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Pembaca yang budiman, sering kali bisnis property  menjadi kambing 

hitam dari salah satu penyebab rontoknya sendi-sendi perokonomian dari 

suatu Negara. 

 

 Mudah-mudahan isi dari ebook ini mendapat apresiasi yang tinggi bagi 

pembaca karena dapat meyakinkan dan membenarkan apa yang dituliskan 

dalam ebook ini, kepercayaan dan ketulusan dalam membaca ebook ini akan 

membuat anda semua merasa ikut bertanggung jawab terhadap isinya. 

 

Kami ingin mengenalkan kepada pembaca bahwa dalam melakukan 

bisnis property skala  developer property ternyata  tidaklah selalu 

membutuhkan modal yang besar yang selama ini  menjadi paradigma 

masyarakat bahwasanya untuk menjadi pengusaha developer property 

memerlukan modal yang sangat besar sehingga bisnis ini hanya bisa 

dilakukan oleh segelintir orang hingga pada kenyataannya masyarakat hanya 

bisa menjadi penonton saja atau yang mampu dilakukan hanya meramaikan 

bisnis si pengusaha developer saja sehingga hanya akan menambah kayanya 

si developer, hingga yang bisa dilakukan saat ini masyarakat hanya menjadi 

pelaku bisnisnya yaitu dengan cara menjual belikan produksi developer.  

 

Apakah kita hanya ingin  menjadi  penonton setia saja atau sebagai 

pelaku penjual produk developer….? saya yakin kita tidak akan sepakat 

karena mestinya kita bisa melakukannya.  

 

Dengan diluncurkan Ebook Panduan ini, diharapkan dapat  

menghantarkan pada seluruh lapisan masyarakat ikut meramaikan usaha 

dibidang perumahan. Karena dalam bisnis ini bisa dilakukan oleh seluruh 



 

..….Kami menyadari bahwa bisnis developer property 

merupakan ilmu yang cenderung eksklusif dan tertutup serta 

tidak semua pelaku bisnis developer property mau 

mengajarkannya…….  

 

lapisan masyarakat dari seluruh strata ekonomi apapun dan latar belakang 

pendidikan apapun. Dengan ebook ini paradigma  yang menghantui kalau 

menjadi pengusaha developer harus punya modal besar dapat dipatahkan 

karena pada kenyataannya untuk melakukan bisnis ini tidak memerlukan 

modal besar bahkan bisa dengan modal nol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalaman panjang selama lebih dari 12 tahun menggeluti bisnis 

developer dari satu unit rumah hingga bisa mengembangkan usaha di lebih 

dari 35 kota di Indonesia cukup memberikan pengalaman baik suka maupun 

duka, dari hal-hal yang sederhana tapi justru membuat fatal dalam perjalanan 

bisnis. Hal ini menjadikan pelajaran yang sangat berharga yang mana hal ini 

tidak boleh terjadi pada generasi yang akan datang.  

 

Kami akan bangga dengan tumbuhnya pejuang-pejuang baru bukan 

kolonial-kolonial baru di bidang ekonomi, seorang pejuang akan bahagia 

didalam penderitaannya selama apa yang mereka perjuangkan bisa 

membahagiakan masyarakatnya, seorang pejuang akan selalu hadir dimuka 

pada saat dia akan memulai bukan seperti seorang kolonial yang dia selalu 

hadir dibelakang pada saat semua selamat.  

 



 

Kami akan sangat bangga apabila ilmu dan pengalaman selama ini bisa 

ditularkan pada ribuan orang generasi muda yang mulai berkarier dibidang 

developer property, kami meyakini pada saat ini para pemuda yang sedang 

membuka lahan-lahan baru diharapkan sudah bisa mandiri dan mengelola 

perusahaan dengan prinsip-prinsip benar-benar “memiliki” dan bukannya 

sekedar “rasa memiliki” transfer ilmupun akan terus terjadi antar generasi bak 

rantai yang tidak pernah terputus sehingga jiwa-jiwa muda dan jiwa-jiwa 

perjuangan akan selalu mewarnai di dunia property pada umumnya.  

 

Dengan keunggulan jiwa yang mempunyai integritas dan moralitas yang 

tinggi untuk membangun Ibu Pertiwi, bukan semata-mata untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok dan golongan tertentu. Diharapkan beberapa tahun 

kedepan usaha dibidang developer sudah merupakan usaha yang bisa 

dilakukan oleh masyarakat umum dan kesejahteraan masyarakat akan 

merata. 

 

Ebook panduan ini  memaparkan banyak informasi dan mengulas secara 

detail dan selengkapnya tentang bagaimana memulai bisnis developer property 

dimana berprinsip atas dasar rasa persaudaraan dan saling menguntungkan 

sesuai dengan kami selama ini. Anda juga bisa mendapatkan contoh-contoh 

perjanjian dan surat menyurat dalam dunia bisnis developer property, dimana 

kami juga menyertakan software-software pendukung yang mana software ini 

tidak dengan gampang untuk bisa mendapatkannya, dan khusus member dari 

developer-property.com lah Anda bisa mendapatkan semuanya dalam satu 

paket pembelajaran.  

 

Dengan mengenal bisnis ini maka diharapkan kita akan menyayangi dan 

menjalankan bisnis ini dengan setulus hati karena bisnis ini akan menjadikan 



 

kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa tetapi alangkah celakanya apabila 

bisnis ini dijalankan oleh orang-orang yang memiliki moralitas dan 

integritasnya jauh dari harapan masyarakat, maka sama dengan semakin 

tumbuh dan berkembangnya kolonial-kolonial baru. Hal ini tidak ubahnya 

seperti sebelum kita merdeka hanya akan menambah jumlah kemiskinan yang 

semakin banyak dan pengerucutan kekayaan hanya pada sekelompok orang 

saja. 

 

Kami menyadari bahwa ebook ini jauh dari sempurna karena penulis 

juga jauh dari nilai kesempurnaan tetapi dorongan dan keinginan kuat untuk 

menyampaikan sepenggal pengalaman yang mampu diberikan kepada 

masyarakat luas, oleh karena itu kritikan, saran yang bersifat membangun 

agar ebook ini jauh lebih sempurna dan lebih bermanfaat bagi seluruh lapisan 

masyarakat. 

  

Hasrat keinginan yang ingin disampaikan arti pentingnya persaudaraan 

kesetiaan dan indahnya mau berbagi. “Janganlah takut kita untuk berbagi 

tapi takutlah bila kita tidak bisa member, Janganlah takut bila kehilangan 

hartamu tapi takutlah bila kita kehilangan persaudaraan” Perjalanan itulah 

yang mengilhami pengalaman penulis dalam mengolah diri menjadi seorang 

pekerja dan pengusaha dibidang developer property dan kemudian 

menuangkan dalam tulisan. 

 

Perjalanan 10 tahun sebagai pekerja yang bervisi entrepreneur dan 12 

tahun sebagai entrepreneur dibidang bisnis developer property tetapi  masih 

tetap berprilaku dan berpikir sebagai seorang pekerja. Kesetiaan sebagai 

karyawan dan sebagai entrepreneur yang bisa mendorong betapa indahnya  

selalu mau bekerja keras, jujur dalam segala sikap apapun yang kita kerjakan 



 

….Ebook ini ditulis bukan ditujukan untuk orang-orang 
yang semata-mata untuk kekayaan pribadi…... 

bukan karena kepentingan pribadi. Sehingga apapun yang dilakukan tidak 

pernah mengenal lelah. Sikap jujur akan menumbuhkan kekuatan kesetia 

kawanan dan persaudaraan, yang semakin lama semakin besar dalam aspek 

diri kita.  

 

Kekuatan ebook ini bukan karena kekuatan dalam gagasan, melainkan 

bukti kejujuran  keikhlasan mau berbagi kepada sesama yang membuat 

kehidupan kami lebih berarti, hingga kami tidak sendirian. Buat kami 

persaudaraan sangat jauh lebih bermakna daripada sebuah gagasan dalam 

membangun bisnis, apalagi mempertaruhkan bisnis yang selama ini sudah 

dibangun. Tidak ada persaudaraan yang diisi dengan tawa semata dalam 

perjalanannya semua harus kuat dan sabar dalam proses, tapi kami tetap 

yakin kesabaran dalam proses dan kejujuran dalam niat adalah kunci sukses 

dalam bisnis. 

 

 

 

 

 

 

Saya meyakini dengan sesungguh-sungguhnya walau dapat menerapkan 

ilmunya secara mahir setelah mempelajari buku ini maka mereka tetap akan 

sulit untuk sukses apabila niatannya hanya untuk kepentingan pribadi 

semata. Tetapi penulis meyakini dengan sungguh-sungguh bahwasannya 

kunci suksesnya mereka yang mempunyai niat ilmu yang akan diterapkan di 

bisnis ini karena agar dapat menolong sesama mengapa?  

 



 

Karena bisnis developer adalah bisnis yang produk awalnya yang bahan 

bakunya ( tanah ) adalah produk yang tidak mampu kita buat hanya Tuhanlah 

yang mampu membuatnya dan hanya sekali dibuat dan tidak ada yang dapat 

menyamai apalagi kelak kita kembali ke tanah. Jadi kalau semua niatannya 

hanya untuk kepentingan pribadi maka lebih baik jangan meneruskan dan 

membaca ebook ini, tapi jika anda ingin sukses maka teruskanlah membaca 

ebook ini dan segera rubahlah niat anda bahwasannya ilmu ini dapat 

membantu banyak sesama. Ebook ini akan membahas secara jelas dan detail 

bagaimana membangun bisnis developer property sesuai dengan pengalaman 

kami selama ini. 

 

“MARI KITA BERSAMA MEMBANGUN NEGERI KALAU BUKAN DARI 
SEKARANG, KAPAN LAGI…..” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FLOW CART PERIJINAN DEVELOPER UNTUK PERUMAHAN ATAS 
NAMA PT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA PEMOHON 
DATA LEGALITAS 
TANAH 
SURAT REKOMENDASI 
WARGA 

PROSES 
PERIJINAN 

PERMOHONAN 

JADWAL 
EXPOSE 

TINJAUAN 
LOKASI 

KELUAR IJIN: 
 

- IJIN 
FATWA/PRINSIP 

- IJIN LOKASI 
- IJIN PENGESAHAN 

SITE PLAN 
- IJIN SITE PLAN 
- IMB INDUK 

LOKASI 
BOLEH 

DIKERJAKAN 
- PERMOHONAN     
 IMB SPLITZ 

-  GAMBAR KERJA 

MENGAJUKAN 
PERMOHONAN 

SPLITZ SHM 

KANTOR 
BPN 

SHM SPLIZT 
PECAH ± 
3BULAN 

LOKET/KANTOR 
DINAS 

PERIJINAN 
TERPADU 

PRESENTASI 
/ EXSPOSE 



 

PERIJINAN DEVELOPER UNTUK PERUMAHAN ATAS NAMA PT 

TAHAP-TAHAP YANG DIPERSIAPKAN 

1. Mengumpulkan data-data pemohon 

- KTP pemohon 

- NPWP pemohon 

- Fotocopy sertifikat  

- Fotocopy PBB terakhir 

- Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah 

- Fotocopy akta pendiriran peusahaan  

- Ijin lingkungan, RT/RW, kelurahan dan kecamaran 

- Rekomendasi dar kantor camat 

- Rencana site plan 

- Rencana tipe rumah/denah 

 

*Untuk tanah yang belum bersertiikat , meminta surat keterangan dari desa setempat 

bahwa tanah tersebut benar merupakan tanah dari pemilik tanah tersebut 

* draft ijin tetangga sampai dengan kecamatan dibuat sendiri oleh pengaju, karena pada 

umumnya pemerintahan di level bawah tersebut tidak memiiki draft yang baku 

 

2. Data terkumpul semua, maka pihak developer membuat proposal pengajuan ijin ke 

PEMDA setempat. 

Adapun kerangka bentuk proposal dapat mencakup sebagai berikut: 

1. Kata pengantar 

• Alasan mengapa pendirian permhan perlu didirikan didaerah tersebut 

2. Pendahuluan 

3. Maksud dan tujuan 

4. Rencana kerja dan besar investasi 

• Rencana kerja mencakup mengenai luas total lahan yang akana dibangun, jangka 

waktu proyek dan jumlah tenaga kerja 



 

• Rencana investasi merupakan besarnya nilai investasi Fisik Bangunan dan 

prasarana yang akan didirikan 

5. Sarana dan prasarana pennjang disekitar lokasi 

a. Fasiitas perumahan 

b. Sarana dan prasarana 

c. Fasilitas penunjang 

6. Prioritas pemasaran 

7. Cara kepemilkan 

8. Pengerjaan 

9. Kesimpulan 

3. Setelah data dan proposal jadi, maka pihak developer membawa  ke Dinas Perijinan, 

untuk didaftarkan dan meminta jadwal untuk presentasi atau expose 

• Pastikan punya 1 orang yang dikenal di dinas perijinan tersebut 

• Pada saat presentasi tersebut, developer akan dipertemukan dengan perwakilan 

dari dinas-dinas terkait seperti: 

Ø Dinas pertanian 

Ø Dinas pengairan 

Ø Dinas ketenaga kerjaan  

Ø SATPOL PP, DLLAJ, Camat dan BPN 

• Pastikan data-data lengkap pada saat mengajukan presentasi di dinas perijinan 

tersebut 

4. Pada saat EXSPOSE  biasanya perijinan hanya melihat data atau kelengkapannya saja  

-Hasil yang didapatkan atau OUTPUT yang didapatkan dari EXSPOSE 

1. Ijin Fatwa Lahan / Ijin Prinsip 

2. Ijin lokasi 

3. Ijin pengesahan Site Plan 

4. Ijin Site Plan 

5. IMB  ada dua jenis 

a. IMB kawasan 



 

b. IMB splitz/kavlng 

6. Ijin dari Dinas: 

a. Dinas pertanian 

b. Dinas kesehatan tentang kualitas air 

c. Dan lain sebagainya 

- Setelah EXSPOSE biasanya dalam waktu 1 minggu kemudian sudah bisa diambil 

persetujuannya 

7. Tinjauan lokasi  oleh Dinas Perijinan  

Pastikan jangan membuat aktifitas dulu dilapangan sebelum tinjauan lokasi 

8. Setelah fatwa ijin tersebut  keluar , proses pembangunan dapat dikerjakan. 

9. Pengajuan permohonan Splizt sertifikat ke BPN 

Syarat yang diperlukan 

a. Site plan 

b. Copy sertifikat 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

PENGETAHUAN UMUM BISNIS PROPERTY DAN TINGKATAN 
MEMULAI USAHA DIBIDANG PROPERTY 

 

 
 

Mari kita mengenal gambaran umum bisnis property, Ruang lingkup 

property terdiri dari aset berwujud (tangile property),  dan surat-surat 

berharga. Berbisnis property berarti mengeluarkan atau menanamkan 

modal dalam aset yang berbentuk tanah atau bangunan diatasnya. 

Keuntungan dalam berbisnis property merupakan proteksi daya beli 

terhadap inflasi dan mendapatkan nilai tambah dari pengembanganya ( 

seperti dibuat bangunan komersial dan perumahan). 

 

 

 

 



 

Disini Anda mengetahui : 
 Bagaimana memulai bisnis property secara umum yang Bisa dilakukan 
oleh kalangan siapapun 

 Tipe-tipe pelaku dalam bisnis property dan belajar bagaimana mereka 

melakukannya 

 Tingkatan dalam bisnis property mulai dari jaman orang tua kita 

sampai tingkat master 
 Anda akan Tercengang bagaimana ilmu dalam membeli rumah malah 

dapat uang hanyalah ilmu tingkatan Dasar saja dan Anda akan tahu 

alasannya kenapa 

 Bagaimana cara seorang pakar dalam bisnis developer property 

membangun bisnis propertynya mulai dari awal 

(senilai Rp.250.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEKNIK NEGOSIASI YANG DAHSYAT SEBAGAI LANGKAH 
AWAL UNTUK  MENDAPATKAN PERMODALAN YANG 

TANPA BATAS 
 
 

 
 

Banyak orang selalu mengatakan untuk memulai usaha tidak memiliki 

modal, apalagi usaha dibidang developer property padahal di dalam diri kita 

sendiri memiliki modal yang luar biasa besarnya. Karena kekuatan yang 

maha besar adalah hasrat dan keinginan. 

 

Disini Anda bisa belajar mengenai : 
 Bagaimana cara mendapatkan modal dagang dalam bentuk tanah yang 

bisa tanpa batas 



 

 Bagaimana cara memaksimalkan potensi diri Anda yang merupakan 

modal yang paling utama dalam negosiasi 

 Trik bagaimana cara melakukan negosiasi tanah supaya terjadi 

kesepakatan dengan pihak pemilik tanah 

 Teknik-teknik penguasaan lahan yang selama ini sering 

disembunyikan oleh negosiator tanah 

 Tips bagaimana cara menghitung nilai property yang rencana akan 

dikelola dengan meminimalisasi modal awal proyek 

(senilai Rp.250.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 STRATEGI UNTUK MENDAPATKAN MODAL AWAL DALAM 
MENJALANKAN BISNIS DEVELOPER 

 

 
 

Disini Anda akan mengetahui : 
 Bagaimana cara mendapatkan modal awal pada saat kita memulai 

bisnis developer property 

 Bentuk-bentuk kerjasama dan kemitraan dalam membangun bisnis 

developer property baik itu dengan pemilik tanah maupun dengan pihak 

lain yang terkait 

 Bagaimana cara menggunakan deposito orang lain untuk digunakan 

sebagai modal, dimana pihak pemilik deposito merasa aman dan malah 

mendapatkan keuntungan berlipat dari hasil usahanya 



 

 Bagaimana teknik dan trik melakukan take over developer yang 

lambat dalam penjualan, macet dan bahkan kolaps sekalipun 

 Bagaimana cara melakukan kerjasama dengan pemilik tanah berikut 

dengan cara-cara pembayarannya dan bahkan tidak mengeluarkan uang 

sedikitpun untuk bisa mengolah lahannya 

 Bagaimana strategi pembayaran kepada pemilik tanah berdasarkan 

kavling terjual beserta tips-tips supaya diawal proyek kita tidak 

mengeluarkan modal yang besar dan bahkan Nol 

 Bagaimana cara menaikkan harga tanah yang dibeli dan memberikan 

keuntungan pada saat kavling terjual kepada pemilik tanah 

(senilai Rp.300.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CARA MENDAPATKAN PERMODALAN PENDUKUNG  
DALAM BISNIS DEVELOPER 

 
 

Agar seluruh roda perputaran dalam menjalankan bisnis developer 

property bisa berjalan dengan baik, kunci suksesnya adalah jadikanlah 

mereka bagian dari usaha yang kita kerjakan, bukan bagian yang terpisah. 

Hingga mereka juga mendapatkan keuntungan dari bisnis yang kita 

jalankan. 

 

Disini Anda akan mengetahui : 
 Bagaimana teknik dan cara mendapatkan permodalan pendukung dari 
notaris yang selama ini mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh 

Anda 

 Bagaimana memanfaatkan intrumen supplier material dalam memasok 

bahan bangunan, dan Anda juga bisa mempelajari trik supaya mereka 



 

bisa meminjamkan material kepada Anda tanpa Anda perlu 
mengeluarkan uang terlebih dahulu 

 Bagaimana Anda bisa melakukan negosiasi dengan kontraktor 
mengenai masalah pembayaran, dimana Anda akan mengetahui 

bagaimana Anda tidak perlu mengeluarkan modal di awal proyek 

berjalan 

 Bagaimana Anda bisa mendapatkan trik negosiasi dengan konsumen 

mengenai pembayaran untuk mendapatkan modal di awal proyek 

 Bagaimana Anda bisa belajar dari kesalahan-kesalahan para developer 
yang bangkrut, dan Anda akan mengetahui bagaimana solusi 

pemecahannya 

(senilai Rp.250.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEGI MEMENANGKAN PERSAINGAN  DENGAN 
MENGINTIP AKTIVITAS KOMPETITOR 

 

 
 Gagal dalam pembuatan rencana awal proyeksi analisa Bisnis Property 

diawal akan berakibat fatal terhadap kelangsungan bisnis property.  

Perencanaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan 

rencana tetapi di dalam bisnis developer kadang perencanaan yang baik 

bisa dikalahkan oleh kemampuan dan kemauan karena bisnis developer 

sangat banyak instrument pendukung yang kadang diluar kendali apa yang 

sudah direncanakan. 

 

Disini Anda akan Mengetahui : 
 Langkah-langkah awal yang WAJIB Anda lakukan sebelum memulai 

membuka lokasi baru 



 

 Bagaimana cara melakukan Survey untuk mengumpulkan data harga 

jual perumahan yang akan kita masuki 

 Bagaimana Strategi mengukur kekuatan kompetitor dan 100 % kita 

pasti Bisa memenangkan persaingan dengannya 

 Bagaimana Anda bisa mengintip strategi perusahaan mengenai cara 

menganalisa laba rugi perumahan yang sudah ada supaya bisa 

bersaing dengan kompetitor 

 Bagaimana cara mendata harga jual lahan atau tanah yang akan kita 

bangun supaya menghasilkan profit yang maksimal 

 Bagaimana Anda bisa membuat suatu sistem perijinan dalam 
membuat perumahan untuk mengetahui luasan tanah berapa yang 

harus memakai ijin perusahaan atau pribadi 

 Bagaimana Anda bisa belajar cara mencari partner dalam bisnis serta 

menganalisa kekuatannya dengan melihat dari kekuatan pasar, budaya 

daerah, ekonomi daerah maupun SDMnya 

(senilai Rp.250.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEKNIK ANALISA PENILAIAN TANAH  
UNTUK BISNIS PROPERTY 

 

 
 

 Sebelum kita menentukan dan memilih lokasi yang akan kita bebaskan 

maka sangat diperlukan analisa sederhana agar tidak terjadi kesalahan 

dalam memilih lahan. Salah satu kunci suksesnya penjualan di perumahan 

sangat ditentukan oleh keberadaan lokasi perumahan tersebut walaupun 

ini bukan satu-satunya unsur pendorong untuk sukses. 

Disini Anda akan Mengetahui : 
 Bagaimana Anda bisa menganalisa lokasi / letak lahan secara 
sederhana yang kelak akan dibuat perumahan 

 Bagaimana anda dapat mengetahui jenis-jenis hak dalam kepemilikan 
tanah seperti: Girik, HGB, HM yang penting untuk pengurusan perijinan 



 

 Bagaimana anda dapat menentukan kondisi tanah  mana yang 

menurut anda mudah untuk segera dalam proses perijinan pembuatan 

perumahan serta memberikan kemudahan dalam pelunasan lahan 

 Bagaimana Anda bisa menilai lokasi tersebut layak untuk 
dikembangkan menjadi hunian perumahan yang diharapkan yang 

akan memberikan nilai tambah dengan penjualan yang lebih cepat dan 

kenaikan harga yang cukup bagus. 

 Bagaimana Anda akan mengetahui faktor-faktor kenapa terjadi 

lambatnya penjualan dan keuntungan yang tidak bisa maksimal  dan 

Anda bisa memperoleh solusinya disini 

(senilai Rp.250.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JENIS-JENIS STATUS KEPEMILIKAN TANAH  
DAN PROSEDUR DALAM PEMBEBASAN TANAH 

 
Pengadaan lahan merupakan proses awal yang sangat penting untuk 

memulai bisnis developer property. Karena faktor  tanah merupakan 

komponen yang terbesar dalam satu kesatuan proyek, jadi tingkat kehati-

hatian benar-benar menjadi prioritas utama baik dalam hal tata cara 

pembayarannya maupun pada isi dalam pasal-pasal perjanjiannya.   

Disini Anda akan Mengetahui : 
 Bagaimana cara membuat perjanjian-perjanjian pembelian lahan 

untuk lokasi tertentu dan beberapa petunjuk pedoman pembuatan 

sistem perjanjian 

 Kesalahan-kesalahan FATAL dalam melakukan pembayaran tanah 

yang seharusnya Anda hindari dan Anda akan mengetahui bagaimana 

cara yang disarankan supaya tidak terjadi kesalahan tersebut 



 

 Hal-hal apa saja yang perlu di cermati sebelum kita membeli tanah 

supaya tidak terjadi kesulitan-kesulitan di kemudian hari 

 Status lahan yang bagaimana yang dirasa sangat aman untuk proses 

awal kepemilikan tanah karena disini asal usul kepemilikan tanah bisa 

terlihat dengan jelas 

 Jenis-jenis bukti kepemilikan tanah yang  direkomendasikan untuk 

dibeli sehingga aman untuk kelangsungan proyek Anda 

 Bagaimana Prosedur pembebasan tanah mulai dari tanah yang belum 

bersertifikat maupun yang sudah bersertifikat beserta langkah-langkah 

pengajuannya 

(senilai Rp.250.000,-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LANGKAH-LANGKAH PROSES PENGAJUAN PERIJINAN 
BERDASARKAN SKALA PERUMAHAN  

YANG AKAN DI BANGUN 
 

 
Banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita memberi tanda 

jadi kepada  pemilik tanah atau membuat perjanjian kerjasama proyek. 

Mulai dari Lokasi tersebut boleh tidak untuk kawasan perumahan, 

bagaimana proses perijinannya, berapa % luasan minimal untuk fasilitas 

umum dan berapa % yang untuk diijinkan untuk hunian, berapa luas 

kavling minimal yang boleh dibangun dan masih banyak lagi. 

Disini Anda akan Belajar : 
 Bagaimana proses pengajuan perijinan berdasarkan skala perumahan 

yang akan di bangun yang akan dijelaskan secara URUT dan DETAIL 



 

mulai dari pembuatan Site Plan, pengajuan pecah sertifikat, pengajuan 

IMB  

 Bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan dalam  pembuatan site 
plan  

 Bagaimana cara pembuatan site plan disertai dengan contoh site plan 

yang sudah ada dan Anda hanya tinggal memodifikasinya saja sesuai 

dengan lokasi proyek Anda 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui proses-proses pengajuan pecah 
sertifikat sesuai luas kavling yang diinginkan di BPN atau ke notaris 

PPAT dan juga Anda akan mengetahui kriteria-kriteria cara memilih 

notaris yang bisa diajak kerjasama dengan perbankan 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui proses-proses pengajuan IMB dan 

juga contoh surat pernyataan dan pengurusan IMB yang ada di bab 

Bonus 

 Bagaimana Anda akan mengetahui tips serta langkah-langkah untuk 

menghindari pajak Double yang sering terjadi di daerah yang kurang 

ketat administrasinya 

(senilai Rp.500.000,-) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEKNIK DAN LANGKAH-LANGKAH DETAIL DALAM 
PENGURUSAN PERIJINAN PERUMAHAN MULAI DARI AWAL 

SAMPAI PENERBITAN IMB 
 

 
 

 Dengan kita mengetahui teknik mengenai seluk beluk perijinan 

perumahan maka akan lebih memperluas wawasan kita mengenai inti dari 

permasalahan yang sering terjadi dalam dunia developer property. Hal-hal 

yang bisa kita ketahui kalau kita HANYA langsung terjun ke lapangan dan 

kami yakin tidak ada satupun developer yang mau menceritakan detail 

mengenai permasalahan perijinan ini. Mungkin Anda bisa mendapatkan 

ilmu ini dari seorang konsultan property yang mana Anda akan dikenakan 

biaya yang tidaklah sedikit. Nah disini, Anda akan bisa mendapatkan 



 

semua secara Urut dan Detail bagaimana cara pengurusan perijinan suatu 

perumahan. 

Disini Anda akan belajar : 
 Urutan detail dalam pengurusan perijinan yang harus dilengkapi 

dalam pembuatan perumahan mulai dari ijin lokasi sampai dengan 

terbitnya IMB 

 Bagaimana syarat pengajuan aplikasi perijinan dalam ijin prinsip 

lengkap dengan berapa lamanya proses, masa berlaku hingga berapa 

biaya yang harus dikeluarkan dalam pembuatan ijin prinsip ini 

 Bagaimana cara pengajuan permohonannya lengkap dengan contoh 

surat yang ada di bab bonus 

 Bagaimana cara pengajuan Ijin Lokasi dimana ini merupakan 

persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal perusahaan akan 

memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal 

 Bagaimana cara membuat surat permohonan ijin lokasi yang lengkap 

sesuai dengan prosedur syarat yang berlaku 

 Bagaimana syarat dan pembuatan permohonan ijin lokasi lengkap 

dengan berapa lamanya proses, masa berlaku hingga berapa biaya yang 

harus dikeluarkan dalam pembuatan ijin lokasi ini 

 Bagaimana proses permohonan dan pelepasan hak atas tanah dan 

juga proses pembebasannya 
 Bagaimana cara proses pembuatan IMB dari pengajuan ke IP kemudian 

dari IP ke IMB selama berapa hari kerja beserta syarat-syaratnya 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui pengkategorian IMB berdasarkan 

pada proses pengajuan IMB 

 Bagaimana Anda bisa melakukan perhitungan koefisien dasar 

bangunan, koefisien luas bangunan, garis sempadan bangunan, 

koefisien dasar ruang hijau 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui cara pengajuan Ijin Site Plan (Izin 

Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Siteplan) beserta persyaratannya 

dan yang tidak kalah pentingnya adalah Anda bisa belajar bagaimana 

membuat proposal izin siteplan yang bisa Anda dapatkan di bab bonus 
 Bagaimana Anda bisa membuat ijin Amdal tentang plus minus dan 

dampak yang akan terjadi pada proyek yang akan kita kembangkan 

 Bagaimana Anda bisa membuat Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi 
(FRPL) yang sangat dibutuhkan untuk tahap awal mengurus perizinan 

lokasi perumahan beserta cara pengajuan dan lama proses serta kisaran 

biayanya 

 Bagaimana Anda juga bisa membuat Advice Planning yang mana ini 

merupakan Langkah selanjutnya dalam mengurus perizinan perumahan 

 Bagaimana Anda bisa membuat sebuah rekomendasi pengairan, 

pengeringan lokasi lahan dan pengajuan lahan pengeringan 
 Bagaimana Anda bisa membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta syarat 

pengurusannya 
 Bagaimana Anda bisa membuat Pengajuan IMB Induk beserta 

Persyaratannya serta mengetahui Izin-izin yang terkait dengan IMB dan 

prosedur Pengesahan IMB Kavling 

 Bagaimana Anda bisa membuat Surat Kuasa Menjual dan Mengelola 

(senilai Rp.1.000.000,-) 
 

 
 
 
 
 



 

ASPEK DETAIL LEGALITAS PROYEK  
YANG PENTING UNTUK ANDA KETAHUI 

 

 
 

Dalam transaksi jual dan beli property dengan konsumen aspek legalitas 

adalah mutlak untuk dilakukan dan merupakan standart baku bagi 

developer property. 

Disini Anda bisa belajar : 
 Bagaimana cara pembuatan Perikatan Jual Beli, kegunaan dari 

perikatan jual beli, kapan perlu dibuat sebuah perikatan jual beli, 

persyaratan apa saja yang perlu dilengkapi dan pihak-pihak mana saja 

yang terlibat dalam perikatan itu dan juga disertai contoh surat 
perikatan jual beli yang bisa Anda dapatkan di bab Bonus 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui pentingnya Pembuatan surat kuasa 
menjual dan surat kuasa mengelola, selain itu Anda juga belajar 



 

bagaimana membuat surat kuasa menjual dan mengelola yang sangat 

otentik dan mendapatkan perlindungan hukum 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui beberapa langkah yang harus 

ditempuh dalam pengajuan balik nama AJB (Akta Jual Beli) 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui Syarat yang diperlukan untuk 

membuat akta jual beli tanah yang harus diajukan di kantor pembuat 

akta tanah 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Persiapan - persiapan dalam  

membuat akta jual beli tanah 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Langkah - langkah Pembuatan Akta 
Jual Beli 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Langkah selanjutnya setelah 

pembuatan akta jual beli 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Berkas yang diserahkan, Akta 

Pernyataan Kesepakatan Tata Cara Pembayaran serta Aspek yang perlu 

diperhatikan dalam membuat akta pernyataan tata cara pembayaran 

(senilai Rp.750.000,-) 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

BEBERAPA KOMPONEN PENTING DALAM STUDI 
KELAYAKAN PROYEK 

 
 

Di dalam studi kelayakan akan terlihat berapa keuntungan yang akan 

didapat dan berapa target keuntungan yang akan diraih dan resiko-

resiko apa yang akan muncul apabila target tidak tercapai. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui Hal-hal apa saja yang perlu 
diperhatikan dalam membuat studi kelayakan 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa Salah dalam merencanakan 

HPP berarti kita merencanakan kegagalan dalam suatu proyek dan Anda 

akan belajar bagaimana Anda bisa membuat sebuah perencanaan yang 

detail dan akurat selain itu juga disertai Bonus Software Kelayakan 

yang bisa Anda dapatkan di bab Bonus. (senilai Rp.750.000,-) 
 



 

TEKNIK MEMBUAT ANALISIS PEKERJAAN DAN 
RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK 

 
Sebelum menjalankan proyek yang akan dibangun hal yang perlu 

diperhatikan dan benar-benar harus dikerjakan adalah membuat analisis 

pekerjaan dan rencana anggaran biaya proyek. Hal ini perlu dilakukan 

pada awal agar tidak terjadi kesalahan yang fatal pada saat proyek sudah 

berjalan. Pekerjaan yang diperlukan berkaitan dengan tanah pada tahap 

perencanaan adalah pengukuran, penentuan kontur tanah ( tinggi 

rendahnya ), dan pengujian kekuatan tanah. Semua pekerjaan yang 

berkaitan dengan tanah tersebut memegang peranan penting. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa membuat sebuah pekerjaan perencanaan baik 

itu perencanaan yang berkaitan dengan tanah, gambar, biaya dll 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Proses awal pengolahan lahan 

lengkap dengan gambar dan penjelasannya mulai dari Peta Kontur 

Tanah, Pembersihan lokasi, Cut and Feel dan selanjutnya 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui Perencanaan yang berkaitan dengan 
Gambar mulai dari Gambar denah, Gambar tampak, Gambar potongan, 

Gambar kontruksi, Gambar detail, Gambar instalasi listrik, hingga 

Gambar instalasi pipa air 

 Bagaimana Anda bisa melakukan analisis dan rencana anggaran biaya 
proyek serta bisa mengetahui lima hal pokok yang perlu diperhatikan 

dalam penghitungan biaya 
 Bagaimana Anda bisa membuat daftar analisis pekerjaan yang 

berguna untuk menghitung jumlah biaya dari masing-masing komponen 

pekerjaan  
 Bagaimana Anda bisa mendapatkan Bonus software menghitung RAB 

secara detail dan lengkap berikut satuan dan analisis bangunan yang 

bisa Anda download di bab Bonus 

(senilai Rp.750.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRATEGI PEMBUATAN DOKUMEN KONTRAK 
KERJASAMA DENGAN PEMBORONG 

 
 

Dalam proses pengerjaan proyek suatu perumahan ada hubungan 

formal lain yang perlu diwujudkan dalam suatu hubungan kerja sama, 

karena kepentingannya sama sehingga tercipta hubungan kerja sama 

dalam bentuk kontrak atau surat perjanjian pekerjaan. Kontrak dibuat 

untuk dapat menjamin tidak adanya perselisihan dan untuk mengatur 

antara hak dan kewajiban antar pemegang komitmen. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui beberapa macam kontrak kerja yang 

terjadi antara developer dengan pemborong berikut keuntungan dan 

kerugiannya 



 

 Bagaimana Anda bisa anda dapat membuat kontrak kerjasama dengan 
pemborong seperti menentukan nilai kontrak, menentukan sistem cara 

pembayaran, menentukan waktu pelaksanaan proyek pembangunan, 

mengatasi force majeur atau keadaan memaksa apabila terjadi, 

menentukan tanda tangan antara pihak kontraktor dengan developer 

 Bagaimana Anda bisa mendapatkan contoh Cara membuat perjanjian 
kerjasama borongan kontraktor berisikan teknik kesepakatan yang 

meringankan developer dari segi pembayaran di bab Bonus 

(senilai Rp 500.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAHAPAN DALAM MELAKUKAN PROSES 
PEMBANGUNAN PROYEK 

 
Tahapan pembangunan rumah merupakan tahapan yang 

memerlukan proses detail hingga sangat diperlukan prosedur kerja yang 

runtun dan hati-hati dari langkah-kelangkah berikutnya. Dalam prosedur 

kerja ini akan kami gambarkan sekilas yang mana prosedur ini merupakan 

acuan dasar dan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi 

proyek.  

Prosedur kerja ini mencakup perencanaan dan pengendalian progress 

bangun, pengawasan kendali mutu dan biaya serta mengelola sistem 

administrasi lapangannya dari persiapan awal bangun sampai dengan 

rumah jadi (siap huni) dan diserahkan pada konsumen. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa menguasai Enam tahapan dalam pelaksanaan 
proyek antara lain Mulai Bangun Rumah, Surat Perintah Kerja/Kontrak 



 

Borongan, Pengendalian & Pengawasan Progress Bangun, Pengawasan 

Kualitas, Penyerahan Rumah, dan Komplain/Perbaikan Rumah beserta 

prosedur kerja lengkap dengan penjelasannya 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui secara detail dan lengkap urutan 
prosedur kerja mulai bangun rumah seperti Marketing memberikan 

PPJB lengkap dengan Gambar denah dan Gambar kerja sampai 

arsitektur penjualan dalam melakukan clinic design dengan calon 

konsumen 

 Bagaimana Anda bisa membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 
Divisi. Kontruksi / Pemborong oleh bagian produksi. Dan Anda juga 

bisa mendapatkan contoh surat perintah kerja di bab Bonus 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui bagaimana cara pembuatan Surat 
Perintah Kerja/ Kontrak Borongan beserta uraian lengkap 

prosedurnya 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui bagaimana Tahapan Pengendalian & 
Progress Pembangunan beserta uraian lengkap prosedurnya 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui secara lengkap Prosedur Kerja : 
persiapan dan pekerjaan tanah, pemasangan bowplank dan galian, foot  

plat, pasangan pondasi, pasangan dinding dan kusen kayu, pekerjaan 

beton bertulang, pengaturan teknik pengecoran, pekerjaan kusen pintu 

dan jendela, pekerjaan kaca, pekerjaan lantai, pekerjaan atap, pekerjaan 

plafond, pekerjaan listrik, pekerjaan sanitasi (saluran air bersih), 

pekerjaan sanitasi (saluran air kotor), pekerjaan finishing cat, pekerjaan 

finishing melamin, pekerjaan halaman, penyerahan rumah sampai  

komplain / perbaikan rumah  

(senilai Rp.750.000,-) 
 



 

STRATEGI MARKETING JITU DALAM 
MENINGKATKAN PENJUALAN PROPERTY  

HINGGA 300 % 

 
 

Kegiatan promosi perlu direncanakan dengan baik dan bentuk-

bentuk promosi yang paling efektif perlu dipilih sebelum digunakan. 

Promosi juga sangat diperlukan untuk menanamkan pengaruh, image, 

kepercayaan dan brand perusahaan dimata calon konsumen atau 

mitranya. Untuk meningkatkan penjualan diperlukan adanya program 

promosi yang terencana dengan baik, sehingga apa yang menjadi misi dan 

visi perusahaan dapat tercapai. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui strategi-strategi yang digunakan 
dalam penjualan perumahan serta jenis-jenis pembayarannya 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui faktor-faktor kesuksesan dalam 

penjualan property 
 Bagaimana cara untuk memotivasi orang untuk membeli property 

Anda meskipun pada awalnya mereka tidak berniat untuk membeli 

sekalipun 

 Bagaimana Anda bisa mempelajari berbagai macam perilaku konsumen 

dalam pembelian property 
 Bagaimana melakukan Strategi Follow up Calon Konsumen dan 

bagaimana cara mengubah sebuah follow up menjadi sebuah 

kesepakatan pembelian 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui contoh rencana dan strategi 
marketing perumahan dan Anda bisa contoh strategi kami 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui teknik komunikasi dalam 
melakukan penjualan untuk meningkatkan konversi dari prospek 

menjadi hot buyer 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui beberapa gaya komunikasi yang 

harus dimiliki oleh seorang penjual property 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui hal-hal penting yang harus 

diperhatikan dalam menunjang  kesuksesan seseorang dalam 

berkomunikasi 

 Pentingnya mengetahui Tipe dan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh 

seorang konsumen sehingga konsumen langsung tertarik dengan cara 

kita dan berpotensi terjadinya kesepakatan penjualan 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Taktik promosi yang efektif dalam 

melakukan penjualan perumahan 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui Konsep-konsep Pemasaran Property 

meliputi segmentasi , targeting  dan positioning  



 

 Bagaimana Anda akan mengetahui cara Berkomunikasi yang efektif 
dalam menghadapi & berkomunikasi dengan orang yang sulit serta tips 

menghadapi keluhan pelanggan dan bagaimana mengubah keluhan itu 

menjadi suatu senjata kita untuk membuat dia membeli produk kita 

(senilai Rp.1.500.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LANGKAH-LANGKAH PROSEDUR KERJA SETELAH 
TERJADI PENJUALAN 

 
Urutan dan prosedur administrasi yang perlu dilakukan setelah 

terjadinya penjualan dari konsumen akan memerlukan prosedur 

administrasi yang detail agar dikemudian hari dalam setiap 

pelaksanaannya bisa berjalan sesuai rencana. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui Urutan prosedur administrasi yang 

perlu dilakukan setelah terjadinya penjualan mulai dari cara pengisian 

hingga pembuatan laporan proyek 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui tata cara mengisi Perjanjian 
Sementara Jual Beli (PSJB) dan Anda juga bisa mendapatkan contoh 
PSJB di bab Bonus yang bisa Anda modifikasi sesuai dengan proyek 

Anda 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui tata cara mengisi Perjanjian 
Pendahuluan Jual Beli 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui tata cara mengisi Kontrak Bangunan 
Fasilitas dan Kontrak Bangunan Kavling 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui tata cara mengisi Serah Terima 
Pembangunan Fasilitas dan Serah Terima Pembangunan Kavling 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui tata cara mengisi Akta Jual Beli 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui tata cara mengisi Berita Acara Serah 
Terima 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui tata cara mengisi form Pembatalan 
Penjualan apabila terjadi pembatalan oleh konsumen 

 Bagaimana Anda sudah bisa menerapkan dan menjalankan tata cara 

sistem administrasi dengan baik dengan hanya mengikuti langkah-

langkah yang sudah dijelaskan dan Anda hanya tinggal menconteknya 

saja 

(senilai Rp 1.000.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEKNIK RAHASIA  
MANAJEMEN KEUANGAN DEVELOPER 

 
Agar berjalan dengan baik sistem manajemen keuangan developer 

property, manajemen keuangan ini harus dijalankan dengan tertib dan rapi 

sebagai contoh, Bagian Penjualan + Legal Penjualan dalam perlaporan 

keuangan akan kami gambarkan secara sederhana untuk 

pengembangannya bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-

masing, tapi buatlah sesederhana mungkin. Diharapkan Anda sudah bisa 

menjalankan sistem keuangan dengan baik tanpa harus melakukan 

kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat fatal. Disini Anda hanya tinggal 

menerapkannya saja 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa membuat Laporan penerimaan dan saldo hutang 
piutang penjualan 



 

 Bagaimana Anda bisa membuat Jurnal penerimaan penjualan, 

Pelunasan kavling, Penyerahan arsip tetap dokumen penjualan 
kavling, AJB kavling dan Penyerahan arsip sementara dokumen 
penjualan kavling 

 Bagaimana Anda bisa membuat Laporan tanah yang meliputi 

Pembayaran Tanah dan Data Penawaran Tanah 

 Bagaimana Anda bisa membuat Laporan marketing yang meliputi 
Laporan pesanan / booking fee kavling, Laporan titipan booking fee 

kavling, Monitoring progres penanganan booking fee kavling, Laporan 

penjualan ( PPJB ) kavling, Rekapitulasi penjualan ( PPJB ) kavling 

tahun berjalan, Status pesanan  dan penjualan ( PPJB ) proyek, Evaluasi 

dan target pemasaran serta Laporan bulanan biaya administrasi 

marketing 

 Bagaimana Anda bisa membuat Laporan promosi yang meliputi 
Rencana program dan anggaran biaya promosi, Realisasi program / 

kegiatan promosi, Opname brosur akhir bulan dan rencana pengadaan 

brosur, Narasi laporan bulanan serta Laporan bulanan biaya promosi 

 Bagaimana Anda juga bisa membuat Laporan perijinan, Laporan 
pembangunan, Laporan keuangan dan masih banyak lagi 

 Bagaimana Anda bisa memahami pentingnya untuk mengetahui Biaya 
Manajemen yang berfungsi sebagai pencatatan manual atas semua 

transaksi pembayaran biaya promosi dan pengembangan manajemen.  

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Manajemen Cash Flow dan Teknik 
penyusunan rencana pemasaran dalam Bisnis Developer 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Arus Keuangan dan Klasifikasi 
Biaya dalam Bisnis developer property serta diajarkan langkah – 
langkah cara pembuatan Perencanaan Cash Flow Developer Property 
(senilai Rp.2.000.000,-) 



 

 

 APAKAH ANDA MELAKUKAN KESALAHAN INI 
DALAM PERHITUNGAN PAJAK PROPERTY ANDA ? 

 
Pada kehidupan sehari-hari bagi orang yang pertama kali melakukan 

transaksi jual dan beli property masih banyak yang belum mengetahui 

biaya-biaya yang akan dikeluarkan setelah terjadinya transaksi. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui macam-macam pajak yang terkait 
dalam bisnis developer property dan bagaimana prosedur 
pembayarannya, lengkap dengan persyaratan dan contoh 

perhitungannya yang dijelaskan dengan detail serta ditambahkan trik 
rahasia mengatasi pajak supaya tidak membebani cash flow perusahaan 

Anda 



 

 Bagaimana Anda akan mengetahui apa itu PBB, dasar perhitungannya, 

serta kendala yang sering dihadapi pada saat kita mendaftarkan dan 

membayar SPPT  
 Bagaimana Anda akan mengetahui apa itu Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Dasar pengenaan Pajak BPHTB, 

Menentukan Besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan / 

BPHTB dan Contoh perhitungan besaran BPHTB 
 Bagaimana Anda akan mengetahui apa itu pajak penghasilan (pph), 
PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), PPnBM (PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH), Pajak Ahli 

Waris dan masih banyak lagi 
(senilai Rp.500.000,-) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Anda juga akan mendapatkan 
BONUS EBOOK EKSKLUSIF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

16 STRATEGI INVESTASI PROPERTY  
TANPA UANG DAN MENJADI KAYA 

 

 
Disini kami akan mengungkapkan rahasia bagaimana Berinvestasi di 

property yang benar, apapun posisi anda sekarang dan tanpa uang. 

Mungkin yang ada di benak anda selalu terbayang “investasi ini adalah 

investasi mahal dan hanya untuk orang kaya saja yang mempunyai uang 

yang banyak, baru bisa berinvestasi di rumah sedangkan saya pegawai bisa 

tidak mungkin untuk membeli rumah” mitos ini akan menjadi kenangan 

untuk anda. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda akan mengetahui hal - hal penting dalam membeli 

property dan Strategi membeli banyak property tanpa uang dan kaya 

karena memperoleh keuntungan besar darinya 



 

 Bagaimana Anda akan mengetahui rahasia KPR dan kredit take over 

dari bank yang bisa kita manfaatkan untuk membeli sebuah rumah 

dimana rumah/properti tersebut kita sewakan untuk menghasilkan 

passive income berikutnya 

 Bagaimana Anda akan mengetahui cara melakukan negosiasi harga 

sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang sendiri untuk membayar 

uang muka 

 Bagaimana Anda akan mengetahui Trik mencari properti yang sedang 

disewakan dengan value yang cukup jauh dibawah market 

 Bagaimana Anda akan mengetahui strategi rahasia membeli properti 
tanpa uang, menjualnya dan memperoleh capital gain namun rumah 

tetap dapat kita tinggali dan kepemilikan secara formal masih ditangan 

kita 

(senilai Rp. 300.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEKNIK JITU MENGHITUNG  
PROFIT INVESTASI PROPERTY 

 

 
Mungkin kita bingung bagaimana caranya untuk mencoba 

menghitung investasi properti yang akan kita lakukan apakah perhitungan 

yang kita hitung ini menguntungkan ataukah tidak mendapatkan 

keuntungan atau kata lain malah merugi. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui contoh sederhana cara menghitung 
besarnya profit investasi property, apakah perhitungan yang kita 

hitung ini menguntungkan ataukah malah merugi 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui cara menghitung investasi kos-
kosan yang merupakan  salah satu investasi properti sejak jaman dulu 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui beberapa aspek yang perlu 
diperhatikan dalam memulai bisnis kos-kosan 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Tips untuk meningkatkan 
pendapatan dari uang sewa kos sehingga meningkatkan pula passive 

income Anda 

 Bagaimana Anda bisa mendapatkan contoh perhitungan berinvestasi 
pada rumah Kos 
(senilai Rp. 250.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APAKAH ANDA MELAKUKAN KESALAHAN INI 
DALAM SEWA MENYEWA PROPERTI 

 

 
Sewa menyewa adalah suatu perjanjian antara pihak pemilik properti 

dengan pihak yang akan menyewa, Selama suatu waktu tertentu dengan 

harga yang disepakati dan disanggupi antara kedua belah pihak. Adapun 

kewajiban bagi yang menyewakan properti adalah menyerahkan properti 

yang disewakan kepada penyewa dan memberikan ketentraman kepada si 

penyewa properti selama berlangsungnya persewaan.  

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui ketentuan mengenai hak dan 

kewajiban, batas jangka waktu sewa, dan besarnya biaya sewa 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga sewa 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Hak dan kewajiban apa saja bagi 

pemilik properti 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui Hak dan kewajiban apa saja bagi 

penyewa 
 Bagaimana Anda juga bisa mendapatkan Bonus Contoh Perjanjian 
Sewa menyewa property beserta software untuk menghitung nilai 

property yang anda sewakan di bab Bonus 
 Bagaimana Anda juga bisa mendapatkan Software Cashback Analisis 

untuk bisa mendapatkan cashback dari bank di bab Bonus 
(senilai Rp. 250.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAHASIA TERSEMBUNYI PENGAJUAN KPR 
100 % PASTI DISETUJUI OLEH BANK 

  

 
KPR merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan 

oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus 

untuk memenuhi kebutuhan dalam pembelian rumah. Sehingga tidak perlu 

membeli dengan tunai apabila dana awal tidak mencukupi untuk membeli 

properti. 

 

Minat para pembeli rumah dipengaruhi oleh perkembangan suku 

bunga KPR. Saat ini tingkat suku bunga KPR menurun. Hal ini sungguh 

sangat menarik dan patut dicermati dengan baik. Kondisi ini tentunya 

sangat kondusif untuk melakukan investasi di sektor properti.  

 



 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui Trik pengajuan KPR 100 % Pasti 

disetujui oleh bank 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui  Proses dan Syarat KPR, Mekanisme 

KPR, serta Langkah-langkah pengajuan KPR secara garis besar 100 % 

pasti disetujui 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui cara melakukan Perhitungan Bunga 
KPR baik itu secara Anuitas maupun secara Flat 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui cara Bank menganalisa dan 

mengevaluasi permohonan KPR Anda sehingga Anda bisa mengajukan 

KPR yang Pasti disetujui oleh mereka karena Anda sudah tahu Kuncinya 

 Bagaimana Anda juga bisa mendapatkan Software pengajuan KPR yang 

bisa langsung menghitung kemampuan Anda dalam pengajuan kredit 

dan langsung ketemu hasilnya apakah anda layak atau tidak dalam 

pengajuan tersebut 

(senilai Rp. 500.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 
DALAM MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

 

 
Izin mendirikan bangunan (IMB) diberikan untuk melakukan 

kegiatan membangun yang dapat diterbitkan jika rencana dari bangunan 

dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, 

planologis (perencanaan), teknis, kesehatan, kenyamanan, hingga 

lingkungan. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui tata cara prosedur pengurusan IMB 
secara detail dan urut yang meliputi Proses, jangka waktu, biaya, serta 

Tips Sukses IMB pasti disetujui 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui hal - hal apa saja yang perlu 
diperhatikan dalam proses permohonan IMB  



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Hal-hal yang perlu dipersiapkan 

dalam pengurusan IMB bangunan Baru 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui hal - hal yang harus dipersiapkan 

dalam pengurusan IMB bangunan rumah lama 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui mekanisme pendaftaran IMB baik 

itu untuk Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana 

(rumah inti tumbuh dan rumah sederhana pada umumnya), Bangunan 

gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dua 

lantai, sampai Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 

dua lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya 
(senilai Rp. 300.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAHASIA ANDA BISA KAYA 
MELALUI BISNIS KAVLING TANAH 

 

 
Bisnis tanah kavling merupakan bagian bisnis yang sangat dasar dan 

simpel dalam tingkatan bisnis property.  Banyak sekali faktor-faktor yang 

perlu diperhatikan yang mungkin selama ini terlupakan yang mana faktor 

ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan melakukan bisnis kavling 

tanah. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa memulai bisnis kavling tanah tanpa resiko 

dengan modal yang sangat kecil 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui hal-hal apa yang perlu untuk 

diperhatikan sebelum Anda memulai bisnis kavling tanah 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui cara melakukan analisa penilaian 
tanah sebelum dilakukan proses pengkavlingan 

 Bagaimana Anda bisa ahli dalam melakukan pembuatan site plan dan 

pecah sertifikat 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui Langkah-langkah serta Alur dari 

pensertifikatan tanah yang perlu dipersiapkan untuk tanah yang 

belum bersertifikat 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui beberapa kriteria yang harus 

diperhatikan sebelum dilakukan pemecahan sertifikat untuk Tanah 

yang sudah bersertifikat 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui proses perijinan pecah kavling yang 

penting untuk kelangsungan bisnis tanah kavling Anda 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui cara perhitungan analisa bisnis 
kavling  

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Alternatif - alternatif dalam 

pembayaran tanah sehingga bisa dilakukan dengan modal yang sangat 
kecil 
(senilai Rp. 250.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARA MENCARI PROPERTY DI BAWAH HARGA 
PASAR UNTUK MENUTUPI ANGSURAN BANK 

 

 
Mungkin anda bingung dan bertanya-tanya untuk mencari harga 

properti yang harganya dibawah harga pasar dan juga  properti tersebut 

memiliki cash flow. Dengan menemukan property yang di bawah harga 

pasar maka Anda bisa menutup hutang-hutang Anda di bank, tentunya 

dengan mengikuti trik rahasia ini. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa tidak semua rumah yang 
dijual itu menguntungkan untuk anda dan Anda bisa memilih rumah 

mana yang pantas untuk Anda cari  

 Bagaimana Anda akan mengetahui alasan bahwa dengan menggunakan 

bank maka anda tidak harus membayar sekaligus seluruh harga yang 



 

ditawarkan penjual kepada anda, sehingga anda bisa membeli rumah 

walaupun anda tidak memiliki uang sebanyak nilai rumah yang 

ditawarkan 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui kriteria rumah apa saja yang masuk 
dalam daftar pencarian atau bidikan Anda dengan menggunakan 

rumus jitu pencarian property dari kami 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui cara mendapatkan rumah sewaan 

dengan penghasilan dapat menutupi angsuran bank rata - rata harga 

sewa rumah hanya 5% dari harga pasar/tahun sedangkan suku bunga 

pinjaman bank sekarang diatas 10% ? 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui tips untuk mencari properti dengan 

harga sewa di atas rata-rata 
(senilai Rp. 300.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 LANGKAH BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN 
RUMAH GRATIS DAN MALAH DAPAT UANG 

 

 
Anda harus tahu dulu tujuan Anda membeli properti tersebut 

sebelum Anda memulai pencarian mengenai properti gratis,   setelah Anda 

tahu rumah apa yang Anda cari dan peruntukkannya jelas, setelah itu 

Anda perlu menjalankan teknik untuk memulai pencarian Properti gratis. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui 6 langkah dalam mencari rumah 

tanpa perlu mengeluarkan biaya 

 Bagaimana Anda akan mengerti akan pentingnya untuk mengetahui 

berapa kira-kira plafon kredit anda sehingga proses pencarian rumah 

gratis ini bisa berjalan dengan lancer 



 

 Bagaimana Anda akan mengetahui tips mencari iklan rumah di jual 
baik itu di kolom iklan Koran maupun di tempat pemasangan iklan 

lainnya 

(senilai Rp 350.000,-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRATEGI BERHUTANG DI BANK 
BAGI PARA PROPERTY INVESTOR 

 

 
Hingga saat ini banyak orang yang mempunyai paradigma dalam 

pikiran mereka takut untuk berhutang dengan bank dan mereka hanya 

datang ke bank hanya untuk menabung saja padahal hidup matinya bank 

bukan dari berapa banyak anda menabung tetapi berapa banyak Anda 

berhutang. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui alasan mengapa anda harus membeli 
rumah dengan berhutang atau dengan KPR di banding anda membeli 

dengan kas keras 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Teknik jitu Berhutang di Bank Bagi 

para Properti Investor 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui tips-tips yang ampuh dalam 
meminjam uang ke bank 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Trik agar anda tidak mengeluarkan 

uang sama sekali dalam membeli rumah 

(senilai Rp. 300.000,-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRATEGI  BAGAIMANA MEMBELI BISNIS 
TANPA KELUAR UANG 

 

 
Memang hampir semua bisnis membutuhkan modal uang pada 

awalnya tetapi ada beberapa bisnis yang bisa anda dapatkan tanpa keluar 

uang, tetapi membutuhkan waktu untuk memutar otak dan skill anda. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui beberapa teknik supaya anda 

mendapatkan bisnis tanpa keluar uang sepeserpun  
 Bagaimana Anda bisa mengetahui pola pikir Orang Kaya yang Fokus 

pada bagaimana memperoleh bisnis bukan bagaimana mendapatkan 

uang 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui langkah-langkah dalam membuat 
bisnis dengan modal yang kecil dulu dengan berfokus bagaimana 

membuat pasar atau langganan 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui cara agar dalam mengambil alih 
bisnis anda tidak keluar uang lagi 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui trik mendapatkan asset sekaligus 
bisnis secara bersamaan 

(senilai Rp. 350.000,-) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRATEGI  BAGAIMANA MEMULAI BISNIS 
MALAH DAPAT RUMAH 

 

 
Banyak sekali orang yang kebingungan dalam memulai sebuah 

bisnis, bahkan dalam mencari modal untuk memulai sebuah bisnis pun 

mereka bingung. Disini Anda malah akan mendapatkan keduanya, yaitu 

bagaimana memulai bisnis malah dapat rumah. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui trik dalam memulai bisnis malah 

bisa mendapatkan rumah 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui teknik-teknik dalam mencari 
rumah yang bisa Anda dapatkan secara gratis pada saat kita memulai 

sebuah bisnis 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui ciri-ciri penjual yang menjual 

rumahnya jauh di bawah harga pasar 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui cara membeli bisnis yang di jual 

bersama dengan asetnya 

(senilai Rp.350.000,-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
STRATEGI BAGAIMANA CARA PENGAJUAN  

KPR SUBSIDI  
100 % PASTI DISETUJUI 

 

 
Semakin tidak terjangkaunya harga rumah saat ini, maka pemerintah 

khususnya  melalui  Program pemerataan rumah hunian untuk 

Masyarakat strata C membuat Program rumah subsidi pemerintah.  

Program subsidi perumahan rakyat dikenal dengan Nama KPR Subsidi.  

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui bagaimana cara pengajuan KPR 
subsidi 100 % pasti disetujui 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Syarat untuk mendapatkan KPR 
subsidi 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam mengajukan pinjaman KPR subsidi 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui Trik memilih Bank yang memiliki 

Divisi KPR subsidi 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui faktor-faktor kenapa bunga KPR akan 

mempengaruhi angsuran tiap bulannya 

(senilai Rp. 500.000,-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 NASEHAT TERBAIK  
BAGAIMANA MEMASARKAN PROPERTY 

 

 
Dalam memasarkan property kita harus menguasai beberapa tips 

dan trik yang harus dijalankan dengan baik agar dapat terjadi transaksi 

yang kita harapkan. Pengalaman orang lain mungkin bisa menjadikan 

masukan yang berarti di dalam kita memasarkan sebuah produk terutama 

property, dan yang pasti tips ini sudah melalui test dan ukur untuk 

menguji keefektifitasan promosi. 

Disini Anda akan belajar : 
 Bagaimana Anda bisa mengetahui nasehat-nasehat terbaik di dalam 

kita menjual property 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui tips jitu rencana pemasaran 
property berikut dengan strategi liarnya 



 

 Bagaimana Anda bisa mengetahui 3 pertanyaan penting untuk diri kita 

sendiri dan customer di dalam kita memasarkan property 
(senilai Rp. 300.000,-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BONUS SOFTWARE 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
Software Analisa Lahan : (senilai Rp.1.200.000,-) 

Software yang berisikan cara menghitung analisa komponen bisnis Properti 

dengan cepat, tepat dan akurat komponen property seperti Analisa Usaha 

property, menentukan harga jual, mengetahui harga BEP, bahkan Proyeksi 

keuntungan serta Omset dapat diketahui dengan cepat 

 

 
Software Kelayakan Proyek : (senilai Rp. 1.750.000,-) 

Software yang dapat menghitung secara cepat mengenai kelayakan suatu 

proyek property yang akan direncanakan berikut seluruh komponen 

pendukung bisnis property yang terkait dengan kelayakan sebuah Proyek 

Properti, Software yang sangat membantu diawal perencanaan proyek property 

 



 

 
 

Kartu Piutang Kavling : (senilai Rp. 150.000,-) 
Sebuah kartu kendali yang dapat digunakan sebagai sarana pengendalian dan 

kontrol Piutang terhadap unit Bangunan yang sedang dikerjakan dengan 

Kontraktor.  Kartu kendali yang berisi lengkap sebagai validasi Piutang kavling 

dan Realisasi Transaksi berikut Debet,Kredit dan Saldo akhir serta validasi.  

Sangat membantu bagian keuangan sebagai kendali di lapangan mengenai 

piutang terhadap kontraktor 

 

 



 

 

Kartu Piutang Lain-lain: (senilai Rp. 150.000,-) 
Kartu yang berisi kendali Hutang developer disertai dengan keterangan biaya, 

Total Nilai Hutang langsung disertakan Rencana pembayaran, Realisasi 

pembayaran, nilai pembayaran kumulatif dan saldo.  Kartu kendali yang 

benar-benar membantu proyeksi cash out dan cash in secara cepat 

 

Kartu Hutang Borongan Kavling: (senilai Rp. 150.000,-) 
Kartu kendali kontrol terhadap jumlah piutang borongan kavling terhadap 

kontraktor berisikan nilai kontrak dan addendum, Realisasi transaksi, Debet, 

Kredit dan saldo validasi kartu ini mempermudah sebagai kontrol kendali 

hutang borongan kavling serta realisasi pembayaran hutang 

 

Kartu Hutang Borongan Fasilitas Umum: (senilai Rp. 150.000,-) 
Kartu kendali terhadap pembuatan fasilitas umum yang direncakan dibuat di 

pemukiman perumahan kepada kontraktor yang melaksanakan.  Kartu ini 

sangat bermanfaat untuk media kontrol keuangan terhadap pembuatan 

fasilitas umum dilokasi berisi Rencana pembayaran, realisasi pembayaran dan 

nilai pembayaran kumulatif pembayaran sehingga mengetahui saldo akhir. 

 

Nota Realisasi Bank Rekening Tampungan: (senilai Rp. 150.000,-) 
Nota yang berisikan laporan terhadap Cash in dan cash out di rekening 

tampungan bersama berikut alokasi keterangan pembiayaan yang akan 

direncanakan dan disalurkan ke Pos Penerimaan Pengeluaran, Nota ini sangat 

penting untuk mengetahui posisi saldo rekening tampungan 

 

 

 



 

Nota Permintaan : (senilai Rp. 150.000,-) 
Nota yang berisi permintaan rencana pengeluaran 1 minggu ke depan dan 

alokasi permintaan yang lengkap diajukan kepada keuangan, berfungsi untuk 

merencanakan pengeluaran yang terarah dan terinci serta tepat sasaran 

 

Nota Realisasi Bank Rekening Operasional: (senilai Rp. 150.000,-) 
Nota yang di buat untuk mempermudah pengeluaran dalam hal perhitungan 

biaya operasional dari rekening tampungan sehingga biaya operasional dapat 

di kontrol pengeluarannya, dan proses perhitungannya sangat mudah 

mengetahui saldo rekening tampungan. 

 

Nota Hutang : (senilai Rp. 150.000,-) 
Nota yang di pakai untuk kumulatifkan besar nya hutang serta posisi hutang 

yang akan jatuh tempo pembayarannya, sehingga mempermudah mengetahui 

saldo hutang berikut tanggal jatuh tempo pembayaran dan alokasi dana untuk 

pembayaran hutang tersebut, hal ini menyebabkan arus keluar dana untuk 

pelunasan hutang terkontrol 

 

Kontrak Bangunan Kavling : (senilai Rp. 150.000,-) 
Membuat kontrak bangunan kavling ke kontraktor tidak lagi mengalami 

kesulitan, poin-poin yang menjadi kesepakatan bersama antara developer dan 

kontraktor menjadi dasar pembuatan kontrak bangunan kavling, agar kontrak 

bangunan itu disepakati bersama kita harus membuat perjanjian kontrak itu 

dengan baik, bagaimana caranya ada di software membuat kontrak bangunan 

kavling ini 

 

 

 



 

Berita Acara Serah Terima Rumah: (senilai Rp. 150.000,-) 
Serah terima unit rumah dari developer ke konsumen tentunya menjadi suatu 

hal yang sangat ditakuti oleh developer.  Biasanya konsumen mendapatkan 

masa retensi dan developer menjamin kualitas mutu bangunan ke 

konsumen,poin kesepakatan apa saja yang tertuang dalam Berita Acara Serah 

Terima Rumah akan kita bahas dan ada dalam software ini 

 

Contoh-contoh Perijinan Konsumen: 
Beberapa bentuk contoh surat-surat perijinan untuk membangun bisnis 

developer berikut cara pembuatan dan syarat-syarat pengajuan ada di 

software contoh-contoh perijinan 

 

 
Simple Loan Calculator: (senilai Rp. 250.000,-) 

Kalkulator cepat menghitung besaran bunga pinjaman KPR sehingga 

mempermudah mengetahui besaran bunga terhadap pinjaman KPR 

konsumen, proses ini mempermudah Marketing meyakinkan konsumen ketika 

memprospek hot prospek terhadap perhitungan bunga KPR 

 



 

 
Software Analisa Hutang Bank: (senilai Rp. 250.000,-) 

Worksheet yang menganalisa kemampuan bayar konsumen terhadap 

pengajuan kredit yang dilakukan konsumen terhadap pihak Bank, worksheet 

ini memiliki acuan analisis seperti analisis ratio pendekatan Bank pada 

umumnya yang dimiliki oleh Bagian Apresial Bank, sangat penting dimiliki 

bagi konsumen yang akan ajukan pinjaman kredit 

 

 
Software Menentukan HPP rumah dan Tanah: (senilai Rp. 250.000,-) 

Perhitungan analisa dasar yang harus di miliki calon developer untuk langkah 

awal membuat rencana perhitungan HPP rumah dan Tanah sangat cepat dan 

akurat untuk digunakan. 

 



 

 
Software Menghitung RAB: (senilai Rp. 500.000,-) 

Software yang dimiliki kontraktor dan wajib diketahui oleh calon developer 

terhadap analisa penawaran RAB yang diajukan kontraktor ke pihak developer 

berikut seluruh struktur Analisa kegiatan kontaktor di lapangan. Harapan 

developer mengetahui teknis pekerjaan dan perhitungan biaya RAB di 

lapangan 

 

 
Monitoring KPR : (senilai Rp. 500.000,-) 

Simulasi monitoring analisa Pengajuan KPR oleh konsumen dari pihak 

developer ke pihak Bank, yang menentukan konsumen Bankable (memenuhi 

syarat pengajuan kredit KPR ke Bank) sehingga kelemahan konsumen dapat 

kita perbaiki sebelum diajukan ke Bank, sangat direkomendasikan dimiliki 

oleh Marketing dan Legal KPR 



 

 
Software Biaya Pajak Administrasi : (senilai Rp. 300.000,-) 

Softaware yang sangat multifungsi dan multiguna terhadap analisa biaya 

administrasi dan biaya lain yang timbul ketika calon konsumen melakukan 

transaksi property, hal ini bermanfaat agar calon konsumen dapat mengetahui 

besarnya biaya administrasi pajak yang harus dibayar sebelum konsumen 

mengajukan KPR ke Bank 

 
Software Perhitungan Pajak Property: (senilai Rp. 400.000,-) 

Software yang sangat multifungsi dan multiguna terhadap analisa Perpajakan 

yang timbul dalam transaksi property sehingga software ini dapat 

menunjukkan dan merumuskan besarnya pajak yang timbul terhadap 

transaksi property, hal ini sangat bermanfaat agar calon konsumen dapat 

menghitung bersama Legal officer mengenai pajak yang timbul. 



 

 
Software Perhitungan Nilai Properti: (senilai Rp. 300.000,-) 

Software yang dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya nilai investasi 

property yang anda miliki berdasarkan perhitungan sesuai dengan nilai pasar 

dan dilengkapi perhitungan capital gain terhadap nilai property yang anda 

miliki, sehingga diharapkan anda bisa menghitung secara cepat berapa nilai 

property anda saat  ini 

 
Sales, Klinik Design, KPR Progress : (senilai Rp. 250.000,-) 

Perhitungan analisa terhadap penjualan dan klinik design yang dilakukan 

arsitektur developer terhadap calon konsumen beserta perhitungan progress 

pembangunan dari 0%  sampai 100% sehingga terjadi interaksi yang positif 

antara pihak developer dan konsumen.  Mempermudah bagian arsitek rancang 

bangun untuk berinteraksi dengan keinginan konsumen, sehingga kualitas 

mutu bangunan dan komplain konsumen terhadap progress bisa diminimalisir 



 

 
Simulasi Pengajuan KPR Konsumen 100% DISETUJUI BANK :               

(senilai Rp. 1.500.000,-) 
Perhitungan analisa KPR konsumen lengkap dengan standarisasi yang dipakai 

oleh Bank  berikut seluruh data konsumen sehingga kelemahan aspek 

pengajuan kredit konsumen ke pihak Bank dapat segera diketahui konsumen 

sebelum diajukan ke pihak Bank.  Analisa ini 100% sesuai dengan analisa 

yang dimiliki oleh Bagian Apresial pengajuan kredit Bank 

 
Software Tabel Angsuran KPR : (senilai Rp. 750.000,-) 

Tabel perhitungan angsuran KPR secara cepat mempermudah bagian 

marketing mengetahui angsuran KPR disaat suku bunga KPR yang fluktuatif 

sehingga angka besarnya angsuran KPR dapat diketahui dengan cepat 

 



 

 
Software Cash Back Analisis : (senilai Rp. 1.000.000,-) 

Perhitungan analisis Penerimaan Cash Back terhadap property anda ketika 

diajukan kredit ke pihak Bank, Analisia Cash Back ini dapat dipergunakan 

oleh peminat investasi property.  Analisa cash back sangat bermanfaat dan 

berguna bagi anda yang ingin membeli rumah tanpa keluar uang malah 

mendapatkan uang. 

 

 
Software Evaluasi Pinjaman Property : (senilai Rp. 750.000,-) 

Evaluasi mengenai Pinjaman property anda apakah produktif atau tidak 

seiring perjalanan mesin property anda, pastikan property anda bener-bener 

menjadi mesin pencari uang yang produktif atau malah sebaliknya, di software 

ini semuanya mengenai evaluasi pinjaman property akan kita analisa 

produktivitasnya mudah bukan? 



 

 
Software Evaluasi Investasi Properti: (senilai Rp. 500.000,-) 

Semua pasti setuju memiliki property bukan sekedar rumah tinggal akan 

tetapi sebagai asset kita untuk investasi, tidak ada cerita investasi di bidang 

property mengalami kerugian dan kemunduran oleh karena itu aspek apa saja 

yang bisa menaikkan nilai investasi property anda dapatkan di software 

evaluasi investasi property 

 
Software Progress Bangun : (senilai Rp. 350.000,-) 

Pelaku bisnis developer wajib mengetahui analisa progress bangunan yang di 

jalankan oleh kontraktor, terkadang developer melalui tim teknis lapangan 

tidak bisa menilai progress pembangunan, hasil nya pembayaran ke 

kontraktor tidak sesuai dengan progress di lapangan dan menjadi cash out 

yang tidak produktif.  Melalui software ini anda dapat mengetahui dengan 

detail Progress bangun kontraktor berikut nilai pembayaran sesuai SPK. 



 

 

 
Software Daftar Angsuran KPR : (senilai Rp. 500.000,-) 

Terkadang developer mengalami kesulitan menjawab pertanyaan calon 

konsumen mengenai besaran suku bunga angsuran dan Marketing developer 

menjadi bingung menghadapi calon konsumen yang membandingkan nilai 

angsuran setiap Bank.  Untuk menghindari hal buruk seperti itu Marketing 

developer bisa dilengkapi dengan software daftar angsuran KPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BONUS CONTOH SURAT DAN PERJANJIAN 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
Surat Perjanjian Sementara Jual Beli : (senilai Rp. 350.000,-) 

Perjanjian yang dibuat sebagai awal perikatan Jual Beli antara pihak Pertama 

(Penjual) dan pihak kedua (Pembeli) sebagai komitmen kesepakatan Pihak 

kedua (Pembeli) memberikan Uang Kesepakatan Pembayaran Kavling sebesar 

yang telah disepakati dan Pihak Pertama (Penjual) membacakan kesepakatan 

di hadapan Pihak kedua (Pembeli) terhadap rencana pembayaran Uang Muka.  

PSJB ditandatangani kedua belah Pihak. 

 



 

 
Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli : (senilai Rp. 350.000,-) 

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan Transaksi 

Pembelian, tetapi karena sesuatu hal mengenai pembayaran dan status 

bangunan belum dapat dilakukan pembayaran secara cash terhadap 

kesepakatan pihak pertama (Penjual) dan pihak Kedua (Pembeli) sepakat 

melakukan pengikatan jual beli dihadapan Notaris.  Kesepakatan antara 

kedua belah pihak dibacakan oleh Notaris dihadapan pihak Pertama (penjual) 

dan pihak kedua (pembeli) dengan disaksi kan oleh saksi dari pihak pertama 

dan pihak kedua 

 

 

 

 

 



 

 

 
Kerjasama Penjualan perumahan oleh agen Properti: (senilai Rp.300.000,-) 
Perjanjian yang dibuat antara pihak developer dan pihak agent property yang 

telah ditunjuk oleh developer untuk menjualkan unit rumah dengan 

kesepakatan yang telah dibuat oleh developer dan agent property yang 

ditunjuk.  Perjanjian dibuat antara dua belah pihak yang terkait developer dan 

agen property. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Perjanjian Kerjasama dengan pemilik tanah dan developer:                  

(senilai Rp. 1.000.000,-) 
Perjanjian kesepakatan bersama antara pihak pertama (pemilik tanah) dan 

pihak pembeli (developer) terhadap bidang tanah yang akan dikelola oleh pihak 

developer untuk menjadi suatu kawasan perumahan, perjanjian ini dibuat 

dengan komitmen kerjasama serta kesepakatan mengenai tata cara 

pembayaran dan pembagian hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Perjanjian kerjasama Borongan : (senilai Rp. 750.000,-) 

Perjanjian yang dibuat antara pihak pertama (developer) dengan pihak kedua 

(pemborong/sub kontraktor) terhadap kontrak pekerjaan yang diberikan 

developer kepada kontraktor dengan beberapa kesepakatan yang dituangkan 

dalam perjanjian kesepakatan kerja dan pembayaran nilai kontrak borongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan developer:                                  

(senilai Rp. 1.000.000,-) 
Perjanjian yang di buat oleh developer yang ditujukan kepada Bank penyedia 

fasilitas KPR.  Perjanjian ini dibuat developer agar terjalin kerjasama dalam 

pemberian fasilitas KPR kepada pihak developer dengan harapan akan 

terjalinnya kerjasama dalam hal pembiayaan KPR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Pengantar Permohonan Kredit Kepada Bank : (senilai Rp. 750.000,-) 

Surat pengantar permohonan pemberian kredit kepada Bank pemberi fasilitas 

Kredit yang ditujukan pihak developer dengan harapan akan terjadinya proses 

pembiayaan KPR oleh pihak Bank yg diajukan kredit dengan dilampirkan 

beberapa penawaran kerjasama. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Permohonan Kredit developer kepada Bank: (senilai Rp. 750.000,-) 

Surat permohonan yang di buat oleh pihak developer yang ditujukan kepada 

Bank pemberi fasilitas KPR dengan harapan terjadinya proses pembiayaan 

konsumen terhadap unit rumah yang  akan diajukan kredit KPR dengan Bank 

yang telah terjalin kerjasama dengan developer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Proposal Izin Site plan: (senilai Rp. 1.000.000,-) 

Proposal yang dibuat oleh developer yang di tujukan kepada Dinas Cipta karya 

dan Tata Ruang terhadap rencana site plan perumahan yang kita ajukan, 

proposal ini berisi penyediaan lahan effektif yang dibangun, penyediaan Fasum 

dan Fasos, RTH, dan Cadangan Tanah makam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Surat Pernyataan dan Pengurusan IMB: (senilai Rp. 750.000,-) 

Surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik bangunan kepada orang atau 

Badan hukum yang ditujuk untuk mengurus persyaratan dan perlengkapan 

untuk pengajuan pembuatan IMB (izin Mendirikan Bangunan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Surat Buy Back Guarantee : (senilai Rp. 500.000,-) 

Surat yang di buat oleh pihak developer yang ditujukan kepada calon pembeli 

atau pembeli sebagai penegasan jaminan mutu terhadap produk unit rumah 

developer yang telah dijual dengan konsumen dengan harapan jaminan 

membeli kembali unit rumah yang telah terjual oleh konsumen dikemudian 

hari dengan termin waktu yang telah disepakati kedua belah pihak 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Perjanjian kerjasama penjualan Tanah dan rumah: (senilai Rp.1.000.000,-) 

Surat perjanjian yang di buat oleh pihak ketiga terhadap unit rumah atau 

tanah yang berhasil dijualkan oleh pihak ketiga dengan memberikan nilai 

komisi yang telah disepakati bersama dengan ketentuan-ketentuan yang 

diatur bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Surat Keterangan Pengalihan Hak: (senilai Rp. 750.000,-) 

Surat keterangan yang dibuat sebagai representasi pengalihan Hak yang 

dibuat dari developer ke pihak bank yang memberikan fasilitas kredit dengan 

mengeluarkan Surat pengalihan Hak kepada bank yang memberikan fasilitas 

KPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Proposal Pembangunan Perumahan : (senilai Rp. 500.000,-) 

Proposal yang di buat sebagai rencana pembuatan perumahan yang berisikan 

keterangan dan ketentuan pengajuan ke instansi yang terkait dengan izin 

pembuatan perumahan.  Untuk ijin lokasi dan izin peruntukan pengolahan 

tanah (IPPT) berikut siteplan yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Permohonan ijin lokasi : (senilai Rp. 1.000.000,-) 

Surat permohonan yang dibuat developer ditujukan kepada bupati atau 

walikotamadya untuk mengajukan ijin lokasi pembuatan perumahan dengan 

melampirkan proposal pengajuan yang berisi rencana pembuatan perumahan 

dan rekomendasi Rencana tata Ruang Wilayah kota atau kabupaten tempat 

lokasi perumahan yang akan dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Proposal kerjasama event dengan instansi: (senilai Rp. 1.000.000,-) 

Proposal yang dibuat oleh pihak developer sebagai partisipan terhadap acara 

event yang diselengarakan oleh instansi terkait dengan harapan terjalin 

kerjasama event promosi untuk developer memperkenalkan produknya pada 

event yang diselenggarakan instansi terkait 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Surat Kuasa Jual : (senilai Rp. 400.000,-) 

Surat kuasa yang dibuat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli untuk 

melakukan pengalihan hak kepada orang lain terhadap objek tanah yang 

dibeli walaupun objek tanah tersebut status pembayarannya belum lunas, 

dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli di hadapan notaris 

yang telah ditunjuk bersama 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Surat Kuasa Buka Rekening: (senilai Rp. 350.000,-) 

Surat kuasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang 

yang dikuasakan terkait untuk membuka Rekening di Bank yang telah 

ditunjuk bersama untuk keperluan Rekening bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Surat Kuasa Pengambilan Sertifikat: (senilai Rp. 300.000,-) 

Surat kuasa yang di buat oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang 

yang dikuasakan untuk mengurus dan mengambil sertifikat kepada pihak 

terkait dengan ketentuan yang telah disepakati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Perjanjian Kerjasama (PKS) KGU Indent : (senilai Rp. 1.000.000,-) 

Perjanjian yang dibuat antara pihak Pertama (developer) dengan Pihak kedua 

(Bank Pemberi fasilitas KGU (Kredit Griya Utama)Indent agar pihak developer 

mendapatkan fasilitas KPR Indent (KPR yang disetujui oleh pihak Bank 

walaupun kondisi Bangunan 0% dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku) di perjanjian ini dituangkan beberapa kesepakatan mengenai hak dan 

kewajiban kedua belah pihak berikut pembayaran sesuai dengan progress 

bangunan di lapangan. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Surat Penawaran Rumah kepada Instansi: (senilai Rp. 350.000,-) 

Surat penawaran yang di buat oleh developer yang ditujukan kepada instansi 

terkait sebagai bentuk media promo dalam melakukan penawaran unit rumah 

yang dipasarkan oleh developer.  Surat penawaran ini dibuat sejelas-jelasnya 

dengan harapan terjadi prospek hot buyer pada instansi yang ditujukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Perjanjian Pengalihan Hak atas Kavling: (senilai Rp. 300.000,-) 

Perjanjian yang dibuat antara pihak pertama pemilik hak atas kavling dengan 

pihak kedua yang membeli atau telah melakukan pembelian sehingga terjadi 

peralihan hak dari Penjual ke pembeli dengan dibuat kesepakatan bersama 

dalam perjanjian pengalihan hak atas kavling 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tata Tertib sales Agent Perumahan : (senilai Rp. 300.000,-) 

Tata terib dan peraturan bersama yang dibuat oleh pengelola agent 

perumahan sebagai peraturan yang harus disepakati dan dijalani sebagai 

bentuk Standar Operasional Prosedur sales agent terhadap agent yang 

menaungi kinerja mereka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Teknik wawancara kepada konsumen untuk meningkatkan penjualan: 

(senilai Rp. 450.000,-) 
Wawancara yang harus kita jalin kepada calon konsumen agar konsumen 

tersebut menjadi konsumen prospek dan Hot Deal sehingga transaksi 

penjualan bias berlangsung dan Target marketing tercapai inilah Teknik dan 

caranya 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Proposal Permohonan Ijin lokasi : (senilai Rp. 1.000.000,-) 

Langkah awal membuat perumahan unsur legalitas proyek harus diperhatikan 

dan segera diurus untuk ijin lokasi sangat penting dibuat terkadang kita 

kesulitan dalam membuat proposal permohonan ijin lokasi ke bupati oleh 

karena itu bagaimana cara membuat dan mengajukan ijin lokasi ada dalam 

contoh proposal permohonan ijin lokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Proposal Permohonan Ijin Peruntukan Penggunaan  Tanah 

beserta ijin site plan: (senilai Rp. 1.000.000,-) 
Perlu adanya strategi khusus dalam membuat IPPT dan ijin site plan, 

bagaimana langkah yang harus di siapkan apa syarat yang harus di siapkan 

dan bagaimana langkah-langkah menyusun prosopal pembuatan IPPT dan ijin 

site plan di contoh ini kita akan mempelajari alur nya membuat proposalnya 

sehingga disetujui 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Membuat ijin UKL /UPL dan Ijin siteplan : (senilai Rp. 750.000,-) 

Ijin UKL/UPL terkadang menjadi kendala dalam pengajuannya karena kondisi 

lingkungan lokasi dan unsur keseimbangan lingkungan sekitar oleh karena itu 

beberapa pengajuan ijin lokasi terkadang di tolak dan memerlukan biaya yang 

mahal, di sini kami memberikan contoh pembuatan proposal membuat ijin 

UKL dan UPL serta ijin site plan pasti disetujui dan dipertimbangkan untuk 

direkomendasikan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Surat penanaman modal baru: (senilai Rp. 500.000,-) 

Menjalankan usaha developer terkadang membutuhkan cadangan dana taktis 

yang cukup besar, untuk diawal proses perijinan dan pembangunan 

infrastruktur memerlukan biaya yang tdk sedikit, bila dana kita habis Caranya 

adalah mengundang investor baru dengan membuat surat penanaman modal 

baru berisikan analisa usaha kita,bagaimana menyusunnya? agar menarik 

minat investor inilah contoh strateginya 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Surat pernyataan ijin tetangga: (senilai Rp. 300.000,-) 

Surat pernyataan yang dibuat oleh developer untuk tetangga sekitarnya, 

bagaimana melakukan pendekatan warga dan permohonan surat dibuat 

seperti apa agar seluruh unsur masyarakat tidak keberatan terhadap aktivitas 

proyek kita, saatnya kita rangkai dan berikan contoh pembuatan surat 

pernyataan ijin tetangga 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Surat Pernyataan tidak keberatan warga di sekitar lingkungan:                

(senilai Rp. 300.000,-) 
Surat pernyataan tidak keberatan atas aktivitas kegiatan proyek 

pembangunan perumahan oleh warga sekitar lingkungan dibuat seperti apa, 

dan bagaimana cara pembuatannya, unsur apa saja yang terkait dengan 

pembuatan surat pernyataan sehingga warga sekitar lingkungan setuju 

terhadap aktivitas proyek beginilah cara pembuatan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Perjanjian kerjasama pembelian lahan (Cash): (senilai Rp. 1.000.000,-) 
Membeli lahan secara cash ada bebrapa teknis yang harus di perhatikan 

sehingga seluruh poin perjanjian di setujui oleh kedua belah pihak penjual 

dan pembeli,kesepakatan apa saja yang tertuang dalam surat perjanjian 

kerjasama kita berikan contoh pembuatannya sehingga anda tidak 

mendapatkan kendala dalam hal pelaksanaan teknis pembayaran. 

 

Perjanjian kerjasama pembelian lahan berdasarkan kavling terjual:    
(senilai Rp. 1.000.000,-) 

Membeli lokasi lahan untuk perumahan dengan pola kerjasama dengan 

pemilik tanah dengan termin pembayaran hingga dua tahun bahkan lebih, dan 



 

tidak terikat waktu dalam pelaksanaan pembayaran, benar-benar pola 

kerjasama yang sangat menguntungkan bagaimana membuat sinergi dengan 

system ini sehingga kavling habis terjual dan cicilan tanah selesai 

 
Perjanjian pembelian lahan secara bertahap: (senilai Rp. 1.000.000,-) 

Membeli lokasi tanah tidak jaman lagi kalau membeli secara cash, dengan pola 

kerjasama ini kita bisa membeli tanah hanya dengan mengeluarkan dana 

maksimal Rp 5 juta setelah itu memiliki asset tanah senilai milyaran rupiah.  

Instrumen apa saja yang kita mainkan dan klausal apa saja yang ada dalam 

kesepakatan perjanjian 

 

Perjanjian pengelolaan tanah secara bertahap: (senilai Rp. 1.000.000,-) 
Membeli tanah dengan modal Rp 0 rupiah diawal, dengan konsep saling 

menguntungkan antara pengelola dengan pemilik lahan, bagaimana membuat 

strategi agar pemilik tanah bisa dikelola tanpa harus membayar tanah 

tersebut bahkan pengelola tanah mendapatkan keuntungan dari lahan yang 

akan dikelola.  Inilah klausal perjanjiannya yang harus dibuat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Untuk Kesempatan yang Sangat Terbatas, Anda juga akan mendapatkan : 

 

PRIVATE FORUM DEVELOPER PROPERTY 
 

Konsultasi GRATIS LANGSUNG dengan Kami melalui eMail maupun Forum. 

GRATIS keanggotaan PRIVATE FORUM DEVELOPER PROPERTY sehingga 

selain dengan kami, Anda akan bisa bertukar pengalaman dengan teman-

teman lainnya dari seluruh Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut silakan 

hubungi Admin 

(Hanya Untuk Platinum Membership) 
( Senilai Rp. Tak ternilai ) 

 
 

FREE KONSULTASI DESAIN DAN ARSITEKTUR 
 

Konsultasi desain dan arsitektur GRATIS LANGSUNG dengan Arsitektur 

Handal dari Kami melalui eMail maupun Private Forum. Untuk keterangan 

lebih lanjut silakan hubungi Admin 

 (Hanya Untuk Platinum Membership) 
( Senilai Rp.Tak Ternilai ) 

 
PROGRAM LIMITED CONSULTING PROPERTY VIA YM DAN BBM 

 
Program Konsultasi dengan kami mengenai bisnis developer property dengan 

media Chatting melalui Yahoo Messenger dan Blackberry Messenger. Program 

ini nanti ada Biaya tersendiri sebelum Anda bisa melakukan chatting dengan 

kami. Kami akan menyediakan waktu khusus untuk Anda setelah ada 



 

perjanjian waktu yang akan dibuat oleh Admin kami. Untuk keterangan lebih 

lanjut silakan hubungi Admin 

 

PROGRAM PRIVATE CONSULTING FACE TO FACE 
 

Program Eksklusif dari kami untuk Anda yang Khusus membutuhkan 

pengarahan dan pendampingan secara tatap muka langsung. Kami akan 

menyediakan waktu khusus setelah disepakati perjanjian waktu yang nanti 

akan diatur oleh admin kami. Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi 

Admin 

 

PROGRAM JASA DESAIN ARSITEKTUR 
 

Program Eksklusif khusus untuk Anda yang membutuhkan Jasa Konsultasi 

dan Desain Arsitektur. Kami menerima jasa pembuatan mulai dari Desain 

Rencana Arsitektur, Desain Rencana Struktural Bangunan, Gambar Kerja 

Desain Rencana Utilitas, Perpektif 3 Dimensi Bangunan (Digital Warna) dll. 

Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi Admin 

 

 

PROGRAM JASA PENDAMPINGAN PROYEK 
 

Program Super Eksklusif dari Kami untuk Anda yang membutuhkan Jasa 

Pendampingan dan Konsultasi untuk langsung terjun ke proyek di lokasi yang 

sudah Anda tentukan. Silakan Anda ajukan proposal terlebih dahulu yang 

dikirimkan kepada kami, dan kami akan mempelajarinya terlebih dahulu 

sebelum tim kami siap Action untuk menggarap lokasi Anda. Untuk 

keterangan lebih lanjut silakan hubungi Admin 



 

 

Syarat untuk mengikuti program ini adalah Anda harus Member Platinum 

terlebih dahulu. 

 
AUDIO CD EKSKLUSIF 

 
Anda juga akan mendapatkan Bonus RAHASIA berupa AUDIO CD 

EKSKLUSIF berdurasi +/- 1 jam “Strategi RAHASIA Anda bisa Kaya melalui 
Bisnis Property” yang dibawakan oleh seorang Master Property Indonesia 

hanya jika Anda ORDER SAAT INI JUGA 

(Hanya Untuk Platinum Membership) 
Senilai Rp. 3.000.000,- 

 
 
 
 



 

 
Ini hanya Sedikit Contoh dari yang akan Anda dapatkan dari eBook 

Developer Property : 

Saya Mau...! Saya Ingin Mengambil 
Kesempatan Emas Ini...! 

Saya ingin menjadi orang yang beruntung dengan mendapatkan Paket 

Developer Property versi GOLD dengan Total Senilai Rp. 11.800.000,- yakni : 

 

- Ebook Pengetahuan umum bisnis property dan tingkatan memulai 

usaha dibidang property senilai Rp.250.000,- 
- Ebook Teknik negosiasi yang dahsyat sebagai langkah awal untuk  

mendapatkan permodalan yang tanpa batas senilai Rp.250.000,- 
- Ebook 8 strategi untuk mendapatkan modal awal dalam menjalankan 

bisnis developer  senilai Rp.300.000,- 



 

- Ebook 5 cara mendapatkan permodalan pendukung dalam bisnis 

developer  senilai Rp.250.000,- 
- Ebook strategi memenangkan persaingan  dengan mengintip aktivitas 

kompetitor  senilai Rp.250.000,- 
- Ebook teknik analisa penilaian tanah untuk bisnis property senilai 

Rp.250.000,- 
- Ebook Jenis-jenis status kepemilikan tanah dan prosedur dalam 

pembebasan tanah senilai Rp.250.000,- 
- Ebook Langkah-langkah proses pengajuan perijinan berdasarkan 

skala perumahan yang akan di bangun senilai Rp.500.000,- 
- Ebook Teknik dan langkah-langkah detail dalam pengurusan perijinan 

perumahan mulai dari awal sampai penerbitan IMB senilai 
Rp.1.000.000,- 

- Ebook aspek detail legalitas proyek yang penting untuk anda ketahui 

senilai Rp.750.000,- 
- Ebook beberapa komponen penting dalam studi kelayakan proyek dan 

perhitungan lengkap kelayakannya  senilai Rp.750.000,- 
- Ebook Teknik membuat analisis pekerjaan dan rencana anggaran 

biaya proyek senilai Rp.750.000,- 
- Ebook Strategi pembuatan dokumen kontrak kerjasama dengan 

pemborong  senilai Rp 500.000,- 
- Ebook Tahapan dan Langkah dalam melakukan proses pembangunan 

proyek senilai Rp.750.000,- 
- Ebook Strategi marketing jitu dalam meningkatkan penjualan property 

hingga 300 % senilai Rp.1.500.000,- 
- Ebook Langkah-langkah prosedur kerja setelah terjadi penjualan 

senilai Rp 1.000.000,- 



 

- Ebook Teknik Rahasia Manajemen Keuangan Developer  senilai 
Rp.2.000.000,- 

- Ebook Perhitungan Pajak-Pajak yang terkait dengan property senilai 
Rp.500.000,- 

- Membership Developer-Property.com Komisi 50% - untuk setiap 

penjualan Developer Property paket GOLD 

 
PESAN SEKARANG JUGA 

Keraguan Adalah Alasan Utama Kebanyakan 
Orang tidak Melakukan Action 

Saya tahu, Sekarang Anda pasti sedang bertanya-tanya didalam pikiran Anda.. 

• Apakah cara ini akan berhasil dalam hidup Saya ? 

• Apakah Saya harus mempercayai semua perkataan orang ini ? 

• Apakah jumlah uang yang Saya keluarkan akan kembali lebih banyak 
lagi setelah Saya menginvestasikannya di produk ini ? 

Semua itu pertanyaan bagus. 

Tapi itulah suara-suara keraguan yang selama ini menahan Anda untuk 

bergerak maju. Saya tahu betul pemikiran Anda benar, karena Saya juga 

pernah mengalami hal serupa dengan Anda. Tapi ingat keraguan adalah 

alasan utama kebanyakan orang tidak melakukan Action, dan sebagai 

akibatnya mereka tidak berkembang dan mulai menyalahkan keadaan dan 

orang lain. 

Mulailah bertanggungjawab atas kesuksesan diri Anda sendiri. Dan untuk 

membantu Anda, maka Saya akan membantu Anda meringankan beban 

keraguan Anda... 



 

Saya akan lindungi uang Anda dengan garansi uang kembali. Bukan 7 hari, 

tapi 30 hari penuh ! Inilah bentuk keyakinan Saya atas kualitas informasi 

yang akan Anda dapatkan  

 

Saya telah melalui perjuangan dalam menggeluti bisnis developer property ini. 

Bandingkan jika Anda harus mengikuti Seminar dan Workshop serta 

Training Eksklusif yang nilainya lebih dari Rp 20.000.000,-  hanya untuk 

mempelajari bagaimana bisnis property itu. Sekarang Anda tidak perlu. 

Semuanya sudah kami sediakan disini Lengkap dan Detail dan ini jauh lebih 

menghemat waktu dan uang Anda. Jangan melewatkan kesempatan seumur 

hidup ini. Anda sama sekali tidak ada resiko karena 200% Garansi Kepuasan, 

dan segalanya akan Anda dapatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

200% Garansi Kepuasan 

 

Jangan bilang " Ya ! "  
Bilang Saja " Mungkin" dan Uji Cobalah 

Rahasia Ini Selama 30 Hari Penuh ! 

Saya sangat yakin akan materi Developer Property ini sangat-sangat 
bermanfaat. Jika sampai 30 hari, atau mungkin 24 jam setelah Anda 
mendapatkan akses , Anda tidak merasakan manfaat apapun dari membaca 
dan mempraktekkan Paket Developer Property ini, kami dengan senang 
hati akan mengembalikan uang Anda full, tanpa potongan apapun. 

Saya malu memegang uang Anda, jika ternyata Anda tidak mendapatkan 
manfaat sedikitpun dari mempraktekkan pembelajaran yang Dahsyat ini. 
Cukup informasikan kepada Saya. Uang Anda akan kami kembalikan , 
plus bonus-bonus yang telah kami berikan menjadi hak milik Anda, 
sebagai tanda ganti rugi karena sudah membuat waktu Anda sia-sia 

Saya hanya menginginkan Anda semua PUAS dan merasakan manfaat 
200% dari Paket Developer Property ini. 

Oleh karena itu keputusan Anda sekarang adalah 200% tanpa 
RESIKO 

 

 

 



 

 

Sekarang Anda Yang Menentukan 

 

Dapatkan Bonus Kejutan dan Paket Hemat yang 
bisa Anda dapatkan setelah Anda melakukan 

Order 

ACTION SEKARANG JUGA 

KLIK 

 
http://developer-property.com 

 

 

http://developer-property.com

