
Nama Pengantin Pria (Groom) : ____________________________________________
Nama Pengantin Wanita (Bride) :  ____________________________________________
No. Telepon / Wa   :  ____________________________________________
Alamat (Domisili)   :  ____________________________________________
        ____________________________________________
Email     :  ____________________________________________
Tanggal Pesta / Wedding  :  ____________________________________________
Package     :  ____________________________________________
Term of Payment (TOP) •  BF                      Rp. 5.000.000,-     (____/____) 
 •  DP 1 (25 %)     Rp.__________    (____/____) (Satu bulan setelah BF) 
 •  DP 2 (50%)    Rp.__________    (____/____)
 •  Pelunasan       Rp.__________    (____/____) (Satu bulan Sebelum Event)

Note :  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

I. KETENTUAN UMUM
1. Pantai Mutiara menyiapkan makananan sesuai pesanan dalam perjanjian 

pesta. Penambahan jumlah pesanan dilakukan selambat-lambatnya 1 ( satu ) 
minggu sebelum tanggal pesta.

2. Pemesan tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman dari luar, 
apabila dari pemesan tetap ingin membawa makanan dari luar berupa 
makanan pondokan maka, akan dikenakan charge Rp.2.500.000,- dengan 
ketentuan  hanya   membawa 1 ( satu ) jenis makanan pondokan saja.

3. Apabila pemesan mengunakan Video, Alat musik atau Sound system dari luar 
dikenakan minimal charge sebesar Rp. 500.000,- sedangkan  bila membawa 
peralatan Band, atau Discotique dikenakan power charge sebesar Rp. 
500.000,- s/d 1.000.000,- per  2 ( dua ) jam acara.

4. Pemesanan Pesta dianggap sah dan mengikat setelah membayar uang muka 
dan menandatangani ketentuan serta persyaratan pesta.

5. Kerusakan yang diakibatkan oleh pemesan maupun tamu-tamunya akan 
dikenakan ganti rugi yang layak. Sementara kehilangan / kerusakan barang 
pemesan atau tamu-tamunya selama pesta berlangsung bukan merupakan 
tanggung jawab pihak Pantai Mutiara.

6. Bila diperlukan karena situasi mendadak pihak Pantai Mutiara berhak 
memindahkan / mengganti ruangan pesta yang sesuai.

7. Pantai Mutiara tidak bertanggung jawab dalam hal tidak terpenuhi kewajiban 
karena ha-hal yang sifatnya sudah diluar jangkuan kekuasaan manusia.

8. Pesta dapat diadakan hingga pkl. 22.00 WIB kelebihan waktu pesta akan 
dikenakan biaya tambahan Rp. 1.000.000,- / jam maksimal 1     ( satu ) jam

9. Bila ada perubahan bentuk lay out atau perubahan lainya, sudah harus 
dikon�rmasi lagi paling telat 2    ( dua ) hari sebelum pesta dilaksanakan.

10. Kon�rmasi pemesanan pesta diberi batas waktu 1   ( satu ) minggu setelah 
tanggal booking atau setelah kunjungan pertama.

11. Memperbolehkan pihak D’banquet pantai mutiara menggunakan baik 
foto/video yang di ambil oleh pihak D’banquet untuk kebutuhan apapun baik 
untuk  sosial media atau yang lainya. 

12. Semua penambahan di luar paket, akan di kenakan PHR (Pajak Hiburan & 
Restoran) sebesar 10%.

II. SYARAT–SYARAT PEMESANAN
Pembayaran perjanjian pesta mengikuti ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Booking Fee Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) khusus acara Birthday / Sweet 

Seventeen untuk kon�rmasi tempat, tanggal, dan jam pesta.
2. Booking Fee Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) khusus acara Wedding untuk 

kon�rmasi tempat, tanggal dan  jam pesta.
3. Uang  muka atau DP  I sebesar 25 % dibayarkan setelah kon�rmasi harga paket 

dan pilihan menu dari catering,  (maksimal 1 bulan setelah booking fee ) 
4. Pelunasan dilakukan 1 Bulan sebelum pesta dilaksanakan. (jika h-1 bulan 

belum lunas Bonus paket akan hialng. Dan 2 minggu sebelum event belum 
lunas, event akan di batalkan dan uang tidak dapat di kembalikan).  

III.  PENUNDAAN PERJANJIAN PESTA
Penundaaan waktu / tanggal / bulan pesta hanya dapat dilakukan SATU KALI dan 
pada tahun yang sama dan harus di kon�rmasikan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) 
bulan 

sebelum tanggal pesta dengan catatan bahwa tanggal yang baru belum dipesan 
oleh pemesan lain :
Penundaan akan dikenakan peraturan sebagai berikut.
1. Apabila penundaan dalam tahun yang sama, DP yang telah dibayarkan tidak 

akan hilang / hangus.
2. Apabila penundaan dalam tahun berikutnya, maka DP sebesar 50% dari total 

paket tidak dapat ditarik kembali oleh pemesan dan nilai perjanjian pesta 
mengikuti ketentuan harga baru yang berlaku.

IV . PEMBATALAN PERJANJIAN PESTA
1. Pembayaran perjanjian pesta yang tidak mengikuti syarat-syarat pemesanan 

dalam ketentuan ke II butir 1 s/d 4 dapat dikategorikan sebagai pembatalan 
sepihak oleh pemesan

2. Penundaan pesta yang tidak memenuhi ketentuan ke III dapat dikategorikan 
sebagai pembatalan sepihak oleh pemesan.

3. Booking Fee Tidak dapat Di kembalikan. 
4. Pembatalan sewa harus dilakukan dengan dokumen resmi, dengan ketentuan 

sebagai berikut:
i. Pembatalan yang diajukan ENAM BULAN atau lebih sebelum acara 

diselenggarakan. Dikenakan Potongan Biaya Sebesar 50% dari DP 
yang sudah masuk, dan  DI LUAR Booking Fee. (di potong pajak yang 
sudah di bayarkan).

ii. Pembatalan yang dilakukan LIMA BULAN sebelum acara diselengg- 
arakan. Dikenakan Potongan Biaya Sebesar 100%

V.  JAMINAN UANG KEMBALI 100%
Diberikan kepada pemesan bila terjadi huru hara / kerusuhan massal di dalam kota 
Jakarta pada hari pesta di laksanakan. Uang yang telah diterima oleh pihak Pantai 
Mutiara dari pemesan akan dikembalikan 100%, setelah dikurangi bila ada biaya – 
biaya yang telah di keluarkan oleh Pantai Mutiara untuk penyelenggaraan pesta 
pemesan.   ( biaya yang di maksud antara lain : pemakaian fasilitas Tenda, Dekorasi, 
Foto liputan, VCD, Cake, Musik & MC yang telah dipesan atau Menu makanan yang 
telah dibelanjakan atau yang telah di masak )

Pemesan setuju dengan ketentuan – ketentuan dan persyaratan - persyaratan di atas 
dan bersedia untuk menandatangani.

           
        
              Jakarta, ……… - ………….. – 20…
                   Sales,                                                                  Client D’banquet PM,  
       

           Materai 10.000

 (____________________)                                                     (____________________) 

        
    

PT. Mutiara Raga Indah Pantai Mutiara Sport Club Jl. Raya Pantai Mutiara Pluit, Jakarta 14450 - Indonesia
T (021 6697146 (Hunting) F 021 6694489, 6697796 HP/WA 0877 7911 8000
Instagram : pmdbanquet FB :  DbanquetPm  E-mail : info@dbanquet.com

PERJANJIAN PESTA

NO. PP  

*Harap melampirkan Fotocopy KTP salah satu. 
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