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PENYAMPAIAN PENGUMUMAN PERKARA GHOIB DAN ITSBAT NIKAH

DI WLAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA NABIRE

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Butan Maret tahun dua ribu dua

puluh safu bertempat di Nabire, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Basirun, $.A9, M.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Nabire yang

diangkat berdasad<an Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

lndonesia Nomor 181/KMAISK /1112020 tanggal 24 Juli 2A20 tentang

promosi dan mutasi Ketua, berkedudukan di Kabupaten Nabire, Provinsi

Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili

Pengadilan Agama Nabire, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

ll. Yoneri R.SE. Mil, selaku Kepala LPP RRI Nabire, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili LPP RRI Nabire

,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAM.A dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK,

terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan publik yang prima

terhadap para pencari keadilan dan agar proses berperkara pada

Pengadilan Agama Nabire dapat berjalan lancar, perlu ditetapkan

penggunaan media Elektronik melalui LPP RRI Nabire untuk

penyampaian pengumuman perkara yang pihak Tergugatnya tidak



penyampaian pengumuman perkara yang pihak Tergugatnya tidak

diketahui alamatnya (ghoib), itsbat nikah, dan perkara lainnya dalam

witayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire yang memerlukan

penyampaian panggilan melalui mass media;

2. Naskah Kesepakatan Bersama berisi prinsip-prinsip dan ketentuan dasar

yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kerjasama Operasional

selanjutnya;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju membuat Naskah

Kesepakatan Bersama, dengan dituangkan dalam pasal-pasal berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama untuk sarana

media komunikasi LPP RRI dalam menyiarkan Adlibs pengumuman perkara

yang pihak Tergugatnya tidak diketahui alamatnya (ghoib) dan itsbat nikah di

wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Bahwa Hak dan Kewajiban dalam kerjasama ini akan ditetapkan PARA

PIHAK sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1) Bahwa PIHAK PERTAMA menyampaikan dokumen lembar

pengumuman kepada PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk segera menyampaikan

pengumuman sebagaimana pada ayat (1) tersebut melalui sesi acara

pengumuman pagi;

Bahwa biaya yang timbul pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang ada dan telah disepakati PARA

PIHAK;

2)

3)



4| Biaya yang timbul pada ayeit (1) menjadi kewajiban dan akan disetor oleh

PIHAK PERTAMA bilamana ada pengumuman sejumlah Rp.

150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA akan mengelola biaya tersebut sesuai peraturan

Perundang undangan yang ada;

Bahwa PARA PIHAK wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang

undangan eksternal dan internal.

Pasal 4

MASA BERLAKU

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal 03 Maret

Tahun 2A21 sld 31 Desember 2Q21 ,dapat diperpanjang kembali dalam

Naskah Kesepakatan Bersama yang baru dan akan dievaluasi setiap jangka

waktu tertentu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Naskah

Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannnya melalui

musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

KETENTUAN PERALIHAN

Bahwa dalam hal terjadi penambahan I perubahan akan dibuat adendum

/amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah

Kesepakatan Bersama ini.

Pasal I
FORCE MAJUERE

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan

atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercanturn dalam

perjanjian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan

sebagai Force Majuere.Perestiwa yang dapat digolongkan sebagai Force

Majuere antara lain bencana alam,seperti gempa bumi, angin taufan, banjir,

5)

6i



adanya perang, peledakan sabrjtase,huru-hara dan sebagainya serta adanya

tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata

berpengaruh terhada p pe laksanaa n perjanj ian.

Pasal 7

PENUTUP

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap dua, bermaterai

cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.
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