
o I
,, PERTATIINA

PERJANJIAN KERJASAMA
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN

"LAMPU LALU LINTAS BERTENAGA SURYA"
ANTARA

PT PERTAMINA (PERSERO} DENGAN POLITEKNIK NEGERI CILACAP

Nomor : 20lN00080/2020-S0

PT PERTA INA (PERSERO), Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta No.20

tanggal 17 September 2003, dibuat di hadapan Lenny Janis lshak, S.H., Notaris di

Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik lndonesia sesuai Keputusan No. C-24025 HT.01.01.TH.2003 tanggal

09 OKober 2003, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 0'l tanggal 01 Agustus
20'12, dibuat di hadapan Notaris yang sama, yang telah mendapat persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia sesuai Keputusan No. AHU

- 43594.AH.01.02 fahun 2012 tanggal '10 Agustus 2012, berkedudukan di Jakarta

dengan alamat Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta 101'10, dalam hal ini diwakili
oleh Hatim lh,van selaku Unit lrlanager Comm, Rel & CSR RU lV - Corporate
Secretary berdasarkan Surat Mutasi Jabatan No.SK[,J-00580/K00100/2020-58 tanggal

16 Juni 2020, beralamat di Jalan MT Haryono No.77 - Lomanis - Cilacap dengan

demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, selaniutnya disebut

"PIHAK PERTAiIA".

ll. POLITEKNIK NEGERI CILACAP, berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo No. 1,

Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Calacap, dalam hal ini

diwakili oleh Dr. lr. Aris Tjahyanto, ir.Kom selaku Direktur berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor:

559/M/KPT.KP/201 8 tanggal '19 Oktober 2018 dengan demikian bertindak untuk dan

atas nama tersebut diatas dan selanjutnya dalam Perjanjian ini di sebut "PIHAK
KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendari-sendiri disebut PIHAK dan bersama-

sama disebut PARA PIHAK.

PIHAK PERTAI\iIA PIHAK KEDUA

I 1

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang

bertanda tangan di bawah ini

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA mengirimkan surat kepada PIHAK KEDUA Perihal Perbaikan Lampu

Lalu Lintas No.092/N00080i2020-S0 tanggal 14 Juh 2020.
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2. PIHAK KEDUA telah mengajukan Surat kerjasama kepada PIHAK PERTAMA, sesuai

surat No.599/P1.43/HK.07.00/2020 tanggal 22 Juli 2O2O

3. Bahwa PIHAK KEDUA menunjuk Koperasi Mandiri Seiahtera untuk memberikan

penawaran harga kepada PIHAK PERTAMA, No.005/5.PWR.1/07/2020 Tanggal 22 Juli

2020 Peti al RAB Trafficlight.

Berdasarkan hal-haltersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri ke

dalam "Perjanjian" dengan ketentuan dan syaraFsyarat sebagai berikut.

Pasal I
IIIAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari "PERJANJIAN" ini adalah Perianiian Perbaikan dan Pemeliharaan

Lampu Lalu Lintas Bertenaga Surya antara PARA PIHAK dalam rangka Perbaikan dan

Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas Bertenaga Surya dengan ketentuan dan spesifikasi yang

telah disetujui oleh PIHAK PERTAIUIA.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAIUA menyiapkan dana kepada PIHAX KEDUA untuk pelaksanaan

PEKERJAAN Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas Bertenaga Surya

sebagaimana sesuai dengan surat penawaran kerjasama.

2. Bahwa PIHAK KEDUA menerima dana untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Lalu

Lintas Bertenaga Surya sebagaimana sesuai dengan surat penawaran keriasama'

3. PIHAK KEDUA melaporkan dan/atau memaparkan dalam Pelaksaan Kegiatan

Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas Bertenaga Surya kepada PIHAK

PERTAMA.

PASAL 3

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas

Bertenaga Surya, sebagaimana surat penawaran kerjasama.

2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyamakan persepsi atau pendapat sebagaimana

dijelaskan dalam pasal 3 yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari 'PERJANJIAN' ini.

PIHAK PERTAI\4A PIHAK KEDUA
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PASAL il
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

1. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah

kegiatan pemeliharaan selesai dilaksanakan.

2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan iaminan spesifikasi kualitas baik sesuai

Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas Bertenaga Surya sebagaimana surat

penawaran kerjasama sesuai dengan spesiflkasi sehingga mencapai tuiuan yang

diharapkan.
PIHAK KEDUA :

1. Bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas

Bertenaga Surya, sebagaimana surat penawaran kerjasama dengan hasil spesilikasi

kualitas baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan pencairan dana Perbaikan dan

PemeliharaanLampuLaluLintasBertenagaSurya'sebagaimanadalamperjanjianinidari
PIHAK PERTAIUIA sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan'

3. PIHAK KEDUA wajib mengirimkan laporan penggunaan dana Perbaikan dan

Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas Bertenaga Surya setiap penagiha, dan memberikan

infomasi yang setiap saat dapat diminta oleh PIHAK PERTAIf,A berkaitan dengan

pelaksanaan PERJANJIAN.
4 PIHAK KEDUA harus sepenuhnya memenuhi perintah dan instruksi PIHAK PERTAIUIA

dalam rangka pelaksanaan PERJANJIAN.

5. PIHAK KEDUA wajib melakukan upaya terbaiknya untuk melindungi merk' nama baik'

reputasi, citra, dan iktikad baik PIHAK PERTA A'

6. Segala sesuatu permasalahan yang timbul menyangkut pelaksanaan- PERJANJIAN ini

me-njadi tanggungiawab PIHAK KEDUA dan oleh karenanya PIHAK KEDUA wajib

membebaskan PIHAK PERTAII|A atas segala tuntutan dan gugatan hukum dari pihak

manapun atas setiap permasalahan yang timbul'

7. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas segala biaya yang timbul diluar

pemberiandanaPerbaikandanPemeliharaanLampuLaluLintasBertenagaSurya,yang
disetujui sesuai dengan pagu maksimal.

8. Sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini PIHAK KEDUA bersedia untuk

diperiksa dan atau diAudit oleh Auditor lndependen'

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak PARA PIHAK menandatangani Perjaniian dan akan berakhir

maksimum 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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2. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpaniang sesuai dengan kesepakatan PARA

PIHAK.

PASAL 6

DANA KEGIATAN

Dana untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas Bertenaga Surya, dengan

nilai pagu maksimal Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

PASAL 7

TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dimana proses

pembayaran akan dilakukan melalui transfer BANK ke rekening PIHAK setelah tagihan

dan dokumen pendukung lainnya dari PIHAK KEDUA diterima dan dinyatakan lengkap

oleh PIHAK PERTAMA dengan catatan :

1.1 Pembayaran bisa dilakukan perkegiatan yang sudah selesai atau

'1.2 Pembayaran bisa dilakukan dengan digabung beberapa kegiatan yang sudah

selesai atau
'1.3 Pembayaran bisa dilakukan setelah semua kegiatan selesai

2. Proses pembayaran akan dilakukan melalui transfer BANK ke rekenang PIHAK KEDUA

yang tercantum dalam ayat 4 Pasal ini

3. Pelaksanaan pembayaran dana untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas

Bertenaga Surya, dilaksanakan setelah PIHAK PERTAUA menerima dokumen Surat

Penagihan dari PIHAK KEDUA dengan melampirkan :

- Surat Penagihan Pencairan Dana

- lnvoice Penagihan (asli)

- Kwitansibermateraicukup
- Berita Acara Serah Terima Barang/jasa
- Foto copy buku rekening bank

4. Pembayaran yang dimaksud ayat 2 Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAIUA

dengan cara transfer ke rekening:

Nama Pemilik Rekening : Koperasi i,,landiri Sejahtera

Nomor Rekening : 2-132-04495-6

Nama Bank : Bank Jateng Cabang Cilacap

5. Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan rekening sebagaimana tercantum dalam

ayat 5 Pasal ini, maka untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pembayaran, PIHAK

KEDUA harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan diketahui

oleh Pihak Bank tertait. Dalam hal demikian, PIHAK PERTAMA berhak menolak

perubahan rekening dimaksud jika perubahan tersebut menyebabkan rekening menjadi

bukan rekening atas nama badan hukum PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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PASAL 8
ETIKA BISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa ttdak akan memberikan sesuatu kepada siapapun luga,
pemberian manapun dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan Undang-
Undang No. 31 tahun '1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2OOl tentang pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) beserta perubahannya.

PASAL 1O

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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PASAL 9
PAJAK & PUNGUTAN

Segala biaya pajak dan biaya pungutan tainnya yang timbut atas pekerjaan perbaikan dan
Pemellharaan Lampu Lalu Lintas Bertenaga Surya, menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDI,JA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpalakan yang berlaku.

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada pIHAK PERTAMA bahwa :1. PERJANJIAN ini ditandatangani oleh wakil pIHAK KEDUA yang berwenang.
2. PIHAK KEDUA cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan

PERJANJIAN ini.
3. PIHAK KEDUA memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang

diperlukan untuk metaksanakan PERJANJIAN selama jangka waktu PERJANJIAN
sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Semua informasi yang tetah atau akan diserahkan ptHAK KEDUA kepada ptHAK
PERTAMA adatah tengkap, benar dan sah.

5. PIHAK KEDI,JA telah mengetahui dan memahami ketentuan PERJANJIAN serta
keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN.

PASAL 1I
SANKSI

Dalam hal ini PIHAK KEDUA tjdak dapat melaksanakan kewajtbannya sebagaimana
dimaksud Pasal l0 PERJANJIAN int, maka PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sankst
tidak terbatas hingga pengembatian dana yang tetah diserahkan.

-5-
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PASAL I2
KEADAAN KAHAR

1. Kecuali terkait kewajiban pembayaran, PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab

atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan
Perjanjian, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA
PIHAK dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu PIHAK ("Keadaan Kahaf).
Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah hal-hal atau kejadian yang
mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan, seperti banjir, gempa bumi, topan/badai, petir
dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemik, perang, perang saudara, huru-hara,
tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan,
blokade, dan pemogokan tetapi tidak termasuk pemogokan oleh tenaga keria PIHAK
KEDUA atau afiliasinya.

2. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara
tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai
dengan bukti pendukung atas adanya Keadaan Kahar (apabila ada).

3. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melakukan usaha terbaik untuk
mengatasi Keadaan Kahar tersebut dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.

4. PIHAK yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui pemberitahuan mengenai
Keadaan Kahar paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat 3

5. Apabila pemberitahuan Keadaan Kahar ditolak oteh PTHAK lainnya, PARA PIHAK akan
meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjaniian ini Jika
pemberitahuan atas Keadaan Kahar tersebut disetuJui oleh PTHAK lainnya, PARA
PIHAK dengan itikad baik akan membuat penyesuaian pelaksanaan perjanjian, dengan
memperhitungkan setiap keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.

6. Jika Keadaan Kahar terus berlangsung dalam waktu 30 (tiga putuh) hari katender,
PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis datam
waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran perjanjian bertaku efektif.

1. Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan disepakati oteh
PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini

2. Setiap penambahan/perubahan terhadap isi PERJANJTAN ini hanya dapat dilakukan
atas persetujuan te(ulis dari PARA PIHAK.

3. Apabila salah satu PIHAK menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam
PERJANJIAN ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap PERJANJIAN ini sepanjang disyaratkan
adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu
PERJANJIAN PARA PIHAK juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk
menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan PERJANJIAN dan/atau pemberian ganti rugi.
1. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri PERJANJIAN secara sepihak tanpa

berkewajiban memberi ganti rugi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut jika:
a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan PERJANJIAN ini.

b. PIHAK KEDUA tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menerima pemberian
bantuan dana sarana dan fasilitas belajar sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Telah dimulainya proses kepailitan, telah dialukannya permohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, pembubaran atau likuidasi terhadap PIHAK
KEOUA.

d Terjadi KEADAAN KAHAR (sebagaimana diatur datam pasat 13 PERJANJTAN ini
yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) harikalender.

2. PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk
setiap waktu secara sepihak memutuskan PERJANJIAN ini dengan pemberitahuan
tertulis kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 7 (tujuh) hari katender sebetum tanggat
putusnya PERJANJIAN.

3. Pemutusan PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bertaku sejak
tanggal surat pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAIT|A atau suatu tanggal lain yang
disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu.

4 Jika terjadi pengakhiran PERJANJIAN, PIHAK KEDUA tetap wajib metaksanakan
seluruh kewajibannya yang telah timbul dan belum disetesaikan pada tanggat putusnya
PERJANJIAN sebagaimana diatur di atas.

PASAL,IS
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

'L PERJANJIAN ini harus diinterpretasikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang
berlaku di Republik lndonesia.

2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang tambul dalam
pelaksanaan PERJANJIAN inimelalui musyawarah terlebih dahutu diselesaikan.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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3. Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam
pelaksanaan PERJANJIAT'I oleh PARA PIHAK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari katender
sejak permasalahan yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu
PIHAK setelah diterrmanya aurat mengenai adanya perselisihan dari salah satu pihak
kepada pihak lainnya.

4. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 16

DOIllISILI HUKUM

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK setuju untuk memilih domisili hukum yang
tetap dan tidak berubah, yajtu di Kantor panitera pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap.

PASAL 17
LAIN-LAIN

1. Ketentuan Tambahan I

a. Segala sesuatu yang tidak cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian
berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAX yang akan dibuat secara
tertulis dalam suatu amandemen/addendum
terpisahkan dari PERJANJTAN ini.

yang akan menjadi bagian tak

2

b. Dalam pelaksanaan PEKERJAAN untuk komitmen pene.apan integritas perusahaan
atas implementasi Good Corporate Governance (cCG) dan Heatah Safety
Security & Envionment (HSSE) untuk menjadi perhatian.
PIHAK KEDUA wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkaif
pelaksanaan PEKERJAAN ini lengkap dan benar sesuai praktek akuntansi yang
lazim. Catatan tersebut walib disimpan sampai pating sedikit 5 (lima) tahun setelah
PERJANJIAN ini berakhir dan ptHAK pERTAiiA atau pihak yang ditunjuk oteh
PIHAX PERTAMA berhak melakukan audit atas catatan_catatan itu dan ptHAK
KEDUA atas biayanya sendiri, wajib untuk menyediakan informasi, bantuan dan
akses yang diperlukan.

Keberlakuan Sebagian perlanjlan
Dalam hal salah satu ketentuan atau lebih dalam pERJANJIAN ini dibatalkan.
dinyatakan tidak sah, dinyatakan tidak berlaku, atau dapat ditaksanakan berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku, maka PARA ptHAK setuju bahwa keabsahan ketentuan
lainnya dalam PERJANJIAN ini tidak akan terpengaruh, tetap berlaku, tetap mengakat
serta dapat dilaksanakan oteh PARA PIHAK dengan itikad baik akan metakukan
negosiasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan i egal, tidak sah, tidak bertaku

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

l/

8-

I



o \

,, PERTAilINA

atau tidak dapat dilaksanakan itu dengan ketentuan lain yang tetap sesuai dengan
maksud dari ketentuan semula.

3. Kesepakatan Sebelum Perjanjian ini menggantikan dokumen-dokumen, kesepakatan-
kesepakatan dan perikatan-perikatan dalam bentuk apapun yang telah dibuat oteh
PARA PIHAX sebelumnya terkait hal-hatyang bertentangan dengan PERJANJIAN ini.

4. Lampiran PERJANJIAN ini merupakan satu kesatuan dari PERJANJTAN ini yang tidak
terpisahkan. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan ini dari ketentuan-ketentuan
dalam PERJANJIAN dengan Lampiran, maka ketentuan-ketentuan dalam
PERJANJIAN yang berlaku.

PASAL ,'8

PERWAKILAN PARA PIHAK

1

2

PIHAK PERTAMA menunjuk unit lUtanager Comm, Ret, & CSR RU tV sebagai wakit
PIHAK PERTA A dan diberi kewenangan untuk monitoring pemeriksaan fisik serta
melakukan verifikasi atas laporan progress PEKERJAAN dan dokumen permohonan
pembayaran dengan dokumen tengkap dan benar PIHAK KEDUA sebagaimana
drmaksud dalam PasatT PERJANJIAN rni.
PIHAK KEDUA menunjuk Ketua Umum sebagai wakit PIHAK KEDUA yang diberikan
wewenang penuh oleh PIHAX KEDUA untuk memberikan penjelasan atas petaksanaan
kegiatan dimaksud Pasal 1 dan menyiapkan laporan tentang pemanfaatan pemberian
bantuan dana PIHAK pERTAMA kepada ptHAK KEDUA.

Selain dari pada laporan progress pelaksaaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat(1) dan ayat (2), P|HAK KEDUA harus menyampaikan raporan atas peraksanaan kegiatan
dimaksud Pasal (1)PERJANJTAN kepada ptHAK pERTA]U|A, yakni berupa.
1. Laporan penggunaan dana dari ptHAK KEDUA kepada ptUX pgiflUa yang harus

disampaikan terhitung sejak tanggar penyerahan dana perbaikan dan pemeriharaan
Lampu Lalu Lintas Bertenaga Surya, dari ptHAX KEDUA kepada ptHAK pERTAMA.

PASAL ,I9

LAPORAN

PASAL 20
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA pIHAK sehubungan dengan
pelaksanaan PERJANJIAN ini akan dilakukan secara tertulis dan dian-ggap tetatr
disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertaitanda terima

1

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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2. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTA A : PT.Psrtamina (Persero)
Refinery Unit lV Cilacap
Unit Jtlanager Comm, Rel, & CSR RU lV
Jl. MT Haryono No.77 Lomanis Cilacap
Telp (0282) 508937

PIHAK XEDUA : Politoknik l,logeriCitacap
Jl. Dr.Soetomo No.'1 Kelelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap
Selatan Kab.Cilacap
Tetp. (0282) 533329

Demikian Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani dengan iktikad baik oteh PARA
PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat sebagaimana disebutkan pada
awal Perjanjian ini, aslinya dibuat datam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup, masing_
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT Pertamina (Persero)

PIHAK KEOUA
ikNegeri Cilacap

ERTAM'

Hatim llwan
Unil Manager Comm, Ret & CSR RU lV

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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