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Kata Pengantar 
 
Kenyamanan tinggal di Kawasan Hunian yang ideal merupakan idaman atau keinginan setiap orang. Adalah tujuan 
Pengembang di Kawasan Lippo Cikarang dalam membangun suatu komunitas yang mempunyai bangunan hunian 
yang berkualitas dalam arti mempunyai keserasian desain antara bangunan dan lingkungan serta menyatu dengan 
bangunan lain di sekililingnya sehingga kawasan Lippo Cikarang dikemudian hari menjadi suatu kota baru yang Indah, 
nyaman, tertib, aman dan menjadi tempat tinggal idaman bagi setiap keluarga dan tempat usaha yang 
menyenangkan bagi konsumen dan pengusaha. 
 
Tujuan Pedoman Desain dan Pembangunan (PDP) ini adalah untuk memberikan petunjuk dan panduan kepada 
Penghuni/Pemilik Kavling/Pemilik unit, atau konsultan dan kontraktor yang akan membantu Pemilik/Penghuni 
dalam merencanakan dan membangun serta merenovasi bangunan diatas kavling. 
Isi PDP ini dibuat oleh PT Lippo Cikarang Tbk sebagai Pengembang beserta anak perusahaannya sebagai Pengelola 
di dalam Kawasan untuk memastikan bahwa seluruh bangunan di Kawasan meskipun beragam namun tetap 
terencana dengan baik, berkualitas dan harmonis serta mengikuti aturan Kawasan.  
  
Adalah penting dan menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan-ketentuan 
dalam PDP ini demi meningkatkan nilai investasi di Kawasan. 
PDP ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah yang ada sehingga Pengembang berkeyakinan akan 
mendapat dukungan penuh dari Pemerintah untuk ditaatinya PDP ini oleh semua pihak yang terkait.  
 
Kecuali ditentukan lain maka setiap istilah dalam PDP ini memiliki pengertian yang sama dengan yang disebutkan 
dalam Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (“PPPU”) 
 
 
Salam Hormat, 
 
PT Lippo Cikarang Tbk. 
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Pedoman Desain dan Pembangunan  
di Kawasan Hunian Lippo Cikarang 

 

Pasal 1 
Perijinan Mendirikan Bangunan 

 
1.1.  Pengajuan Gambar Untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

a. Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, penambahan luas bangunan yang sudah ada (renovasi) 
atau perubahan tampak muka dan/atau bangunan, maka setiap Pemilik Kavling/Bangunan wajib 
memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Instansi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi 
terkait. 
 

b. Sebelum mengajukan IMB sebagaimana dimaksud diatas, Pemilik Kavling/Bangunan wajib terlebih dahulu 
mengajukan berkas-berkas ijin kepada Pengembang/Pengelola Kawasan Lippo Cikarang melalui Customer 
Service PT Lippo Cikarang Tbk (“Customer Service”), dengan mengisi formulir yang telah disediakan, 
melampirkan gambar bangunan yang akan diajukan ijinnya kepada Pemda Kabupaten Bekasi dan 
melengkapi syarat administrasi lain yang ditentukan Pengembang/Pengelola. 

 
c. Pihak Pengembang/Pengelola mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan meminta 

perubahan dari gambar rencana yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Kawasan 
Lippo Cikarang dan/atau Pemda Kabupaten Bekasi. 
 

d. Apabila rencana pembangunan sudah disetujui oleh Pengelola, maka berkas gambar tersebut harus 
diserahkan dalam bentuk salinan sebanyak 3 (tiga) set kepada Pengelola. 
 

e. Salinan/copy gambar yang telah disetujui oleh Pengelola akan diserahkan kepada Pemilik Kavling/Bangunan 
untuk keperluan pengurusan IMB di Pemda Kabupaten Bekasi. 

 

1.2.  Pengajuan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Bangun Baru/Renovasi 
a. Pemilik Kavling/Bangunan mengajukan berkas-berkas ijin kepada Customer Service, dengan mengisi 

formulir yang telah disediakan dan melampirkan gambar bangunan yang akan diajukan dan hal-hal 
administratif lain yang ditentukan Pengembang/Pengelola. 

 
b. Pengembang menunjuk Pengelola dalam mempelajari, membahas gambar rencana secara terperinci, 

memberikan usulan perbaikan dan memberikan persetujuan sesuai PDP untuk selanjutnya dijadikan dasar 
bagi Pemda Kabupaten Bekasi untuk dikeluarkannya IMB serta melaksanakan pengawasan pelaksanaan 
pembangunan. 
 

c. Pemilik Kavling/Bangunan wajib untuk mengajukan gambar kepada Pengelola sebagai berikut: 

 Situasi, skala 1: 200 

 Denah seluruh lantai, skala 1:100 

 Tampak Keseluruhan, skala 1 : 100 

 Potongan (minimal 2 potongan), skala 1 : 100 

 Denah Atap, 1:100 

 Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing 

 Rendering warna bangunan dan spesifikasi bahan bangunan 
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Masing-masing gambar sejumlah 3 (tiga) set dicetak di kertas ukuran A1 (841 mm x 594 mm). Gambar-

gambar tersebut disampaikan kepada Pengelola serta hasilnya akan diberitahukan paling lambat 14 (empat 

belas) hari kerja.  

d. Pemilik Kavling/Bangunan wajib untuk melunasi IPKL (Iuran Pengelolaan Keamanan dan Lingkungan) atau 
maintenance fee yang jatuh tempo terlebih dahulu sebelum mengajukan  pelaksanaan pembangunan 
baru/renovasi. 

 

e. Ijin bangun baru/renovasi akan diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan oleh Pengelola dan setelah 
Pemilik Kavling/Bangunan membayarkan biaya deposit (refundable) sebagai jaminan untuk menaati 
peraturan-peraturan di kawasan dan PDP selama pembangunan dan biaya sticker/papan proyek. 

 

f. Pelaksanaan pekerjaan bangun baru/renovasi baru dapat dilakukan setelah ijin diterbitkan dan 
sticker/papan proyek telah terpasang.  
 

g. Pemilik Kavling/Bangunan dapat menyampaikan permohonan penyambungan listrik kepada kantor PLN 
setempat dan segala beban biayanya menjadi tanggungan Pemilik Kavling/Bangunan. 
 

 
Pasal 2 

Pemeriksaan Lapangan 
 

Pengelola setiap saat berwenang melakukan pengecekan dan pengawasan Pembangunan yang dilakukan oleh 
Kontraktor atau Pemilik Kavling/Bangunan yang melaksanakan penambahan dan/atau perubahan bangunan. 

 

Pasal 3 
Ketentuan Mengenai Luas Bangunan 

 
Luas lantai bangunan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
3.1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 
 KDB menunjukkan luas dasar (footprint) bangunan maksimum yang boleh dibangun dibanding luas Kavling.  
 KDB tidak boleh melebihi ratio maksimum yang diperbolehkan seperti terlihat pada gambar Kadaster yang 

terlampir dalam  PPPU. Presentase KDB dapat berbeda menurut lokasi, luas dan bentuk Kavling akan 
ditentukan didalam Gambar Kadaster oleh Pengembang. 

 Ketentuan yang berlaku saat ini KDB = 60% (kecuali ditetapkan lain dalam kadaster) 
 Contoh: KDB=60% adalah = 60 x luas lahan (kavling) tersebut 
     100 
 
3.2. Koefisien Luas Bangunan(KLB) 
 KLB menunjukkan luas keseluruhan bangunan maksimum yang boleh dibangun dibanding dengan luas 

tanah. KLB tidak boleh melebihi standar yang ditentukan oleh Pengembang, rasio KLB dapat berbeda 
menurut lokasi, luas dan bentuk Kavling yang terlihat pada Gambar Kadaster yang terlampir dalam  PPPU. 

 Ketentuan yang berlaku saat ini untuk KLB = 1,2 
 Contoh: KLB = 1,2 artinya adalah luas lantai seluruh lantai bangunan yang diijinkan tidak boleh 
 melebihi dari = 1,2 x luas lahan (kavling). 
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Pasal 4 
Ketentuan Mengenai Garis Sempadan Bangunan 

 
4.1.  Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis batas dari dinding terluar yang boleh didirikan di Kavling 

hunian dan dapat dilihat pada gambar Kadaster yang dilampirkan dalam PPPU. 
 
4.2. GSB ditetapkan didalam Kadaster sesuai dengan Master Plan Kawasan Lippo Cikarang. Untuk informasi 

mengenai GSB dapat ditanyakan kepada Customer Service. 
 
4.3. Merujuk pada ketentuan sesuai Pasal 4.1 dan 4.2, bagian bangunan yang diperbolehkan adalah : 
 a. Carport beserta dengan tiang-tiang atau pilar penyangga atapnya 
 b. Teritis atau Overstek dari Carport 
 c. Kolom atau tiang-tiang penyangga Teritis/Canopy 
 d. Railing (pagar pelindung) Balkon 

 

Pasal 5 

Ketentuan Mengenai Tinggi Bangunan 

Tinggi Bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
5.1 Jumlah lantai bangunan yang diijinkan adalah 2 (dua) lantai, dengan pengecualian: 

5.1.1 Apabila suatu bangunan dibuat 3 (tiga) lantai maka lantai ketiga tidak boleh terlihat pada tampak 
muka bangunan sehingga bangunan tetap terlihat sebagai 2 (dua) lantai 

5.1.2 Apabila suatu bangunan dibuat 3 (tiga) lantai, maka lantai pertama diperbolehkan dibangun 
dibawah tanah (basement) 

5.1.3 Puncak tertinggi bangunan tidak boleh melebihi 14 (empat belas) meter, diukur dari permukaan 
tanah kavling tersebut. 

 
5.2 Batas ketinggian bangunan pada garis batas samping kiri dan kanan dari belakang rumah diatur sebagai 

berikut : 
5.2.1 Ketinggian bangunan yang berbatasan dengan tetangga samping kiri, kanan dan belakang sampai 

dengan area sejauh 1 (satu) meter dari garis batas tersebut tidak melebihi 9 (Sembilan) meter. 
5.2.2 Ketinggian lantai 1 (satu) setiap bangunan tidak boleh melebihi 1 (satu) meter dari ketinggian 

setempat. 

 

Pasal 6 
Daerah Cadangan Untuk Kepentingan Umum (DCKU) 

 
Pengembang berhak untuk menetapkan maksimum 1,5 (satu koma lima) meter jarak bebas bangunan yang terdapat 
pada sepanjang batas belakang atau depan sebagai cadangan jalur utilitas. Beberapa Kavling akan mempunyai bak 
control (inspection chamber) berukuran  maksimum 900 mm x 900 mm dalam DCKU ini, yang  harus dapat dicapai 
oleh Pengembang dan/atau Pengelola dan/atau Pejabat Pemerintah yang berwenang, guna pemeliharaan sistem 
tersebut. Bilamana saluran tersebut membutuhkan perbaikan, maka Pembeli harus mengizinkan pekerja dari 
instansi-instansi tertentu untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. 
 
Selain DCKU di dalam Kavling, dibeberapa tempat ada DCKU diluar Kavling yang disebut Daerah Hijau beberapa 
sarana (utilitas) akan ditempatkan baik di DCKU didalam Kavling maupun Daerah Hijau yang akan ditentukan oleh 
Pengembang. Adapun utilitas yang dimaksud antara lain: system drainase, lampu jalan, petunjuk arah, penerangan, 
tempat pemberhentian bus, dinding nama estate, pagar umum, saluran air bersih, saluran air kotor, telepon, jalan 
setapak, pohon peneduh lingkungan serta hal-hal lain yang digunakan untuk kepentingan umum. 
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Pasal 7 
Ketentuan Mengenai Teras Depan dan Balkon Bangunan 

 
7.1 Teras adalah bagian dari lantai bangunan yang tidak berdinding (permanen maupun tidak permanen), tetapi 

hanya mempunyai penutup atap yang disangga oleh tiang-tiang sebagai bagian dari atap tersebut. 
7.2  Balkon adalah bagian dari lantai bangunan yang berada di lantai atas dan tidak menyentuh tanah, yang 

berdinding permanen maupun tidak permanen, tetapi mempunyai balusterade atau railing (pagar 
pelindung). 

7.3 Teras setiap bangunan diperbolehkan diperluas melampaui GSB paling jauh setengah dari GSB. Tetapi harus 
dipertahankan tidak berdinding dalam bentuk apapun. 

7.4 Balkon diperbolehkan melewati GSB sejauh 1 (satu) meter dan berjarak 1 (satu) meter dari batas tetangga. 
Dan tidak diperbolehkan membuat dinding pembatas samping balkon sehingga melebihi GSB. 

7.5 Railing Balkon diperbolehkan dibuat dari dinding massif dengan ketentuan tinggi maksimum 1 (satu) meter 
dari lantai setempat. 

7.6 Untuk hunian Non-Komersial teras terbuka didepan diperkenankan maksimum 0,5 (nol koma lima) dari 
GSB. 

 

Pasal 8 
Ketentuan Mengenai Carport 

 
8.1 Carport adalah bangunan atap tanpa dinding yang dibangun untuk melindungi mobil dan/atau motor dari 

sinar matahari dan hujan 
8.2 Carport menggunakan atap beton hanya diperkenankan jika bagian atap tersebut terdapat lubang 

pencahayaan (sky light) sehingga atap tersebut tidak dapat dipakai untuk kegiatan, misalnya untuk duduk-
duduk dan menjemur pakaian. 

8.3 Carport yang miring ke arah rumah tangga harus dibuatkan talang air, sehingga air hujan tidak mengalir dan 
jatuh di lahan tetangga, dan keberadaan carport tersebut tidak boleh mengganggu dan merugikan tetangga. 

8.4 Teritis atau bangunan lantai yang diplester/keramik dibawah carport tidak boleh melewati batas kavling. 
8.5  Carport harus terbuka atau tidak boleh ditutup dengan teralis besi dari sisi manapun. 

 

Pasal 9 
Ketentuan Mengenai Tempat Menjemur Pakaian 

 
9.1 Tempat menjemur pakaian, baik yang terdapat di lantai 1 ataupun di lantai 2 harus ditempatkan di belakang 

bangunan sehingga tidak tampak di luar bangunan. 
9.2 Pada posisi di depan, baik di lantai 1 maupun lantai 2, tempat menjemur pakaian harus ditutup dinding, 

sehingga tidak tampak dari luar bangunan. 

 

Pasal 10 
Lubang (Void) untuk Ventilasi Udara, Pencahayaan dan Keadaan Darurat 

   
10.1 Setiap bangunan harus mempunyai lubang ventilasi atau void (tidak dibangun) dibagian belakang bangunan 

seluas minimum 2 (dua) meter x 2 (dua) meter atau luas 4 (empat) meter persegi yang tidak terhalang oleh 
teritis atau atap apapun, sehingga menjamin mengalirnya udara ke dalam dan keluar bangunan, 
pencahayaan alami dan kebutuhan ruang terbuka pada saat keadaaan darurat. 

 
10.2 Untuk setiap bangunan yang terletak pada kavling sudut juga diharuskan memiliki lubang ventilasi seluas 

minimum 2 (dua) meter x 2 (dua) meter atau luas 4 (empat) meter persegi yang terletak pada bagian 
belakang bangunan atau pada bagian sisi yang berbatasan dengan tetangga seperti tersebut pada pasal 
10.1 diatas. 
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Pasal 11 
Perubahan Jalan Masuk Kavling 

 
11.1 Pada dasarnya setiap kavling memiliki satu jalan masuk, kecuali kavling yang berada di sudut (hook) dapat 

memiliki 2 jalan masuk (1 akses dari depan dan 1 akses dari samping) 
 
11.2 Permintaan pemindahan jalan masuk harus dilakukan apabila Pemilik Kavling/Bangunan akan 

memindahkan posisi akses masuk ke kavling dari sebelah kiri ke kanan atau sebaliknya. 
 
11.3 Pengajuan pemindahan jalan masuk ini wajib diajukan kepada Customer Service. Bekas jalan masuk 

sebelumnya harus ditutup dan dikembalikan sebagai area hijau. 
 

Pasal 12 
Ketentuan Mengenai Pagar Rumah 

 
12.1 Pagar adalah pembatas kavling yang didirikan pada garis batas depan yang menutup kavling sehingga 

kavling tersebut menjadi terkurung. Pagar umumnya mempunyai pintu yang bisa dibuka dan ditutup. Dan 
umumnya pagar tersebut dari bahan teralis besi dengan pondasi batu kali atau pondasi lain 

 
12.2 Diseluruh perumahan di kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi tidak diijinkan membangun pagar 

seperti definisi tersebut pada pasal 12.1 diatas. 
 
12.3 Batas kavling samping (kiri dan kanan dibelakang GSB) dan batas kavling belakang diperkenankan ditutup 

dengan dinding bata atau batako (tembok) setinggi tidak melebihi 4 (empat) meter dan pembatas tersebut 
tidak disebut pagar. 

 
12.4 Pagar seperti definisi pada pasal 12.1 di atas diperbolehkan dibuat untuk menutupi area samping, tetapi 

harus dibangun tinggi maksimal 1 (satu) meter. 
 
12.5 Pagar yang menggunakan tanaman (misalnya semak-semak atau tetehan) diperbolehkan dengan syarat 

ketinggian maksimum adalah 1,2 (satu koma dua) meter dari ketinggian permukaan tanah semula. 

 

Pasal 13 
Rumah Jaga 

 
Untuk hunian Non Komersial rumah jaga dapat dibangun di area GSB, luas maksimum 1,5 (satu koma lima) meter 
persegi berdasarkan desain dan lokasi yang telah disetujui oleh Pengembang/Pengelola. Rumah jaga tersebut harus 
berjarak minimal 1 (satu) meter dari batas depan dan samping kavling dan harus di dalam kavling. 

 

Pasal 14 
Bahan Bangunan, Atap dan Warna 

 
Kualitas desain, seleksi dan warna bahan bangunan serta atap untuk setiap bangunan harus sesuai konsep rancangan 
Pengembang, sehingga bahan-bahan dan warna-warna yang digunakan untuk bagian luar (eksterior) serasi dengan 
rancangan luar (eksternal design) dari bangunan-bangunan lain disekitarnya. Oleh karenanya bahan bangunan, atap 
dan warna wajib diajukan dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengembang/Pengelola. 

 

Pasal 15 
Pengurukan 
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Pengurukan hanya diperbolehkan untuk keperluan taman (landscaping) dengan persetujuan dari Pengelola terlebih 
dahulu. 

 

Pasal 16 
Peil Bangunan 

 
16.1 Untuk Hunian Non Komersial peil lantai dasar bangunan yang diizinkan maksimum 1 (satu) meter dari level 

as jalan didepan bangunan, bilamana ketinggian Kavling yang disediakan oleh Pengembang sudah mencapai 
1 (satu) meter atau lebih dari jalan maka Kavling pada bagian depan sampai dengan batas GSB harus 
dipotong sehingga sesuai dengan ketinggian maksimum yang diperbolehkan. 

 
16.2 Pengembang dan/atau Pengelola akan mengadakan peninjauan dari waktu ke waktu terhadap bangunan 

yang dibangun untuk meyakinkan bahwa bangunan tersebut telah dibangun menurut rencana dan 
spesifikasi yang telah disetujui. 

 
Pasal 17 

Utilitas (Listrik/Air/Limbah/Telekomunikasi dan TV) 
 

Penyambungan utilitas wajib untuk mengikuti keterangan/informasi pada Gambar Kadaster. Utilitas wajib dibuat 
dengan pedoman berikut ini untuk menghindarkan masalah penyambungan utilitas. 
17.1 Listrik 

Kebutuhan listrik akan disediakan oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara). Biaya untuk penyambungan dan 
pemakaiaan listrik menjadi tanggung jawab Pemilik Kavling/Bangunan/Penghuni. Untuk kebutuhan listrik 
setiap Kavling oleh Pengembang disediakan maksimum daya tercantum pada Gambar Kadaster yang 
dilampirkan pada PPPU.  
Apabila kebutuhan daya lebih besar daripada yang disediakan maka penambahannya harus mendapat 
persetujuan dari Pengembang/Pengelola serta menanggung semua biaya yang dikeluarkan akibat 
penambahan daya tersebut. 
Pengembang dan atau Pengelola dapat mengizinkan penempatan generator cadangan dengan catatan 
bahwa kebisingan yang diakibatkan oleh generator tersebut harus ditekan seminimal mungkin. Suara yang 
keluar dari generator tidak boleh melebihi dalam jarak 3 (tiga) meter. Generator beserta rumahnya tidak 
boleh terlihat dari Hunian tetangga atau dari jalan. 
 

17.2 Air Bersih 
Untuk lokasi yang mendapat sambungan air bersih dari Pengembang, Pemilik Kavling/Bangunan dikenakan 
biaya penyambungan dan penggunaan air. Diameter pipa sambungan Hunian ditentukan oleh Pengembang 
seperti yang tercantum pada Gambar Kadaster, apabila dibutuhkan diameter pipa yang lebih besar, Pemilik 
Kavling/Bangunan wajib mendapat persetujuan dari Pengembang/Pengelola serta menanggung semua 
biaya yang dikeluarkan akibat perubahan ukuran diameter pipa tersebut. 
Pengembang/Pengelola berhak untuk tidak menerima permohonan pipa dengan diameter yang lebih besar 
daripada yang telah ditentukan. 
Pada daerah yang ada sambungan air bersih dari Pengembang dan atau Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) dan/atau wakilnya yang sah. Sumur dalam dan dangkal tidak diperbolehkan. Perkecualian hanya 
diberikan pada tahap pembangunan saja dan dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari 
Pengembang/Pengelola maupun Pemerintah. Perkecualian hanya diberikan pada tahap pembangunan saja 
dan dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Pengembang/Pengelola. 
 

17.3 Air Hujan 
 Air hujan disalurkan ke drainase didalam Kavling dan dihubungkan ke selokan di tepi jalan melalui titik yang 

ditentukan/disediakan oleh Pengembang. 
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Pasal 18 
Selama Pembangunan 

 
18.1 Kebersihan 

a.  Kebutuhan Utilitas sementara 
Permohonan harus diajukan kepada Pengelola 60 (enam puluh) hari sebelum pembangunan dimulai. 
Utilitas sementara antara listrik, air dan lain-lain yang menggunakan generator harus ditempatkan 
secara hati-hati untuk memperkecil ganguguan pemandangan dan kebisingan. 
 

b.  Kebersihan Lokasi, Kerusakan Sarana dan Prasarana 
Setiap Pemilk Kavling/Bangunan berkewajiban untuk menjaga kebersihan lokasinya, mencegah dan 
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh kontraktor, sub-
kontraktor atau pekerja pada jalan, pipa saluran air, kanstin, pohon-pohon lainnya didalam dan sekitar 
masing-masing lokasi yang dimaksud. 
Pemilik Kavling/Bangunan dan Kontraktor tidak diperbolehkan menempatkan atau menyimpan bahan 
bangunan (seperti : pasir, batu, kerikil, besi dan lain-lain) di badan jalan, ditempat saluran air atau di 
Kavling yang bukan miliknya dan harus diperhatikan agar bahan bangunan tidak masuk ke dalam pipa 
saluran atau merusak permukaan jalan, badan jalan, taman dan prasarana umum. 
 

c.  Pembuangan Air Limbah 
Setiap Kontraktor, diharuskan membuat septic tank sementara guna menampung air limbah. Septik 
tank tersebut harus secara berkala dikosongkan dan diperlihara dalam keadaan baik dan higienis 
selama masa pembangunan dan harus ditutup/ditimbun dengan baik setelah pembangunan selesai.  
 

d.  Angkutan Bahan Bangunan 
Angkutan bahan bangunan yang masuk atau keluar dari proyek harus mendapat ijin dari Pengelola 
melalui rute masuk dan keluar yang ditentukan oleh Pengelola. Pemilik Kavling/Bangunan bertanggung 
jawab atas kebersihan truk-truk yang masuk atau keluar dari proyek, melalui pemakaian tempat 
pencucian atau fasilitas lainnya. Disamping itu, kendaran yang kelebihan berat tidak diperbolehkan 
masuk ke Kawasan. 
 

e.  Bedeng Kontraktor 
 Selama masa pembangunan bangunan maka sekeliling batas Kavling harus dipagari, pagar dicat dan 

dipasang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Pengelola pada saat diberikan persetujuan 
gambar rencana. Bedeng kontraktor untuk para pekerja harus ditempatkan dalam Kavling milik Pemilik 
Kavling/Bangunan. Seteleh selesai masa pembangunan, bedeng kontraktor dan kantin harus dibongkar 
dan Kavling harus dibersihkan dari sampah konstruksi.  

 

18.2 Keamanan 
a.  Pemilik Kavling/Bangunan dan Kontraktor bertanggung jawab atas keamanan di lokasi masing-masing 

selama masa pembangunan atas beban biaya sendiri. 
 
b.  Setiap waktu, siang dan malam hari, para pekerja bangunan harus menjaga ketertiban dan 

ketenangan lingkungan dan rumah-rumah disekitarnya. Kegiatan pembangunan dan renovasi hanya 
diperbolehkan setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Hari 
Minggu dan Libur Nasional tidak diperkenankan ada kegiatan pembangunan atau renovasi. 

 
c.  Para pekerja tidak diperkenankan tinggal di lokasi bangunan yang dibangun ataupun di dalam 

Kawasan di luar jam kerja yang telah ditentukan diatas kecuali 2 (dua) orang. 
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d.  Pemilik Kavling/Bangunan wajib meminta pengawas bangunan kontraktor/mandor untuk melaporkan 
jumlah, nama pekerjanya dan meninggalkan KTP dari masing-masing pekerjanya kepada Pengelola di 
Pos Klaster tempat proyek pembangunan atau renovasi. Mandor dan Kontraktor harus mematuhi 
seluruh ketentuan tata tertib yang dikeluarkan oleh Pengembang/Pengelola. 

18.3 Ketentuan Lainnya Selama Membangun 
a.  Papan Proyek Sementara 
 Setiap proyek bangun baru harus mempunyai papan keterangan pembangunan yang berisi informasi 

mengenai pembangunan di Kavling tersebut. Detail mengenai papan tersebut diberikan oleh 
Pengelola pada saat diberikan persetujuan dan wajib segera dipasang pada tempat yang telah 
ditentukan. 

 Papan proyek tersebut harus menampilkan antara lain nama proyek, nama kontraktor dan nama 
penanggung jawab dari proyek tersebut. 

b.  Pertamanan 
 Untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan yang hijau, maka pertamanan (pohon-pohon, 

semak-semak dan penutup jalan) yang tumbuh diatas DKCU harus dilindungi secara efektif dan 
kerusakan yang dikarenakan pembangunan menjadi tanggung jawab Pemilik Kavling/Bangunan 
sepenuhnya. 

c.  Pembuangan Sampah Bangunan  
 Sampah bangunan (seperti pasir, sampah, potongan-potongan kayu dsb) harus ditampung didalam 

Kavling dan Pemilik Kavling/Bangunan harus memastikan agar sampah tersebut dibuang, minimal 
setiap minggu ke lokasi yang ditunjuk oleh Pengelola. Sampah tidak boleh dibakar pada atau disekitar 
lokasi. Biaya pembuangan sampah bangunan menjadi tanggung jawab dari Pemilik Kavling/Bangunan. 

d.  Limbah Padat dan Sampah 
 Limbah padat dan sampah wajib dikumpulkan dan ditempatkan dalam container sampah beroda 

kecuali ditentukan lain oleh Pengembang/Pengelola.  
 

Pasal 19 
Penutup 

 
19.1 PDP ini dibuat mengacu dan berdasarkan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. 

Pengembang/Pengelola mempunyai hak untuk melakukan penyesuaian secara terus menerus pada PDP 
atas setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi.  

 
19.2 Pengembang berhak, untuk sewaktu-waktu membuat, menambah, dan mengubah PDP, tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik Kavling/Bangunan sepanjang penambahan, dan perubahan 
tersebut demi kepentingan seluruh Pemilik Kavling/Bangunan. Setiap perubahan terhadap PDP ini wajib 
secara serta merta dan secara hukum mengikat Pemilik Kavling/Bangunan pada dan sejak tanggal mana 
pemberitahuan tertulis diberikan oleh Pengembang. 

 
19.3 Terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari isi dan ketentuan PDP ini maka Pengembang/Pengelola 

berhak melakukan tindakan tindakan yang diperlukan, baik secara perdata maupun pidana termasuk 
namun tidak terbatas pada pemberian somasi, gugatan-gugatan, permintaan ganti rugi, laporan-laporan 
kepada pihak yang berwajib dan lain-lain sebagaimana ditentukan dalam Tata Tertib. 

 
19.4 Pemilik Kavling/Bangunan dan/atau Penghuni wajib mematuhi dan tunduk pada dan tidak akan 

memperbolehkan atau melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan PDP berikut dengan segala 
perubahan-perubahannya dikemudian hari. Pemilik Kavling/Bangunan dan/atau Penghuni tidak di izinkan 
untuk menambah/mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam PDP ini.  

 
19.5 Kelalaian di dalam mematuhi serta melaksanakan segala ketentuan yang telah tercantum di dalam PDP 

berikut perubahan-perubahannya yang dapat terjadi dikemudian hari akan dianggap sebagai pelanggaran, 
sehingga oleh karenanya Pemilik Kavling/Bangunan dan/atau Penghuni bersedia untuk menanggung segala 
resiko yang timbul oleh karena pelanggaran tersebut. 
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19.6 Pengembang/Pengelola/wakilnya yang ditunjuk mempunyai hak untuk memastikan dipatuhinya ketentuan 

PDP ini secara keseluruhan atau sebagian. Kegagalan Pengembang/Pengelola/wakilnya yang ditunjuk untuk 
menegakkan peraturan sama sekali tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan atau diabaikannya 
peraturan tersebut dimasa mendatang. 

 
19.7 PDP ini berlaku di seluruh Kawasan baik yang dikembangkan langsung oleh PT Lippo Cikarang Tbk. Ataupun 

melalui anak perusahaan atau perusahaan lain yang pengelolaannya dipercayakan kepada PT Lippo 
Cikarang Tbk dan/atau anak perusahaannya. 

 
19.8 Desain dan konstruksi bangunan mutlak menjadi milik dan tanggung jawab Pemilik Kavling/Bangunan dan 

untuk itu Pemilik Kavling/Bangunan membebaskan Pengembang, Pengelola dan/atau Pemerintah dari 
klaim dalam bentuk apapun juga yang terjadi sehubungan dengan kesalahan desain dan kesalahan 
konstruksi baik yang menyangkut kualitas pengerjaan, pemilihan kualitas bahan, keterlambatan 
penyelesaian, masalah pembiayaan dan lain-lain. 

 
19.9 Pemilik Kavling/Bangunan wajib menyelesaikan bangunan dalam jangka waktu yang ditetapkan Pengelola 

pada waktu diberikan persetujuan. 


