
Bandung, ………….…………. 

 

SURAT PERJANJIAN 

Pada hari ini,    tanggal  bulan  tahun    (  … - … - …….. ), 

kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  :  

No KTP : 

Alamat  : 

Yang bertindak untuk dan atas nama donator Gamais Foundation Keluarga Mahasiswa Islam 

ITB (GAMAIS ITB) dan dalam surat perjanjian ini disebut Pihak Pertama. 

Nama  :  

No KTP  : 

Alamat  : 

Yang bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gamais Foundation  dan  dalam surat perjanjian 

ini disebut Pihak Kedua. 

Pasal 1 : Masa Berlaku 

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa masa perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani, 

terhitung mulai hari   tanggal  bulan  tahun   (  … - … - ……. ) 

sampai hari   tanggal  bulan  tahun   (  …..  -  …  - ...….. ) 

Pasal 2 : Perjanjian 

Pihak Pertama menyatakan bersedia memberikan donasi setiap bulan kepada Gamais Foundation 

sebesar Rp………………………………. /bulan 

Pasal 3 : Ketentuan 

1. Pihak Pertama akan menyetorkan donasi yang telah disepakati di Pasal 2 selambat-

lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. 

2. Pihak Kedua akan melaporkan penggunaan dana Gamais Foundation pada Pihak Pertama 

selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya. 

3. Pihak Pertama berhak mendapat informasi terkait perkembangan agenda GAMAIS ITB 

dan berhak memberi masukan bagi keberjalanan dakwah GAMAIS ITB. 



  Pasal 4 : Penutup 

Segala perubahan yang berkaitan dengan pasal-pasal di atas akan dilakukan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian ini akan diselesaikan 

secara kekeluargaan namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan maka kami 

bersedia diselesaikan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. 

 

Ditetapkan, ……. 

Pihak Pertama        Pihak Kedua 

 

 

 

(   )      (   ) 

 

Saksi 

       

 

(   )    

 

 

 

 

 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui” 

 

(Q.S. Al Baqarah :261) 


