PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
Nomor :01
Pada hari ini, Senin tanggal 24-04-2018 (Dua puluh empat April Dua ribu Delapan belas, pada pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat,---
menghadap kepada saya, Rosadamayanti Puspitaningrum Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Malang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:--------------------------------------
Tuan Rifky Martha Yusuf Bakhtiar, Lahir di Malang tanggal 01-05-1970 (Satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur Perseroan Terbatas PT ABG, Bertempat tinggal di Perumahan Griyashanta Blok A nomor 31 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 012 kecamatan Lowokwaru kelurahan Mojolangu, Kota Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 4574057105950001, berlaku sampai dengan seumur hidup.----------
	Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas “PT” ABG, berkedudukan di Malang, Jalan Soekarno Hatta nomor 31, didirikan dengan akta pendirian tertanggal 28-11-2011 (duapuluh delapan November duaribu sebelas) nomor 28, Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 04 tertanggal 11-11-2011 (Sebelah November Dua ribu Sebelas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, Perseroan tersebut telah memperoleh status badan hukum dari instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 07-12-2011 (tujuh Desember duaribu sebelas) nomor 31 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14-12-2011 (empatbelas Desember duaribu sebelas) nomor 05, Tambahan Berita Negara nomor 10-----------
	Untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran dasar  Perseroan, telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Tuan Yogi, Sarjana Hukum, Lahir di Malang pada tanggal 03-03-1980 (Tiga Maret Seribu sembilan ratus Delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Komisaris PT. ABG, Bertempat tinggal di Jalan Wiguna Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang turut menghadap kepada saya, notaris-----------------------------

Yang selanjutnya disebut sabagai PIHAK PERTAMA atau PENJUAL.----------------------------------
Tuan Hari Pramandinata, Sarjana Hukum, Lahir di Blitar tanggal 01-02-1990 (Satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Kalpataru nomor 01 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 012 kecamatan Lowokwaru kelurahan Mojolangu, Kota Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2574057105950001, berlaku sampai dengan seumur hidup.----------
	Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Aditya Putra Sanjaya , Lahir di Malang tanggal 05-11-1970  (Lima November seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Blok B nomor 31 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 012 kecamatan Lowokwaru kelurahan Mojolangu, kota Malang, Demikian berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, tertanggal 21-04-2018 (Dua puluh satu April dua ribu delapanbelas).--------
	Yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.--------------------------------------

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau PEMBELI.----------------------------------
Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, bersama ini menerangkan terlebih dahulu : --------------------------------------
- Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud akan menjual kepada PIHAK KEDUA yang bermaksud akan membeli dari PIHAK PERTAMA sebidang tanah hak dan bangunan yang akan disebutkan dibawah ini; ----
- Bahwa oleh karena harga jual beli dari tanah dan bangunan tersebut dibawah ini belum dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA, maka para pihak belum dapat melaksanakan jual beli atas tanah hak dan bangunan tersebut, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang; --------------------
- Bahwa para pihak bermaksud akan mengadakan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah hak dan bangunan yang akan disebutkan dibawah ini;-
- sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 013 yang terletak di : ----------------------------
Propinsi ------- : Jawa Timur; ----------------
Kota ----------- : Malang; -------------------
Kecamatan ------ : Klojen ---------------------
Kelurahan ------ : Klojen ---------------------
seluas 1000 (seribu) m2, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 01-01-1999(satu Januari seribu sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) nomor 12(dua belas) berikut bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah hak tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan Undang-undang dapat dianggap sebagai barang/benda tetap, termasuk aliran-aliran listrik dan air leding tertulis atas nama penghadap PIHAK PERTAMA tersebut, demikian berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 (tiga belas)  tanggal 1-2-1999( Satu Febuari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 123 (seratus dua puluh tiga) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang tertanggal 1-3-1999 (satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 123 (seratus duapuluh tiga)yang dikeluarkan oleh Walikota Malang nomor 120(seratus dua puluh), sertipikat dan Izin Mendirikan Bangunan tersebut diperlihatkan kepada saya, notaris. -------------------------
- Disebut pula "Tanah Hak dan Bangunan". ------
Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa perjanjian pengikatan jual-beli atas Tanah Hak dan Bangunan tersebut akan dilakukan dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ---------
------------------ Pasal 1. -------------------
	Jual beli Tanah Hak dan Bangunan tersebut akan dilakukan dan diterima dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jumlah uang tersebut dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut : -------------

	Pembayaran I (Tanda jadi/uang muka) Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum penandatanganan akta ini, pembayaran mana dengan ini diakui telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA, sehingga untuk penerimaan jumlah uang tersebut akta ini oleh kedua belah pihak dinyatakan berlaku pula sebagai tanda penerimaannya yang sah (kuitansi); -------------------------------
	Pembayaran II (Angsuran Pertama) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dibayarkan setelah penandatanganan Pengikatan Jual Beli. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan pengikatan jual beli ini------------------
	Pembayaran III (Angsuran Kedua) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), paling lambat 01-05-2018 (Satu Mei Duaribu Delapan belas)----------------------------
	Pembayaran IV (Angsuran Kedua) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), paling lambat 25-05-2018 (Dua puluh Lima Mei Duaribu Delapan belas)-----------------

	Pihak Kedua menyetujui serta mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya--------------------------------
	Untuk tiap-tiap pembayaran tunai Pihak Kedua akan mendapatkan kwitansi dari Pihak Pertama. Apabila pembayaran dilakukan dengan cek atau giro, pembayaran baru dianggap sah setelah cek atau giro tersebut diuangkan dan mendapat kliring dari Bank yang bersangkutan.---------

------------------- Pasal 2.------------------- 
PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk  menyerahkan bangunan rumah tersebut di atas secara kosong/dalam keadaan kosong sebelum selambat-lambatnya tanggal 25-05-2018 (dua puluh lima Mei dua ribu delapan belas) dengan ketentuan bahwa pihak kedua telah melunasi seluruh harga jual beli tersebut dalam Pasal 1 di atas. ----------------------------------
	Serah terima TANAH dan BANGUNAN akan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.--
	Penyerahan pemilikan atas TANAH dan BANGUNAN akan dilakukan pada saat ditandatangani Akta Jual Beli TANAH dan BANGUNAN di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat yang waktu penandatanganan akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA.-----------------
------------------ Pasal 3. -------------------
Selama proses pembayaran belum lunas, maka hak kepemilikan atas tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya masih merupakan hak Pihak Pertama-------------------------------
Pihak Pertama berhak mendapatkan pembayaran sejumlah uang seperti yang disepakati dalam pasal 1 perjanjian ini----------------------
----------------------Pasal 4------------------
Apabila pada tanggal tersebut dalam pasal 1, tersebut di atas PIHAK KEDUA belum atau tidak juga melunasi pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, yang disebabkan karena apapun juga tetapi tidak terbatas pada tidak tersedianya dana pada rekening PIHAK KEDUA dan bukan karena kesalahan pihak Bank dalam proses pemindahbukuan (transfer), maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)per bulan dalam jangka watu 1 (satu)bulan.--------------------------
	Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud diatas PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran, maka perjanjian ini batal demi hukum, dimana dengan lewatnya waktu telah menjadi bukti akan kelalaian PIHAK KEDUA, sehingga tidak perlu adanya teguran dengan surat juru sita atau surat lainnya yang serupa atau adanya putusan hakim terlebih dahulu, untuk keperluan mana para pihak dengan ini melepaskan hak-hak yang mereka punyai dan/atau dapat jalankan berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.---------------------
	Dalam hal terjadi demikian maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengembalikan kepada PIHAK KEDUA seluruh jumlah uang yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan segera dan sekaligus tanpa perhitungan bunga dan PIHAK PERTAMA berhak menerima kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 13(tiga belas) tersebut, sedangkan PIHAK KEDUA diwajibkan untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA ganti kerugian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dapat ditagih dengan segera dan sekaligus. --------
--------------------Pasal 5--------------------

Jual beli Tanah Hak dan Bangunan tersebut akan dilakukan dan diterima dengan memakai perjanjian-perjanjian sebagai berikut : -------
	segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli itu terhitung mulai hari jual beli dilaksanakan menjadi milik pihak kedua dan segala keuntungan akan tetapi keuntungan dan kerugian yang didapat dari atau diderita dengannya terhitung mulai hari ini menjadi hak serta tanggungan dari pihak kedua; -----
	segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli itu berpindah tangan kepada pihak kedua dalam keadaan pada hari ini; ---------------

segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli itu harus diserahkan oleh pihak pertama   kepada pihak kedua bebas dari beban-beban apapun juga serta bebas dari sitaan-sitaan;-
pihak pertama belum pernah memberikan kuasa mengenai Tanah Hak dan Bangunan tersebut kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga;-
	biaya jual beli, uang saksi dan segala biaya penyerahan untuk tertulisnya sertipikat Tanah Hak dan Bangunan tersebut ke atas nama pihak kedua harus dipikul dan dibayar oleh pihak pertama dan selanjutnya dengan memakai perjanjian-perjanjian yang lazim dipakai untuk suatu jual beli, perjanjian-perjanjian mana telah diketahui oleh kedua belah pihak; ------------------- Pasal 6 ----------------
Pihak pertama selanjutnya dengan ini memberi kuasa pula kepada pihak kedua untuk selama jual beli Tanah Hak dan Bangunan tersebut diatas belum dilakukan, untuk dan atas nama pihak pertama melakukan dan menjalankan hak-hak, kepentingan kepentingan kekuasaan dari pihak pertama sebagai yang berhak dan berkepentingan atas Tanah Hak dan Bangunan tersebut untuk keperluan itu melakukan segala tindakan baik yang berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari pihak kedua sendiri dan segala sesuatu itu dijalankan atas  ongkos pihak kedua. ------------------------- Pasal 7 -----------------
pihak pertama dengan ini memberikan kuasa kepada pihak kedua:----------------------------
KHUSUS
Untuk dan atas nama pihak pertama menjual, memindahtangankan, mengalihkan dan melepaskan haknya kepada siapapun juga, tidak terkecuali kepada diri pemegang kuasa sendiri, atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan nomor:013/Klojen seperti yang diuraikan diatas----------------------------
	Untuk segala urusan dan maksud tersebut yang diberi kuasa berhak:------------------------
	Menghadap pejabat/instansi yang berwenang dimana perlu termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris, memberikan segala keterangan dan penjelasan, melakukan segala perjanjian dan perikatan yang diperlukan, menentukan harga dan syarat-syarat serta ketentuan sebagaimana dianggap baik dan perlu oleh yang diberi kuasa dan tidak bertentangan  dengan peraturan hukum yang berlaku, menerima uang pembayarannya dan memberikan kuitansinya, menandatangani akta jual belinya dan turut menyelesaikan  jual belinya,  menyerahkan apa yang dijualnya  tersebut kepada pembeli, membayar biaya-biaya dan pajak selanjutnya melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna agar bidang tanah dan bangunan tersebut dapat terjual.--
	Bahwa kuasa menjual ini baru akan berlaku setelah harga jual beli sebagaimana tersebut diatas dibayar lunas.----------------------
-------------------- Pasal 8-------------------
	PIHAK PERTAMA menjamin kepentingan PIHAK KEDUA bahwa TANAH dan BANGUNAN yang menjadi obyek Perjanjian ini adalah hak PIHAK PERTAMA sepenuhnya, tidak berada dalam keadaan sengketa dan tidak dikenakan sita jaminan oleh instansi yang berwenang. ------------
	Pihak pertama berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri selama jual beli Tanah Hak dan Bangunan tersebut diatas belum dilakukan tidak akan menyewakan, menjaminkan atau dengan secara apapun mengalihkan hak atas Tanah Hak dan Bangunan tersebut kepada pihak lain. --------------------------------------

--------------------- Pasal 9 -----------------
Perjanjian ini tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi temurun dan harus dipenuhi oleh (para) ahliwaris dari pihak yang meninggal dunia itu. ---------------------
------------------- Pasal 10 ------------------
	Apabila pada kemudian hari terjadi force majeur atau perubahan kebijakan fiscal dan/atau moneter dari pemerintah Republik Indonesia dan/atau terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kenaikan harga bahan-bahan bangunan, maka PIHAK KEDUA wajib dan mengikat diri seluruh jumlah sisa pembayaran yang masih menjadi kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan adanya perubahan tersebut yang akan ditetapkan dan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Jumlah mana harus dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya.---
	Yang dimaksud dengan force majeur adalah hal – hal yang terjadi diluar kekuasaan PIHAK PERTAMA  termasuk akan tetapi tidak terbatas pada : gempa bumi, banjir atau bencana alam lainnya, pemogokan, huru hara yang dilakukan oleh pihak ketiga baik perorangan maupun massa, stock barang kosong/langka, perubahan kebijakan fiscal dan/atau moneter dari pemerintah Republik Indonesia, perubahan perencanaan tata kota oleh Pemda.------------

------------------- Pasal 11 ------------------
Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini, akan diputuskan oleh kedua belah pihak dengan jalan musyawarah untuk mufakat----------------------------------------
--------------------Pasal 12-------------------
Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut-----------------------------------
------------------- Pasal 13 -----------------
Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas - 1(satu)Kota Malang-----------------------------
-------------- DEMIKIAN AKTA INI : -----------
Dibuat dan diselesaikan di Malang, pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :
Tuan Suryo, lahir di Malang, pada tanggal 2-03-1990 (dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Kelurahan Dau, Kecamatan Lowokwaru, Jalan Pandan Nomor 5, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 5219222002.1740931, yang berlaku sampai dengan seumur hidup;----------------
Nona Mira, lahir di Malang, pada tanggal 20-04-1990 (duapuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Jalan Mawar Nomor 6, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 5219222002.1740987, yang berlaku sampai dengan seumur hidup;---
Keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai Para saksi;-----------------------------------------
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------------
	Dilangsungkan tanpa perubahan, coretan dan tambahan.-----------------------------------
	Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----------------------------------



Malang, 24 April 2018
Notaris di Malang


Rosadamayanti Puspitaningrum, SH., M.Kn


