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[KOP SURAT PERUSAHAAN] 

           [Tempat, Tanggal] 
 
 
Kepada: 
Direktur Utama 
Perumda Pembangunan Sarana Jaya 
Gedung Sarana Jaya 
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1 
Jakarta Pusat 

 

 

Perihal: Surat Kerahasiaan 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Tanda Tangan Digital Perumda Pembangunan 
Sarana Jaya, Perusahaan Kami, [nama perusahaan] (Perusahaan), menyetujui hal-hal sebagai berikut:  

1. Kami memahami bahwa kami akan diberikan informasi-informasi tertentu yang bersifat rahasia 
dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya), yang mencakup setiap informasi dalam 
bentuk apa pun, terkait dengan Proyek (baik bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, 
manajerial, hukum atau lainnya), atau yang berhubungan dengan Sarana Jaya, baik yang diperoleh 
oleh Perusahaan dari Sarana Jaya, Pokja pemilihan, para direkturnya, pejabatnya, karyawannya, 
perwakilannya, penasihatnya, konsultannya atau afiliasinya setelah tanggal Surat Kerahasiaan ini, 
dalam bentuk apapun (terlepas dari sarana yang digunakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tertulis atau lisan atau dalam bentuk visual atau elektronik atau dalam bentuk magnetik atau digital) 
dan baik secara langsung atau tidak langsung dari, atau berdasarkan diskusi dengan Sarana Jaya 
(Informasi Rahasia). Untuk menghindari keraguan. 

2. Kami wajib menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk kepentingan Pekerjaan, dan kecuali 
diperbolehkan berdasarkan Surat Kerahasiaan ini, kami setuju untuk menjaga kerahasiaan dari 
Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Sarana Jaya. 

3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, tidak berlaku terhadap:  

a. informasi yang telah menjadi atau dapat di kemudian hari dipublikasikan atau sekarang atau 
dapat dikemudian hari dengan cara lain menjadi informasi publik tanpa kesalahan dari 
Perusahaan; 

b. informasi yang secara sah diterima dari pihak ketiga yang memiliki hak-hak atas Informasi 
Rahasia tersebut tanpa ada batasan terhadap hak dari pihak ketiga tersebut untuk menyebarkan 
Informasi Rahasia tersebut dan tanpa adanya pemberitahuan mengenai pembatasan terhadap 
pengungkapan lebih lanjut; 

c. informasi yang diungkapkan dengan persetujuan tertulis dari Sarana Jaya; atau 

d. informasi yang disyaratkan untuk diungkapkan berdasarkan hukum atau peraturan, atau 
penetapan pengadilan atau penetapan majelis atau ketentuan pengadilan atau, badan 
administrasi atau, permintaan dari badan pemerintah atau badan pengatur lain atau sehubungan 
dengan audit apa pun. 



4. Kami memahami bahwa kami/ Perusahaan dapat mengungkapkan atas setiap Informasi Rahasia 
kepada direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, penasihat, konsultan, afiliasi, atau mitra usaha 
dalam konsorsium yang sama, dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan memastikan bahwa pihak-
pihak tersebut akan terikat pada suatu janji untuk menjaga kerahasiaan dari setiap Informasi 
Rahasia yang diterimanya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Kerahasiaan ini. Perusahaan 
bertanggung jawab atas setiap kegagalan pihak-pihak tersebut untuk menjaga kerahasiaan dari 
Informasi Rahasia sesuai dengan ketentuan dalam Surat Kerahasiaan ini.  

5. Kami memahami dan mengakui bahwa Sarana Jaya maupun para direktur, pejabat, karyawan, 
perwakilan, penasihat, konsultan, atau afiliasinya tidak memberikan pernyataan dan jaminan, yang 
secara tegas maupun secara implisit, mengenai ketepatan atau kelengkapan dari Informasi Rahasia, 

6. Seluruh Informasi Rahasia yang diungkapkan Sarana Jaya tetap milik Sarana Jaya dan kami tidak 
memiliki hak atau lisensi untuk menggunakan, mensublisensikan, mengembangkan atau 
memasarkan Informasi Rahasia kecuali secara tegas diizinkan dalam Surat Kerahasiaan ini.  

7. Kami memahami bahwa setiap pelanggaran terhadap Surat Kerahasiaan ini oleh kami (atau pihak 
penerima Informasi Rahasia dimaksud dalam Pasal 4) dapat menimbulkan kerugian bagi Sarana Jaya, 
dan bahwa Sarana Jaya memiliki hak atas kompensasi secara moneter, hak untuk menuntut 
dilaksanakannya sesuatu hal (specific performance) dan pemulihan hak lainnya sebagai pemulihan 
dari pelanggaran tersebut.  

8. Surat Kerahasiaan ini diatur berdasarkan hukum Indonesia.  

Demikian Surat Kerahasiaan ini dibuat pada tanggal disebutkan di atas untuk kepentingan Sarana Jaya 
dan/atau Pokja Pemilihan.  

Hormat kami, 

 

[Nama Perusahaan] 

 

             Meterai Rp. 10,000 

........................................................ 

[Nama Perwakilan dan Jabatan]  
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