
B A D A N INFORMASI 
G E O S P A S I A L 

NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK T E L E V I S I REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 

TENTANG 

PEMANFAATAN DAN PENYEBARLUASAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL 

Pada hari ini, KAMIS tanggal DUA PULUH LIMA bulan J U L I tahun DUA RIBU 
SEMBILAN BELAS bertempat di BOGOR, yang bertanda tangan di bawah ini: 

I . LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK T E L E V I S I REPUBLIK INDONESIA, 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 2005 
tanggal 18 Maret 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik 
Indonesia, yang berkedudukan di J a l a n Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan, 
Jakar ta , dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Helmy Yahya, selaku 
Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"; dan 

I I . BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, berdasarkan 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, yang berkedudukan di J a l a n Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, 
J a w a Barat dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Hasanuddin Z. Abidin, 
selaku Kepala Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut sebagai 
"PIHAK KEDUA". 

NOMOR: l l /MoU/ l . l /TVRI/2019 
NOMOR: 25.1/KA-BIG/PK.05/7/2019 
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA 
PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan: 

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyiaran Publik bersifat independen, 
netral, dan tidak komersial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan 
informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta 
melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat 
melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi 
geospasial; dan 

c. bahwa PARA PIHAK dapat menggunakan sumber daya tertentu secara 
bersama-sama untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepahaman 
ini ; 

sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

PASAL 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan data dan 
informasi, sarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK 
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan, sehingga diperoleh pelayanan 
informasi yang optimal. 

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya peningkatan pemanfaatan 
dan penyelenggaraan data dan informasi geospasial untuk mendukung 
pembangunan Nasional dan Daerah. 

PASAL 2 
RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 
a. pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk mendukung tugas dan 

fungsi PARA PIHAK berdasarkan sistem timbal balik; 
b. penyebarluasan data dan informasi geospasial dalam rangka mendukung 

pembangunan Nasional dan Daerah; 
c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KESATU di bidang 

pengelolaan data dan informasi geospasial; 
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KEDUA di bidang 

penyiaran dan komunikasi publik; 
e. berbagi pakai data dan informasi geospasial; 
f. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK; dan 
g. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. 
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PASAL 3 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU: 
a. mengolah informasi geospasial yang diberikan oleh PIHAK KEDUA agar 

dapat disosialisasikan kepada masyarakat oleh PIHAK KESATU sesuai 
dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Saran (P3 & 
SPS); dan 

b. menyosialisasikan informasi geospasial yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tanpa mengurangi maupun 
menambahkan dari informasi awal yang telah disampaikan oleh PIHAK 
KEDUA. 

(2) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA: 
a. menyediakan informasi geospasial untuk diolah oleh PIHAK KESATU agar 

dapat disosialisasikan kepada masyarakat; dan 
b. menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang 

dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat disosialisasikan oleh PIHAK 
KESATU kepada masyarakat. 

PASAL 4 
PELAKSANAAN 

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lehih lanjut dalam bentuk 
Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman 
ini . 

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur 
lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan 
kewajiban PARA PIHAK, dan hal lain yang dipandang perlu. 

(3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk waki lnya dalam pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini . 

PASAL 5 
PEMBIAYAAN 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini 
akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh 
PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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PASAL 6 
JANGKA WAKTU 

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung 
sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK. 

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan 
kesepakatan PARA PIHAK. 

(3) Untuk perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini , pihak yang 
ingin memperpanjang atau mengakhiri harus memberitahukan maksud 
tersebut kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya. 

(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila 
ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak 
memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini atau pun 
implementasinya. 

(5) Dalam Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, karena kesepakatan 
PARA PIHAK ataupun karena alasan lain, tidak mempengaruhi hak dan 
kewajiban yang harus diselesaikan PARA PIHAK. 

PASAL 7 
TRANSPARANSI 

Kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepahaman ini akan di laksanakan 
berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, 
transparansi, dan antikorupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PASAL 8 
PERUBAHAN 

(1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota 
Kesepahaman Perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan menjadikan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

(2) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah 
dan peraturan lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam Nota 
Kesepahaman ini akan disepakati bersama melalui Nota Kesepahaman 
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

PASAL9 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Segala perselisihan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan 
Nota Kesepahaman ini diantara PARA PIHAK diselesaikan dengan musyarwarah 
dan mufakat. 
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PASAL 10 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini 
akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara 
tertulis dalam suatu Nota Kesepahaman Perubahan atau Nota Kesepahaman 
Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota 
Kesepahaman ini. 

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 
rangkap 2 (dua) asl i yang masing-masing bermeterai cukup, satu rangkap 
untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya; 

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 
sadar, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dan dengan itikad baik untuk 
dapat dipenuhi PARA PIHAK. 

PASAL 11 
KETENTUAN PENUTUP 

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU 

HASANUDDIN Z. ABIDIN 
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