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PENGADILAN AGAMA NABIRE DEITIGAH

pT. BANK RAKYAT TNDONESTA (PERSERO). Tbk

KANTOR CABANG NABIRE

TENTANG
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Nomor : B. 1 73-KC-XV| ll/LYl/2 12021

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Februaritahun Dua Ribu Dua Puluh

satu, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Nabire. yang bertandatangan di bawah

ini :

BASIRUN, S.Ag, M.Ag, Ketua Pengadilan Agama Nabire, di Nabiredalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Nabire dengan alamat di

Jalan Poros Madi, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA.

Suprijanto, S.E, Pemimpin Kantor Cabang Nabire PT. Bank Rakyat lndonesia

(Persero), Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut

berdasarkan Surat Kuasa Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat lndonesia

(Persero) Tbk tanggal 30 Juli 2A20 Nokep R.531.e-KwXVlll/Hcpl07/2020,

dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan . beserta

perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam

Akta No. 45 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dihadapan Falhiah Helmi,

S.H., Notaris di Jakarta.yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Dengan Surat Nomor AHU-

4H.0103-0136845 TANGGAL 17 Mei 2017 serta yang telah disetujui

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ii{anusia Republik lndonesia dengan

lt.



Keputusan No. AHU-0010821.4H.01.02 Tahun ?'A17 tanggal 17 Mei

2*17, dan karenanya berwenang bertindak untuk atas nama PT. Bank

Republik lndonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di

Gedung BRI 1, il. Jend.Sudirman Kav.44-46, Bendungan Hilir, Tanahabang

Jakarta Pusat 10210 untuk selanjut disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAIvIA dan FIHAK KEDUA secara masing-masing disebut

PIHAK dan Secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan tingkat pertama yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman di Lingkungan Pengadilan Agama

yang berkedudukan di Kabupaten Nabire.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah b adan Usaha Milik Negara yang bergerak

di bidang jasa perbankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang perbankan-perbankan sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Bahwa dalam rangka meningkatan kinerja masing-masing, PARA PTHAK

bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu

menandatangani Nota Kesepahaman.

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota

Kesepahaman tentang penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan (untuk

selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentua

sebagai berikut:

Pasall

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Nota kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi

PARA PIHAK untuk melakukan kegiataan kerja sama sebagaimana

tennaktub dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerja

sama yang menunjang tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga

memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.

1)

2)



Pasal 2

RUANG LIiIGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan itikad baik dan prinsip

saling menguntungkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Pengelolaan dana-dana PIHAK PERTAMA yang bersumber dari dana APBN.

salah satunya adalah pembayaran gajidan tunjangan kinerja seluruh pegawai

PIHAK PERTAMA melalui fasilitas produk simpanan PIHAK KEDUA.

2) Pengelolaan dana operasional non gaji (dana APBN non gaJi, dana bantuan

luar negeridan lainnya) PIHAK PERTAMA.

3) Penyediaan fasilitas perbankan oleh KEDUA PIHAK yang mendukung

Sistem Administrasi Perkara PIHAK PERTAMA meliputi layanan pembayaran

biaya perkara secara elektronik atau aplikasi E-Court melalui fasilitas SRI Virtuat

Account (BRIVA).

4) Penyediaan fasilitas Electronic Data Capture (EDC) oleh PIHAK KEDUA

untuk digunakan PIHAK PERTAMAdalam rangka pembayaran biaya perkara

5) Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PIHAK PERTAMA

6) Pemberian fasilitas Briguna (Kredit Berpenghasilan Tetap) kepada pegawai

PIHAK PERTAMAsesuai dengan ketentuanyang berlaku pada PIHAK KEDUA.

7) Pemberian fasilitas Kredit Konsumer (KPR, KKB, Kartu Kredit) kepada

pegawai PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK

KEDUA.

8) Pemanfaatan jasa dan layanan perbankan lainnya seperti Caslt

Managemenf Sysfem, fasilitas transfer dan pembayaran kepada pihak

ketiga, dan lain sebagainya oleh PIHAK PERTAMA yang disediakan oleh

PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1) PARA PIHAK sepakat untuk mangambil langkah-langkah secara optimal

guna mewujudkan kerla sama sebagaimana dimaksud dalam Nola

Kesepahaman ini.



2) Setiap kerja sama yang disepakati akan ditindak lanjuti bersama PARA

PIHAK dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama

dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.

2.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini bedaku untuk jangka waktu 1

sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

(satu) tahun terhitung

Jangka waktu sebagaimana dimaksud di ayat (1) dapat diperpanjang untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun sesuaikesepakatan PARA PIHAK.

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30

(tiga puluh) hari kalendersebelum Nola Kesepahamini berakhir.

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK

lainnya dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-

lambatnya 3 {tiga)bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran.

Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan

tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 {tiga puluh} hari kalender

terhitung sejaktanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK

yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan

tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman ini, dengan

demikian Nota Kesepahaman berakhir pada tanggal pengakhiran

sebagaimana ketentuan ayat {4}.

Apabila PIHAK :aang menerima pemberitahuan memberi tanggapan secara

tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak

tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang

menerima pemberitahuan. Maka PIHAK yang hendak mengakhiri dapat

mempertimbangkan berdasarkan tanggapan tersebut untuk selanjutnya atau

mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila

terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan

pemerintah yang menyebabkan Nola Kesepahaman ini tidak dapat

dilaksanakan.

4_
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6.
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Pasal 5

KETENTUAN LAIN.LAIN

Selama dan setelah berakhimya janggka waktu Nota Kesepahaman ini,

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan

kerahasiaan data dan atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan

Nota Kesepahaman ini, namun tidak terbatas pada data dan/atau informasi

yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

Hal-halyang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman

ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan

dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) Nota

Kesepahaman dan ditandatangani PARA PIHAK, yang menjadi satu kesatuan

dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dibuat rangkap

2 (dua) asli ditandatangani oleh PARA PIHAK masing-masing dibubuhi materai yang

cukup dan mempunyaikekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PERTAMA,

KC NABIRE,

S.Ag, M.Ag

1)

2j

AGAMA


