PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DENGAN
LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR : 02/PKS/SJ/2014
NOMOR : PERJ.132/SU/KH.02.01/08/2014
TENTANG
JAMINAN KEAMANAN INFORMASI, PEMENUHAN MATERIIL SANDI, DAN
PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN PERSANDIAN
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu
empat belas (28-08-2014) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1.

Ir. Agoes Widjanarko, MIP., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum yang
berkedudukan di Jalan Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2.

Suharyanto, S.E, M.M., selaku Deputi Bidang Pengamanan Persandian yang dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sandi Negara yang berkedudukan di
Jl. Harsono RM No. 70 Ragunan Jakarta Selatan,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
8. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Lembaga Sandi Negara
Nomor
PERJ.58/SU/KH.02.01/04/2014
/
Nomor
03/PKS/M/2014
tentang
Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
dan sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK sepakat
menyelenggarakan kerja sama teknis jaminan keamanan informasi dan pemenuhan
materiil sandi dengan ketentuan sebagai berikut:
Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:
1. Persandian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyandian dan analisis
penyandian.
2. Informasi Rahasia adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang Undang yang berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan
format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun non elektronik.
3. Jaring Komunikasi Sandi adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui
jaring telekomunikasi.
4. Peralatan Sandi adalah materiil sandi yang digunakan untuk kegiatan penyandian dan
analisis penyandian terdiri dari mesin sandi, alat pendukung utama (APU), dan suku
cadangnya.
5. IT Security Assessment adalah evaluasi sistematis dari keamanan sistem informasi
guna deteksi dini terhadap potensi pemanfaatan kelemahan dan kemungkinan
serangan.
6. Operasi Siaga Kontra Penginderaan adalah kegiatan yang dibatasi waktu, untuk
melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode
yang melibatkan peralatan elektronik seperti bugsweeping dan mendeteksi adanya
peralatan surveillance.

Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1)

Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan maksud mengikat PARA PIHAK dalam
rangka mewujudkan perikatan secara yuridis formal.

(2)

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan jaminan keamanan informasi,
memenuhi kebutuhan peralatan sandi, serta terwujudnya pertukaran informasi
antara PARA PIHAK.
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi jaminan keamanan informasi, pemenuhan
materiil sandi, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan persandian. Kerjasama antara PARA
PIHAK mencakup:
(1)

Bidang Jaminan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. PIHAK KEDUA memberikan dukungan IT Security Assessment sebagai deteksi
dini terhadap potensi pemanfaatan kelemahan, kemungkinan serangan dan
pemeriksaan aspek keamanan sistem informasi yang telah dibangun kepada
PIHAK PERTAMA.
b. PIHAK KEDUA memberikan dukungan Operasi Siaga Kontra Penginderaan
guna deteksi dini terhadap ancaman dan potensi penyadapan dari pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab kepadaPIHAK PERTAMA.
c. PIHAK KEDUA membantu PIHAK PERTAMA dalam mensosialisasikan
kesadaran keamanan informasi (Information Security Awareness) di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum.

(2)

Bidang Pemenuhan Materiil Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. PIHAK KEDUA memberikan dukungan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) kepada
PIHAK PERTAMA.
b. PIHAK KEDUA memberikan dukungan peralatan sandi untuk pengamanan
informasi berklasifikasi kepada PIHAK PERTAMA.

(3)

Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Persandian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. PARA PIHAK melaksanakan latihan bersama dengan mengaplikasikan
peralatan dan keilmuan persandian.
b. Pemanfaatan hasil aplikasi peralatan dan keilmuan persandian bagi PARA
PIHAK.
c. Pemanfaatan hasil pengolahan data dari hasil aplikasi peralatan dan keilmuan
persandian bagi PARA PIHAK.

Hak dan Kewajiban
Pasal 4
(1)

Hak PIHAK PERTAMA:
a. Mendapatkan dukungan kegiatan IT Security Assessment dan operasi siaga
kontra penginderaan dari PIHAK KEDUA.
b. Mendapatkan dukungan pemenuhan materiil sandi dari PIHAK KEDUA.
c. Mendapatkan asistensi dan bimbingan teknis operasional peralatan sandi dari
PIHAK KEDUA.
d. Mendapatkan hasil pemanfaatan ilmu pengetahuan persandian dari PIHAK
KEDUA.

(2)

Kewajiban PIHAK PERTAMA:
a. Bersama-sama membahas dan menyusun program kegiatan yang akan
dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman kerja Tim
Kerja.
b. Membantu PIHAK KEDUA dalam mensosialisasikan kesadaran keamanan
informasi (Information Security awareness) di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum.
c. Mendukung PIHAK KEDUA dalam menyediakan data dan informasi
penyelenggaraan jaring komunikasi sandi dan jaminan keamanan informasi.
d. Memberikan dukungan layanan terkait bidang Pekerjaan Umum kepada PIHAK
KEDUA berupa konsultasi teknis.

(3)

Hak PIHAK KEDUA:
a. Mendapatkan data dan informasi dalam penyelenggaraan jaring komunikasi
sandi dan jaminan keamanan informasi.
b. Mendapatkan dukungan layanan PIHAK PERTAMA terkait bidang Pekerjaan
Umum berupa konsultasi teknis.

(4)

Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Bersama-sama membahas dan menyusun program kegiatan yang akan
dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja sama sebagai pedoman kerja Tim
Kerja.
b. Memberikan layanan IT Security Assesment dan Operasi Siaga Kontra
Penginderaan kepada PIHAK PERTAMA.
c. Memberikan asistensi dan bimbingan teknis operasional peralatan sandi kepada
PIHAK PERTAMA.
d. Memberikan dukungan pemenuhan materiil sandi kepada PIHAK PERTAMA.
e. Memberikan hasil pemanfaatan ilmu pengetahuan persandian kepada PIHAK
PERTAMA.

(5)

PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan koordinasi paling sedikit satu kali dalam
satu tahun untuk menyusun dan melaksanakan program kerja.

Pelaksanaan
Pasal 5
(1)

Pelaksanaan secara teknis akan dibentuk tim kerja oleh PIHAK PERTAMA dan
melibatkan PIHAK KEDUA.

(2)

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. Tim Pengarah, bertugas memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan
perjanjian kerja sama ini.
2. Tim Pelaksana, bertugas melaksanakan perjanjian kerja sama ini, yang terdiri
atas:
a. Unit Sekretariat, bertugas mengkoordinasikan penyiapan bahan kebijakan,
program, dan kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
terkait Perjanjian Kerja Sama ini;
b. Unit Teknis, bertugas melaksanakan program dan kegiatan yang telah
disusun terkait perjanjian kerja sama ini.
Sarana dan Prasarana
Pasal 6

Sarana dan prasarana milik PARA PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian
kerja sama ini dapat dimanfaatkan secara bersama sesuai dengan kemampuan dan
kewenangan masing-masing.
Pembiayaan
Pasal 7
Anggaran Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini
dibebankan secara proporsional kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangka Waktu
Pasal 8
(1)

Jangka waktu perjanjian kerja sama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani perjanjian kerja sama ini.

(2)

Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama.
Berakhirnya Perjanjian
Pasal 9

(1)

Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :
a. Jangka waktu perjanjian kerja sama telah berakhir sebagaimana diatur pada
pasal 8 ayat (1);

b. Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama
berakhir, dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan
secara tertulis kepada dan disetujui pihak lainnya; atau
c. Adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan perjanjian kerja sama ini.
(2)

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (1) huruf c,
maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
Keadaan Memaksa (Force Majeure)
Pasal 10

(1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure"
adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau
kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak
dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam
Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang
(yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara,
pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh
secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(2)

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk
melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. pihak yang
terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure
tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan
dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure
tersebut. pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaikbaiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam
Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

(3)

Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau
diduga oleh pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30
(tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali
jangka waktu Perjanjian ini.
Evaluasi dan Pengembangan
Pasal 11

(1)

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara periodik
minimal 6 (enam) bulan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2)

Hasil evaluasi dipergunakan untuk pengembangan perjanjian kerja sama pada tahun
berikutnya.

(3)

Evaluasi maupun analisa hasil evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Kerahasiaan
Pasal 12
(1)

Seluruh isi Perjanjian Kerjasama ini serta pelaksanaannya bersifat Rahasia.

(2)

Setiap personil dari PARA PIHAK yang terlibat wajib menjaga kerahasiaan segala
data dan informasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini terhadap pihak
lain di luar dari PARA PIHAK baik selama pelaksanaan dan setelah selesainya
Perjanjian Kerjasama ini.

(3)

Dalam hal atas perintah pengadilan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA diminta
untuk memberikan informasi rahasia yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini
maka pihak yang diminta wajib berkoordinasi dengan pihaklainnya sebelum
memberikan informasi yang diminta.
Perselisihan
Pasal 13

Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama
ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.
Pemberitahuan
Pasal 14
Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan
secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat
tercatat dan disertai dengan tanda penerimaannya, dengan alamat sebagai berikut :
PIHAK
PERTAMA

:

Kementerian Pekerjaan Umum
up Pusat Pengolahan Data
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7392262
Fax. (021) 7220219
Email. pusdata@pu.go.id

PIHAK KEDUA

:

Lembaga Sandi Negara
up Direktorat Pengamanan Sinyal
Jl. Harsono RM No.70, Ragunan,Jakarta Selatan
Telp. (021) 7805814
Fax. (021) 78844104
Email. ditpamsinyal@lemsaneg.go.id

