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LAMPIRAN 2 (DUA) SURAT PERJANJIAN 
Nomor  :        /DEPT-PENGELOLAAN/TIJA/I/2016 

Tentang : 
TATA TERTIB SEWA KIOS/STUDIO SENIMAN 

DI KAWASAN PASAR SENI ANCOL, TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL 
 

Bahwa pihak selaku penyewa kios/studio PIHAK KEDUA  sepakat dan setuju mematuhi seluruh tata 
PIHAK PERTAMA  di 

kawasan Pasar Seni Ancol  Taman Impian Jaya Ancol dengan ketentuan sebagai berikut : 
 
1. Wajib membayar biaya sewa kios/studio dan biaya lainnya yang telah ditentukan dan disyaratkan 

dalam Perjanjian secara tepat waktu sebagaimana diatur di dalam Perjanjian. 
2. Wajib membayar bagian hasil dari total penjualan hasil karya Seniman ke Pihak Pertama sebesar 

10% dari total nilai penjualan dengan ketentuan dari hasil total nilai penjualan  karya Seniman yang 
berada di Galery NAS Pasar Seni Ancol, Mini Galery Pasar Seni Ancol, Event khusus (bazar atau 
kegiatan non rutin) dan/atau dari transaksi pembelian/penjualan yang dilakukan dikios/studio Pihak 
Kedua atas perantara/tamu Pihak Pertama.  

3. Mendapatkan fasilitas power listrik maksimal 2A, kios/studio 1 (satu) unit dengan ukuran 3,5m x 
3,5m (khusus penyewa yang terdaftar/teregristrasi awal sebagai Seniman) dan/atau Seniman yang 
menempati/menggunakan kios/studio lebih dari 1 (satu) unit akan dikenakan /diberlakukan 
ketentuan biaya sewa kios/studio dengan biaya sewa  Pengusaha Seniman dan wajib 
menanggung/membayar biaya pemakaian listrik/air yang besarnya sesuai tagihan dari Pihak 
Pertama berdasarkan realisasi pemakaian yang tercatat dalam alat meter/ukur dengan 
ketentuan/syarat yang ditetapkan Pihak Pertama.    

4. Menyediakan peralatan/perlengkapan untuk sarana usaha dengan beban dan biaya ditanggung oleh 
Pihak Kedua sepenuhnya. 

5. Menggunakan papan nama/merk yang telah ditetapkan dan/atau disetujui oleh Pihak Pertama. 
Penggantian nama/merk harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama. 

6. Apabila dikehendaki adanya perubahan design interior dan eksterior kios/studio yang disewa Pihak 
Kedua sebelumnya wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama. 

7. Wajib membayar pajak-pajak, iuran, bea meterai maupun pungutan-pungutan lainnya yang timbul 
sehubungan dengan jenis usaha dan/atau pengelolan kios. 

8. Wajib membuat dan mengurus izin usaha dan izin-izin lainnya dari instansi yang berwenang/terkait 
sehubungan dengan jenis usaha dan atau pengelolaan kios dengan beban biaya Pihak Kedua 
sepenuhnya. 

9. Menyediakan Kartu Pass Ancol bulanan/tahunan dan tanda pengenal bagi pengelola kios/studio dan 
karyawan Pihak Kedua dan atas biaya yang timbul dari pembuatan Kartu Pass Ancol tersebut 
menjadi tanggungan Pihak Kedua sepenuhnya. 

10. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama bilamana jenis produk yang 
dijual menggunakan identitas, nama, gambar dan materi milik Pihak Pertama. 

11. Mentaati dan menjalankan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan 
Pihak Pertama. 

12. Melakukan kegiatan usaha secara aktif/rutin dan berkesinambungan dilokasi kios/ studio/usaha 
(minimal 5 hari dalam seminggu dan/20 hari dalam sebulan, selama minimal 12 jam/hari ) 

13. Tidak diperbolehkan menjual barang-barang, selain barang-barang serta jasa yang belum/tidak 
mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan tidak bertentangan dengan korporit Sponsor 
Pihak Pertama. Ketentuan jenis usaha dan produk korporit Sponsor Pihak Pertama diatur dan 
ditentukan Pihak Pertama. 

14. Menempelkan label harga jual/data hasil karya pada setiap produk yang dijual dan/atau 
membuatkan daftar harga jual. 
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15. Menempatkan daftar harga jenis produk yang dijual pada tempat yang mudah terlihat/dilihat 
pengunjung/pembeli. 

16. Memperhatikan dan merawat serta menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan di lingkungan 
kios/studio kawasan Pasar Seni Ancol  Taman Impian Jaya Ancol atas beban Pihak Kedua 
sepenuhnya. 

17. Menyediakan alat Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada/di dalam kios dan/atau lokasi/latar 
kios. 

18. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebersihan, keamanan, kenyamanan dan latarnya (kios/studio 
berikut perlengkapannya). 

19. Tidak menggunakan kios/studio sebagai tempat tinggal dan/atau untuk tempat kegiatan yang 
menyimpang dari jenis usaha (tempat/ruang istirahat maksimal berukuran L : 1m  x P : 3,5m, 
diperbolehkan menggunakan pembatas/dinding terbuat dari bahan triplek dan sejenisnya yang tidak 
tembus pandang dan sisa luas kios/studio dalam keadaan terbuka dan/atau tertutup sebatas 
tembus pandang menggunakan kaca dan sejenisnya dan sebagai tempat kegiatan/usaha sesuai 
peruntukannya dan tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua sepenuhnya dengan 
seijin/sepengetahuan Pihak Pertama).  

20. Mengembalikan kios dalam keadaan baik, lengkap dan wajar pada saat jangka waktu sewa ini 
berakhir/diakhiri kepada Pihak Pertama. 

21. Wajib menjaga keselamatan dirinya dan orang lain, serta wajib mengikuti/mematuhi ketentuan-
ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku lingkungan usaha. 

22. Wajib turut serta menjaga serta memelihara dengan baik seluruh asset milik Pihak Pertama di 
lingkungan Pasar Seni Ancol  Taman Impian Jaya Ancol dan segera melaporkan kepada Pihak 
Pertama apabila mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada Pihak 
Pertama atau pengunjung lainnya. 

23. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tenaga kerjanya untuk mengikuti tata tertib. 
24. Memberikan arahan/teguran terhadap tenaga kerjanya dan bertanggung jawab atas kelancaran 

pelayanan terkait kegiatan pengelolaan penyewaan. 
25. Mentaati segala peraturan yang berlaku saat ini maupun saat mendatang yang ada dilingkungan 

kawasan Pasar Seni Ancol  Taman Impian Jaya Ancol.  
26. Wajib melindungi serta mengamankan lingkungan kawasan usahanya dari setiap gangguan 

keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum lainya dan memelihara serta menegakkan 
peraturan yang berlaku menyangkut keamanan dan ketertiban di lingkungan kawasan usahanya. 

27. Mematuhi batas dan ketentuan peruntukan lahan kios/studio, yang telah ditetapkan oleh Pihak 
Pertama. 

28. Bersedia menerima sanksi dari Pihak Pertama apabila didapat atau diketahui telah melanggar 
kesepakatan/tata tertib yang sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Sewa Kios/studio.        

29. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi/mematuhi ketentuan/tata tertib di dalam Perjanjian ini akan 
diberikan surat peringatan sejumlah 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing surat 
peringatan selama 7 (tujuh) hari  dengan ketentuan : 

a. Surat Peringatan Pertama. 
b. Surat Peringatan Kedua (pemutusan hak fasilitas). 
c. Surat Peringatan Ketiga (penutupan kios/studio/skorsing). 
d. Keluar/dikeluarkan sebagai Warga Pasar Seni Ancol. 

30. Dilarang menutup kios atau tidak melakukan kegiatan operasional usaha/aktivitas dikawasan usaha 
yang telah ditentukan. 

31. Dilarang beralih profesi dan/atau berprofesi ganda dalam berkarya seni, maka karya perupa harus 
asli sesuai dengan registrasi awal dan/atau apabila ada perubahan harus mendapat persetujuan 
secara tertulis dari Pihak Pertama. 

32. Melakukan kegiatan/aktivitas Display dan Tata ruang kios/studio : 
a. Menjaga kebersihan dan keindahan kios/studio sesuai peruntukannya. 
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b. Penataan dan display hasil karya bisa ter/dilihat min ; dari 2 (dua) sisi pandang sesuai 
bangunan kios/studio. 

c. Dilarang display/memalsukan/menjual hasil karya orang lain. 
d. Dilarang display hasil/karya yang bersifat pornografi/aksi dan/atau SARA. 

33. Dilarang membawa/menggunakan senjata tajam dilingkungan kawasan usaha yang sepatutnya 
untuk dipergunakan. 

34. Dilarang membawa/meminum minuman keras/mabuk ditempat usaha dan atau 
dilingkungan/kawasan usaha dan atau membawa/menyimpan serta menyalah gunakan obat-obatan 
terlarang (narkotika) atau sejenisnya dilingkungan kawasan usaha. 

35. Dilarang melakukan segala bentuk perjudian, bertengkar atau berkelahi dilingkungan kawasan usaha 
dan atau membuat kekacauan/kegaduhan dilingkungan kawasan usaha. 

36. Dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan serta menggangu ketertiban 
umum dilingkungan kawasan usaha. 

37. Dilarang memberikan keterangan kepada pihak luar  mengenai hal apapun tentang transaksi-
transaksi atau kegiatan Pihak Pertama yang bersifat rahasia dan/atau hal-hal lain yang sepatutnya 
dirahasiakan. 

38. Dilarang merusak/merubah/mengurangi/menambah bentuk/bangunan/asset Pihak Pertama pada 
lokasi obyek kesepakatan ini tanpa ijin tertulis dari Pihak Pertama. 

39. Dilarang memelihara/menyimpan/membawa binatang peliharaan (kucing, anjing, bebek, ayam, 
burung dll) ke/di kawasan/lingkungan kawasan dalam perjanjian ini. 

40. Dilarang melakukan kegiatan masak memasak, menjemur perlengkapan pribadi (pakaian, sarung dll) 
di Kios atau di Areal Pasar Seni Ancol. 

41. Dilarang membawa teman, kerabat, keluarga baik pria atau wanita untuk menginap/tidur di 
kios/studio tanpa seijin dan/atau diketahui oleh Managemen. 

42. Dilarang atau tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh kesepakatan ini 
dan/atau kegiatan pengelolaan kepada pihak lain. 

43. Bertanggung jawab sepenuhnya atas limbah yang dihasilkan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan 
kegiatan usahanya di kawasan Pasar Seni Ancol  Taman Impian Jaya Ancol.  

44. Dilarang/tidak melakukan pungutan parkir atau jenis pungutan lainnya kepada orang 
lain/pengunjung. 

45. Wajib untuk mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama  dalam waktu 2 (dua) 
kali 24 jam dalam hal terjadi sesuatu di luar dugaan dan/atau kemampuan Pihak Kedua perihal 
pemenuhan ketentuan Perjanjian (Force Majeure) yang dapat berakibat kerugian bagi Pihak 
Pertama untuk mendapatkan pertimbangan Pihak Pertama. Force Majeure adalah terjadinya 
kebakaran, bencana alam seperti gempa bumi yang mengakibatkan bangunan rusak berat, banjir 
dan angin topan, larangan oleh Pihak Penguasa atau peraturan pemerintah bidang ekonomi dan 
keuangan. Bila terjadi Force Majeure, maka Para Pihak sepakat untuk merundingkan kembali hak 
dan kewajiban masing  masing pihak untuk menyelesaikan Perjanjian. 

 
 
PIHAK KEDUA  PIHAK PERTAMA 
  PT TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL 
 
 
(Nama)  Ir. Yosef S Nugroho 
  General Manager 
 
 
  Aswin Budi Pratomo  
  Manager 












