRAMUKA CITY, bilamana terjadi gangguan keamanan segera 

menghubungi Security GREEN PRAMUKA CITY secara langsung.  

2. Demi keamanan Penghuni dan seluruh anggota keluarganya dianjurkan untuk selalu 

mengunci pintu balkon, dan jangan biarkan siapapun berada sendirian di area balkon.  

3. Security akan menjalankan pelaksanaan keamanan dan ketertiban unit serta lingkungannya, 

termasuk melarang pedagang keliling menjajakan dagangannya di dalam hunian. 

4. Pengelola tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan, kecelakaan, kematian, 

cedera, luka, baik atas diri maupun atas harta benda siapapun juga yang terjadi di Unit atau 

bagian manapun dari GREEN PRAMUKA CITY.  

X.8. JIKA TERJADI PENCURIAN ATAU KEHILANGAN  

1. Laporkan segera segala bentuk kehilangan / pencurian kepada Security untuk diadakan 

penyelidikan awal. 

2. Jika terjadi pencurian dalam unit yang telah dilaporkan  kepada Security, Penghuni tidak 

diperkenankan untuk menyentuh dan memindahkan barang apapun yang berada di tempat 

kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan lanjut. 

3. Security akan melarang orang-orang yang tidak berkepentingan  memasuki lokasi kejadian 

perkara.  

4. Kehilangan di dalam unit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penghuni yang 

bersangkutan.  

 



 

House Rules GREEN PRAMUKA CITY  36 
 

 

BAB XI 

PEMELIHARAAN, KERUSAKAN DAN INDIKASI PERMASALAHAN 

 

XI.1.  PEMELIHARAAN 

 1. Dalam Unit :  

a. Penghuni wajib memelihara unit termasuk semua peralatan, pipa-pipa air,   jaringan listrik 

dan pendingin ruangan Air Conditioner (AC) serta perlengkapan lainnya dalam kondisi 

yang baik sehingga tidak menyebabkan gangguan kepada Penghuni yang lain.  

b. Pemeliharaan dan perbaikan di dalam unit merupakan tugas dan tanggung jawab Penghuni 

yang bersangkutan, segala resiko yang timbul sebagai akibat dari kelalaian dalam 

melakukan hal yang demikian itu merupakan tanggung jawab Penghuni.  

c. Penghuni dapat menghubungi Pengelola jika terjadi perbaikan pada sub.b diatas, segala 

biaya material  dan jasa menjadi beban Penghuni.  

2. Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama  

Pemeliharaan dan perbaikan atas Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama 

akan dilaksanakan oleh Pengelola.  

XI.2 KERUSAKAN DAN INDIKASI PERMASALAHAN  

1. Dałam Unit Sarusun 

a. Listrik  

Laporkan segera dan minta bantuan Pengelola apabila terjadi terputusnya aliran listrik atau 

turunnya (trip in) Main Circuit Breaker (MCB) / pemutus arus listrik yang tidak dapat 

ditangani sendiri, dan biaya menjadi tanggung jawab Penghuni. 

b. Kerusakan atau kebocoran instalasi air 

Jika terjadi kerusakan atau kebocoran instalasi air segera hubungi Pengelola untuk 

penanganannya dan biaya menjadi tanggung jawab Penghuni.  

2. Luar Unit Sarusun  

a. Lift di GREEN PRAMUKA CITY telah mempergunakan full back up genset, yang akan 

bekerja beberapa saat apabila terjadi listrik padam.  

b. Apabila terjadi kemacetan pada sistem full back up genset ini maka Penghuni dapat 

menekan tombol ALARM atau Penghuni dapat berhubungan dengan pusat kontrol 

dengan menggunakan intercom yang ada di dalam Lift tersebut.  
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BAB XII 

TATA TERTIB RENOVASI / FIT OUT INTERIOR 

 

PENJELASAN UMUM  

1. Setiap Pemilik / Penghuni wajib memahami konsep dan ketentuan-ketentuan dalam 

Sarusun. Setiap unit mempunyai keterkaitan dan tidak terpisahkan dari Unit lainnya dan 

bagian bangunan lainnya, maka setiap renovasi pada Unit wajib mengajukan permohonan 

tertulis yang disertai dengan gambar lengkap dan mendetail dan baru memulai renovasi 

setelah adanya ijin terlebih dahulu dari Pengelola, agar renovasi yang dilakukan tidak 

membahayakan/merugikan Unit lain maupun bangunan secara keseluruhan.  

2. Setiap unit hunian berbatasan langsung dengan unit hunian lainnya baik di sisi atas/bawah 

maupun samping kanan/kiri dan memiliki instalasi mekanikal dan elektrikal yang 

berkaitan dengan sistem induk gedung demikian pula yang menyangkut struktur seperti 

kolom dan balok beton, sehingga renovasi dalam bentuk apapun harus mempunyai ijin dari  

Pengelola karena Pengelola harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan gedung 

secara keseluruhan.  

3. Pemilik/Penghuni berkewajiban untuk mematuhi aturan renovasi/fit out interior dari 

Pengelola. 

Mengenai Tata Tertib Renovasi/Fit Out unit sarusun dituangkan dalam peraturan terpisah 

dari House Rules ini namun menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari House 

Rules ini. 
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BAB XIII 

KECELAKAAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN 

DALAM KONDISI DARURAT 

 

Pengelola berwenang dalam mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk pencegahan sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan termasuk dan tidak terbatas pada kejadian-kejadian berikut 

ini:  

XIII.1. KECELAKAAN SERIUS  

       1.  Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).  

       2. Jika Penghuni yang pertama kali mengetahui, maka laporkan kepada Pengelola atau 

kepada Security.  

XIII.2. LIFT  

       1. Lift GREEN PRAMUKA CITY mempergunakan Automatic Rescue Device (ARD), 

yang bekerja secara otomatis pada saat listrik padam. ARD akan menjalankan lift pada 

lantai yang terdekat dan selanjutnya pintu lift akan terbuka secara otomatis.  

       2. Apabila terjadi gangguan dimana lift tidak bekerja secara tiba-tiba, Penghuni dapat 

menekan tombol EMERGENCY (bergambar lonceng) dan menggunakan intercom yang 

ada di dalam lift tersebut untuk berbicara dengan Engineering.  

       3.  Apabila terjadi kebakaran, seluruh lift di GREEN PRAMUKA CITY secara otomatis 

akan turun ke lantai Ground Floor dan tidak dapat difungsikan. Lift Service hanya bisa 

digunakan untuk proses evakuasi oleh tim damkar dan tim Emergency Response Team 

(ERT).  

XIII.3. PENYAKIT MENULAR  

Jika ada penyakit menular yang bersifat epidemis seperti yang ditetapkan oleh undang-

undang dan peraturan yang sedang berjangkit dan menimpa seseorang Pemilik/Penghuni 

atau karyawannya atau orang yang ikut tinggal bersama maka Pemilik/Penghuni wajib 

melaporkan ke Pengelola.  

XIII.4. KEMATIAN  

Tanpa mengurangi rasa hormat dan duka cita kepada anggota keluarga Pemilik/Penghuni 

yang sedang mengalami musibah, apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia di 

dalam Unit, maka Penghuni atau anggota keluarga lainnya wajib membawa jenazah ke 

rumah sakit/masjid terdekat/rumah duka untuk disemayamkan di tempat tersebut. 

XIII.5. KEBAKARAN  

Pemilik/Penghuni disarankan menyediakan 1 (satu) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di 

dalam unitnya sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku dari Dinas Pemadam 

Kebakaran (1 unit Fire Extinguisher jenis powder ABC dengan kapasitas min. 3.5 kg).  

Penghuni GREEN PRAMUKA CITY diwajibkan untuk memadamkan peralatan listrik/gas 

yang dapat menimbulkan panas atau api sehingga mengakibatkan kebakaran di dalam unit 

pada saat kondisi unit kosong / tidak dihuni. Dalam keadaan darurat seperti kebakaran,  
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Pengelola berhak masuk ke dalam unit secara paksa. Hal ini bertujuan untuk segera 

memadamkan api dan menjaga keselamatan semua pihak.  

a. Letakkan APAR pada tempat yang mudah dijangkau, namun aman dari jangkauan anak-

anak.  

b. Bila Penghuni melihat ada kebakaran di sekitarnya :  

1. Jangan panik, tetap tenang dan hubungi :  

  Pengelola    : DP1 (021) 2962 4888/  

        DP2  (021) 21471010  

 Emergency/di luar jam kerja : (021) 2962 4888 Ext.0 

2. Padamkan api dengan alat pemadam api, bila api tidak terlalu besar.  

3. Bila api tidak berhasil dipadamkan, secepatnya menuju ke Hydrant Box dan tekan 

panel yang bertanda PUSH di dekat lampu Hydrant.  

4. Ikuti petunjuk / arah jalur evakuasi yang  ada dan ikuti petunjuk  Safety Officer yang 

telah tiba di tempat anda.  

5. Tutup semua jendela dan pintu di unit, selanjutnya beritahu Penghuni lain untuk segera 

meninggalkan unit dengat menggunakan tangga darurat terdekat untuk menuju ke Titik 

Kumpul (Assembly Point), lihat Denah Evakuasi.  

6. JANGAN MENGGUNAKAN LIFT saat terjadi kebakaran, gunakan tangga darurat. 

             c.    Apabila  mendengar Alarm Kebakaran :  

1. Jangan panik, tetap tenang, hentikan aktifitas.  

2.   Dengarkan baik-baik petunjuk atau penjelasan yang disampaikan oleh Petugas melalui  

       speaker yang ada disetiap koridor, atau arahan yang diberikan oleh  Safety Officer  

yang ada di lokasi.  

3. Jika ada perintah untuk evakuasi, tutup semua pintu dan jendela sebelum  

 meninggalkan ruangan, dan pastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal.  

4. Gunakan tangga darurat untuk menuju Titik Kumpul (Assembly Point) dan JANGAN  

            MENGGUNAKAN LİFT.  

5. Setiap Penghuni bertanggung jawab terhadap para tamunya karena mereka  

     mungkin belum terbiasa dengan tangga darurat yang berada di dalam gedung.  

XIII.6. BANJIR  

Bila Penghuni mengalami permasalahan dengan kebocoran pipa air kotor maupun air bersih dan 

tidak dapat ditangani serta berakibat banjir, maka Pemilik/Penghuni perlu segera melakukan 

hal-hal di bawah ini:  

1. Segera matikan listrik dan usahakan kabel-kabel listrik tidak terendam.  
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2. Laporkan segera kepada Pengelola.  

3. Tetaplah tenang dan jangan panik.  

 

XIII.7. GEMPA BUMI  

Apabila terjadi gempa bumi, Penghuni harus melakukan hal-hal di bawah ini:  

1. Jika di dalam ruangan, tetap tenang, jangan panik jangan tinggalkan ruangan, segera 

berlindung di tempat yang aman dari kejatuhan benda atau perabot rumah tangga seperti di  

bawah meja, dibawah ranjang. Berdirilah di bawah ambang pintu atau maşuk ke kolong 

meja dan jauhkan diri dari lemari, jendela kaca, cermin, filling cabinet / rak buku, pot 

gantung atau benda-benda yang kemungkinan dapat jatuh. 

2. Atau carilah posisi di dekat tiang gedung (kolom) / shear wall, atau mendekat ke samping 

credenza, sofa dan menelungkupkan badan disamping benda-benda sambil melindungi 

kepala anda dengan bantal.  

3. Jika benda tempat berlindung bergerak (meja, sofa) ikutlah bergerak sambil memegang 

benda yang  digunakan untuk berlindung.  

4. Jangan gunakan lift untuk turun saat goncangan terjadi. Turunlah lewat tangga darurat. 

5. Bila terjadi kebocoran pipa air bersih / air kotor, segera matikan peralatan listrik di dekat 

tempat kejadian dan hindarkan kabel dari air. 

6. Ikuti petunjuk Pengelola.  

Pada saat goncangan sudah berhenti :  

1. Masing-masing harus melindungi diri sendiri dari pecahan-pecahan kaca dan puing-puing, 

tetap tenang dan dengarkan arahan Safety Officer untuk memulai evakuasi.  

2. Dilarang keras menyalakan korek api atau rokok, karena sangat berbahaya jika ada 

kebocoran gas atau material yang mudah terbakar.  

3. Dilarang pergi melihat-lihat sekeliling gedung, hal itu membahayakan bagi dirinya karena 

ada kemungkinan akan kejatuhan / terkena reruntuhan struktur.  

4. Pada saat Safety Offcer memerintahkan untuk evakuasi, gunakan pintu keluar terdekat, 

kecuali ada arahan khusus dari Safety Officer.  

5. Dilarang menggunakan lift kecuali  lift telah dinyatakan aman oleh Pengelola.  

6. Gunakan tangga darurat sesuai arahan Safety Officer.  

7. Pada saat evakuasi dilaksanakan, sebaiknya para Penghuni menyelamatkan hal-hal yang 

terpenting. 

XIII.8. ANCAMAN BOM  

Bila Penghuni menerima ancaman adanya bom baik melalui telepon maupun paket/surat, maka 

Pemilik/Penghuni perlu melakukan hal-hal di bawah ini:  

Paket/Surat : 

       1.  Laporkan segera ke Pengelola/Security.  
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       2.  Jangan aktifkan Alarm kebakaran.  

       3.  Jangan sentuh atau pindahkan jika menjumpai adanya bungkusan yang mencurigakan.  

Telepon : 

1. Ketika berbicara melalui telepon jangan panik, bicaralah seperti biasa 

2. Ajak berbicara selama mungkin, kenali identitas si penelepon, dipancing untuk 

menunjukan alamat dll. 

3. Setelah telepon dituup segera lapor Pengelola/Security terdekat. 

            Ciri-ciri bungkusan yang mencurigakan, yaitu:  

 l.  Tidak ada alamat pengirim  

2.  Mempunyai perangko yang berlebihan.  

3.  Ada bercak-bercak pada bungkusan (agak kotor), misal bercak bekas minyak dan berbau 

aneh/asing.  

4.  Terdengar suara aneh, seperti detak jam dari dalam bungkusan.  

5. Kedatangannya tidak diketahui. 
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BAB XIV 

PERIHAL SEWA MENYEWA 

Demi keamanan dan kenyamanan Pemilik unit serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 

(penipuan, penyalahgunaan unit, kriminal, prostitusi, narkoba dll) maka dalam hal sewa menyewa Pemilik 

wajib :  

1. Melaporkan kepada Pengelola mengenai data identitas  Penyewa dan Broker (perantara) dalam 

waktu selambat-lambatnya 1x24 jam. 

2.  Memberitahukan hak dan kewajiban Penyewa dan House Rules yang berlaku. 

3. Menyerahkan copy perjanjian sewa menyewa kepada Pengelola sebagai bukti, Pengelola tidak 

bertanggung jawab terhadap isi dan akibat dari perjanjian sewa menyewa tersebut. 

Apabila Pemilik tidak melaporkan kepada Pengelola atau data tidak sesuai dengan data  Penyewa yang 

dilaporkan maka Pengelola berhak melakukan tindakan sebagai berikut : 

1. Memblokir Access Card  

2. Menghentikan fasilitas parkir hunian 

3. Tidak memberikan pelayanan apapun 

4. Melaporkan adanya Penghuni liar kepada pihak  yang berwajib 

Apabila pemilik akan menyewakan unit kepada Warga Negara Asing maka wajib melengkapi dokumen 

(yang masih berlaku) sebagai berikut : 

1. Passport  

2. Kitas  

3. Visa Kerja atau Visa Turis 

Demi kenyamanan dan keamanan bersama Pengelola berhak tidak mengizinkan Warga Negara Asing 

menyewa unit di GREEN PRAMUKA CITY. 
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SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertandatangan di bawah ini:  

Nama   :  

KTP Nomor  :  

Selaku Pernilik/Penghuni unit hunian/non hunian GREEN PRAMUKA CITY (“sarusun”) yang di Jalan  

Jend. A. Yani Kav. 49, KeL Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat  

Tower   :  

Lantai, Nomor Unit :   

Dengan ini saya menyatakan:  

1. Bahwa saya telah menerima dan membaca Buku Tata Tertib dan Peraturan Kerumahtanggaan (“House Rules Edisi 4”) 

GREEN PRAMUKA CITY dari dan dibuat oleh Pengelola GREEN PRAMUKA CITY Jakarta.  

2. Bahwa saya , bertindak untuk dan atas nama pemilik sarusun, telah memahami, berjanji melaksanakan House Rules ini, 

bersedia menerima sanksi dan menjamin kepatuhan Penghuni sarusun terhadap House Rules demi keamanan, kenyamanan, 

ketertiban dan kehidupan yang layak di GREEN PRAMUKA CITY.  

3. Saya menyadari dan mengakui bahwa Pengelola GREEN PRAMUKA CITY akan terus menyempurnakan ketentuan- 

ketentuan di dalam House Rules . Oleh karena itu jika ternyata di kemudian hari Pengelola GREEN PRAMUKA CITY 
membuat tata tertib dan peraturan  kerumahtanggaan yang tidak atau belum tercantum dalam House Rules ini, maka saya 

berjanji untuk memahami, melaksanakan dan mematuhi tata tertib dan peraturan kerumah tanggaan tersebut. Apabila di 

kemudian hari saya mengalihkan kepemilikan atau kepenghunian unit kepada pihak lain, maka saya akan menyerahkan 

House Rules yang saya terima kepada pihak penerima pengalihan kepemilikan/kepenghunian unit.  

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.  

Jakarta,  

Yang Menyatakan,       

 

 

 

 


	1. Keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender, maka akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) per hari dari pokok tagihan yang tertunggak dan pemblokiran Access Card.

