Memorandum Of Understanding
Tanggal :
Kami sebagai Pihak Pertama – Pemberi Jasa :
Nama
: Gateway Networking
Alamat
: Jl Bunga No. 19, Matraman – Jakarta Timur
Telepon
: 021 – 9407 9532/ 850 6376
Email
: Info@gateway.web.id
Memberikan jasa pembuatan website kepada Pihak Kedua – Penerima Jasa:
Nama
Alamat
Telepon
Email
Domain
Paket

:
:
:
:
:
:

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Menyatakan:
1. Pihak pertama memberikan jasa pembuatan website kepada pihak kedua
2. Pihak pertama mengenakan DP sebesar 50% dari total nilai project dan DP tidak dapat
dikembalikan kecuali dengan perjanjian terlebih dahulu
3. Jika pihak kedua tidak meminta revisi dan atau pihak kedua sudah setuju atas designnya, maka
pihak kedua harus membayar pelunasan kepada pihak pertama
5. Pengaktifan website dan Pengisian data dilakukan setelah pelunasan
6. Seluruh pembayaran dilakukan melalui Transfer ke No. Rek BCA : 3422768014 atas nama :
Chandra Santoso Halim
7. Revisi design dapat dilakukan maksimal 2x atau sesuai perjanjian
8. Lama pengerjaan website adalah secepat‐cepatnya 3 hari dan selambat‐lambatnya 1 bulan atau
sesuai dengan perjanjian
9. Keterlambatan pengerjaan akibat menunggu proses revisi / respon / data dari pihak kedua
bukan merupakan kesalahan dari pihak pertama
10. Design yang sudah dipilih tidak dapat diubah lagi, kecuali dikenakan biaya tambahan Rp
300,000,‐ per 1 design
11. Penambahan data / perubahan data akan dikenai biaya sesuai dengan perjanjian terlebih dahulu

12. Pihak pertama berkewajiban memberikan Training penggunaan CMS untuk pengisian content
sebanyak 1x kepada pihak kedua, lebih dari itu akan dikenakan biaya tambahan
13. Biaya Perpanjangan untuk setiap tahun berikutnya adalah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah)
13. Perpanjangan akan diinformasikan kurang lebih 1 bulan sebelumnya melalui email yang
tercantum di formulir pendaftaran dan jika tidak ada respon dari pihak kedua maka pihak
pertama tidak bertanggung jawab atas hilangnya domain yang tidak diperpanjang
14. Transfer domain ke pihak lain akan dikenakan biaya administrasi dan harus menyertakan surat
keterangan yang ditandatangani pemilik website
15. Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas hilangnya domain yang sudah dipesan tetapi belum
dibeli
16. Aktifnya website 1 tahun terhitung sejak tanggal domain dibeli / berhasil ditransfer

Demikian Memorandum of Understanding ini dibuat, agar kedua belah pihak memaklumin-nya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Gateway Networking

(.............................)

