
SURAT PERJANJIAN 

 

antara 

 

dengan 

BEM FAKULTAS GEOGRAFI UGM 

Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 bertempat di Kesekretariatan BEM Fakultas Geografi 

UGM, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama  : Ilham Jamaluddin 

Jabatan : Ketua OLGENAS 

Email  : ilham.jamaluddin@mail.ugm.ac.id 

Alamat  : Fakultas Geografi UGM 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

2. Nama  : Rahmat Budiarsa 

Jabatan : Direktur SD Group 

Email  : sdevgroup7@gmail.com 

Alamat  : Dr. Soepomo, SH., Yogyakarta, 55164 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

mailto:sdevgroup7@gmail.com


Kedua belah pihak dengan niat baik telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama 

Pembuatan Web Profil dan Sistem IT untuk Olimpiade Geografi Nasional (OLGENAS)  dengan 

ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 

TUJUAN 

Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menangani proyek pembuatan Web Profil dan Sistem 

IT untuk Olimpiade Geografi Nasional (OLGENAS) dengan catatan Pihak Pertama tidak 

diperkenankan menunjuk Pihak lain untuk menangani proyek pembuatan Web Profil dan Sistem 

IT untuk Olimpiade Geografi Nasional (OLGENAS) ini selama kontrak berlangsung. 

 

Pasal 2 

LINGKUP KERJA SAMA 

Pihak Kedua akan mengerjakan proyek pembuatan Web Profil dan Sistem IT untuk Olimpiade 

Geografi Nasional (OLGENAS) sampai tanggal 13 Oktober 2017. 

 

Pasal 3 

LINGKUP PEKERJAAN PROYEK 

Ruang Lingkup pekerjaan meliputi : 

a. Home 

b. Profil 

c. Akomodasi & FAQ 

d. Download & Upload (Formulir pendaftaran, bukti bayar, silabus, berkas) 

e. Register (Sign Up & Log In) 

f. Training pengelolaan Web selama satu hari  

g. Security 

 

 



Pasal 4 

HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

1. Pihak Kedua akan menyerahkan kepemilikan Web OLGENAS yang sudah jadi kepada 

Pihak Pertama, setelah Pihak Pertama melunasi pembayaran jasa pembuatan proyek 

kepada Pihak Kedua. Selanjutnya Pihak Pertama dapat menggunakan fitur – fitur yang ada 

dalam Web OLGENAS tersebut. 

2. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan konten dan bahan – bahan lain yang dirasa perlu 

untuk membuat Web OLGENAS. 

3. Pihak Pertama dapat mengajukan usulan – usulan dalam pembuatan Web OLGENAS yang 

akan menjadi pertimbangan dari Pihak Kedua, sampai batas waktu sehari sebelum 

pengerjaan proyek selesai atau sesuai dengan pasal 2. 

 

Pasal 5 

PERJANJIAN 

1. Atas pekerjaannya tersebut Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama 

berupa uang sejumlah Rp 4.550.000,00 (Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) nilai 

tersebut merupakan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 

2. Jika Pihak Pertama berkeinginan menambahkan fitur pada Web OLGENAS, diluar apa 

yang sudah dijelaskan pada Pasal 3, maka akan dikenakan tambahan biaya sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

3. Jangka waktu pengerjaan dapat berubah jika Pihak Pertama terlambat memberikan data – 

data yang diperlukan oleh Pihak Kedua.  

 

Pasal 6 

PEMBAYARAN 

Pihak Pertama setuju membayar kepada Pihak Kedua sebesar Rp 4.550.000,00 (Empat juta lima 

ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar selama 2 termin dengan rincian pembayaran sebagai 

berikut : 



1. Termin 1 : sebesar 50% (Rp 2.275.000,00) dari nilai total yang wajib dibayarkan pada : 

Sehari setelah penandatanganan surat perjanjian ini. 

2. Termin 2 : sisa pembayaran dilakukan bila Web OLGENAS telah selesai dikerjakan dan 

diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 2.275.000,00 

3. Tarif di atas tidak termasuk tarif – tarif berikut ini dan dibayarkan secara terpisah : 

a. Biaya penyewaan vps bulanan (6  bulan) 

b. Biaya maintenance setelah masa garansi sistem habis 

c. Penambahan fitur pada Web OLGENAS 

Pasal 6  

PEMBATALAN 

1. Pembatalan oleh Pihak Pertama yang dilakukan setelah perjanjian, maka akan dikenakan 

biaya pembatalan sebesar 30% (dari nilai total yang wajib dibayar), yang dibayar Pihak 

Pertama kepada Pihak Kedua diluar termin 1. 

2. Pembatalan yang dilakukan oleh Pihak Pertama maksimal 3 hari setelah perjanjian, maka 

akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% (dari nilai total yang wajib dibayar), yang 

dibayar Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diluar termin 1. 

 

Pasal 7 

GARANSI 

1. Apabila Web OLGENAS ini sudah jadi, otomatis Pihak Pertama akan memperoleh 

jaminan garansi selama Tiga bulan dari Sherlock Development Group terhitung setelah 

penyerahan sistem. 

2. Jaminan garansi ini diharapkan dapat memberikan kepastian layanan dan support yang 

Pihak Pertama peroleh selama menjadi klien Sherlock Sherlock Development Group. 

3. Jaminan garansi ini meliputi perbaikan error jika dimungkinkan, sedangkan 

penambahan/pengurangan fitur produk tidak termasuk ke dalam garansi. 

 

 



 

Pasal 8 

LAIN – LAIN  

1. Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan bersama kedua belah pihak tanpa ada paksaan 

dari pihak lain. 

2. Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kembali secara 

musyawarah oleh kedua belah pihak. 

3. Bila kemudian ternyata dalam perjanjian ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan 

penyempurnaan/perubahan sebagaimana mestinya dan seterusnya menurut kebutuhan.  

 

LEMBAR PENGESAHAN 

SURAT PERJANJIAN 

 

Surat perjanjian ini dibuat atas persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, pada hari Selasa 

tanggal 10 Oktober 2017. Disaksikan oleh para saksi dan ditandatangani tanpa paksaan dari pihak 

manapun juga dan dibuat 2 (dua) rangkap. 

 

 

PIHAK PERTAMA 

 

 

 

( Ilham Jamaludin ) 

PIHAK KEDUA 

 

 

 

( Rahmat Budiarsa ) 

 

 

 

 

 

 


