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Berikut adalah persayaratan dan ketentuan yang wajib di ketahui dan dibaca sebelum anda membeli atau
menggunakan jasa desain website dan manajemen konten website PT. Amilna Komputasi Awan

KETENTUAN KERJASAMA
Beberapa ketentuan berikut berlaku ketika Pelanggan menyetujui atau bersedia menggunakan jasa desain
website dan manajemen konten website yang Kami sediakan.
1. Pelanggan berhak atas desain yang sesuai dengan konsep yang telah disepakati bersama.
2. Desain yang Kami buat untuk pelanggan adalah desain yang tidak melanggar hak cipta milik orang
lain.
3. Pelanggan berhak meminta perbaikan/revisi desain ataupun konten website selama proses
pembuatan website.
4. Pelanggan bersedia mempersiapkan dan memberikan materi-materi yang dibutuhkan untuk proses
pembuatan website.
5. Materi-materi yang diberikan dapat berupa gambar (logo, foto produk, banner), tulisan (informasi
yang terkait dengan usaha pelanggan, deskripsi produk dan lain-lain).
6. Materi-materi yang diberikan oleh pelanggan tidak boleh melanggar hak cipta milik orang lain atau
melanggar undang-undang yang berlaku.

PROSES PENGERJAAN
1. Pengerjaan dilakukan setelah proses meeting dengan pelanggan dan menentukan konsep desain
website yang diinginkan serta pelunasan DP oleh pelanggan.
2. Proses waktu pengerjaan tergantung dengan tingkat kerumitan desain yang dibuat, bisa lebih cepat
atau lebih lama dari waktu yang ditentukan.
3. Apabila materi-materi yang dibutuhkan belum dikirimkan kepada Kami, maka desain akan dibuat
dengan menggunakan materi-materi Dummy (materi sampel) yang telah Kami persiapkan agar
tidak menghambat proses pembuatan website.
4. Kami akan menginfokan kepada pelanggan jika proses pembuatan website telah selesai dan
melakukan pertemuan berikutnya untuk melakukan presentasi website yang telah dibuat.
5. Desain yang Kami buat adalah desain yang telah disetujui pelanggan yang telah melalui proses
musyawarah antara kedua belah pihak.

PENAMBAHAN FITUR/REVISI
1. Pelanggan berhak mengajukan revisi terkait desain dan konten website yang telah Kami buat
apabila masih ada kekurangan atau ketidaksesuaian pada website yang dipesan.
2. Revisi tidak boleh terlalu menyimpang dari konsep atau persetujuan awal antara pelanggan dengan
Kami atau revisi tersebut akan dikenakan biaya tambahan.
3. Banyaknya jumlah revisi adalah berbeda-beda tergantung dengan paket yang dibeli atau sesuai
dengan perjanjian kontrak bila ada.
4. Desain atau materi yang sudah direvisi dari lebih satu kali dapat direvisi terus sampai sesuai tanpa
merubah konsep atau membuat sesuatu yang baru dari konsep awal yang sudah direvisi.
5. Untuk Custom website revisi desain dilakukan pada tahap design dan bukan pada saat website
sudah jadi. Revisi design pada saat website sudah jadi akan dikenakan charge sesuai dengan tingkat
kerumitan revisi.
6. Penambahan fitur atau revisi di luar paket atau penjelasan yang ada akan di kenakan biaya
tambahan yang jumlahnya akan di sesuaikan dengan tingkat kesulitan dan durasi atau lamanya
pengerjaan.

DISCLAIMER
1. Kami tidak bertanggung jawab apabila materi-materi yang diberikan ternyata melanggar hak cipta
atau undang-undang yang berlaku.
2. Kami tidak bertanggung jawab atas terjadinya penyalahgunaan materi website oleh pelanggan.
3. Username dan password menjadi tanggung jawab pelanggan sepenuhnya, kebocoran informasi dan
segala bentuk akibatnya bukan menjadi tanggung jawab Kami.
4. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, maka Kami berhak memberikan
peringatan bahkan memberhentikan layanan sampai batas waktu yang ditentukan.

PERSELISIHAN
1. Segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dan akan
berlanjut kepada pihak yang berwajib apabila tidak menemukan kata sepakat.

Segala penambahan dan/atau perluasan dari Ketentuan Kerjasama ini, akan dituangkan dalam
tambahan/addendum atau Ketentuan Kerjasama yang baru.

