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PT. MEDIA FAJAR KORAN (I{ARTAN FAJAR}
Dengun

UNN'ERSITAS NEGERI MAKASSAR
Tentang

Kontrak Pemesanan kor&fl Harian Fajur

Yang bertanda tangan di bar.r,ah ini masing-masing .

L FAISAL SYAM, l)irektur PT. Media Fajar Koran, berkedudukan di Jalan Urip
Sumohario No. 20 Makassar. Dalarn hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
nama serta sah mervakili PT. Media Fajar Koran (Harian Fajar), selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

2. PROF. DR. H. HUSAIN SYA&I, M.TP Rektcsr (iniversitas Negeri l,{akassar,
berkedudukan dan berkantor di Jl. AP. Fettarani, I\'lakassar. Dalarn hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Makassar, selanjutnya disebut
PIHAK KEDTIA

PIHAK PERTAilLA dan PIHAK KEDL|A (selanjutnya disebut "pttFn pihuk") dan para pihak
krertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahuiu hal-
hal sebagai berikut :

, PIHAK PERTAX{A dengan ini menyatakan menjalin keria sama telhadap PIHAK KEDUA daiam
hal pemesanan Koran Harian Fajar sebanyak 114 eksemplar setiap hari.

/ PIHAK KED{JA dengan ini menyatakan menerima ke{a sama tersebut.

Selaniutnya berdasarkan hal-hal di atas. para pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama
dengan sy-arat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

OBJIK PERJANJIAN
I'IIIAK PERTAMA mengantarkan Koran Harian Fajar setiap hari mulai 1 Desember 2016 sr'd 3 i

Deseinber 201 8.

Pasal2
JANGKA WAKTU KERJA SAIIA

Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun; I Desember 2A16 sampai dengan 3 1 Desember 2018

Pasal3
HARGAi NILAI KERJA SAMA DAN CARA PEMBAYARAN

HargalTarif koran Harian Fajar Rp100.000 x 114 eksemplar: Rpl 1.400.000.
PIIIAX KEDUA akan membayar di depan kepada PIHAK PERTAMA.
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Pasal4
KETENTUAN LAIN

Kerja sama ini hanya berlaku untuk pemesanan koran Harian Fajar setiap hari.
PIHAK XEDUA mendapat perlakuan 'okhusus" dalam hal pemberitaan dan harga khusus
pernuatan iklan.

3. PIHAK KEDL|A membebaskanPIHAI{ PERT'AilL4 dari segala tuntutan hukum yang timbul
dari pelaksanaan perjanjian ini"

4. Semua larnpiran naskah perjanjian ini dibubuhi tanda tangan dari wakil-r,vakil yang sah dari
masing-masing pihak merupakan bagian esensial dan integral dari kerja sama ini.

5. Hal-hal yang beium cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini serta perubahan,

penambahan maupun penggantian terhadap syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalarn
perjanjian ini akan diatur atas kesepakatan para pihak yang akan dituangkan secara tertulis
dan dibubuhi tanda tangan dari wakil-rvakil yang sah dari para pihak.

Pasal 6
PENYELESAT{N

L Perselisihan yang timbul di antara para pihak mengenai dari perjanjian ini dan atau
perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak mengenai perianlian ini akan diselesaikan
secara musyar,varah.

2. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada poin pertama, maka kedua belah pihak sepakat
memilih penyelesaian perselisihan ini dengan rnemilih kediaman hukum yang tetap di
Panitera Pengadilan Negeri Makassar

Demikian surat perjaniian ke{a sama ini dibuat dalarn rangkap 2 (dua), dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Makassar, 30 November 2A16

KEDUA PIHAKTERTAMA
PT. Media Fajar Koran

SY M.TP.
'sitas Negeri Makassar
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