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Pada hari ini, SENIN tanggal TIGA PULUH bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU 
SEMBILAN BELAS, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

NICKE W I D Y A W A H Direktur Utama Pertamina, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama jabatannya 
serta sah mewakili PT Pertamina (Persero), 
berkedudukan di Ja l an Medan Merdeka Timur 
lA, Jakar ta , selanjutnya disebut PIHAK 
KESATU. 

HASANUDDIN Z. ABIDIN Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal 
ini bertindak untuk dan atas nama Kepala 
Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di 
J a l a n Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, 
J a w a Barat, selanjutnya disebut PIHAK 
KEDUA. 
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut 
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dalam kedudukan dan 
jabatan tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia baik sektor hulu 
maupun hilir dan memiliki (i) aset-aset operasi yang termasuk kategori objek 
vital nasional Strategis (Obvitnas Strategis) yang tersebar di seluruh Wilayah 
Indonesia, termasuk aset operasi yang dikuasai, dioperasikan atau menjadi 
tanggung jawab PIHAK KESATU atau dimiliki, dikuasai, dioperasikan atau 
menjadi tanggung jawab Anak Perusahaan/Afiliasi PIHAK KESATU, (ii) 
keinginan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan memanfaatkan 
data dan informasi geospasial PIHAK KEDUA; 

2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan 

3. bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya kegiatan usaha PIHAK KESATU 
membutuhkan dukungan penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan 
data dan informasi informasi geospasial, 

dengan memperhatikan peraturan sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi 

Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 
2011 tentang Badan Informasi Geospasial; 

4. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi 
Geospasial Nasional; dan 

5. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. 

sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama ini sesuai 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

PASAL 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menginisiasi kerja sama 
penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan informasi geospasial 
untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK. 

(2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi 
PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan, 
pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial Obyek Vital 
Nasional di wilayah PIHAK KESATU. 
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PASAL2 
RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi: 
a. penyelenggaraan data dan informasi geospasial antara lain: 

1) pembangunan basis data dan metadata geospasial; 
2) penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan 
3) penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan tematik. 

b. pembangunan kapasitas penyelenggaraan data dan informasi geospasial 
antara lain: 
1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang informasi 

geospasial; 
2) penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan 

teknologi aplikasinya; dan 
3) pembangunan dan pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Nasional. 

c. berbagi pakai data dan informasi geospasial; 
d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan 

PARA PIHAK; dan 
e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. 

PASAL 3 
PEMBIAYAAN 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama 
ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

PASAL4 
JANGKA WAKTU 

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 
ditandatangani oleh PARA PIHAK yang dapat (i) diperpanjang atas 
kesepakatan PARA PIHAK dan (ii) diakhiri oleh salah satu PIHAK dengan 
pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari sebelum tanggal berakhimya Kesepahaman Bersama ini. 

(2) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena 
permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, maka 
pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi kewajiban 
dan hak masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan 
kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini 
sebelum berakhimya Kesepahaman Bersama. 
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PASAL 5 
PELAKSANAAN 

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk 
Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh wakil masing-masing 
PIHAK yang berwenang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman 
Bersama ini. 

PASAL6 
MONITORING DAN EVALUASI 

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dimonitoring dan dievaluasi 
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara 
bersama-sama oleh PARA PIHAK. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan 
sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Kesepahaman Bersama 
selanjutnya. 

PASAL 7 
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari 
Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama. 

PASAL 8 
KERAHASIAAN 

(1) Masing-masing PIHAK wajib memperlakukan informasi yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebagai informasi bersifat 
rahasia dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan 
dari PIHAK lainnya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: 
a . PARA PIHAK atau salah satu PIHAK diwajibkan mengungkapkannya 

untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 
b. Salah satau PIHAK telah mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya untuk 

mengungkapkannya. 
(3) Ketentuan Kerahasiaan tetap berlaku selama Kesepahaman Bersama ini 

berjalan ataupun ketika Kesepahaman Bersama ini berakhir. 
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PASAL9 
KORESPODENSI DAN KOMUNIKASI 

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan 
korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan 
Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat 
disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK. 

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA 
PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. PIHAK KESATU 

PT PERTAMINA (Persero) 
u.p. Direktur Utama Pertamina 
Ja lan Medan Merdeka Timur lA Jakar ta 10110 
Telepon : 1-500-000 
Surel : pcc@pertamina.com 

b. PIHAK KEDUA 
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 
u.p Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama 
Ja l an Raya Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911 
Telepon : (021) 87908988 
Faksmil i : (021) 87908988 
Surel : info@big.go.id 

PASAL 10 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman 
Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA 
PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

PASAL 11 
TRANSPARANSI 

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, 
keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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PASAL 12 
PERUBAHAN 

Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Kesepahaman 
Bersama Perubahan atau Kesepahaman Bersama Tambahan yang disepakati PARA 
PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama 
ini. 

PASAL 13 
PENUTUP 

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan 
tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup 
yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK KEDUA 

HASANUDDIN Z. ABIDIN 
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