
Syarat dan Ketentuan Layanan Pembuatan Website 
 
Diperbarui tanggal 28 Maret 2019 

 
 

1. Website dibuat menggunakan domain .com pilihan pelanggan. 
2. Kapasitas hosting yang kami berikan pada paket adalah 200 MB. 
3. Bandwidth hosting untuk setiap website adalah 10 GB / bulan. 
4. Backup yang diberikan pada website adalah backup harian dan backup hari minggu – 

backup yang dilakukan setiap hari minggu – setiap backup hanya berlaku selama 6 
(enam) hari tanggal. 

5. Biaya yang dibayarkan sudah termasuk biaya lisensi tema / template yang akan 
digunakan. 

6. Layanan pembuatan website mencakupi instalasi software website – WordPress. 
7. Pilihan tema / template yang digunakan sesuai yang dipilih oleh pelanggan melalui 

link yang kami berikan. 
8. Pengerjaan website dianggap selesai ketika demo tema / template dimuat – 

Tampilan seperti yang dilihat pelanggan pada demo tema / template pilihan 
pelanggan.   

9. Fitur-fitur website ketika pengerjaan selesai terbatas pada fitur tema / template 
yang dipilih pelanggan. 

10. Pihak pelanggan mengerti jika demo yang dimuat terkadang tidak menggunakan 
gambar yang dilihat pada demo ketika memilih tema / template – terkadang demo 
dimuat dengan gambar 

11. Pihak pelanggan wajib mengisi sendiri konten pada website – mengganti tulisan, 
gambar, dan sebagainya. 

12. Pihak Krepito hanya memberikan konsultasi berupa arahan bagaimana cara mengisi 
konten pada website berupa link tutorial dan sebagainya dengan akses komunikasi 
menggunakan email beralamat studio@krepito.com / wearekrepito@gmail.com  

13. Jika pelanggan ingin website tersebut sepenuhnya ditangani oleh pihak kami – mulai 
dari pengisian konten dan lainnya – maka pelanggan wajib menggunakan layanan 
jasa maintenance website yang kami sediakan. 

14. Bagi pelanggan yang memilih paket website termasuk 3 (tiga) bulan maintenance 
website / SEO, jika ingin memperpanjang masa berlaku maintenance website wajib 
memilih dan membayarkan paket layanan maintenance website / SEO selanjutnya. 

15. Piihak Krepito tidak bertanggung jawab atas perbaikan website yang diakibatkan 
oleh kelalaian pelanggan. 

16. Jika ada kesalahan yang terjadi pada website, pihak pelanggan dapat melakukan opsi 
17. Pihak Krepito berhak sewaktu-waktu meng-non-aktifkan website jika melanggar 

ketentuan layanan hosting atau undang-undang yang berlaku seperti berisi konten 
seks, sara, rasisme, hoax dan sebagainya. 

18. Biaya perpanjangan website setiap tahun sama seperti biaya pembuatan website – 
terkecuali terdapat kenaikan pada dollar atau inflasi mata uang – yang akan 
diinformasikan 1 (bulan) sebelumnya. 



19. Jika kapasitas hosting yang diberikan sudah tidak mencukupi dan pelanggan ingin 
memperbesar kapasitas hosting tersebut, maka pelanggan wajib membayarkan 
biaya upgrade sesuai yang diterapkan. 

20. Jika sewaktu-waktu pihak pelanggan ingin mengambil hak sepenuhnya atas website 
– tanpa perlu melakukan perpanjangan setiap tahun pada kami, maka pihak 
pelanggan akan dikenakan biaya transisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 


