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Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan pet'anjian kerja yang diatur

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1.1 PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut diatas memberi tugas kepada PIILA.K

KEDUA untuk melaksanakan Perawetan Lampu Lalu Lintas di Pintu I Pertamina

RU IV Cilacap.

1.2 Ruang Lingkup kesepahaman meliputi:

a. Perawatan rutin dan berkala lampu lalu lintas.

b. Perawatan berat terjadwal dan tidak terjadwal.

c. Pengembangan sistem lampu lalu lintas melalui perencanaan dan penelitian.

d. Pendidikan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap.
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KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA

PT PERTAMTNA (PERSERO) RU IV CILACAP
DENGAN POLITEKNIK NEGERI CILACAP

TENTANG
PERAWATAN LAMPU LALU LINTAS DI
PINTU I PERTAMINA RU TV CILACAP

PERTATIIINA

Padahari ini Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua ribu enam belas ( 01-03-2016),
yang bertanda tangan dibawah ini :

Eko Hemanto : General Affairs Manager PT. Pertamina ( Persero )
RU IV Cilacap bertindak untuk dan atas nama PT
Pertamina (Persem) RU IV Cilacap berkedudukan
di Jl. Letjen MT. Haryono No. 77 Lomanis,
Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Direktur Politeknik Negeri Cilacap yang bertindak
untuk dan atas nama Politeknik Negeri Cilacap,
berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo Sidakaya Cilacap,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal I
Ruang Lingkup



Pasal 2

Pelaksanaan

sebagaimana ruang lingkup pada ayat 1.2 Pasal 1 kesepakatan kerjasama ini, maka dalam

pelaksanaannya dapat ditindaklanjuti secara rinci dalam rencana atau program-program

kerja oleh program studi-program studi dan unit-unit terkait di lingkungan Politeknik

Negeri Cilacap dengan PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap yang dituangkan dalam

perjanjian kerjasama atas petunjuk teknis yang disepakati Para Pihak.

Segala sesuatu melalui pelaksanaan program / kegiatan yang memerlukan pembiayaan

akan diusahakan bersama berdasarkan progam kerja yang telah disetujui/disepakati oleh

PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap dan Politehik Negeri Cilacap dengan prinsip

saling menguntungkan.

Pasal 4

Force Majeure

4.1 Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau

kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Pedanjian ini, yang

disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak

yang digolongkan sebagai Force Majeure.

4.2 Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam

seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya

perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan

pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh

terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

4.3 Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib

memberitahukan kepada pihak lainnya selambatJambatnya dalam waktu 14 (empat

belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
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Pasal 3

Pembiayaan



4.4 Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak

menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure

berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh

PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

5.1 Apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara

musyawarah untuk mencapai mufakat.

5.2 Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat maka kedua

belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan negeri cilacap.

Pasal 6

Jangka Waktu

6.1 Kesepakatan ke{asama ini berlaku untuk jangka waktu I ( satu ) tahun, terhitung

sejak tanggal ditandatangani kesepahaman ini.

6.2 Jar$a waktu kesepakatan kerjasama sebagaimana diatur dalam ayar 6.1 pasal ini
dapat diperpanjang atas kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak.

6.3 Para Pihak sepakat untuk melakukan svalrresi pelaksanaan kesepakatan kerjasama

setiap I (satu) tahun sekali.

Pasal 7

Lain-lain

iika terjadi kesalahan dalam surat perjanjian ini, maka akan dilakukan perbaikan dengan

addendum kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

@

Pasal 5

Perselisihan
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Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dtaa) dengan ketentuan bahwa keduanya

dibubuhi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang

samq masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

General Affairs Manager
PT. Pertamina ( Persero ) RU fV

EKO HERNANTO SOEDIHONO, Dipl Ing., ST., l\,ff--

Direktur
Negeri
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