
PERJANJIAN KERJA SAMA 

ANTARA 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DENGAN 

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN 
UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME 

NOMOR : HK.201/I/12/ITJEN-2017 

NOMOR : NK-107/PPATK/06/2017 

Pada hari ini, Jumat tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas (09-
06-2017), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 

WAHJU SATRIO UTOMO 

DIAN EDIANA RAE 

Inspektur Jenderal Kementerian 
Perhubungan, dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Kementerian 
Perhubungan berdasarkan Surat Kuasa 
Menteri Perhubungan Nomor 	 
tanggal 	yang berkedudukan dan 
berkantor di Jalan Medan Merdeka 
Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, yang 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan 
Analisis 	Transaksi 	Keuangan 
(PPATK), dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama PPATK berdasarkan 
Surat 	Kuasa 	Nomor 	SK- 
3/1.02/PPATK/06/2017 	yang 
berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda 
No. 35 Jakarta Pusat 10120, untuk 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut 
sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. bahwa pada tanggal 	, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama 
antara Kementerian Perhubungan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan tentang Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, 
Nomor 	dan Nomor 	, 

b. bahwa dalam efektifitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu disusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan 
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama, 
sebagai acuan bagi PARA PIHAK untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan 
tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk 
mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

BAB I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 1 

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka untuk 
mewujudkan efektifitas pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dilakukan 
oleh PARA PIHAK dalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan 
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK. 

BAB II 
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA 

Pasal 2 

Ruang Iingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: 

a. pertukaran data dan informasi terkait dengan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan 
terorisme, termasuk data kepemilikan sarana transportasi dan integritas 
Aparatur Sipil Negara (ASN); 

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana 
pendanaan terorisme; 
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c. pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan masalah yang terkait 
dengan tindak pindana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan 
terorisme; dan 

d. penelitian dan pengembangan, melakukan penelitian atau riset termasuk tidak 
terbatas pada tipologi, modus operandi, penyalahgunaan wewenang dan/atau 
penyimpangan tindak pindana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan 
terorisme. 

BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

Pasal 3 

(1) Hak PIHAK PERTAMA: 

a. Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK 
PERTAMA yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan 
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak memperoleh informasi dari 
PIHAK KEDUA. 

b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan balk atas 
dasar inisiatif PIHAK KEDUA atau atas dasar permintaan tertulis dari 
PIHAK PERTAMA. 

c. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

1) informasi mengenai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang 
dan/atau tindak pidana pendanaan terosime di bidang perhubungan; 

2) pengawasan di Iingkungan PIHAK PERTAMA terkait dengan adanya 
dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau penyimpangan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berindikasi tindak 
pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; 

3) peningkatan pengawasan dalam rangka mewujudkan Aparatur 
Negara yang berintegritas, akuntabel dan transparan khususnya di 
Iingkungan PIHAK PERTAMA; dan/atau 

4) informasi lain sesuai dengan perkembangan dan ketersediaan data 
pada PIHAK KEDUA dan yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA. 

d. PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk 
melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana 
pendanaan terorisme kepada pejabat/pegawai di Iingkungan PIHAK 
PERTAMA dan pemangku kepentingan. 
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e. PIHAK PERTAMA berhak memanfaatkan sarana dan prasarana yang 
dimiliki PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 
kompetensi sumber daya manusia PIHAK PERTAMA dan/atau 
pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. 

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA: 

a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia 
secara bersama-sama dapat melakukan pendidikan dan pelatihan dalam 
rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

b. Melakukan pendidikan dan pelatihan secara mandiri dan dapat 
mengikutsertakan pegawai dari PIHAK PERTAMA dan/atau pegawai dari 
PIHAK KEDUA. 

c. Memenuhi permintaan Kerjasama yang diminta oleh PIHAK KEDUA 
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini; 

d. Pemenuhan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan sesuai persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama ini. 

e. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan 
hanya dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan maksud 
dan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan informasi. 

f. Tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan 
kepada pihak lain atas informasi yang diterimanya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan tertulis dari pemberi 
informasi. 

g. Bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan 
informasi yang dipertukarkan. 

h. Wajib memberikan umpan balik kepada PIHAK KEDUA atas 
penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), baik 
secara tertulis melalui media elektronik maupun non elektronik. 

i. Wajib menjaga kerahasiaan umpan balik yang diberikan. 

(3) Hak PIHAK KEDUA: 

a. Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, PIHAK 
KEDUA yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK 
KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak memperoleh informasi dari PIHAK 
PERTAMA. 

b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan balk atas 
dasar inisiatif PIHAK PERTAMA atau atas dasar permintaan tertulis dari 
PIHAK KEDUA. 

c. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

1) kepemilikan kapal, pesawat udara dan helikopter; 
2) informasi mengenai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang 

dan/atau tindak pidana pendanaan teroris di bidang perhubungan; 
3) pengawasan di Iingkungan PIHAK PERTAMA terkait dengan adanya 

dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau penyimpangan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berindikasi tindak 
pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; 
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4) peningkatan pengawasan dalam rangka mewujudkan Aparatur 
Negara yang berintegritas, akuntabel dan transparan khususnya di 
lingkungan PIHAK PERTAMA; 

5) pemenuhan permintaan informasi dari Financial Intelfigence Unit 
(RU) Negara lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana 
pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; dan/atau 

6) informasi lain sesuai dengan perkembangan dan ketersediaan data 
pada PIHAK PERTAMA dan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA. 

d. PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan sarana dan prasarana yang 
dimiliki PIHAK PERTAMA dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 
kompetensi sumber daya manusia PIHAK KEDUA dan/atau pemangku 
kepentingan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. 

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA: 

a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia 
PIHAK KEDUA secara bersama-sama dapat melakukan pendidikan dan 
pelatihan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang. 

b. Melakukan pendidikan dan pelatihan secara mandiri, dapat 
mengikutsertakan pegawai dari PIHAK KEDUA dan/atau pegawai dari 
PIHAK PERTAMA. 

c. Memenuhi permintaan Kerjasama yang diminta oleh salah satu pihak 
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini. 

d. Pemenuhan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dilakukan sesuai persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama ini. 

e. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat rahasia dan 
hanya dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan maksud dan 
tujuan yang tercantum dalam surat permintaan informasi. 

f. Tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan 
kepada pihak lain atas informasi yang diterimanya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), tanpa persetujuan tertulis dari pemberi 
informasi. 

g. Bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan 
informasi yang dipertukarkan. 

h. Memberikan umpan batik atas penyampaian informasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), balk secara tertulis melalui media elektronik 
maupun non elektronik. 

i. Wajib menjaga kerahasiaan umpan batik yang diberikan. 

Pasal 4 

(1) Dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana 
pendanaan terorisme, PIHAK KEDUA melakukan penelitian atau riset. 

(2) Dalam pelaksanaan penelitian atau riset sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), PIHAK KEDUA berhak mendapatkan, data dan/atau informasi yang 
dibutuhkan dari PIHAK PERTAAMA sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. 
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(3) Hasil penelitian atau riset dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PARA 
PIHAK. 

Pasal 5 

PARA PIHAK sating memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam 
rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia 
dan/atau pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. 

BAB IV 
TATA CARA PELAKSANAAN PERMINTAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI 

Bagian Kesatu 
Permintaan Informasi 

Pasal 6 

(1) Permintaan informasi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh 
Kepala PPATK atau Menteri Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Permintaan informasi memuat penjelasan mengenai maksud, tujuan 
penggunaan dan rincian informasi yang diperlukan. 

(3) Permintaan informasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA 
ditujukan kepada Kepala PPATK cq. Deputi yang membawahi bidang tugas 
pemberantasan PPATK. 

(4) Permintaan informasi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA 
ditujukan kepada Menteri Perhubungan cq. Inspektur Jenderal. 

Bagian Kedua 
Penyampaian Informasi 

Pasal 7 

(1) Penyampaian informasi dilakukan melalui: 
a. surat, dengan melampirkan Compact Disc (CD)lUniversal Serial Bus 

(USB)/media penyimpan Iainnya yang terenkripsi; 

b. fasilitas email terenkripsi yang dikirim dan diterima oleh petugas yang 
telah ditunjuk; atau 

c. pemberian hak akses untuk memperoleh data transaksi yang telah 
disimpan dalam sarana pertukaran informasi yang ditetapkan oleh PARA 
PIHAK. 

(2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan ketersediaan infrastruktur PARA PIHAK. 
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Pasal 8 

(1) Penyampaian informasi melalui surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf a dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan ditujukan kepada 
Kepala PPATK cq. Deputi yang membawahi bidang tugas pemberantasan 
PPATK. 

(2) Penyampaian informasi melalui surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf a, dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan ditujukan kepada 
Menteri Perhubungan cq. Inspektur Jenderal. 

Pasal 9 

Penyampaian informasi melalui fasilitas email terenkripsi 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh 
ditunjuk oleh PARA PIHAK. 

Penyampaian informasi oleh petugas yang ditunjuk oleh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada 
ditunjuk oleh pihak penerima informasi. 

Pasal 10 

sebagaimana 
petugas yang 

PARA PIHAK 
petugas yang 

Penyampaian informasi melalui pemberian hak akses sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas yang 
ditunjuk oleh pihak pemberi informasi. 

Penyampaian informasi oleh petugas yang ditunjuk oleh pihak pemberi 
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada petugas 
yang ditunjuk oleh pihak penerima informasi. 

Bagian Ketiga 
Petugas yang Ditunjuk 

Pasal 11 

(1) Pelaksanaan penerimaan atau penyampaian informasi melalui fasilitas email 
terenkripsi atau pemberian hak akses dilakukan oleh petugas yang ditunjuk 
oleh PARA PIHAK. 

(2) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA menyampaikan secara tertulis 
petugas yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan dan penyampaian 
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal terjadi pergantian petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), PARA PIHAK menyampaikan perubahan tersebut secara 
tertulis. 
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BAB V 
KERAHASIAAN 

Pasal 12 

(1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Sama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya 
dapat digunakan untuk tujuan permintaan informasi berdasarkan Perjanjian 
Kerja Sama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali 
yang telah menjadi milik publik (public domain). 

(2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas penggunaan, keamanan, dan 
kerahasiaan informasi yang diterima. 

(3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau 
mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa 
persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah 
menjadi milik publik (public domain). 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini 
dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

BAB VII 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 14 

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, terdapat perselisihan 
atau ketidaksesuaian pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK 
KEDUA, masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan 
atau ketidaksesuaian pendapat tersebut dengan musyawarah untuk 
mencapai mufakat. 

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, 
maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan 
perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat tersebut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VIII 
EVALUASI 

Pasal 15 

(1) PARA PIHAK melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dalam 
Perjanjian Kerja Sama ini. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

BAB IX 
JANG KA WAKTU 

Pasal 16 

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 
ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK. 

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu 
Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri 
Perjanjian Kerjasama menyampaikan pemberitahuan dan meminta 
persetujuan secara tertulis dari pihak Iainnya. 

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku secara efektif setelah adanya pemberitahuan dari PIHAK Iainnya. 

BAB X 
ADDENDUM 

Pasal 17 

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian 
Kerjasama ini akan diatur Iebih lanjut dalam bentuk Addendum berdasarkan 
kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Perjanjian Kerjasama ini. 

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 	dibuat sebelum 
berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, 

Pasal 18 
KORESPODENSI 

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain dibuat secara tertulis dan 
diserahkan secara langsung, melalui surat pos tercatat atau jasa kurir 
dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak. 
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(2) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut: 

a. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
Cq. Deputi Bidang Pemberantasan 
JI. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120 
Telepon (021) 385 0455 
Faksimili (021) 385 6809, 385 6826 

b. Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Cq. Inspektur Jenderal 
JI. Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 
Telepon (021) 3456919 
Faksimili (021) 3857085 

(3) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), pihak yang berubah nama dan/atau alamat memberitahukan 
perubahan dimaksud kepada pihak lainnya. 

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun 
sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang 
cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang 
mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

8AK KEDUA 
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(2) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut: 

a. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
Cq. Deputi Bidang Pemberantasan 
JI. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120 
Telepon (021) 385 0455 
Faksimili (021) 385 6809, 385 6826 

b. Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Cq. Inspektur Jenderal 
JI. Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 
Telepon (021) 3456919 
Faksimili (021) 3857085 

(3) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), pihak yang berubah nama dan/atau alamat memberitahukan 
perubahan dimaksud kepada pihak lainnya. 

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun 
sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang 
cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang 
mempunyai kekuatan hukum yang sama. 
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(2) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut: 

a. Kepala Pusat Pelaporan ctr: Analisis Transaksi Keuangan 
Cq. Deputi Bidang Pemberantasan 
JI. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120 
Telepon (021) 385 0455 
Faksimili (021) 385 6809, 385 6826 

b. Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Cq. Inspektur Jenderal 
JI. Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 
Telepon (021) 3456919 
Faksimili (021) 3857085 

(3) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), pihak yang berubah nama dan/atau alamat memberitahukan 
perubahan dimaksud kepada pihak lainnya. 

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun 
sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang 
cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang 
mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK PERTAMA 
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