
Surat Perjanjian Kerjasama

Yang bertanda tangan di bar.vah ini:

r Nama ' Mahaflangi 'Arthatianda

rabatan , flgtwor King Par ahita COnru ttan t

Aramat : 5L f\Iha\t(al\\aga ao

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Parahita Consultant selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

II. Nama , Crb Ari,rn{1 J
Jabatan , PR

Alamat ' dedu* A f{J t? h Z

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SeTenline Radio selanjutrya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjargian kerjasama dengan ketentuan

sebagai berikut:

Pasal l
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIFIAK KEDUA sepakat untuk saling membantu dalam segi

promosi dan saling melibatkan pada setiap kegiatan -vang sesuai dengan segmen pasa dari
kedua belah pihak.

Pasal2
BENTUK KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA akan mernberikan fmilitas sebagai berikut:
* Pencantuman logo di seluruh media publikasi event, banner, dan poster.

- Penempatan logo pada ID Card

- Penempatan nama atau logo padabaclcdrop press conference.

- Memberikan ID Card untuk petugas dari pihak kedua.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mempromosikan kepada seluruh calon
pengunjung pada setiap event Lntuk menginformasikan event-event yang akan

mendatang.



Pasal3
KEWAJIBAI\I PIHAK PERTAMA

l. Membantu kelancaran kegiatan untuk setiap promosi yang dilakukan oleh PIHAK
KEDUA.

Pasal4
KEWAJIBAN PITIAK KEDUA

Mempromoslkan event "Hijab and Beauty Class" yang diadakan PIHAK PERTAMA
dengan menyiarkan ad libs,

1.

Pasal5
JANGKAWAKTU

Peqanjian ini berlaku selak tanggal 13 Desember 2013 dan berakhir pada tanggal 17

Desember 2013.

Perjarlian ini dapat diperpanjang apabila terdapat kesepakatan di antara kedua belah
pihak.

l.

Pasal 6
PENUTUP

Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketantuan dalam peqanjian kerjasama ini
yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja maka pihak
yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.

Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat setuju
menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat"

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) serta masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama

Malang, i3. Desember 2ol3

PIHAK KEDUA PI}IAK PERTAMA

2.

2.


