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NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA 
ANTARA 

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII 
DAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
TENTANG 

SINERGITAS PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA DAN INDUSTRI 

SERTA SARANA PRASARANA INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN SUBANG  
 

Nomor : MOU / I.1/660/II/2022 
Nomor : Hm.03.01/NK.09/KSD/2022 

 
Pada hari ini,Selasa tanggal Dua puluh dua bulan Februari tahun Dua ribu dua 
puluh dua, bertempat di Subang, kami yang bertandatangan di bawah ini: 

 
I DIDIK PRASETYO : Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 

VIII, berkedudukan di Jalan Sindang Sirna 
No. 4, Bandung, dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama Direksi PT Perkebunan 
Nusantara VIII, untuk selanjutnya disebut 
PIHAK KESATU. 

II RUHIMAT : Bupati Subang, berdasarkan   Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 131.32-7442 Tahun 2018 tanggal 26 
September 2018 Tentang Pengangkatan 

Bupati Subang Provinsi Jawa Barat, 
berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 
2 Kabupaten Subang, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 
Daerah Kabupaten Subang, selanjutnya 

disebut PIHAK KEDUA. 
 

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 
1. PIHAK KESATU adalah perusahaan perkebunan negara yang berbentuk 

Perseroan Terbatas dan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya alam serta usaha lainnya sebagaimana tertuang dalam 
anggaran dasar PIHAK KESATU  

2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 
 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan 

kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman 
Bersama tentang Sinergitas Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Industri 

serta Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Subang, yang selanjutnya 
disebut Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-

syarat sebagai berikut: 
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Pasal 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar dan 

pedoman persiapan, perencanaan, pelaksanaan Pembangunan Kawasan 
Pariwisata dan Industri serta Sarana Prasarana Infrastruktur di Wilayah 
Kabupaten Subang. 

(2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mendukung 
komitmen PARA PIHAK agar dapat tercapainya percepatan pembangunan 

sebagaimana  ayat (1) diatas yang disepakati oleh PARA PIHAK. 
 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi : 
1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur bangunan dan jalan di 

wilayah Kabupaten Subang; 
2. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan 

Sampah Terpadu (TPST), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Tempat 
Pemakaman Umum (TPU) dan Rest Area oleh PARA PIHAK di Kabupaten 
Subang; 

3. Pembangunan dan pengembangan pariwisata dan kawasan industri di 
Kabupaten Subang; 

4. Pembangunan Tower Telekomunikasi untuk penunjang penyelenggaraan 
pembangunan di Kabupaten Subang; 

5. Pengembangan penganekaragaman pangan dalam mendukung program 
ketahanan pangan nasional; 

6. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK. 

 
Pasal 3 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

(1) PIHAK KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 
a. Menyediakan lahan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk 

rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana 
infrastruktur di Kabupaten Subang; 

b. Lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditempuh sesuai  

peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal korporasi 
PIHAK KESATU.   

 
(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Memberikan dukungan tercapainya pembangunan, pengelolaan dan 
pengembangan di lahan PIHAK KESATU yang merupakan wilayah 
administrasi PIHAK KEDUA baik yang telah mendapat maupun yang 

akan mendapat kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan 
perizinan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang; 
b. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a  termasuk 

diantaranya untuk memfasilitasi percepatan segala bentuk pelayanan 
segala perizinan yang diperlukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 
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c. Melakukan inventarisasi, identifikasi lahan dan perizinan yang 
diperlukan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana 
infrastruktur rencana pembangunan oleh PIHAK KEDUA yang 

digunakan dilahan PIHAK KESATU. 
 

Pasal 4 

JANGKA WAKTU 

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 

penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan 
PARA PIHAK. 

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau diakhiri apabila: 

a. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan, kerja sama 
sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman  Bersama ini tidak 

dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum; 
b. Telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman 

Bersama ini; 
c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini 

sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Pasal ini; dan/atau 
d. Keadaan force majeure yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak 

memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Nota Kesepahaman 
Bersama. 

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan 
Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Nota 

Kesepahaman Bersama ini. 
 

Pasal 5 

PELAKSANAAN 

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan 
Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA 

PIHAK.  
(2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama 

sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat di 

lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang 
dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan 

kewenangannya. 
 

Pasal 6 

PERTUKARAN INFORMASI DAN KERAHASIAAN 

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap atau seluruh informasi, data dan 

dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapat dalam bentuk 
apapun, tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, atau file 
elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan 

pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah bersifat rahasia 
(“Informasi Rahasia”). 
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(2) PIHAK yang menerima Informasi Rahasia (“Pihak Penerima”) dari PIHAK 

yang mengungkapkan Informasi Rahasia (“Pihak Pengungkap”) wajib 

menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi 
Rahasia tersebut kepada PIHAK lain dengan cara apapun tanpa 

persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak Pengungkap 
(3) Ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang : 

a. Sudah menjadi milik umum (public domain) tanpa lebih dulu terjadi 
pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman 
Bersama ini; 

b. Merupakan milik Pihak Penerima yang dapat dibuktikan dengan 
dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Nota 

Kesepahaman Bersama ini dan informasi tersebut tidak termasuk 
yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Nota Kesepahaman 

Bersama ini; 
c. Didapatkan secara sah oleh Pihak Penerima tersebut dan/atau 

Afiliasinya dengan pembatasan bahwa informasi tersebut didapat dari 

pihak lain yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan 
dalam Pasal ini; atau 

d. Dikembangkan oleh salah satu PIHAK dan/atau Afiliasinya secara 
independen. 

(4) Pihak Penerima wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia 
kepada Pihak Pengungkap, dan memusnahkan dan/atau menghapus 
semua salinan yang masih dipegang oleh Pihak Penerima pada saat Nota 

Kesepahaman Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, c dan d, kecuali dokumen milik Pihak 

Penerima yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal perusahaan 
Pihak Penerima dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

(5) Masing-masing PIHAK tidak dapat memaksakan PIHAK lain untuk 
memberikan data. 

 

Pasal 7 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini tunduk dan ditafsirkan menurut 

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. 
(2) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama 

ini dengan itikad baik, dan bilamana dikemudian hari terdapat perselisihan 

dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK 
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah 

untuk mencapai mufakat. 
 

Pasal 8 

PEMBIAYAAN 

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan Nota Kesepahaman 

Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing PIHAK.  
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Pasal 9 

KORESPONDENSI 

Setiap pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama 
ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau 
kontak sebagai berikut : 

 
1. PIHAK KESATU 

PT Perkebunan Nusantara VIII 
Tujuan  : Sekretaris Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII  

Alamat  : Jalan Sindangsirna, Nomor 4, Bandung 40153 
Telepon  : (022) 2038966, 2042303 
Email  : sekretariat@ptpn8.co.id  

  
2. PIHAK KEDUA 

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang  
Tujuan  : Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Subang  

Alamat  : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang,  
Telepon  : (0260) 411005, FAX. (0260) 411003, TELEX. 28859 

Email  : kerjasamasetdasubang@gmail.com 

 

Pasal 10 

KETENTUAN LAIN 

(1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terdapat 
kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan atau 

perubahan atas kebijakan pemerintah atau atas peraturan perundang-
undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap 

mekanisme perijinan dan pelaksanaan isi Nota Kesepahaman Bersama 
yang menjadi kewajiban PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan 
menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-

undangan tersebut namun tidak akan mengurangi dan/atau mengubah 
maksud dan tujuan PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman 

Bersama ini. 
(2) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman 

Bersama ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara 
hukum secara keseluruhan oleh peraturan perundang-undangan 
dan/atau atas perintah Pengadilan, maka PARA PIHAK sepakat bahwa 

Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dilanjutkan dan/atau 
dinyatakan berakhir. 

(3) Ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan 
pernyataan maksud serta kesepahaman atas hal-hal yang prinsip dari 

PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama, 
yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan hak dan kewajiban 
kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali 

mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana diatur pada Pasal 6 Nota 
Kesepahaman Bersama ini. 

(4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, 
akan diatur kemudian dan dituangkan dalam bentuk addendum atau 

amandemen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman 
Bersama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. 
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