
PERJANJIAN JUAL PUTUS 

NO.05/TK/P/VII/2017 

Pada hari ini............ tanggal.................... di surakarta, Kami yang bertanda tangan dibawah 

ini : 

1. Nama   : ....................................................................................................... 

Pekerjaan  :  ...................................................................................................... 

Alamat  :  ...................................................................................................... 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penerbit CV.Teguh Karya Surakarta 

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

2. Nama  : ....................................................................................................... 

Pekerjaan :........................................................................................................ 

Alamat  :........................................................................................................ 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai pengarang 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

 

 

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian penerbitan buku ajar dengan 

ketentuan- ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 

Bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian penerbitan dan percetakan  buku ajar 

yang berupa Lembar Kegiatan Siswa ( LKS ) untuk tingkat  Pendidikan Dasar dan Menengah  

dengan nama “ PAKEM ( Pembelajaran aktif Kreatif  Efektif Menyenangkan). 

 

Pasal 2 

Bahwa pihak kedua menyerahkan pada pihak pertama berupa naskah  untuk diterbitkan 

menjadi buku ajar yang berupa Lembar Kegiatan Siswa ( LKS ). 

 

Pasal 3 

Pihak pertama bersedia menerbitkan naskah tersebut menjadi buku ajar yag berupa Lembar 

Kegiatan Siswa ( LKS ) untuk keperluan pihak pertama dan untuk tingkat pendidikan dasar 

dan menengah. 

 



 

 

Pasal 4 

Pihak Kedua memperoleh pembayaran putus per halaman  dengan harga Rp 25.000,00 yang 

akan dibayarkan langsung pada saat penandatanganan surat perjanjian ini dan pihak kedua 

tidak berhak mendapatkan royalty dari pihak pertama atas jumlah buku yang terjual. 

 

Pasal 5 

Bahwa pihak kedua tidak menyerahkan naskah  yang sama kepada pihak lain untuk 

diterbitkan. 

Pasal 6 

Pihak pertama berhak menentukan teknis pernerbitan buku ajar yang berupa Lembar 

Kegiatan Siswa ( LKS ) seperti editing, layout, font, desain cover, dan  jadwal terbit. 

 

Pasal 7 

Bahwa pihak pertama berhak mencetak buku ajar yang berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

tanpa batas dan disesuaikan dengan kebutuhan pihak pertama. 

 

Pasal 8 

Bahwa pihak kedua  tidak diperbolehkan membuat karangan lain dengan judul dan isinya 

sama ataupun dengan judul yang berbeda tapi isinya sama atau isinya sama tapi judulnya 

berbeda atau dalam bentuk apapun yang merugikan pihak pertama dalam penjualan karya 

tersebut. 

Pasal 9 

Apabila pihak kedua meninggal dunia, maka hak dan kewajiban yang muncul akibat dari 

perjanjian ini akan beralih kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum yang berlaku. 

 

Pasal 10 

Bahwa apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat memilih penyelesaian di 

Pengadilan Negeri/ Niaga jakarta Pusat. 

Pasal 11 

Bahwa apabila hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur di kemudian hari 

berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pertama dan kedua sebagai addendum dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 



Pasal 12 

Bahwa perjanjian ini di buat rangkap dua untuk masing-masing pihak dan mempunyai 

kekuatan hukum yang sama. 

Pihak pertama   Pihak Kedua 

 

                                  ( Penerbit )   ( Pengarang )  

 


