
Kavling Super PI 2



1. Program Super PI pasti menguntungkan karena Investor
mendapat jaminan kenaikan harga hingga 12,5%* untuk
periode investasi 12 Bulan.

2. Kepemilikan Kavling dapat dialihkan (Bebas biaya alih
hak selama periode berlangsung)

3. Lokasi strategis dan terbaik di Gading Serpong, trend
kenaikan harga tanah/kavling di Gading Serpong rata-
rata 15%/Tahun. Selain itu Gading Serpong dikelola oleh
Developer Paramount Land, dengan jaminan kualitas
lingkungan dan tata kelola kota yang dilakukan secara
profesional.



1. Berapa jaminan kenaikan harga kavling Super PI?
– 12% dari nilai harga jual kavling sesuai pricelist

– 12,5% dari nilai harga jual kavling sesuai pricelist

2. Berapa lama jaminan kenaikan harga kavling Super PI? 
– 12 bulan

3. Produk Kavlingnya apa saja?
– Alicante Village

– Menaggio Village

– Malibu Village

– Milano Village

– New Samara Village

– Menteng Village

– Bohemia Village

– Paramount Village Village



4. Bagaimana cara pembayaran kavling Super PI?
a) Cara pertama (Jaminan kenaikan 12,5%):

– UTJ sebesar 50 juta dihari ke-1

– Pelunasan 100 % di hari ke-7

b) Cara kedua (Jaminan kenaikan 12%):

– UTJ sebesar 50 juta dihari ke-1

– Pelunasan 30 % di hari ke-14

– Pelunasan 100% di hari ke-30

5. Apa yang membuat saya yakin akan jaminan tersebut?
– Jaminan beserta syarat pembatalan kavling akan tertera di dalam Perjanjian

Pengikatan Jual Beli dan ditandatangani oleh kedua belah pihak



6. Bagaimana jika di tahun kedua kenaikan harga kavlingnya dibawah
12,5%? Apakah kavling Super PI dapat dijual?
– Konsumen memiliki beberapa pilihan antara lain:

a) Membatalkan pembelian kavling tersebut dan menerima pengembalian
uang yang sudah disetor + jaminan kenaikan 12,5%* sesuai dengan
mekanisme yang ditetapkan

b) Konsumen dapat memiliki kavling tersebut atas nama dirinya sendiri
namun jaminan kenaikan harga jual tidak berlaku.

c) Konsumen dapat menjual kavling tersebut ke pihak lain dengan 
dibebaskan biaya alih hak selama periode berlangsung (satu kali transaksi) 
dan pemilik baru tetap memiliki hak atas jaminan kenaikan kavling 
tersebut diakhir periode

7. Kapan serah terima dapat dilakukan?
– 6 Bulan setelah tanda tangan addendum.



8. Jaminan kenaikan harga kavling Super PI sebesar 12,5%* yang 
telah kita cairkan dilaporkan sebagai apa di SPT?
– Kita dapat melaporkan sebagai pendapatan penalty.

9. Jika kita Deposito di Bank uang kita akan di lock namun kita harus 
dikenakan denda penalty jika ingin dicairkan, apakah Super PI bisa 
seperti itu?
– Tidak bisa namun dapat dialihkan dan kena PPh Final 2,5% dan jika 

konsumen ingin memiliki Kavling tersebut akan kena BPHTB Pembeli 5%.

10. Apakah membeli Kavling Super PI harus menggunakan NPWP? 
– Ya harus karena akan dicatat oleh Paramount Land



11. Jika kita lupa melakukan konfirmasi untuk mengembalikan Kavling 
2 bulan sebelum jatuh tempo apa yang akan terjadi?
– Akan dianggap membatalkan pembelian kavling tersebut dan dana

dikembalikan sesuai kesepakatan yang ada di PPJB

12. Biaya alih hak apakah hanya gratis sekali? 
– Ya hanya 1 kali selama periode berlangsung

13. Apakah IPKL Kavling Super PI Gratis sebelum serah terima?
– Ya sebelum serah terima akan dibebaskan namun setelah serah terima 

akan berlaku tarif normal



UTJ
Hari 1

Pelunasan 100%
Hari 7

12 Bulan

2 Bulan Sebelum Jatuh Tempo harus menentukan:
1. Mencairkan jaminan harga jual
2. Melanjutkan Kepemilikan Kavling tersebut, jaminan 

kenaikan harga jual tidak berlaku

457,150,000
Total Disetor: 
507,150,000
Keuntungan:
72,450,000
Total Pengembalian:
579,600,000

Jatuh Tempo
Jaminan Kenaikan 
Harga Jual 12,5% 

Harga Jual Tunai Keras = Rp 579,600,000 
(Incl. PPN)

50,000,000



UTJ 50 Juta
Hari 1

DP 30% - UTJ
Hari 15

Pelunasan
Hari 30

12 Bulan

2 Bulan Sebelum Jatuh Tempo harus menentukan:
1. Mencairkan jaminan harga jual
2. Melanjutkan Kepemilikan Kavling tersebut, jaminan 

kenaikan harga jual tidak berlaku

103,014,400
357,033,600

Jatuh Tempo
Jaminan Kenaikan 

Harga Jual 12% 

50,000,000

Harga Jual Tunai Keras = Rp 579,600,000 
(Incl. PPN)

Total Disetor: 
510,048,000
Keuntungan:
69,552,000
Total Pengembalian:
579,600,000



TUNAI KERAS (JAMINAN KENAIKAN 12%):

- Uang Tanda Jadi (UTJ) : Rp. 50.000.000,- (pada saat transaksi)

- Pembayaran DP (30% - UTJ) : Hari ke 15 setelah UTJ

- Pelunasan (70%) : Hari ke 30 setelah UTJ

KETERANGAN:

- Unit yang sudah dibeli tidak dapat ditukar dengan unit lainnya

- Uang Tanda Jadi tidak dikembalikan jika terjadi pembatalan pembelian

- Proses penandatanganan PPJB dilakukan setelah pembayaran lunas

- Jaminan kenaikan harga dihitung 12 bulan sejak tanggal Pelunasan

TUNAI KERAS (JAMINAN KENAIKAN 12,5%):

- Uang Tanda Jadi (UTJ) : Rp. 50.000.000,- (pada saat transaksi)

- Pelunasan (100%) : Hari ke 7 setelah UTJ

CARA BAYAR, JAMINAN KENAIKAN HARGA



1. Untuk melakukan pengembalian kavling, harus melakukan

konfirmasi 2 bulan sebelum jatuh tempo

2. Proses pengembalian dana akan dilakukan terhitung 12 bulan +

1 Hari dari tanggal pelunasan

PENGEMBALIAN KAVLING


