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SURAT PERJANJIAN 
 

Pada hari ini, __________, __ ___________ ____ telah ditandangani perjanjian kerjasama 

(selanjutnya disebut Perjanjian) oleh dan antara : 

 

1. Riani Tanumihardja, sebagai owner dari RIANI And Friends, yang beralamat di Kedoya Permai, 

Kebon Jeruk, Jakarta Barat selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama. 

 

2. _______ & _______, sebagai klien (calon pengantin). 

 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai Para Pihak 

telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian ini berdasaran ketentuan – ketentuan sebagai berikut: 

I. Ruang Lingkup Perjanjian 

Sesuai dengan kesepakatan bersama, Pihak Pertama menyatakan kepada Pihak Kedua, kesediaan 

dan kesanggupannya untuk bertindak sebagai “Wedding Organizer” dalam acara pernikahan 

_______ & _______ selanjutnya disebut “Program”, yang akan dilaksanakan pada hari 

_______,(Tanggal) (Bulan) (Tahun) di __________________ dengan jumlah tamu 

___ guests. Wedding Organizer akan bertugas sebagai berikut: 

A. Pre Wedding Day 

1. Konsultasi tentang ide dan acara Pernikahan 
2. Memberi masukan dan menyusun acara Pernikahan (Rundown) 
3. Merekomendasikan vendor-vendor terkait dan memberikan kontak vendor tersebut 

kepada Pengantin agar dapat dihubungi oleh Pengantin 
4. Penjadwalan meeting antara Pengantin dengan Vendor terkait diatur secara langsung 

antara kedua belah pihak 
5. Kami akan melakukan follow-up terhadap vendor-vendor yang telah dipilih oleh client 

(vendor yang sudah deal dengan Pengantin) 
6. Kami akan mengingatkan kepada Pengantin mengenai vendor-vendor terkait yang belum 

terpilih 
7. Mengadakan Meeting yang membahas Acara Pernikahan (Rundown Acara) menyesuaikan 

jadwal antara kami dengan Pengantin 
8. Mengadakan dan memimpin acara Technical Meeting yang dihadiri oleh seluruh vendor 

terkait 
9. Mengadakan gladiresik pemberkatan sebelum hari H (jika diperlukan) 

 

B. The Wedding Day 

1. Make-up Schedule 

Mempersiapkan schedule make-up bagi Pengantin, Keluarga Inti dan Keluarga Besar 

lainnya (jika diperlukan). 

2. Prosesi Pelepasan dan Penjemputan Pengantin (hari yang sama dengan resepsi) 

Membantu prosesi pelepasan kedua mempelai oleh orang tua masing-masing mempelai, 

serta prosesi penjemputan mempelai wanita oleh mempelai pria. 

3. Prosesi Tea Pai (Acara Minum Teh Keluarga) 

Membantu mempersiapkan acara tea pai sehingga dapat terlaksana secara teratur dan 

sesuai dengan waktu yang telah disediakan (peralatan tea pai disiapkan oleh WO) 

4. Holy Matrimony (dilaksanakan pada hari yang sama) 

Membantu memastikan acara pemberkatan pernikahan berjalan lancar, antara lain: 

4.1. Memastikan calon mempelai, orang tua dan keluarga inti tiba tepat waktu. 

4.2. Memastikan panitia Pemberkatan agar dapat bertugas dengan baik. 

4.3. Menginformasikan tempat duduk bagi orang tua, saksi, panitia acara, groomsmen, 

bridesmaids, serta tamu penting (jika ada). 

4.4. Mempersiapkan prosesi masuk mempelai dan keluarga. 

4.5. Mempersiapkan acara catatan sipil, kesiapan ruangan dengan pihak venue, saksi dan 

pihak catatan sipil. 

4.6. Mengingatkan untuk kelengkapan acara pemberkatan dan juga pencatatan sipil. 
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4.7. Memastikan konsumsi datang tepat waktu dan juga pendistribusiannya ke 

tamu/keluarga. 

4.8. Membantu acara foto bersama di venue dan catatan sipil (kerjasama dengan vendor 

fotografer) setelah prosesi pemberkatan selesai. 

5. Rehearsal / Gladiresik 

Mempersiapkan dan membantu Gladi Resik (Rehearsal) Prosesi Pengantin yang diikuti 

oleh kedua mempelai, orang tua dan keluarga inti, serta vendor terkait yaitu: MC, 

Entertainment, Sound System, Foto & Video, Kue Pengantin, LCD Projector dan Screen. 

6. Resepsi 

6.1. Memastikan kesiapan area penerimaan tamu / angpao. 

6.2. Mempersiapkan prosesi. 

6.3. Memastikan acara berjalan sesuai dengan rundown yang juga berkaitan dengan semua 

vendor. 

6.4. Koordinasi dengan PIC keluarga mengenai serah terima angpao, pembagian kue, 

penambahan makanan (jika ada). 

6.5. Membantu mengingatkan jika ada kelengkapan lain yang diperlukan. 

6.6. WO akan didampingi dari pihak keluarga apabila ada tamu VIP yang perlu 

diperlakukan secara khusus. 

 

 

II. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama 

A. Mendapatkan nilai kontrak dari Pihak Kedua sebesar Rp. ________________ 

(_________________________)  

B. Wedding Crew menjalankan pekerjaan seperti pasal 1 dengan jumlah 10 - 12 orang pada hari 

H akan memastikan acara resepsi berjalan dengan baik sesuai apa yang telah direncanakan. 

 

 

III. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 

A. Membayar nilai paket sebesar Rp. _______________(_____________________) 

kepada Pihak Pertama. 

B. Mendapatkan performa yang terbaik dalam Program dari Pihak Pertama. 

C. Menyediakan ruang panitia untuk seluruh crew di dalam venue (Hari H) dan : 

1. makan pagi  

2. makan siang (hari H) serta  

3. makan sore/early dinner (pada hari H sebelum resepsi berlangsung). 

 

 

IV. Masa Berlaku Perjanjian. 

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir dengan sendirinya 

setelah Para Pihak melaksanakan dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban berdasarkan 

Perjanjian ini. 

 

V. Lain-lain 

A. Jika dalam satu hal dan lainnya, jumlah tamu melebihi dari yang diinfokan pada saat 

penandatanganan perjanjian ini, maka pihak kedua setuju untuk melakukan penambahan nilai 

kontrak sesuai dengan penambahan jumlah crew yang akan membantu mengerjakan hari 

pernikahan pihak kedua (jika diperlukan). 

B. Jika dalam satu hal dan lainnya, terjadi perubahan dinner reception style dari standing 

reception menjadi sitting reception, maka pihak kedua setuju untuk melakukan penambahan 

nilai kontrak sesuai dengan penambahan jumlah crew yang akan membantu mengerjakan hari 

pernikahan pihak kedua dan Guest RSVP service yang akan dikerjakan oleh pihak pertama. 

C. Jika dalam satu hal dan lainnya, terjadi perubahan lokasi pernikahan di luar Jakarta dan tidak 

sesuai dengan venue yang tertera pada saat penandatanganan perjanjian ini, maka pihak kedua 
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setuju untuk melakukan penambahan nilai kontrak dan transportasi serta akomodasi seluruh 

crew. 

D. Hal-hal lain yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur 

oleh Para Pihak dalam suatu surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan 

tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

E. Perselisihan yang timbul diantara Para Pihak mengenai Perjanjian ini dan penyelesaiannya 

akan dilakukan secara musyawarah mufakat. 

F. Apabila dalam suatu hal keadaan memaksa (Force Majeure) sehingga salah satu pihak tidak 

dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya maka akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan 

melakukan perundingan kembali. 

G. Bahwa apabila Pihak Pertama terpaksa membatalkan Acara karena hal-hal diluar daripada 

klasifikasi Force Majeure dan bukan atas kelalaian Para Pihak, maka Pihak Pertama harus 

segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua mengenai pembatalan tersebut. 

Dalam hal tersebut, Pihak Pertama (RIANI And Friends) harus mengembalikan honor yang 

telah dibayarkan Pihak Kedua tanpa pengurangan/potongan apapun. Pembayaran dilakukan 1 

hari setelah pembatalan. 

H. Bahwa apabila Pihak Kedua (calon pengantin) terpaksa membatalkan Acara karena hal-hal 

diluar daripada klasifikasi Force Majeure dan bukan atas kelalaian Para Pihak, maka Pihak 

Kedua harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai 

pembatalan tersebut. Dalam hal tersebut, Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk 

mengembalikan honor yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua.  

I. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar total honor yang telah disepakati bersama kepada 

Pihak Pertama sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari Total Honor jika pembatalan dilakukan 

dalam kurun waktu 12 (dua belas) sampai 6 (enam) bulan sebelum hari H dan sebesar 75% 

(Tujuh Puluh Lima Persen) dari Total Honor jika pembatalan dilakukan di bawah 6 (enam) 

bulan sebelum hari H serta sebesar 100% (Seratus Persen) dari Total Honor jika pembatalan 

dilakukan di bawah 3 (tiga) bulan sebelum hari H. 

J. Segala hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak 

Lain dalam bentuk apapun juga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis 

dari Para Pihak. 

 

Pihak Pertama,       Pihak Kedua, 

 

 

 

 

 

Riani Tanumihardja      _________ & _________ 


