Jl. Polowijen 3 No.14
Malang 65126 - Jawa Timur – Indonesia
Telp/Fax : 0341- 410085
Email
: mitrasuksesindojaya@gmail.com

PERJANJIAN
MEMBER CABANG DAN PERWAKILAN
PT MITRASUKSESINDO JAYA

Pada hari Senin, tanggal ……., bulan ……., tahun ……, bertempat di……………., yang bertanda tangan di bawah
ini:
1. Nama
Alamat
No KTP
Selaku

:
:
:
:

Harifianto N.W,SE
Jl. Pahlawan Graha Bale Arjosari Kav.7 Malang
3573011111810004
a. Direktur Marketing PT MITRASUKSESINDO JAYA, yang berkedudukan di Jl.Polowijen 3
No.14 Malang
b. Direktur Marketing PT Rea Tours & Travel, yang berkedudukan di Jl.Kalibaru timur VI
No.1 Rt.006 Rw.013 Cilincing Jakarta Utara 14120
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT MITRASUKSESINDO JAYA dan PT Rea Tour & Travel,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Alamat :
No KTP :
Atas nama pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pelaksana marketing tour dan travel di bawah bendera PT
MITRASUKSESINDO JAYA dan PT Rea Tour & Travel dan PIHAK KEDUA adalah calon member cabang atau
perwakilan dari PT MITRASUKSESINDO JAYA.
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan penjualan
tiket PIHAK PERTAMA dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan
penjualan tiket PIHAK PERTAMA.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini:
a. Agar kegiatan penjualan tiket PIHAK PERTAMA dapat memberikan hasil penjualan yang lebih
baik.
b. Agar ada ketentuan yang jelas dan disetujui oleh PARA PIHAK atas deposit dengan
menggunakan system rekonsiliasi dan potongan atau diskon penjualan tiket dari maskapai yang
ada saat ini maupuan maskapai yang akan bergabung nantinya.
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PASAL 2
RUANG LINGKUP
(1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penjualan tiket PIHAK PERTAMA dan deposit dengan
menggunakan system rekonsiliasi serta potongan atau diskon penjualan tiket PIHAK KEDUA yang telah
disetujui bagi PARA PIHAK.
(2) Kegiatan penjualan tiket berdasarkan kerjasama ini adalah:
a. Pembayaran Deposit Lion Air, Batavia, Merpati, Garuda, Citilink atau maskapai yang ada saat ini
sebesar Rp 14.000.000,00 (Empat belas Juta Rupiah) dan Pembayaran Pendaftaran Rp.1.000.000
(satu juta rupiah)
b. Potongan atau diskon penjualan tiket Lion Air, Batavia (harga NTA), Merpati (4%), Citilink (harga
tertera dilayar), garuda fee ke perusahaan Rp.5.000/issued dan potongan ini tidak mengikat
mengikuti regulasi dari masing-masing maskapai.
c. Hak issued maskapai lion, batavia, Merpati, citilink, dan garuda akan diberikan oleh PT
MITRASUKSESINDO JAYA dan PT.Rea Tours & Travel

PASAL 3
BENTUK DAN JUMLAH DEPOSIT
(1) PIHAK KEDUA akan membayar deposit sejumlah Rp 14.000.000,00 (Empat belas Juta Rupiah) dan Biaya
pendaftaran sebagai member area cabang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada PIHAK
PERTAMA sebagai deposit atau jaminan untuk menjalankan kegiatan penjualan tiket di member area
PIHAK KEDUA.
(2) Jumlah deposit atau jaminan dan potongan diskon penjualan tiket ini tidak mengikat untuk masa yang
akan datang dan akan disesuaikan dengan regulasi dari masing-masing maskapai atau PT
MITRASUKSESINDO JAYA dan PT.Rea Tours & Travel.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN
(1)
(2)
(3)
(4)

PIHAK KEDUA melakukan pembayaran deposit atau jaminan sesuai pasal 3 ayat (1) di atas.
PIHAK PERTAMA memberikan user id issued maskapai Lion Air, Batavia Air, Merpati, citilink, garuda.
PIHAK KEDUA mendapatkan potongan atau diskon penjualan tiket sesuai dengan pasal 2 ayat (2) point b.
PIHAK KEDUA wajib mematuhi regulasi dari maskapai dan PT MITRASUKSESINDO JAYA dan PT.Rea Tours
& Travel.
(5) PIHAK KEDUA dilarang memperjualbelikan atau memberikan user ID issued semua maskapai yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada orang lain atau member lain tanpa persetujuan dari PT
MITRASUKSESINDO JAYA dan PT.Rea Tours & Travel, dan jika terjadi akan dikenakan sanksi pemutusan
hubungan member cabang
(6) PIHAK KEDUA wajib melaporkan kode booking yang di issued untuk memperlancar kinerja pusat.
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PASAL 5
SISTEM PENJUALAN
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menggunakan travel agen lain dalam penjualan tiket kecuali
maskapai yang belum ada di PT MITRASUKSESINDO JAYA dan PT. Rea Tours & Travel atau tanpa persetujuan
PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya
perjanjian ini, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PEMBATALAN PERJANJIAN
(1) Pembatalan perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan persetujuan
tertulis PIHAK lainnya.
(2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis.
(3) Sebelum pembatalan perjanjian, PIHAK PERTAMA harus menyelesaikan kewajibannya dengan
mengembalikan deposit jaminan yang tersisa dari penjualan tiket.
(4) PIHAK KEDUA harus menyelasaikan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
PENUTUP
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai yang sesuai dengan peraturan, serta
ditandatangani oleh PARA PIHAK, dihadapan 2 (dua) orang saksi.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Harifianto N.W,SE

……………………………..

SAKSI:
1. …………….
2. …………….

