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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 

 
Perjanjian ini dibuat oleh 2 pihak sebagai berikut : 

Nama  : ____________________________________________ 

Alamat  : ____________________________________________ 

Job desc. : ____________________________________________ 

No.KTP  : ____________________________________________ 

No.Telp : ____________________________________________ 

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Artis /Havinhell Management). 

 

Nama  :  ____________________________________________ 

Alamat  :  ____________________________________________ 

Job desc. :  ____________________________________________ 

No.NIP  :  ____________________________________________ 

No.Telp :  ____________________________________________   

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Pihak Penyelenggara) 

Sepakat bekerjasama dalam acara : 

 ___________________________________________________________________________ 

Adapun kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak diatur dalam pasal – pasal 
Dibawah ini : 
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Pasal I 

Waktu Pelaksanaan Kerjasama 

 

Pihak I adalah penyelenggara acara tersebut di atas, yang akan berlangsung pada : 

Hari/tanggal  : _____________, __________________ 2012 

Tempat  : 

_________________________________________________________________ 

Waktu   : __________ WIB – selesai 

dimana dalam acara tersebut di atas akan  menghadirkan Pihak I (Havinhell) yang bertindak 

sebagai pengisi acara yang diselenggarakan Pihak II (penyelenggara). 

 

 

 

Pasal II 

Nilai Pekerjaan/ Honorarium 

 

Pihak II bertanggungjawab pada Pihak I untuk menyediakan fee atau honorarium 

penampilan Pihak I dalam acara tersebut diatas sebesar Rp_______________,- 

(________________________________________________rupiah) 

 

Tahap – tahap pembayaran diatur sebagai berikut : 

a. Tahap I adalah membayar uang muka sebesar Rp, _____________,- 

( ______________________rupiah )  dibayarkan   pada   tanggal  _____________ 

2012  dan  tidak  dapat  dikembalikan apabila ada / terjadi perubahan jadwal tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu (penundaan jadwal maksimal 2 minggu ke belakang 

dari hari H). 

b. Tahap II adalah pelunasan fee/honorarium sebesar Rp._____________,- 

(__________________________rupiah) dan akan dibayarkan pada tanggal 

__________ 2012 dan tidak dapat dikembalikan.   

c. Pihak II berkewajiban menyanggupi tahapan – tahapan pembayaran seperti diatas 

kepada Pihak I. Apabila Pihak II tidak dapat menyanggupi / lalai dalam hal tersebut 

diatas, maka Pihak I berhak untuk tidak tampil sampai Pihak II memenuhi 

kewajibannya. 

 

Pasal III 

Volume Pekerjaan 

 

Di bawah ini merupakan beberapa item pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan Pihak I 

sampai event selesai : 



 

 

1. Tampil dalam show tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada 

tanggal  ____________________2012 (pukul _____ –______ WIB ) 

2. Waktu (durasi ) tampil Pihak I adalah kurang lebih ____ menit atau ____ lagu. 

3. Datang selambat – lambatnya 30 menit sebelum waktu pementasan Pihak I dimulai 

(ketepatan waktu  tergantung pada penjemputan dari Pihak II dan Pihak I  tidak 

bertanggung jawab atas kelalaian yang disebabkan oleh Pihak II ). 

4. Mengikuti jadwal waktu sound check : 

a. Hari/Tgl   : ________,_______________  2011 

b. Tempat   : ____________________  

c. Waktu    : ____-____WIB (atau sampai band merasa benar-benar puas) 

5. Waktu (durasi) sound check pihak I (all band) minimal 30 menit atau sampai Pihak I 

merasa benar-benar puas. 

 

 

 

 

Pasal IV 

Fasilitas 

 

Pihak II menyediakan fasilitas kepada Pihak I, yaitu : 

1. Sound panggung, berupa minimal 5000 Watt (untuk indoor) dan 10.000 watt (untuk 

outdoor) 

2. Spesifikasi alat dan raiders terlampir di halaman lain surat perjanjian kerja sama ini 

3. Konsumsi saat soundcheck dan pementasan (detail terlampir di halaman lain) 

4. Mencantumkan Havinhell  untuk keperluan promosi seperti tiket, spanduk, 

backdrop, selebaran serta adlip radio dengan huruf/font yang sama seperti di cover 

atau poster (logo band dapat diminta kepada Pihak I)  

 

 

 

 

 

 

Pasal V 

Penundaan atau Pembatalan 

1. Pembatalan atau penundaan perjanjian oleh Pihak I akan dilakukan apabila terjadi 

hal-hal yang sangat insidentil (tidak dapat diatasi), sehingga tidak memungkinkan 

Pihak I untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pengisi acara. 

2. Pembatalan atau penundaan perjanjian bukan karena hal-hal tersebut di atas  

(Pasal V ayat 1), maka Pihak I berkewajiban memberikan jalan keluar dengan 

bermusyawarah dengan Pihak II. 



 

 

 

 

Pasal VI 

Force Major 

 

1. Pembatalan oleh Pihak II yang hanya dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal diluar 

kuasa Pihak II seperti kehendak Tuhan YME (Bencana Alam), kerusuhan sosial serta 

krisis lainnya. 

2. Jika dalam pembatalan seperti pada Pasal VI ayat 1 tersebut dilakukan, Pihak I akan 

mengembalikan 50% dari keseluruhan jumlah yang telah diterima Pihak I. 

3. Apabila pembatalan terjadi karena hal-hal diluar Pasal 5 ayat 1 atau disebabkan 

kelalaian Pihak II, maka Pihak II akan memberi ganti rugi sebesar 200% dari nilai 

kontrak kepada Pihak I. 

4. Pihak I tidak bertanggung jawab atas kelalaian Pihak II yang melibatkan pihak-pihak 

lain dan atas akibat yang dtimbulkannya. 

 

 

 

 

Pasal VII 

Penutup 

 

Untuk tujuan perjanjian ini dan segala konsekuensinya, jika terjadi permasalahan, kedua 

belah pihak bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Jika akhirnya tidak 

tercapai juga, maka kedua belah pihak harus bersedia menyelesaikan permasalahan secara 

hukum di kantor Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Surat perjanjian ini di buat rangkap 

dua dan dianggap sah berlaku jika dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan 

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bila diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, secara sadar dimengerti, dan secara sadar 

disepakati oleh kedua belah pihak dan dipergunakan dengan semestinya sebagai pengikat 

kerjasama kedua belah pihak untuk dijadikan kesepakatan bersama demi tercapainya tujuan 

yang diharapkan bersama. 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta,_________________2012 

Menyetujui, 

 

  Pihak I                Pihak II 

 

 

 

_____________________            _______________________ 

    Havinhell Management              Penyelenggara 
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HAVINHELL TECH-RIDER 
 

Rider ini dimaksudkan untuk jaminan kelancaran acara, agar acara yang berlangsung dapat 

berjalan sukses sesuai rencana. Selain itu juga rider ini digunakan sebagai dasar ikatan 

kerjasama antara pihak penyelenggara dengan Havinhell Manajemen, agar kedua belah 

pihak dapat melaksanakan semua kewajibannya dengan lebih baik dan profesional. Sebelum 

melakukan penandatanganan surat kontrak perjanjian kerjasama, rider ini harus dipelajari, 

disepakati dan ditandatangani terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari isi surat kontrak perjanjian. 

 

 

MEKANISME ADMINISTRASI 

 

1. Menyerahkan booking fee sebesar 50% dari nilai kontrak yang telah di sepakati dan 

hal dijadikan tanda kepastian penyelenggaraan acara. Booking fee tersebut 

selanjutnya akan dijadikan kesatuan (diakumulasikan) dengan termin pembayaran 

pertama saat penandatanganan kontrak kerjasama (sisa dari 50% yang harus 

dibayarkan). Apabila terjadi pembatalan maka booking fee menjadi hak pihak 

Havinhell Management 

2. Termin pembayaran : 

a. 50% dari nilai kontrak (booking fee) di serahkan pada saat persetujuan awal dan 

merupakan dari keseluruhan nilai kontrak kerjasama sebagai tanda jadi dari 

pihak penyelenggara/promotor dan kepastian Havinhell untuk berpartisipasi 

dalam acara yang akan diselenggarakan. 

b. 50% (sisa pelunasan) harus sudah diserahkan pada saat sebelum pertunjukan. 
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MEKANISME AKOMODASI & KONSUMSI 

 

Pihak II bersedia untuk menyediakan sarana akomodasi untuk seluruh rombongan Havinhell 

Management sebanyak 10(sepuluh) orang, yang terdiri dari: 

3 (tiga) Musisi/artis 

1 (satu) Head manager 

1 (satu) Road manager 

1 (satu) Sound engineer 

3 (tiga) Crew 

1 (satu) Photographer  & videographer 

 

 

1. AKOMODASI 

a. Penginapan/tempat transit Minimal Hotel Bintang 1 (luar kota) yang baik, bersih, 

aman, bercitra positif dan layak huni minimal sebanyak 2 Kamar 

b. Untuk memudahkan koordinasi, lokasi seluruh kamar anggota rombongan 

Havinhell adalah berada dalam satu lantai yang sama dan berdekatan 

 

2. KONSUMSI 

a. 6 minuman air mineral 500ml pada saat pertunjukan dan check sound 

b. 4 botol kecil UC 1000/ 2 Pocari sweat botol besar /4 botol sedang pada saat 

setelah pertunjukan. 

c. Selebihnya menerima konsumsi yang disediakan dari pihak panitia penyelenggara 

 

MERCHANDISE 

Menyediakan tempat khusus untuk stand official merchandise Havinhell – SevenDot 

Clothing di lokasi acara, yang dilengkapi dengan sumber listrik.  

 

TRANSPORTASI 

Pihak II bersedia untuk menanggung biaya dan pengadaan transportasi untuk seluruh 

rombongan Havinhell dengan perincian : 

1. Untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya Pihak II wajib menyediakan transportasi 

antar-jemput berupa mobil kelas minibus (kijang, panther, Avanza) atau yg 

sekelasnya, yg dapat menampung seluruh rombongan Havinhell, dan harus ber-AC. 

2. Apabila Pihak II tidak bisa memenuhi kewajibannya menyediakan transportasi, Pihak 

II wajib mengganti biaya  sebesar Rp.300.000,- /hari  untuk sewa mobil rombongan 

Havinhell 

 

 



 

 

 

 PRODUKSI 

 

spesifikasi: 

 

a. Gitar Amplification 

Marshall JCM 900 SL-X HI-Gain Master Volume (minimal 1 Unit) 

 

b. Bass Amplification 

Hartke atau Gallien Krueger 700RB-II  (1 unit) 

 

c. Drum Kit 

panitia penyelenggara 

 

 

SCHEDULING 

 

Menyediakan schedule acara penyelenggaraan meliputi : 

1. Jadwal Keberangkatan 

2. Jadwal kedatangan 

3. Jadwal Check Sound khusus untuk Havinhell selama +/- 30 menit. 

4. Rundown (Jadwal / susunan) acara pertunjukan. 

Schedule harus dikonfirmasikan dengan pihak Management Havinhell paling lambat 3 (tiga) 

hari sebelum tanggal pertunjukan. 

 

Security 

1. Bertanggung jawab atas keamanan Havinhell dan alat-alat milik rombongan 

Havinhell di lingkungan lokasi pertunjukan. Panitia bertanggung jawab apabila ada 

kehilangan alat-alat milik rombongan Havinhell di dalam lokasi pertunjukan. 

2. Mengosongkan panggung dari pihak yang tidak berkepentingan selama Havinhell 

melakukan sound check 

3. Mengosongkan / mengamankan panggung dari pihak yang tidak berkepentingan 

selama Havinhell melakukan pertunjukan. 

 

 

Production Team 

1. Menyediakan 1 (satu) orang LO (lesion officer) yang selalu mengikuti rombongan 

Havinhell berdasarkan schedule panitia penyelenggara sesuai dengan tugas 

membantu menghubungkan Havinhell kepada panitia penyelenggara meliputi 

keamanan, kenyamanan, teknis produksi, dan administrasi. Disarankan lesion officer 

memiliki alat komunikasi dua arah. 



 

 

2. Menyediakan tim medis yang selalu standby terutama pada saat pertunjukan 

berlangsung. 

3. Menyediakan 1 (satu) crew stage hand local di tempat pertunjukan / venue untuk 

membantu crew Havinhell selama diadakan load in-load out alat-alat. 

4. Menyediakan ruang tunggu artis yang memadai yang didalamnya terdapat fasilitas 

sumber listrik. 

5. Membuat ID card untuk seluruh rombongan Havinhell (10 orang), dan dengan ID 

card tersebut harus dapat bebas keluar masuk segala macam area lokasi 

pertunjukan. 

 

Permintaan Khusus 

Pihak II diharuskan mencantumkan logo dan nama Havinhell sesuai dengan logo resmi dan 

tercantum pada semua media promosi cetak seperti poster, brosur, flyer, spanduk, bahilo, 

dan backdrop panggung pertunjukan. 

 

 

 
 

 

Demikian riders ini dibuat sebagai informasi standarisasi pementasan Havinhell selama 

diadakan masa ikatan kontrak antara pihak Havinhell dan pihak penyelenggara pertunjukan 

dan selanjutnya akan dijadikan sebagi addendum dalam surat perjanjian kerjasama kedua 

belah pihak. 

 
Untuk show di kota  : _____________________________________ 

Tanggal pelaksanaan : _____________________________________ 

Venue   : _____________________________________ 

 

 

Yogyakarta,________________ 2012 

Menyetujui, 

 

  Pihak I                Pihak II 

 

 

 

_____________________            _______________________ 

    Havinhell Management              Penyelenggara 


