
Susunlah satu kontrak kerjasama antara kelompok anda dengan saya, Saya sebagai klien, sesuai 
dengan propsal aplikasi yang akan anda bangun! 



Kelompok 1 

Nama     : Rachmad Iqbal (202420002) 

Tugas  02   : Advanced is Anaysis and Design 

Jurusan    : Magister Teknologi Informatika Reguler B  

1. Susunlah satu kontrak kerjasama antara kelompok anda dengan saya, Saya sebagai klien, 

sesuai dengan propsal aplikasi yang akan anda bangun! 
Jawab : 

 
 

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 
 

ANTARA 
OWNER PONDOK BURUNG WAK MAN 

DENGAN  
KELOMPOK 1 

 
TENTANG 

PEMBUATAN APLIKASI 
PERSEDIAAN DAN PENJUALAN PADA RUMAH MAKAN PONDOK PINDANG BURUNG WAK MAN 

 
NOMOR : SPK/OPR-PLB/2021 

Pada hari Senin, tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu (01-01-2021), bertempat di 
kantor KELOMPOK 1 para pihak yang bertandatangan di bawah ini : 

I.   Nama      : Siti Rieva 

Jabatan     : Owner RM PONDOK PINDANG BURUNG WAK MAN 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Makan Pondok Pindang Burung Wak Man  
yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

II  Nama     : Yusria Lenitasari 

Jabatan     : CEO KELOMPOK 1 

Alamat   : Jl. Putak Komplek Pusri Sako Palembang 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KELOMPOK 1 yang didirikan pada tanggal 09 
September 2020 berdasarkan Akta Notaris Zulhijahwati, SH, MKN Nomor 028 yang Selanjutnya 
disebut sebagai PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk 
menandatangi dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Aplikasi Persediaan dan Penjualan 



pada Rumah Makan Pondok Pindang Burung Wak Man dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai 
berikut : 

 

Pasal 1 

TUGAS DAN PEKERJAAN 

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK 
KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan 
Aplikasi Persediaan dan Penjualaan pada Rumah Makan Pondok Pindang Burung Wak Man. 

 

Pasal 2 
HASIL PERKERJAAN DAN HAK CIPTA 

 
1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : 
1. Memberikan Pelatihan kepada Pengguna Aplikasi  

2.  Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut : 

1. Dokumen pengembangan system aplikasi terdiri dari dokumen spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak dan dokumen spesifikasi desain perangkat lunak  

2. 1 (satu) buah CD Source Code dan installer Program Aplikasi Persediaan dan Penjualan pada 
Rumah Makan Pondok Pindang Burung Wak Man 
 

3. Hak cipta atas hasil pekerjaan pembuatan aplikasi persediaan dan penjualan pada Pondok 
Pindang Burung Wak Man sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang 
memberikan hasil pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA 

 

PASAL 3 
JANGKA WAKTU 

 
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerhkan kepada PIHAK PERTAMA hasil 
pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak 
ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama sampai dengan tanggal 02 September 2021 

 

PASAL 4 
NILAI/HARGA JASA PEKERJAANDAN BIAYA-BIAYA 

 
1. Jumlah nilai/harga jasa pekerjaan pembuatan aplikasi Persediaan dan Penjualan pada Rumah 

Makan Pondok Pindang Burung Wak Man adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) diluar 
pajak 



2. Biaya operasional pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA adalah 
sebagai berikut : 

a. Biaya transportasi Palembang – Banyuasin sebesar Rp. 100.000/penugasan /orang 
b. Biaya komunikasi Rp. 100.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/bulan/orang 

 
PASAL 5 

CARA PEMBAYARAN 
 

1. Untuk pembayaran nilai/harga jasa pekerjaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak yang 

dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap 1 dengan item serah 
terima sebagai berikut : 

i. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak  
ii. Dokumen spesifikasi desain perangkat lunak  

iii. Prototype aplikasi  
b. Pembayaran kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak yang 

dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian tahap akhir dengan item serah terima 
sebagai berikut : 

i. Aplikasi sudah terinstal pada infrastruktur IT yang disediakan, berfungsi dengan 
baik tanpa ada masalah 

ii. CD Source Code dan Installer aplikasi 
iii. Pelatihan kepada user dan admin system aplikasi telah diselesaikan 

 
2. Untuk pembayaran biaya operasional yang ditanggung PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara 

penggantian (reimbursed) dengan menyertakan bukti-bukti transaksi. 

3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank bank bjb 
atas nama KELOMPOK 1 dengan nomor rekening : 0909202000000  
 
 

PASAL 6 
DENDA DAN SAKSI 

1. Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan pada Pasal 3 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (nol 
koma satu persen) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak untuk setiap hari keterlambatan 
dan maksimum 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak.  

2. Jumlah denda tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran yang 
belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.  

  
Pasal 7  

JAMINAN  
  



1. Apabila hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Persediaan dan Penjualan pada Rumah Makan Pondok 
Pindang Burung Wak Man yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan 
ketentuan  Pasal 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menerima Aplikasi dimaksud 
untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kembali Aplikasi tersebut sesuai dengan 
ketentuan dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal Berita 
Acara Penolakan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.  
  

2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar 
Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi yang dihasilkan tidak menjadi tanggung 
jawab PIHAK PERTAMA.  

  
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi kesalahan (error) atau 

tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi, selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Serah 
Terima Pekerjaan.  

  
PASAL 8  

KERAHASIAAN INFORMASI  
  
Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai 
hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik 
pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan 
sebagai rahasia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini 
karena sebab apapun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.   

  
PASAL 9  

KEADAAN MEMAKSA  
  

1. Keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK 
KEDUA yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian, yaitu bencana 
alam (banjir, gempa bumi, angin, topan, petir) serta huru-hara, kebakaran dan hal-hal lain di luar 
kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan 
memaksa.  

2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila 
keterlambatan disebabkan oleh keadaa memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA  

3. PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-
bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan 
penyelidikan yang seksama.  

4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut pada ayat 3, PIHAK PERTAMA memberikan 
pertimbangan akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam 
jangka waktu 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.  



5. Jika dalam jangka waktu 2x24 jam, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban maka PIHAK 
PERTAMA dianggap menyetujui ”keadaan memaksa” tersebut.  

6. Apabila ”Keadaan Memaksa” ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan 
dalam Perjanjian ini.  

  
PASAL 10  

PERSELISIHAN  
  

1. Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk 
mencapai mufakat.  

2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan 
kepada Badan Arbitrase Nasional.  

3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan 
memuaskan maka kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di 
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang.  

  
PASAL 11  
LAIN-LAIN  

  
Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal 
dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan 
mufakat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.  

  
PASAL 12  
PENUTUP  

  
1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah 

ditandatangani oleh kedua belah pihak  

2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai 
kekuatan hukum yang sama.  

  
  

PIHAK PERTAMA, 
 
 
 
 

SITI RIEVA 
OWNER RM PONDOK PINDANG 

BURUNG WAK MAN 

  PIHAK KEDUA, 
 
 
 
 

YUSRIA LENITASARI 
CEO KELOMPOK 1 



  



Kelompok 1 

Nama     : Yusria Lenitasari (202420003) 

Tugas  02   : Advanced is Anaysis and Design 

Jurusan    : Magister Teknologi Informatika Reguler B  

1. Susunlah satu kontrak kerjasama antara kelompok anda dengan saya, Saya sebagai klien, 

sesuai dengan propsal aplikasi yang akan anda bangun! 
Jawab : 

 
 

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 
 

ANTARA 
OWNER PONDOK BURUNG WAK MAN 

DENGAN  
KELOMPOK 1 

 
TENTANG 

PEMBUATAN APLIKASI 
PERSEDIAAN DAN PENJUALAN PADA RUMAH MAKAN PONDOK PINDANG BURUNG WAK MAN 

 
NOMOR : SPK/OPR-PLB/2021 

Pada hari Senin, tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu (01-01-2021), bertempat di 
kantor KELOMPOK 1 para pihak yang bertandatangan di bawah ini : 

I.   Nama      : Siti Rieva 

Jabatan     : Owner RM PONDOK PINDANG BURUNG WAK MAN 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Makan Pondok Pindang Burung Wak Man  
yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

II  Nama     : Yusria Lenitasari 

Jabatan     : CEO KELOMPOK 1 

Alamat   : Jl. Putak Komplek Pusri Sako Palembang 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KELOMPOK 1 yang didirikan pada tanggal 09 
September 2020 berdasarkan Akta Notaris Zulhijahwati, SH, MKN Nomor 028 yang Selanjutnya 
disebut sebagai PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk 
menandatangi dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Aplikasi Persediaan dan Penjualan 



pada Rumah Makan Pondok Pindang Burung Wak Man dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai 
berikut : 

 

Pasal 1 

TUGAS DAN PEKERJAAN 

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK 
KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan 
Aplikasi Persediaan dan Penjualaan pada Rumah Makan Pondok Pindang Burung Wak Man. 

 

Pasal 2 
HASIL PERKERJAAN DAN HAK CIPTA 

 
1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : 
1. Memberikan Pelatihan kepada Pengguna Aplikasi  

2.  Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut : 

1. Dokumen pengembangan system aplikasi terdiri dari dokumen spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak dan dokumen spesifikasi desain perangkat lunak  

2. 1 (satu) buah CD Source Code dan installer Program Aplikasi Persediaan dan Penjualan pada 
Rumah Makan Pondok Pindang Burung Wak Man 
 

3. Hak cipta atas hasil pekerjaan pembuatan aplikasi persediaan dan penjualan pada Pondok 
Pindang Burung Wak Man sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang 
memberikan hasil pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA 

 

PASAL 3 
JANGKA WAKTU 

 
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerhkan kepada PIHAK PERTAMA hasil 
pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak 
ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama sampai dengan tanggal 02 September 2021 

 

PASAL 4 
NILAI/HARGA JASA PEKERJAANDAN BIAYA-BIAYA 

 
1. Jumlah nilai/harga jasa pekerjaan pembuatan aplikasi Persediaan dan Penjualan pada Rumah 

Makan Pondok Pindang Burung Wak Man adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) diluar 
pajak 



2. Biaya operasional pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA adalah 
sebagai berikut : 

a. Biaya transportasi Palembang – Banyuasin sebesar Rp. 100.000/penugasan /orang 
b. Biaya komunikasi Rp. 100.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/bulan/orang 

 
PASAL 5 

CARA PEMBAYARAN 
 

1. Untuk pembayaran nilai/harga jasa pekerjaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak yang 

dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap 1 dengan item serah 
terima sebagai berikut : 

i. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak  
ii. Dokumen spesifikasi desain perangkat lunak  

iii. Prototype aplikasi  
b. Pembayaran kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak yang 

dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian tahap akhir dengan item serah terima 
sebagai berikut : 

i. Aplikasi sudah terinstal pada infrastruktur IT yang disediakan, berfungsi dengan 
baik tanpa ada masalah 

ii. CD Source Code dan Installer aplikasi 
iii. Pelatihan kepada user dan admin system aplikasi telah diselesaikan 

 
2. Untuk pembayaran biaya operasional yang ditanggung PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara 

penggantian (reimbursed) dengan menyertakan bukti-bukti transaksi. 

3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank bank bjb 
atas nama KELOMPOK 1 dengan nomor rekening : 0909202000000  
 
 

PASAL 6 
DENDA DAN SAKSI 

1. Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan pada Pasal 3 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (nol 
koma satu persen) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak untuk setiap hari keterlambatan 
dan maksimum 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak.  

2. Jumlah denda tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran yang 
belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.  

  
Pasal 7  

JAMINAN  
  



1. Apabila hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Persediaan dan Penjualan pada Rumah Makan Pondok 
Pindang Burung Wak Man yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan 
ketentuan  Pasal 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menerima Aplikasi dimaksud 
untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kembali Aplikasi tersebut sesuai dengan 
ketentuan dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal Berita 
Acara Penolakan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.  
  

2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar 
Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi yang dihasilkan tidak menjadi tanggung 
jawab PIHAK PERTAMA.  

  
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi kesalahan (error) atau 

tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi, selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Serah 
Terima Pekerjaan.  

  
PASAL 8  

KERAHASIAAN INFORMASI  
  
Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai 
hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik 
pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan 
sebagai rahasia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini 
karena sebab apapun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.   

  
PASAL 9  

KEADAAN MEMAKSA  
  

1. Keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK 
KEDUA yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian, yaitu bencana 
alam (banjir, gempa bumi, angin, topan, petir) serta huru-hara, kebakaran dan hal-hal lain di luar 
kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan 
memaksa.  

2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila 
keterlambatan disebabkan oleh keadaa memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA  

3. PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-
bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan 
penyelidikan yang seksama.  

4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut pada ayat 3, PIHAK PERTAMA memberikan 
pertimbangan akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam 
jangka waktu 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.  



5. Jika dalam jangka waktu 2x24 jam, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban maka PIHAK 
PERTAMA dianggap menyetujui ”keadaan memaksa” tersebut.  

6. Apabila ”Keadaan Memaksa” ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan 
dalam Perjanjian ini.  

  
PASAL 10  

PERSELISIHAN  
  

1. Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk 
mencapai mufakat.  

2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan 
kepada Badan Arbitrase Nasional.  

3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan 
memuaskan maka kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di 
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang.  

  
PASAL 11  
LAIN-LAIN  

  
Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal 
dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan 
mufakat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.  

  
PASAL 12  
PENUTUP  

  
1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah 

ditandatangani oleh kedua belah pihak  

2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai 
kekuatan hukum yang sama.  

  
  

PIHAK PERTAMA, 
 
 
 
 

SITI RIEVA 
OWNER RM PONDOK PINDANG 

BURUNG WAK MAN 

  PIHAK KEDUA, 
 
 
 
 

YUSRIA LENITASARI 
CEO KELOMPOK 1 



  



-355 0967 ● Fax: +62-31-353 7566 ● Email: info@solindo.com 

Paraf II ................ ; 

Page 1 of 6 

 

 

 

SURAT KONTRAK PEMBUATAN WEBSITE 
No. SPK/PLF/WD/20/10/2020 

 
 

Terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2020, yang bertanda tangan di bawah ini : 

 
I. SMA Harapan Mulia  

Palembang 

Dalam hal ini diwakili oleh: 

Nama : M. Izman Herdiansyah, M.M.,Ph.D 

Jabatan : Kepala Sekolah 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

 
II. CV. Kelompok 3 

Jl. Sukarame 62, Palembang 30152 

Dalam hal ini diwakili oleh: 

Nama : Guru SMA 

Jabatan : Project Manager 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

 
 
Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Website untuk SMA Harapan Mulia. 

 
 
 

Pasal 1 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I 

 
1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah: 

 
1.1. PIHAK PERTAMA data-data identitas dan kepegawaian dari pegawai sekolah. berkewajiban untuk 

memberikan data-data seperti company profile, gambar dan deskripsi produk/servis, serta daftar 

modul yang perlu untuk ditampilkan pada website Pihak Pertama dalam bentuk softcopy maupun 

hardcopy yang diperlukan untuk ditampilkan pada website Pihak Pertama kepada PIHAK KEDUA 

setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak. 

 
1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan 

bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam website 

tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak interlectual atas 

content tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas 

tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelectual tersebut. 

 
1.3. Penggunaan nama domain kelompok3.c1.biz sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA 

 

1.4. PIHAK PERTAMA mendapatkan buku panduan (web database administrator) setelah seluruh 

proyek dinyatakan selesai. 
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1.5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada 

PIHAK KEDUA. 

 
1.6. PIHAK PERTAMA mempunyai hak preference bila terjadi suatu peristiwa antara lain tetapi tidak 

terbatas kepada force majeur yang mengakibatkan sistem, web design, database, dan programming 

kelompok3.c1.biz  tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah 

dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak 

permintaan pertama diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Hak preference ini hanya berlaku jika data 

public.php Pihak Pertama diletakkan pada server Pihak Kedua. 

 
1.7. PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi selama 1 tahun atas kemungkinan adanya bugs and errors 

terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat 

memilih untuk memakai jasa maintenance website periodical atau jasa on-call maintenance dari 

Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan pricelist Pihak Kedua yang berlaku. 

 
1.8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jasa web designing, web programming dan database yang 

meliputi (content dan layout design) yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4. 

 
 
 
 

Pasal 2 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II 

 
 

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah: 

2.1. PIHAK KEDUA dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan web design, 

database, dan programming kelompok3.c1.biz untuk PIHAK PERTAMA. 
 

2.2. PIHAK KEDUA memelihara website PIHAK PERTAMA, dalam hal programming dan database 

selama web hosting PIHAK PERTAMA diletakkan di server PIHAK KEDUA. 

 
2.3. PIHAK KEDUA memberikan training web administrator kepada PIHAK PERTAMA dan buku 

panduannya. 

 
2.4. PIHAK KEDUA akan menyediakan URL (kelompok3.c1.biz/index.php) untuk diperiksa secara online 

oleh PIHAK PERTAMA, sebelum PIHAK PERTAMA menyetujui untuk launching Website yang 

dibuat oleh PIHAK KEDUA. 

 
2.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan PIHAK 

PERTAMA yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh PIHAK KEDUA. 

 
2.6. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data perusahaan PIHAK 

PERTAMA sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta 

bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut. 

  
2.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan website secara berkala kepada PIHAK PERTAMA 

supaya PIHAK PERTAMA bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya. 
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Pasal 3    

ETIKA/HUKUM/LIABILITY 

 
 

3. Etika/hukum/liability website kelompok3.c1.biz adalah: 

3.1. Segala sesuatu dan content yang menyebabkan kerugian dikarenakan content, isi dan cara 

penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh 

contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab 

pihak PIHAK PERTAMA. 

 
3.2. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke 

PIHAK PERTAMA. 

 
3.3. Kerugian yang diakibatkan karena force majeur atau bencana alam akan diselesaikan secara 

musyawarah. 

 
 

Pasal 4 

SCOPE PENGERJAAN/CONTENT WEBSITE kelompok3.c1.biz  

4. Scope pengerjaan/content website kelompok3.c1.biz adalah: 

 
Home 

About Us 

 
 

Products 

 
 
 

Services  

Contact us 

 
 
 
 
 

 
Location/Map 

Menampilkan perwakilan modul-modul di dalam website kelompok3.c1.biz. 

 
Menampilkan profil dari SMA Harapan Mulia. Dapat dibagi menjadi 

beberapa sub kategori, seperti: Proposal Aplikasi, Kontrak Kerjasama, 

Bussines Use Case Template, dan Cause & Effect Matrix. 

 
Menampilkan produk dan produk kategori, dengan penjelasan detail, 

dilengkapi dengan tampilan gambar thumbnail maupun detail. Jumlah 

produk yang dapat ditampilkan hanya dibatasi oleh kapasitas hosting 

yang dimiliki. 

 
Service dapat juga dikategori dan menampilkan gambar dan deskripsi. 

 
 

Halaman ini menampilkan kemana saja pengunjung dapat menghubungi 

perusahaan anda. Dapat melalui alamat, telephone, email, ataupun fax. 

Pada halaman ini, juga dapat menampilkan peta google agar pengunjung 

yang ingin mengetahui lokasi perusahaan anda dapat mendapatkan 

informasi dengan mudah dan jelas. Disediakan juga fasilitas inquiry 

dalam bentuk form yang akan otomatis diarahkan ke email yang sudah 

ditentukan. 

 
Informasi lokasi dapat ditampilkan tersendiri, terpisah dari halaman 

Contact Us. Dapat menampilkan peta google dan alamat detail. 
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Client Partners 

 
 

Download 

 
 
 

Gallery 

 
 

News & Events 

 
 

Testimonial 

 
 
 
 

FAQ 

 
 

Article 

 
 

Newsletter 

 
 
 
 

Promotion 

 
 

Social Media 

CMS 

Informasi klien dan partner dapat ditampilkan lengkap dengan logo dan 

deskripsi jika diperlukan. Informasi ini untuk menunjukkan siapa saja 

yang telah menggunakan jasa dan produk dari perusahaan anda. 

 
Modul download adalah untuk memberi kesempatan untuk pengunjung 

website, atau orasng-orang yang telah terdaftar sebagai member melalui 

website anda untuk mengambil informasi company profile, pricelist, 

product spec sheet dalam bentuk file PDF ataupun Excel. 

 
Kumpulan dari photo dan video yang ingin ditampilkan kepada 

pengunjung website. 

 
 

Modul News adalah wadah untuk berbagi berita dan kegiatan dari 

perusahaan atau komunitas anda dengan pengunjung website. Berita2- 

berita yang telah lama dapat tetap disimpan dalam bentuk arsip. 

 
Pernyataan saksi atau testimonial memberikan kesempatan pada 

pemakai product atau jasa untuk menyampaikan pendapat mereka 

tentang produk/jasa yang pernah mereka gunakan. Dan testimony ini 

dapat menjadi motivator dan inspirasi bagi perusahaan anda untuk 

meningkatkan mutu produk dan jasa. 

 
Kumpulan pertanyaan dan jawaban yang paling sering dan umum 

ditanyakan oleh pengunjung website anda. 

 
Article adalah wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan para 

pengunjung tentang segala sesuatu baik yang berhubungan langsung 

atau tidak dengan produk dan jasa yang perusahaan anda berikan. 

 
Beberpa pengunjung website berharap untuk dapat selalu menerima 

program atau acara terkini dari perusahaan anda. Mereka dapat 

mendaftarkan email account mereka pada mailing list agar jika 

perusahaan anda mengirimkan informasi baru akan dapat mereka terima 

juga. 

 
Ini adalah tempat atau banner untuk menampilkan program promo dan 

produk atau jasa terbaru dari perusahaan anda. 

 
Facebook (connect/like/share), Twitter, Flickr, dll. 

 
Semua data content dari website anda dapat diatur dan diperbarui 

dengan mudah melalui CMS, yaitu program administrator dariwebsite 

anda. Programming untuk web administrator mencakup: 

• HTML 

• Javascript 

• PHP 

• Cascading Style Sheet (CSS) 

• MySQL 

• XML 
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Pasal 5 

HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN 

 
 

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan website kelompok3.c1.biz adalah: 
 

5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan web development, web 

programming database, desain, dan source  code  dengan  nilai  jasa  total  sebesar  

Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), belum termasuk pajak. 

 
5.2. Sistem pembayaran untuk web programing dan web site yang disepakati kedua belah pihak sebagai 

berikut: 

5.2.1. Pembayaran DP sebesar 60 % dari total nilai jasa (Rp. 4.50.000) pada saat 

penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan website dimulai. 

5.2.2. Pembayaran 40% (Rp. 3.000.000,-) dibayarkan pada saat website siap untuk online. 

 
5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada: 

BCA  SMA Harapan Mulia 

Palembang 

 Acct No. 085378166883 

a/n: SMA Harapan Palembang 

Harap bukti transfer di fax ke: 031 353 7531 

 
5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK 

PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak. 

 
5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama. 

 
5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi. 

 
5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta 

trademark secara khusus ke pihak SolindoWeb, di mana memerlukan ijin copyright dari pihak 

tertentu, akan dikenakan biaya tambahan untuk perolehan ijin penggunaannya pada website. 

 
5.8. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh Pihak kedua disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses 

lebih lanjut dalam pembuatan Website tersebut, dan Pihak Pertama mengajukan perubahan layout 

dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan 

perubahan atau berdasarkan pricelist add-on Pihak Kedua yang berlaku atas permintaan 

perubahan module tersebut. 

 
 

Pasal 6 

JANGKA WAKTU KONTRAK 

 
6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan website kelompok3.c1.biz adalah: 

1 (satu) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini. 

 
6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data content website dan concept 

tersedia segera pada saat proyek ini dimulai. 

 
6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada 

keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang 
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Pasal 7 

PENUTUP 

 

 
7. Berikut keterangan untuk Penutup: 

 
7.1. Surat kontrak ini dimulai terhitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA 

BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam 

Surat Perjanjian Kerjasama ini. 

 
7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan 

hukum yang sama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, 

SMA Harapan Mulia CV. Kelompok 3 

 
 
 
 
 

 
M. Izman Herdiansyah, M.M.,Ph.D                                            Guru SMA 

Kepala Sekolah Project Manager 
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UAS 
ADVANCED IS ANALYSIS AND DESIGN KONTRAK 

 
 
Our Ref : KTRK/XI/2020 
Date : 14 NON 2020 
 
 
 
M. IZMAN HERDIANSYAH, MM., PhD 
KomplekPemda Blok H3 No. 35  
Jalan KolSulaiman Amin KM7 
Palembang 
Sumatera Selatan 
 
 
 
Dear M. IZMAN HERDIANSYAH, MM., PhD 
 
 
 
 
Appointment as Consultant 
 
 
We have much pleasure in appointing you as Consultant in our Company. This 
appointment will be on annual contractual basis 12 October 2019, subject to your 
acceptance of the following terms and conditions: 
 
1. Consultancy Rate 

You will be paid a monthly consultancy rate of RM8,000.00 (Ringgit Malaysia 
Eight Thousand Only) per month. 

 
2. Duties and Responsibilities 

You will be required to carry out duties assigned to you related to your position 
and accept transfers or postings to any client’s office from time to time or at any 
time at the sole discretion of the Company. 

 
3. Working Hours 

Your hours of work are: flexible, accordingly to the project needed. You can be 
stay in Kuala Lumpur or other places, since you can still do your duties and 
responsibilities. 

 
4. Medical 

You will be entitled to be reimbursed for your medical attention (excluding 
specialist, dental, ophthalmic, maternity, X-rays ang laboratory tests) fees for 
treatment of minor and common ailments up to a maximum limit of RM50 
(Ringgit Malaysia One Hundred Only) per bill. 
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5. Rules Regulation & Confidentiality 
You will at all times, devote full attention and skill to the affairs of the Company 
and will endeavour to the utmost of your ability to promote and advance the 
interests of the Company. 

 
Accordingly, you will undertake that: 
i) You will under no circumstances make available your services (whether for 

payment or otherwise part-time) to any undertaking, or have any interest 
directly or indirectly in any other undertaking or activity which might 
interfere with the proper performance of your duties without first obtaining 
the written permission of the Company; 

 
ii) You will not at any time during the continuance or after the termination of 

your services with the Company irrespective of any reason for such 
termination, make use or disclose to any party either for your own benefit 
or for the benefit of any individual, firm, company, any trade or business, 
the affairs and confidential information of the Company or any of its related 
companies of which you have been informed or become aware during the 
period of your service with the Company; 

 
iii) You will obey and comply with all others and instructions given to you by 

the Company or its authorised agents and observe all standing and other 
rules and/or regulations now in force or from time to time laid down by the 
Company. 

 
6. Transfer/Secondment 

You may be required at the sole discretion of the Company to be transferred or 
seconded at any time to any part of Malaysia wherever the Company has an 
office or as required in the course of the performance of your duties. 

 
7. Termination 

Apart from termination of appointment that is due to non-renewal of the annual 
contract, notice of termination of your appointment will be subjected to two (2) 
months’ notice in writing or two (2) months’ salary in lieu of notice from either 
party. Notwithstanding the aforementioned, the Company shall be entitled to 
terminate your appointment without notice, indemnities and compensation in any 
of the following events: 

 
i) if you shall in the option of the Company be guilty of dishonesty, 

misconduct of negligence in the performance of your duties; 
 
ii) if you have after showing cause in writing been found to have committed 

any serious breach or continual material breach of any of your duties or 
obligations under this appointment; 

 
iii) if you found to have made illegal monetary profit or received any gratuities 

or other rewards (whether in cash or in kind) out of any of the Company’s 
affairs or any of its related companies. 
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8. Retirement 
The retiring age for employee is the age of fifty-five (55) years. 

 
If you accept the appointment as indicate above, please sign and return that attached 
duplicate of this letter to us and we wish you a warm welcome to the Company. 
 
 
 
Your faithfully, 
 
IdwalSystem SdhBhd 
 
 
 
 
 
GATOT ARIFIANTO 
PengarahUrusan 
 
 
 

 
 
I acknowledge the receipt of the original letter and confirm my acceptance of the offer, 
the terms and conditions state above. 
 
 
 
Signature:  KELOMPOK 6 VITAMIN... I/C No:  ................................................. 
 
 
Name: GATOT ARIFIANTO ..........  Date:14 NOV 2020 .................................. 
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