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(4) PIHAK KEDUA mempUIIJlai kewajiban sebllgai be:rikut : 

a. ~ · barang - · barang yang . dipesan oleh PIHAK 
KESATIJ secara lengkap dengan ja:minan barang yang baik dan baru, 
serta sesuai deng.an kondisi. jenis, rmrtu, ·sifat dan jurnls'b barang 
yBDgdipesan. 

b. MelaJmlarn peme]iharaan secara rutin clan berkaJa 1erliadap mesin 
Hemodielisa dan Mesin RO MeJakukan uji funga clan basil laji fungsi 

berupa sertilikatkepada PIHAK KESA1U setiap rso kali tin™"'<!o; 
c. Memheti jamirvrn pemeliharaan clan perbaikan mesin hemooialisis 

rutin sesuei clenganJampiran Ill 
d. PlHAK KEDUA ~ ~ ~ teknisi~ tetampil 

untuk memberi pe]atihan ~ operator yang diturijuk oleh rumah 
sakit clan m.ermvat secara r, berlmla agar mesin berrvxtialisa. dan 
mesin warer treatJnent RO yang digunakan selaiu dalaro kondisi siap 
pakai melayani pasien. hemodialisa. 

e. Mendamngkan telmisi dalarn waktu 1. x 24 jam setelah pemberitahuan 
apabi1a ada kerumkan aJat melalui teletim dan tertulis; 

f. Memi!tjam]am :mesin cadangan sebiE'F back up dengan ~si 
sajen:is, apeb,'k! terjadi kerusakan mesin yang membutuhka}l perliaikan 
Jebih dari 2 x 24 .jam dan mendapatkan mesin pengganti dengan 
spesffikasi sejenis dan disetujuiPJHAKKE~1U; 

g. Menjarnin ~saediaan suku cadang Mesin hemodialisis 
b. Melalmkan upgrade slat dengan spesifikas:i yang lebih tinggi apabila 

dibutuhkau clan dieetui ' PIHAK KESA'IU· !JUl • . 
i. Memheti pendampi:ngan kepada PJHAK KESA'IU untuk tena~ Peralvat 

clml,'81 opersional Hcmodialisis seJama 1 rninggu; 
j. Jika terjadi kekosoJJgan Barang Habis l'akai, Wajib untuk ~ 

dengan barang yang setara clan bisa digunakan sP~ Pelayanan 
Hemcxtialisa di Rumah Sakit .. Hj. Anna~ temp dapat beijalan 
seha~TTVIDB mestin;ya. . 

'· . k. Memheti Kuajungan rutm Teknis kepada ~ KESA1U setiap 2 
rninggu sekali; 

· l Memheti pe.awatan . Mesin Water treatment Reverse 
Osmosiasesuai dengan Lampiran m. , 

m. Wajib untuk melakukan . pertaikan . (maintenance) clan ka.b.brasi 
slat Hemodialisa direm tkan di RSUD Hi, Anna Lasmanah ,yang pa J . 
~ den!l1m cara melakukan kalibrasi seluruh mesin HD; 
roioiroal 6 buJan sekali 

n. Wajib untnk meJakukan 'pemeriksaan : water trea1metrt yang 
diternpatlran di RSUD Hj. Anna Jasmanab Baaja:megara, df:08m cara 
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(1) · PIHAK KESAnJ bersama ini menyatakan, menjamin dan berjaaji 
kepada PIHAK KEDUA sebagai beriku.t: . 

a. PIHAK KESATU mempueyai bale secara hukum dan kekuasaan, 
otornas yang diperlukan untuk menandatangani,· melaksanakan 
dan menyerab.k,an perjanjian ini dan untuk melak:sanakan 
kewajiban PfHAK KESATU sepenuhnya ~kanperjanjian ini 
Perjanjiana ini dilaksanakan sebagairnana mestinya seeara sah dan 
diserahkan oleh PIHAK KESATU yang,m°eru~ kewajiban P1HAK 
KESA1V yang sab serta mengikat secara hukum; 

b. PIHAK KESAtu . mempunyai semua perijinan yang diterbitkan 
oleb otoritas Indonesia yang memberi hak kepada PIHAK .KESATU 
untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan mesin dan atau 
consumable HD set; 

c. Pelaksanaan, penyeraban dan kinerja perjanjian ini sebagaimana 
yang tlimaksudkan dalam perjartjian ini tidak akan : 
i Menyebabkan PIHAK KESATU melanggar setiap perik:a.tan 

<Ian atau perjanjian lainnya dirnana PIHAK KESATU menjadi 
suatu pihak; dan 

BABV 
PERNYATAAN DAN JAMINAN .. 

Pasal 5 

melakukan ~labair{water treatment) AAMl mi11i111a) 6 bulan 
sekali 

o, Apebila 1erjadi kerusakan Mesin .Hemodiatisa dan atau Mesj.n Water 
Treatment se~ akibrt Jrelalaian PIHAK KEDUA, maka sega)a biaya 
peri:laikan clan peoggantiim yang timbul akan dibebmkan kepada 
PJHAKKEOUA 

p. Mematubidan memabami ~ program PMKP, serta K3RS. 
q. Mendukung pe)attban untukr~dokter spesi!>lis ~ dalatn clokter 

umum den ~ untuk mendapatlam sertifikat keabtian sesuai 
kebutuhan dan berkesiryambun~ (Bi.a.ya pendaftran pelanban) serta 
kegi.ahm ilmiah dari PRENEFRI/IPDI; , 

r. Pl:HAK KEDUA sanggup memberikan support Renovasi·di Ruang 
Hetnodialisa sesuai dengan denah aa:n_ atau BQ ( Bill Of Quanticy ) 
yang telah disepakati_ oleh PARA PIHAK dan selain dari support 
yang dnnaksud ·pa.cla ayat ini, biczya - biaya tambaban atau biaya 
lainnya menjadi tanggungan PIHAK KESATU. 

s. Mematuhi dan memahami regulasi, program PMXP, serta K3RS. 
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[3) PIH.AK .KEDUA lDelljamin peml'Mll8n untuk Disposable Haerondialisa Set 
oleh PIH.AK KESATU akan diserahkan seJarobat - Jambatnya dslmn jaJ:igka. 
waktu 7 (Tujuh) hari kerja set.elah Surat Pesanan diterima oleh PlHAK 
KEDUA dibuktikan dengan adanya Serita Acara Serah Terima Banmg. 

(2) PIHAK KEDUA bersama ini menyatakan, menjarnin clan berjanji kepada 
PIHAK KESATU sebagai berikut : . 
a. PIHAK KEDUA adalab peVJ1lik yang syah atas mesin. dan 

sepenubnya berhak untuk merninjamkan mesin kepada PiHAK 

KESATU berdasarkan perjanjian nu dan bahwa PIHAK KESATU 
tidak menanggung ~bila ada tuntutan dari pibak Jain terkait 
kepemilikan mesin tersebut; , . · 

b. PIHAK 'KEDUA mempunyai semua perjanjian yang clit.erbitkan 
oleh otoritas Tndon{lsia yang memberi hak ~da. PIHAK KEDOA 
untuk rnernibld, mexzyimpan, m~, menya]urkan, 
menga)iba:kao, memmj11rnkan mesin hemodialisis; 

c, Setiap pernyatan, jaminan dan janji YQll8 dibuat PIHAK KEDUA, 
ada)ab benar dan tepat adanya serta benar den tepat da)am 
rnat.eriil sejak . tanggal perjanjian ini. Tidak ada fata rnatril sejak 
tangga1 perjanjian ini. Tidak ada falcta materul yang telah dibapus 
yang akan menjadikan setiap penyataan, jarninao atau jaaji 
berdasarkan perjanjian nu nienjadi sesuatu ,Yang rnenyesatkan 
atau tidak benar ataupun salab 

ii Melanggar setiap permtah, putusan, ketetapan, putnsan 
sela at.au penet.apan ~p badan _peradiiai:t, arbit.as atau 
lembag,i pemerintahan 'atau lembaga hukum terhadap yang 

' meng,l<at PfHAK KESATU. 
. d. Setiap pemyat.a.an, jaminan dan janji yang dibuat PIHAK 

KESATU, adalab ~ dan tepat adanya serta benar clan tepat 
r 

dalarn materiil sejak tanggaI perjanjian ini. Tidak ada fakta 
materiil yang telah .dibapus yang akan menjadilran setiap 
pemyataan, jarninan atau janji beI'dasarkan perjanjian ini 
menjadi eesuatu yang menyesatkan, atau tidak benar ataupun 
salab. 



(3) 

Kerjasaroa ini 

(l) Status Mesin, Consumable HD set PARA PIHAK tidal< menyalurkan, 
meminjarn]am, menyewakan, atau menjual mesin dan atau 
consumable HD set kepada pibak ketiga yang pa.tut diduga bahwa 
pihak tersebut akan menggunakan mesin dan/ atau Consumable HD 
set untuk kegiatan yang d.ilarang oleh hukum Indonesia, namun 
tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan, 
merancang, memproduksi, rni;nyim.pan, atau .mengg\Ulakan . sei:tjata 
atau keadanmn pembewa . ~jata .un~ melakukan tindak 
pidana terorisme ~~ Y1U1g · · ~tur didalaro Undang 
undang Republik Indonesia Nomor 15 ·Tahun 2003 tentang 
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor l 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisroe 
menjadi Undang-Undang; atau untuk membuat senjata k:imj.a; 

(2) Semua hak dan kewajiban PARA PlHAK berdasarkan perjanjian 
kerjasaroa · rm berlkut peruba.han, perpanjangan dan 
pembaharuannya yang timbul dikemudian hari tidak akan berakhir 
ksrena. PARA PIHAK habis periode masa jabannya atau alih tugas 
atau karena seba.b-sebab lain, Perjanjian Kerjasama ini akan tetap 
berlanjut serta harus ditaati oleli PARA PIHAK; 
Adanya Foroe Majeure harus selalu difetapkan atau disetajui dan 
dilengkapi de:ngan keterangan dari Instansi yang berwenang atau 
keterangan dari media massa.. Pihak yang tidak dapat melaksanakan 
kewajibannya karena tirobulnya Force M.ajeure tersebut hams segera 
memberitahukan eecara tertulis kepada pihak lainnya selambat- 
Jambatnya 7 (tajuh) hari setelah .kejaclian. 
Hal-hal lain yang belum rdiatur atau · belum cukup diatur 
dengan Perjaqjian ·Kerjasaroa 'lni, akan diatut' kemudian oleh PARA 
PIHAK dalaro Perjanjian Tambaban (Addendl:mJ) yang merupakan 
satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian 

• 

(4) 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN YANG DIPERLUKAN 

Pasal6 ·• 

. . 
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PIHAKI PIHAKll 
~~ ft 

021 -9333007 No.Fax 

021 - 6336622 No. Telp 

Jalan Oi:gah Mada No: 3 - 5, PerkanttJtim Duta 
Merlin Blok C - 58, JakanaPusat 

Pl'. SINAR RODA UTAMA AlarnatPIHAK KEDUA: 

ContactPerson. : 0852 9179 5794 

rsu~mnjameg,arakab.go.id Email 

0286-;592462 
,·. 

No:Fax 

· 0286-591464. No.Telp 

RSUD Flj. Anna Iasroaoab Bartjamegara Alamat PlHAK KESAn.r 
adalab : 
Alamat dan nomor telp, faksimili clan swat eJekt:ronik dari Para Pihak 

(2) Dalam hal kepent:ingan rnendesak (pe]a;yanan ~) mal!a 
pemberitahuan dape.t diJakukan per telepon. Dan daJarn waktu 1 x 24 
jam dari pemberitahuan tersebut diJengkapi dengan swat tertulis 

b. Diserabkan secara tidak langsung atau dikirim melalui pos, laksnmli 
dan email : 

a. Ditl.tjulam secara Langstmg kepada·alamat pene1ima seme,rirnaoa 
dimaksud da1am ayat ini. ' 

bentuk tertuJis 
, . 

,(1) Segala pemberitabuan harus diJakukan daJarn 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

BAB VII 
KOMUNIKASI 

Pasal7 
' 
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a. Pelaksanaan kegiatazi: 
b. Permasalahan yang muncul selama periode 1 tahun, . . 

(3) Materi evaluasi terdiri dari ! 

(1) PARA PIHAK akan rnengadakan evaluasi pada 1 (satu] 
tahun pertama. dan atas persetujuan para pihak 
evaluasi berikutnya dilakukan setiap setahun sekali. 

(2) Apabila dalam periode 1 (satu) tahun, terdapat hal-hal 
yang dianggap mendesak maka Para Pihak akan 
mengadakan evaluasi Iuar biasa. 

BAB IX 
EVALUASI 

Pasal9 

BAB VIII 

·MASA PltRJANJ!AN ·. 

Pasal8 
(1) Perjanjian ini berlaku sam.J)lrl dengan masa kerjasarna 5 (lima) 

tahun dan atau sampai dengan target 6:000 tindakan per mesin, 
sejak ditandatanganin kesepakatan perjanjian kerjasama ini 

(2) Apabila sampai dengan 'berakhirnya masa perjaajian target belum 
tereapai, maka perjanjian · clipe~jin,g secara otomatis sampai 
target tercapai; . 

(3) 6 (enam) bulan sebelum masa berakhimya perjanjian ke.rjasama 
PARA PIHAK atau masing - rn:asing PIHAK telah menyampaikan 
maksud dan tujuan untuk perpaniangan Perjanjian Kerjasama dan 
apabila tidak ada pemberitahuan dan atau keberatan dari PARA 
PIHAK dan oleh karena satu hal dan lain hal Perjaajian Kerjasama 
ini belum diperpaqjang, maka PARA PIHAK sepakat bahwa 
Perjanjian ini secara otomatis tetap berlaku sampai perjanjian baru 
ditaru:larangani 

(4) Dalam masa 'F'erpanjangan Perjaqjian Kerjasaroa sementara 
sebagairnana yang dirnaksud 1pada Pasal. 8 ayat 2 ·diatas, PlHAK 
KESATU tetap berkewajiba:ni untuk . membayar kepada PlHAK 
KEDUA dengan harga sesuai.yang dicantnrolran dalam tagihan yang 
didasarkan _pada order PlHAK'KESATU. 
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AtasNama 
Rekerl.ing Nomoi: 

Bank · Negara Indonesia (BNI) Cabang Roa 
Ma]aka Jakarta ' 
Pr. SINAR RODA·UTAMA 
000 943'4 360 

PIHAKKEDUA 
Bank 

(4) Se.1uruh biaya - bis.ya akan dibayarlam · PlHAK. .KESA'IU dalam mata 
u.ang Indonesia Rupiah yang dikirim ke rekeoing Bank kepeda. · PIHAK 
KEDUAyang teJab ditentu1am <Jenw,n .ketentuan ~i berikut: . 
PIHAK KESA'IU . 
Bank Bank Jateng Cabang Baojamegara 
Atas Nam.a RSUD Hj. Anna Lasmanaha 
Rekeni.ng Nomor l.013.0021246 · 

(3) PIHAK KESATU akan ~ pembayaran lrepada PIHAK KEDUA 
menurut masing - masing faktur pembayaran yang dlterti.tkan oleh 
PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling .lanibat 30 (Tiga. Pl:duh) hari 
setelab barang difeliroa dengan baik, lrepada PIHAK KESA1U.· 

.. 
(2) Biaya - . biaya sebaaaunana ·.tertulis dalam la11q1i1an Kesepakatan 

'· . 
Perjanjian Kerjasama t;id.ak bersifat te!ap clan ~t berubah. PIHAK 
KEDUA berhak untuk me1akukan peninjauan Jrembali temadap blaya - 
blaya yang tercantum pada l&111pilan Kesepakatan Perjanjian Kerjasarna 
setiap tahtnm;ya atau dalaro hal. terdapat per111i11J:aan umrade PeraJatan 
atau Penambaban Consumables_dariPIHAK'KESATU. 

(1) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa PIH.tW; KESA'IU akan melakukan 
pembayaran 1repada ~ KEDUA atas setiap Consumables yang 
di"beli PIHAK KESA'IU dari PIHAK KEDUA. 

BABX 
PEMBAYARAN 

Pasal 10 

· .. 

(4) Apabila pada masa evaluasi PARA PlHAK tidak mencapai 
' kesepaka:tan maka para pihak. akan mengadakan 

pertemuan clan berusaha dengan itikad baik membuat 
. kesepakatan secara tertulis untuk memperbaiki' kondisi 
tersebut. 
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(2) Fore Majeure atau keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalab 
peristiwa yang terjadi diluarkekuasaan dari PARA PIHAK (dan/atau 
basil dari peristiwa itu) diantara.nya adalah Kebakaran, tersambar 
petir, Jedakan, kejatuhen pesawat terbang, kerusuhan, pemogokan, 
kejahatan, huru-hara, terorisme dan sa.botse, perang {terduga 
ataupun.yang tidak terduga) akibat dari keputusan Pemerintah Pusat 
atau setempat, angin, taufan, · badai, banjir, gem.pa bumi, tanah 
longsor, erosi/abrosi, penuriiean tanah, tinpakan pemerintah da]am 
bidang moneter yang mengguncangkan lredidupan perekonornian dan 
lain-lain yang timbul di luar ke1ruasaaan PARA PlHAK dalam 
Perjanji.an ini; 

(1) Salah satu P1HAK daiarn ·Perjanji.an mi tidak.dapat menunrut PlHAK 
J.airinya untuk melaksanakah atau memenubi ketentuan 
ketentuan Perjanji.an mi atau mengangg#lp pihak Iainnya telah 
melanggar Perjanji.an ini 1?-ena. adanya Foree Majeure; 

BAB XI 
FOReE MAJEUR 

·• 
Pasa111 

(7) Terkait dengan kewajiban pei:nbzyaran · sebar;rirmroa dimaksnd pada 
angka 3 di a1as, wajib dilakukan tepat waktu oleh PIH.AK KESATU 
kepada P1HAK KEDUA meskipun terjadi lmmbatan pembayaran dari 
PIHAK KE'IlQA kepada PIHAK KESA.TU tmnasuk namun tidak terbatas 
pada asunmsi, BPJS, ataupun Jembega pembia;yaan laim:!ya yang 
bekerja sama dengan PIHAK KESATU. 

' {6) Bahwa apa.bila. sampai dengan 60 (enam pu}.uh) hari atau 2 (dua) 
bu.Ian berturut-turut PIHAK KESATU tiqak melakukan lrewajiban 
pernba,yanmnya kepada PIHAI{ KEDU,<\ rnaka P1HAK. KEDUA berbak 
mengbes II ikan pesokan atau ~ ba'rang kepada PIHAK KESATU 
sa1111ei dengan PJHAK KESATU melunasi. kewaj~ kepada PlHAK 
KEDUA, serta PlHAK KEDUA akan rnembenlom Surat Peringatan 
Terakbir kepada P1HAK KESA'.iU. . 

(S) Apabila terjadi kl!terlambatmJ. pelunasan pembayaran yang ctlaJmkan 
oleh PIH.AK KESATU seperti pad.a PasaJ. - lCla.yat 3 maka PIHAK 

KESATU akan dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu) permit untuk 
setiap bari ~dan denw,n rnaksirnaJ 5 %(1ima} persen. 



... 

(1) Bila PlHAK KESATU. merobata)kan Perjanjian Kerjasama secara 
sepihak sebelum berakhirnya masa ~jian ini, roaka PIHAK 
KESAW wajib membayar ganti rugi secara- seketika dan langsung 
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(4) Ape.bila perselfsiban atau perbedaan pe:ndapat tersebut tidak dapat 
diseles-ilam secara musyawarah 'dalatn perioi:le 30 (ti&a puluh) hari, 
maka para pihak sepakat untuk menye]esaikan perse1isihan tersebut 
kepada arbi:trase yang mengi"Jrat· berdal38rlam pera.turan. arbitrase dari 
Badan Arbitmse Nasional Indonesia ( BANl ) dengan arbitm yang 
clitunjuk berdasarkan peraturan arbitrase BANI. 

PIHAK II 

( 1) Tidak satu pun dalaro perjaJ:tjian iDi de.pat m~ tuntutan di 
Pengadilan (kEcuali tuntu1an di penga,lan untuk mendapat.kan putussn 
sela) berkenaan dengan suatu perselisihan yang timbul clari atau yang 
bemubungan dengim perjan.iian mi kecuali 8Plbila suatu pihak telah 
m.emenuhi pasal iDi; 

(2) Suatu Pihak yang mengaku bahwa suatu pem:lisihan telah terjadi 
harus memberitahukan kepe4 p:ihak lain dengan memberitabukan 
sec:ara tertulis. ' . 

(3) Bila timbul perle-'Aan ~da~ atau perse1is:ihan aDtara kedua belah 
pihak roengeoai perjanjian ini, maka Kl):DUA BELAH PillAK sepakat 
~akanrnengu-tamakancaramusyawarah. 

BABXIl 

PENYELESAIAN 

PERSEUSIHAN 

Pasal 12 

(3) Adanya Force Majeure harus selalu ditetapkan atau disetajui dan 
dilengkapi i:iengan ~ dari Instansi yang· berwerumg atau 
keterangan dari media massa. .J'ihak yang t:idak dapat melaksanakan 
kewajibannya kareria timbulnya Force Majeu~ tersebut harus segera 
memberitahukan secara teJ;tulis kepada pihak lainnya selambat 
lambatnya. 7 (tltjuh) hari setelah kejadian .. 
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Terkait hal - hal yang belum. ttirtuang daJam • kesepakatan ~ 
kerjasama ini atau perubahan terb4dap kesepaka1an ~ kerjasama 
ini akan dituangkan di dalarn addendum. yang meitjatti satu kesatuan di 

· dalarn perjanjian ini, yang akan dibuat secara tertuJis dan baru dian8'fi'p 
sah jika telah disepakati dan dibindan1>m£fitri oleh kedua belah pibak. 

(3) Untuk mengakhlri Per;Janji.an .ini PARA PIHAK akan 
mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang - 
Undang Hukwn Perdata, Oleh karenanya pengakhiran perjanjian 
.ini tidak diperlakukan suatu · keputusan atau penetapan dari J' 
pengadilan negeri. 

(2) Bila PIHAK KEDUA membatalkanPerjanjian Kerjasauiasecara 
sep:ihak sebelum berakhimya ma.sa perjanjian ini, roaka PIHAK 
KEDUA harus men~ kerugian PIHAK KESATU secara 
sek.etika dan langsWQg dengan tetap menjaIJ;lin pasokan Hemodialisa 
set sesuai pesanan atau PO Pihak Pertaina kepada Pihak Kedua 

,t 1 I ' 

untuk kelancaran pemberian pelayaDan cuci darah di Rumah 
' Sakit Umum Daerah Hj. Aqna Laemanah Banjamegara sampai 

terjalinnya Perjanjian Kerjasarna antara PIH.AK PERT.AMA dengan 
Pihs.k yang lain dengan masa tenggang waktu rnaksiroal 3 (tiga) 
bulan. 

BAB XIV 

ADDENDUM 

Pasal 14 

kepada PIHAK KEDUA sebesar basil perhitungan PIHAK 
KEDUA sebagai pengganti .investasi seperti Mes.in Hemodialisa 
dan atau Water Treatment Unit dan atau renovasi oleh PIHAK 
KEDUA. Selain ganti rugi diatas, mes.in Hemodalisa dan mesin 
Water Treatm~t y~ KSO-nya dibatalkan tersebut, tetap. menjadi 
milik PlHAK KEDUA. Ketentuan ini berlaku pada saat PIHAK 
KESATU menyatakan pembatalan, 

i. 

.. 



i. 

• ,, 

. PillAK KEDUA 

(3) Kesepakauin Perjaajian ini ~ sah/berlaku ~ 
oleh Kedua Belah Pihak pada waktu dan tempat yang sema, yaitu 2 
(dua) rangk:ap Asli dan masing- masing berma:terai cukup. ,, 

~2) Kesepalratan Perjanjian ini. dibuat daJarn nmgkap 2(dua) dan 
ditandarangani dalam keadaan pikiran sadar/sehat/oormal oleh 
Kedua Belah Pihak tanpa paksaan serta dengan itikad baik. Kedua 
Belah Pfuak akan rnernatnbi clan i:nentaati semua ketenttlan - 
ketentuan yang remmtum dalarn Kerjasama iDi. Apab\la salah. satu 
~ t:idak roematn}n/mentaati J.retentuan - ·ketentuan yang tercantum 
dalaro Perjaitjia:n K;erjaSllp]a ini, maka hal tersebut roem,bukj,lran 
bahwa PIHAK yang bersangkutan tidak beritilrad baik dan tidak 
mematuhi/mentaati ketentuan PerjanjianKerjasamaini. 

(1) Perjanjian ini dlouat dan ditandatangani dalam rangka.p 2 (dua) 
yang sama bunyinya clan mempunyai kekuatan hukum t.etap yang 
sama serta masing- rnas:if\g dibubuhi .materai yang cukup, 
selanjutnya guna dj.patuhi dari dilaksanakan dengan itikad baik, 

; 
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