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Fada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh tima bulan Fehruiari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
t25-AZ-2*21), bertempet di Nabire t*lah dibuat dan eitandatangani Perjanjian Tentang
Fengiriman SURAT DAN PAKET (seianjutnya dis*but "Perjanjian") oleh dan antara.

1. BASIRUN, 5" Ag., M.Ag. : Jahatan l..etua Pengadilan Agama Nahire,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas Ranra
instansi seianjutnya disebui "PIHAX
PERTA[tiIA".

Jabatan Kepala Kantor Pos Nabire,
beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 0S

Cyehe - Nabire 98811, dalarn hal ini
mewakili Direksi dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama PT Pos
lndcn*sia {Persero), berkedudukan di Jala*
Banda Nomor 30 Bandung 40115, yang
didirikan eengan Akta Notaris Sutjiptc, S.H.
nomsr ',17 tahun 1995,sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Akt*
Noiaris N:.5 tanggal 30 Sepiember 2S2*
yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris
Drs.Bambang.T.Anggono Budi Notaris di
Bogor, sel,anjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PTHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PiHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkar: hal-hai sehagai berikut :

a. Bahwe PIHAK PERTAMA adaiah Pengadilan Agama lr'abire
b. Eahwa PIHAK KEDUA adaiah Barian Usaha Miliir Negara (BUMN) yang hertujuan turui

*erta melaksanakan cje* menunjang kebijaksan*an can program pemerintah di bidang
pelayanan jasa pcs dan giro bagi masyarakat baik didalam maupun di luar wilayah
indonesia dengan menerapkan prinsip pers*roan terbatas.

e. Bahwa PIHAK FERTAMA dalam melaksanakari tugas dan tangqungjawabnya harus
didukung oleh sarana dan prasarana dalam hal peng:riman $urat maupun Paket dalarn
meneiptakan tujuan untuk memudehkan daR Fr1er-flp€rilepat pengiriman $urat dan Faket
yang menggunakan jasa PIHAK KEDUA dan meneiptakan kerahasiaan seda keamanan
terhadap dokumen atau barang yang dikirim.

d. Bahwa PARA PIHAK berrnaksud m*lakuk*n perjanjiair ker"jasama dalam hal pengirirnan
Dakumen dan Earang PIHAK FERTAMA yang dilakukr:n olen PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PAffiA FIHAK sepakat dan setirju untuk
n:embuai dan menandatangani Feryanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

2. REINHARD LINGGI ALLO :
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PASALl
KETENTUAN UIT'IUM

1" lstilah yang digunakan dalam Perjanjian ini mempurryai arti sebagaimana diuraikan di
bawah ini kecuali kalimat menghendaki iain .

a) "Kiriman" adalah Surat dan/atau Paket milik PiHAl". PERTAMA yang wajib dikirimkan
oleh PIHAK KEDUA kepada Penerima Kiriman PlHiiK PERTAMA.

h) "Pos Express" adalah layanan premiurn pengiriman surat dan paket dengan waktu
tempuh maksimum H+1 dalam jaringan nasionai tereatas.

ei "Pos Kilat Khusus" adalah layanan pengiriman s.urat kilat khusus dan paket kilat
khusus dengan waktu tempuh 2 sampai 4 hari.

d) "Kantor Regional" adalah Unit Kerja PIHAK KEDUA yang membawahi beberapa
Kantor Pos yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

e) "Kantor Po$" adalah Unit Peiaksana Teknis (UPi) PIHAK KEDUA yang membuka
layanan publik dalam hal ini Kantor Pos Nabire.

f) "K&fitoi'Pos Cabang" adalah Unit Fembantu PIHAK KEEUA iKantor Fos Nabirei yang
ditunjuk untuk meiaksanakan kegiatan pelayanan publik dimaksudkan menjangkau
masyarakat secara menyeluruh.

gi "Penerima Kiriman PIHAK PERTAMA" afialah pihak-pihak yang berhak dan
berwenang atas Kiriman PIHAK FERTAMA ye*g namaRya tercantum sebagai
penerima eii bagian luar atau terlihat pada amplop F.iriman PIHAK PERTAMA tersebut,
atau yang ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA, s*lanjutnya disebut Penerima.

hi "Biaya Pengiriman" adalah biaya yang wajib dii:ayarkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA sebagai imbaljasa atas per;giriman Kiriman PIHAK PERTAMA
yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

i) "Bukti Pengiriman" adalah tanda bukti pengirimar Kiriman PIHAK PERTAMA yang
diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yanE meneantuntkan koiom nama jelas Penenma
Kiriman PIHAK PERTAMA, tanggalterima dan tanca tangan Penerima Kiriman FIHAK
PERTAMA,

j) "Fiari Kerja" adaiah hari kerja Kantor Pos PIHAK KEDUA yaitu mulai Senin sampai
dengan Sabtu, kecuali har! libur atau hari yang dil:burkan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah setempat.

ki "Laporan Realisasi Pengiriman" adalah leporan hasii pelaksanaan Pekerjaan
mengenai status pengiriman Kiriman PIHAF= PERTAMA bulan sebelumnya ye*g
disertai dengan nomor pengiriman yang dihuat oleir PIHAK KEDUA untuk dlserahk*n
kepada PiHAK PHRTAMA setiap bulan.

li "Pekerjaan" adalah pengiriman Surat danlaiau Paket PIHAK PERTAMA yang
menggunakan jasa PIHAK KEDUA uniuk diter;rska,r kepada nasabah atau pelanggan
PiHAK PERTAMA,

m) "Proses Pengiriman Kiriman PIHAK PERTAMA"*dalah prose$ pengiriman Kiriman
PIHAK PERTAMA, sejak pengambilan Kiriman FIHAK PERTAT',fiA sampai dengan
penerimaan Kiriman PIHAK PERTAITJIA aleh Penerirna.

n] "Service Level AEreement ("SLA")" adalah kesepakatan tingkat pelayanan minimal
yang diharapkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dipenuhi oleh PIHAK KHDIJA.

o) "Penagihan" adalah permintaan biaya kirimar dengan melengkapi dokumen
pendukung seperti surat tagihaniinvoice.
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p) "\Mlayah Kerja" adalah seluruh daerah administrasi yang berada di bawah
pengawasan Kantor Pos Nabire. '

q) "Kiriman Retuf' adalah kiriman yang karena suatu hal tidak dapat diserahkan kepada
penerima dan harus dikembalikan kepada Pengirim, dimana tersedia alamat lengkap
Pengirim.

r) "Rusak Seluruhnya"adalah tidak bedungsinya, berubah bentuk atau berubah sifat
yang menyebabkan hilang manfaatlkegunaan atau berkurangnya nilai ekonomis suatu
barang akibat kelalaian perusahaan.

s) "Hilang/rusak $ebagian" adalah hiiang atau berubahnya fungsi, sifat dan atau bentuk
dari sebagian isi Surat dan Paket,

t) 'HTNB'adalah Harga Tanggungan Nilai Barang sebesar 0,24o/o X harga/Nilai barang
yang dipertanggungkan yang akan ditambahkan pada biaya pengriman kiriman PIHAK
PERTAMA yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

2. Definisi adalah menyebutkan bentuk tunggal dalam Perjanjian ini termasuk juga bentuk
jamak, demikian pula sebaliknya.

3. Judul Pasal atau Ayat adalah judul suatu pasal atau ayat dalam Perjanjian semata-mata
adalah untuk kemudahan perujukan saja dan tidak berpengaruh dalam penafsiran
isinya.

PASAL2
TUJUAN PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pelaksana layanan jasa
pengiriman Kiriman PIHAK PERTAMA dan akan menyelenggarakan layanan jasa
pengiriman Kiriman PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya.

(2) Dengan kerjasama ini, tidak menunda, menghalang-halangi, mengurangi dan/atau
membatalkan kerjasama sejenis yang telah atau akan dilakukan PARA PIHAK dengan
pihak lain.

PASAL3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA memperoleh jasa penjemputan Kiriman oleh PIHAK KEDUA (pick
up service) dari kantor PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Kanisr Pos Nabire yang menjalankan teknis
pelaksanaan pengiriman Kiriman PIHAK PERTAMA sebagaimana yang tercantum
dalam Perjanjian ini.

(3) PIHAK KEDUA melaksanakan jasa pengiriman Kiriman PIHAK PERTAMA dengan
Iayanan Pos Express dan Pos Kilai Khusus kepada Penerima sesuai dengan syarat
dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

(4) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditujukan ke kantor-kantor
cabang PIHAK PERTAMA danlatau penerima di seluruh Papua dan Papua Barat pada
khususnya, dan lndonesia pada umumnya.
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PASAL 4
PELAKSANAAN PENGIRIMAN

(1) PARA PIHAK melakukan serah terima atas setiap pengiriman Surat danlatau Paket
dengan buku serah khusus.

(2) PIHAK KEDUA berhak mer:olak Kiriman PIHAK PERTAMA yang berisikan kiriman
terlarang dikirim melalui jasa. pengiriman Surat danlatau Paket yang membahayakan
kiriman lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{3} Kiriman Surat dan Paket Pl-lAK PERTAMA dengan layanan Pos Express dan Pos
Kilat Khusus untuk tujuan seluruh lndonesia maksimal berat 50 Kg.

{4) PIHAK PERTAMA akan nr^enyediakan daftar alamat pengiriman kepada PIHAK
KEDUA.

i5) Dalam setiap pengambilan Kiriman PIHAK PERTAMA, petugas PIHAK KEDUA
wajib memperlihatkan tanda pengenal yang menunjukan identitas bahwa yang
bersangkutan adalah peiugas Pll-lAK KEDUA yang resmi dan benruenang.

(6) Pengiriman Kiriman PIHAK PERTAMA aleh PIHAK KEDUA dengan layananPos
Express dan Pos Kiiat Khusr.rs kepada Penerima meliputi seluruh wilayah Papua dan
Papua Barat pada khususnya dan seluiuh lndonesia pada umumnya, dan dilakukan
pada Hari Kerja.

(7) Apabila Penerima yang dituj'r tidak berada di tempat, maka petugas PIHAK KEDUA
dapat menyerahkan Kiriman tersebut kepada penerima pengganti, dengan keientuan
sebagai berikut:
a. Kiriman dikirimkan ke alarnat rumah Fenerima:

Kir"iman dapat diserahkan k+pada suamilistri, orangtua kandung, anak kandunq,
yang berusia minimal 17 tahun, keluarga yang tinggal serumah, pembantu
rumah tangga, ibu kosYpenjaga kost dari Penerima dengan menyehutkan fiama
iengkap penerima pengganti cian nomor kartu tanda penduduk fika diperlukani,
atau cara lain yans diyakini affian dalam penyampaiannya dan riapat
dipertanggungjawabkarr oleh pIHAK KEDUA kepada PIHAK PHRTAMA.

b. Kiriman dikirim ke kantr:rltempat usaha Penerima :

Kiriman ciapat diserahkan kepada atasan langsung, sekretaris, satpam,
resepsionis dengan menyehutkan nama lengkap dan Rornor kartu tanda
penduduk dan nomor telepan fiika diBerlukan) penerima pengganti atau cara lain
yang diyakini aman dalam penyampaiannya dan dapat dipertanggungjawabkan
oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan apabila teiadi hal demikian.
maka PIHAK KEDUA wajib mernherikan keterangan status penyerahan pada
laporan realisasi pengii'iman 

"

{8i P*ngantaran Uiang Kiriman;

a. Untuk Kiriman yang tirjak berhasil diserahkan pada kesempatan pedame oleh
petugas FIHAK KEDI*A, maka FIHAK KEDUA wajib melakukan pengantaran
ulang pada kesernpaian pertan:a dan kedua danlatau dapat menghnbungi
Romor telepon yang tercantum pada sampul surai.

b. Kiriman PIHAK PERT;\MA y*ng tidak berhasil diserahkan, akaR dikembalikar':

{"Retur"} kepada Kanror eabang PIHAK PERTAMA melaiui kantor cahang
PIHAK KEDUA, d*ngan disertai keteranganialasan gagal serah ysn*
dieantumkan pada Bu:kti Fengiriman dalam jangka waktu paling lambat "!0

isepuluh) Fiari Kerja sejek *ntryr'posiing Pengiriman Kiriman PIHAK PEETAMA
yang dilakukan cleh FIHAK KEDUA sampai dengan Kiriman tersebut diterima
PIHAK PERTAMA.
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c. Setelah Kirim*n yang tidak berhasil diserahkan dan telah dikembalikan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka FIHAK PERTAMA dapat
kembali menyerahkan Kiriman terseh,ut kepada PIHAK KEDUA, yafig
selanjutnya PIHAK KEDUA dapat melakukan pengiriman ulang, apabila dari
l"rasi! pemeriksaanlinvestigasi yeng telah dilakukan oleh PARA FIHAK
menyatakan bahwa Penerima tersehut masiir bedempat tinggal tetap dengan
alamat yang Fama disertai dengan burti tertulis dari hasil investigasi yang
dikuatkan oleh petuga* dari yang dikuasakan oleh masing-masinq pihak
d a n/atau * parat wi I ayah kecarnatanld esa sete :npat.

igi Kiriman yang tidak b*rhasil iffefuri sehagaimafiff *,r",6f (8) Fasal ini tidak berlaku p*d*
kiriman yang berada di luar wilayah kerja Kant+r Pr:s Nabire dan Kantor Pcs eabang
yang ada di bawahnya, apabiia kiriman yang tidak berhasii (Fetur) berada di luar
wilayah kerja Kantor Ps* Nahire d€n Kantor Pos eabang yang ada di bawahnya maka
pengiriman uiang akan dilakukan pada kanior tr,os yang ada di wilayah aiamat
penerima.

(10) Pengantaran ulang yang sudah dilakukan sebagaimana ayat (8) huruf a, maka kiriman
tersebut akan diserahkan kepada kantor cabang (perwakilan) PIHAK PERTAMA yang
ada diwilayah alamat penerima.

(11) PARA PIHAK setuju hahwa oengembalian Kirir*an q"R.etuf'j kepada PIHAK PERTAItiA
oleh FIHAK KHDUA telah meiakrrkan p*ngiriman uiang sebagaimana ayat (8] hurut *
Pasal ini maka p*ngirimen *lang ini tidak dikenak*n Biaya Tambahan aoepun aieh
PiHAK KEDUA,

(i2) FIHAK KEDUA wajib menerbitkan Bukii Pengirimair u*iuk setiap pengiriman Kiriman
PIHAK PERTAMA.

(13) Apabila terdapat iaporan dari Penerima kepaiia PARA PiHAK bahwa yang
hersangkutan belum menerima Kiriman, namur: daiam Laporan Reaiisasi Pengiriman
danlatau Laparan Bulanan Pekerjaan teiah ter*anturn nama Penerima dan Pekedaan
dinyatakan berhasil, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pembuktian dan/atau
pemeriksaan atas laporan tersebut, dan rnelaeorkan hasiinya kepada PIHAK
FHRTAIT,/A daiam jangka waktu maksimal 7 itujuhi Hari Kerja sejak iaporan tersehut
diterima PIHAK KEDUA.

('!4) Sebagaiman* ayat i1*i F*sa! i*i PiHAK KE*tJA tetah membukiika* danlaiau
melaporkan hasil realisssi dan terbr.rkti bahw* PIF:AK KEDUA benar ielah mengirim
sesuai dengan ketentuan ayat (6) Fasal ini mexa kiiiman PIHAK FEftTAfvlA dianggap
bukan kelalaianlkesalahanlkegagalan PIHAK i{EDJA dan menjadi tanggung jawab
PIHAK PERTAMA.

{15} Selama Froses Pengiriman Kii"iman, PIHAK KfDllA menginformasikan keberadaan
Kiriman PIHAK PERTAMA secara akurat kepaeia illHAK PERTAMA aiau Penerir":a,
yaitu meialui fasilitas pelacaka* PIHAK KEDUA pada situ* internet
i=::11,:::,':-==:.;=:5 :i:..::-...1..,-:r::i.':..--.. .:= maUpUn dengan C,afa-Cafa lain yang ditentUkan Algh
PIHAK KEDUA"

PASAtS
BIAYA PENGIRIMAN DAN FEMBAYARAN

(1) PiHAK KEDUA berhak atas Biay* Pengiriman F.irirnan PIHAK PERTAMA sesuai
dengan tarif publish Pos Express dan Pos Kilat Khutus.

t2) Pelunasan hiaya Kiriman dilakukan dengan gangka waktu tertentu yang diseFakaii
pada pasal ini. Pelunasan biaya kiriman dilaksanakan pada bulan berikutnya, sesuai
dengan invoiee I tagihan yang diterhitkan FIHAK KEDUA kepada FIHAK FHRTAMA.

(3i Surat tagihanlinvoicc diter"bitkan sleh PIHAK KEDTJA pada akhir bulan dan diajukan
kepada PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan .
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(4)

a. Rekapitulasi Pengiriman Kiriman PIHAK PERTAMA
b. Bukti Kirim atau Backsheet.

PIHAK KEDUA mengirim Surat Tagihanilnvoice kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK
PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas Biaya Pengiriman tersebut kepada
PIHAK KEDUA paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tagihanlinvoice tersebut
diterima secara lengkap dan benar dengan melampirkan dokumen pendukung
sebagaimana ditetapkan dalam ayat (3) Pasal ini. Apabila waktu pembayaran
bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka pembayaran akan
dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur.

PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan untuk mengubah besarnya Biaya
Pengiriman dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
Perubahan Biaya Pengiriman mulai diberlakukan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK
PERTAMA telah mendapatkan surat pemberitahuan mengenai perubahan biaya
dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

Pembayaran Biaya Pengiriman sesuai nilai besar uang pada Surat Tagihan/lnvoice
dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA
yaitu padarekening:

r Nama Bank

o Cabang

a Atas Nama

o No. Rekening

Apabila PIHAK PERTAMA terlambat melunasi tagihan setelah tanggal 15
sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini maka PIHAK KEDUA mengenakan kepada
PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

a.Pelunasan biaya pengiriman di atas tanggal 15 sampai tanggal 25 dikenakan denda
1olo (satu persen) dari tagihan yang jatuh tempo.

b.Pelunasan biaya pengiriman mulai tanggal 26 sampai akhir bulan dikenakan denda
2o/o (dua persen) dari tagihan yang jatuh tempo.

PIHAK KEDUA berhak menghentikan pelaksanaan perjanjian ini untuk sementara
apabila PIHAK PERTAMA belum melunasitagihan dan denda kepada PIHAK KEDUA,
pelaksanaan Perjanjian ini dapat berlaku kembaii jika PIHAK PERTAMA telah
melunasi semua tagihan termasuk denda kepada PIFiAK KEDUA.

PASAL O

PAJAK

Pajak PIHAK PERTAMA menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA sepenuhnya, baik
untuk menyetorkan maupun untuk melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak PIHAK KEDUA menjaditanggungjawab PIHAK KEDUA sepenuhnya, baik untuk
menyetorkan maupun untuk rnelaporkan ke Kantor Pelayanan Fajak.

Setiap pajak yang timbui dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai ahibst
dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

(6)

: Bank BRI

:Nabire

: PT Pos lndonesia (Persero) Cq Kp Nabire

: 0687-01 00-0791-306

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)
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{1)

PA$AL ?
HAK DAH KE*VAJIBAil

HaK PIHAK PERTAMA
a. fulendapatkan peiayanan dari PIHAK KEDUA dari pemberian jasa sesuai clengan apa

yang tercantum dalam perjenjian ini
b. Melakukan investigasi sewaktu-waktu terhadap prosedur pengiriman, inspeksi

lapangan atau evaluasi kinerja PIHAK KEDUA.
c. Mendapatkan informasi tentanE keterlambatan. keru*akan atau kehilangan daii

PIHAK KENUA.
d. Berhak memint* ganti rugi kepade FIHAK KEDUF. apabila daiam pengir-iman Kiriman

terjadi keterlambatan, kerusakan dan kehilangan sesuai Pasai g Perj*njian ini.
e. Menerima resitanda bukti nengiriman dari PIHAK KEDUA.

Kewajiban Pl HAK PERTAMA
a. Menyerahkan Kiriman kepada petugas pick *p PIHAK KEDUA wajib menggunakan

tanda te:"ima.
b. Fulembayar biaya pengiriman dckumen dan bar*ng setiap bulannya paling lamhat

tanggal 15 bulan tagihan setelah mendapatkan ir,voice tagihan dari PIHAK KEDUA.
Dan ditransfer ke rekening hank yang ditunjuk oleir PIHAK KE*LJA.

e. Membayai' denda keterlambaian pemhayar*n jasa pengiriman Kiriman yans
besarnya dijeiaskan lebih tenjut pada Pasal 5 ayai {7}Perjanjiail iili.

Hak PIHAK KEDUA
a. Menerima pembayaran dari FIHAK PERTAMA *tas biaya pengirinran Kiriman cjan

denda atas keterlambatan pelunasan sesuai dengan pasal 5 perjanjian ini.
b. Menerima jaminan bahwa Kiriman yang ciikirinr oleh PIHAK PERTAMA sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang dituangkan pada surat pernyataan.

Kewajiban PIHAK KEDUA
a. Memberikan pelayanan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan yaitu

berdasarkan Seryice Level Agreement ('SLA").
b. Memberikan informasi kepadaPlHAK PERTAfilA apabila ada keterlambatan,

kerusakan atau kehilangan Kiriman.
c. Mengirimkan invoice tagihan setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah bulan

transaksi kepada PIHAK PERTAMA.
d. Melakukan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA apabila Kiriman tidak terserahkan

kepada penerima yang dituju sesuai Standar \ifaktu Pengiriman karena berhagai
sebab kemudian memberi ganti rugi kepada ]IHAK PERTAMA apabila terjadi
kehilangan, keterlambatan atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK
PERTAMA.

e. Beilanggung jawab atas keamanan. kehilangan danlatau kerusakan Kiriman setelah
diserahierimakan oleh PIHAK PERTAMA sampai Kiriman tersebut diterima oleh
Penerima dialamat yang dituju.

f. Mengganti Kiriman PiHAK PERTAMA yang runak danlaiau hiiang berdasarkan
ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

PASAL 8
PELAPORAN DAN EVALUASI

{1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan
Pekerjaan sesuaidengan mekanisme, metode, dan tata cara yang disepakati bersama
oleh PARA PIHAK, dan untuk pertama kali akan dilakukan evaluasi dalam jangka
waktu 3 {tigai bulan s*jak ditandatanganiny+ Perjanjian ini den selanjutnya akan
dilakukan $etiap 3 {tiga} bulan $ekali.

(2i

(3i

(4)
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(2) PARA PIHAK wajib memberikan tanggapan dan tindak lanjut untuk setiap temuan,
usulan, dan/atau keluhan dari salah satu Pihak yang bertujuan meningkatkan kinerja
layanan masing-masing Pihak.

(3) Apabila terdapat keluhan atas Peke$aan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA akan disampaikan melalui Kantor Pos Nabire maupun Kantor Pos Cabang
PIHAK KEDUA. Keluhan PIHAK PERTAMA wajib ditanggapi dengan segera, yaitu
dalam hari yang sama, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak
keluhan diterima. Seluruh hiaya yang timbul di PIHAK KEDLjA dalam rangka untr.rk
menanggapi keluhan menjadi beban dan t*nggung jawab PTHAK KEDUA sepenuhnya.

(4) PARA PIHAK setuju bahwa dalam melakukan evaluasi dapat diwakilkan berdasarkan
surat kuasa dari Pihak yang diwakilkan tersebut.

PA$AL g
TANGGUNG JAIIUAB ATAS KERUGIAH

(1) PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA atas
segala kerugian PIHAK PERTAMA uniuk kondisi sebagai berikut :

a. Kelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau petugas
dari PIHAK KEDUA yang mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA.

b. Kehilangan, kerusakan danlatau penyalahgunaan Kiriman PIHAK PERTAMA oteh
pihak ketiga yang disebabkan kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA.

c. Satu atau lebih pemyataan atau jaminan yang dibuaUdiberikan oleh PIHAK KEDUA
dalam Perjanjian ini ternyata atau terbukti tidak benar danlatau tidak sesuai dengan
kenyataan sebenamya;

d. Besaran ganti rugiditentukan sebagai berikut:
1. Ganti rugi standar perusahaan PT. Pos lndonesia {Persero) terhadap surat dan

paket yang tidek membayar bea jaminan ganti rugi dapat diberikan ganti rugi :

+ Hilang :10 (sepuluh) x Biaya Pengirimar, dengan maksimal Rp 1.000.000.
+ Rusak . 5 ( lima ) x biaya pengiriman, maksimal Rp 1.000.000,apabila

barang diserahkan kepada pengirim a;.au kuasanya atau 10 (sepuluh) X
biaya pengiriman maksirnal Rp. 1.S00.000, apabila pengirim atau
kuasanya melepaskan hak atas kirimar,.

+ Keterlambatan '.25 % x Biaya Pengiriman

2. Ganti rugi dengan nilai jaminan ganti rugi terhadap surat dan paket diberikan
ganti rugi :

+ Hilang : maksirnal 100 % X Nilai p+rtar,ggungan barang yang hilang"
+ Rusak : maksimal 1S0 % X nilai pertanggungan barang yang rusak.
+ Keterlambatan . 25 % X Biaya Pengir"irr.an

Kerugian yang timbul akibat kelalaian danlat*u kesalahan Pil'jAK FERTAMA mak*
menjadi tanggu ngjawab PIHAK pERTAMA.

Kerugian yang timbul akibat kelalaian danlatau kesalehen PIHAK KEDUA maka
menjadi ianggungjawab PTHAK KEDUA.
Dalam hal kerugian diderita PIHAK PERTAMA. maka sejak permintaan p*r"iama
PIHAK PERTAMA, PiHAK KEDUA akan membayar ganti rugi sebagaimana ciimaksud
ayat {1} Pasai ini pada tanggal yang diieniukan da'am permintaan pembayaran garrti
rugi oleh PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA tidak berkewajiban ganti rugi apabrla kerugian tersebut timbul akibat
kesalahan PIHAK PERTAMA

(2)

(3)

(4)

{5)
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(6) PARA PIHAK wajib mernbuktikan kesalahanlkelalaian yang mengakibatkan kerugian
masing-masing pihak dan dikuatkan oleh keterangan dari pejabat yang berberwenans.

PASAL 1O

KERAHASIAAN

Selama ber!akunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali biia
disyaratkan lain dalam undang-undang oleh hukum. maka:

(1) Setiap Kiriman PIHAK PERTAMA dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya dan/atau informasi yang diperoleh
masing-masing Pihak sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini baik yang diberikan atau
disampaikan secara tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media selama
pelaksanaan Pekerjaan antara PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas untuk
nama-nama dan keterangan-keterangan sehubungan dengan data Penerima dan
keluarganya adalah bersifat rahasia.

{2) PARA PIHAK termasuk para pejabat, direksi, petugas, dan karyawannya setuju dan
sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasalini yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun
atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu Pihak atau
kepentingan Pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari
pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK. PARA PIHAK akan memastikan bahwa
para petugas dan karyawannya, telah memahami sepenuhnya akan berbagai
kewajiban mereka terhadap Pihak lainnya untuk merahasiakan sesuai dengan syarat-
syarat dari Perjanjian ini dan memastikan pematuhan oleh mereka atas berbagai
kewajiban tersebut.

(3) Kecuali ditentukan lain berdasarkan Perjanjian ini, PARA PIHAK wajib mengembalikan
atau menghancurkan lnformasi Rahasia sesuai dengan instruksi atau petunjuk PARA
PIHAK.

(4) Apabila PARA PIHAK dan/atau karyawannya dan/atau yang berada dalam
pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (?), dan
{3) Pasalini, maka masing-masing Pihak setuju untuk bertanggung jawab penuh, baik
atas tuntutan hukum danlatau kewajiban memberikan Ganti Rugi, sebagai akibat dari
pelanggaran tersebut kepada pihak ketiga manapun atau tindakan-tindakan lainnya
yang dilakukan yang hertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

(5) Atas permintaan dari salah satu Pihak, maka Pihak yang melakukan pelanggeran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), i2), dan (3) Fasalini berkewajiban memberikan
Ganti Rugi kepada Pihak yang dirugikan tersebut.

(6) Kewajiban untuk menyimpan lnformasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), (2), dan (3) Pasalini menjaditidak berlaku, apabila :

a. lnformasi Rahasia tersebut diberikan kepada pihak ketiga atas persetujuan PARA
PIHAK.

b. lnformasi Rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum (kecuali
melalui pelanggaran oleh salah satu Pihak atas berbagai kewajibannya menurut
Perjanjian ini dan Pihak tersebut dapat menunjukkan kebenaran hal tersebut
berdasarkan suatu bukti tertulis).

c. lnformasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah
pengadilan atau badan pemerintahan lain yang benrenang berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa sebelum
membuka lnformasi Rahasia Pihak tersebut wajib memberitahu Pihak lainnya
mengenai kewajiban untuk membuka lnformasi Rahasia tersebut.

Pef
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PASALI 1

JAHGKA WAXTU FERJAT,IJIAN

i1) Perjanjian ini berlaku sejaktanggai Sebelas bi:lan Februaritahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu {1 lA2-2021} dan akan berakhir pada tanggal Sepuiuh bulan Februari tahun Dua
ftibu Dua Puluh Dria i10-02-2022).

{2) Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA PjHAK dapat diperpanjang dengan
pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pihak
Iainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir,

PASAL12
SYARAT BERAKHIRNYA FERJANJIAN

(1) Perjanjian ini akan berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dite,rtukan dalam PASALIl ayat i1)
perjanjian ini.

b. Sehelum berakhirnya Jangka Waktu, apabila:
- Salah satu Pihak melanggar atau tidak mernenuhi satu atau lebih kewajibart

yang diatur dalam Perjanjian ini dan hal tersebut berlangsung terus-menerils
selama 30 (tiga puluh) hari kalender; atar:

- Salah satu Pihak bermaksud mengakhiii Perjanjian dengan kewajiban
memberitahukan sebeiumnya secara tertuiis kepada Pihak lainnya seiambat-
lambatnya 30 {tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran efektif Ferjanjian
ini.

PASAL 13
AKIBAT BERAKHIRNYA PERJAHJIAH

Dalam hal Perjanjian berakhir, maka;
a. Ketentuan dalam Pasai I dan Pasai 10 Perjanjian initetap berlaku.
b. Kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbr,| sebelum berakhir dan diakhiri

Perjanjian tetap berlaku sampai kewajiban tersebut dirryatakan selesai oleh Pihak lainnya
dalam Perjanjian ini.

PASAL14
FORCE MAJEURE

{1) Yang dimaksud Force Majeure adalah suatu keadaan yang ada di luar kemampuan
Pihak yang mengalami Force Majeure, seperti ber,cana alam, huru-hara, kebakaran,
banjir, badai, sabotase, peperangan, epidemi, itepatuhan terhadap pelaksanaan
perundang-undangan dan lain-lain hal di luar kekuasaan PARA PiHAK.

{2} Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis dengan
disertai keterangan resmi dari pe.iabat yang b+nvenang kepada Pihak lainnya
mengenai terjaciinya peristiwa Force Maieure tersebut dalam waktu selambai-
Iambatnya 7 {tujuh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya Farce Majeure, dengan
memberikan penjelasan dir"nulainya kembali pelaksanaan dan pemenuhan
kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini Keteriambatan danlatau kelalaian
untuk memberiiahukan terjadinya Farce Mejeure mengakibatkan tidak diakuir:ya
peristiwa tersebut sebagai Farce Majeure yang mengakibatkan keterlambatan dan/atau
kelalaian pemen u han kewaji ban berdasarkanPerjanj ian i ni "

(3) Pihak yang mengaiami Force Majeure walib memulai kembali pelaksanaan dan
pemenuhan kewajibannya berdasarkan ketentuan ,)erjanjian ini segera setelah Force
Maieure tersebut berakhir atau dapat diatasi sesuari dengan kesepakatan dari PARA
PIHAK.

(4) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure
diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.
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PASAL IS
PENYELESAIAH FERSELISIHA N

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat deri
pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan
penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat.
Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat {1) Pasal ini tidak tercapai,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, dengan
memilih tempat kedudukan (domosili) hukum di Kepanitraan Pengadilan Negeri
Nabire.

PASAL{6
PEMBERITAHUAN

Untuk setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan di
antara PARA PIHAK yang menyangkut Perjanjian, termasuk baik secara tertulis,
dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir
dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili, yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA :
PENGADILAN AGAMA NABIRE
JL : Mandala, Kel. Bumiwonorejo
Telp : A81344262127
Fax :-
U.p. : Hj. Markisa, $.Hi. {Panitera Pengadilan Agama Nabire)

PIHAK HEDUA :

PT. POS IHDOHESTA {PERSERO} KANTOR FOS HABTRE
JL :Yos Sudarso No. 09 Oyehe
Telp :ff82216690353
Email : ogi.setiawan@posindonesia.co.id
U.p. : Ogi$etiawan

Pembatalan/perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalanlperubahan secara
tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan
pemberitahuan menjaditanggung jawab Fihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pembatalan/perubahan pihak penghubung (cantact person) berlaku efektif jika
pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu
S0 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut,
sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjaditanggung jawab Pihak
yang melakukan perubahan tersebut.

$etiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di
atas, dianggap telah diterima atau disampaikan:

a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuKikan dengan
tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda
terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b. Pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim melalui jasa pengiriman dan dibuktikan
dengan tanda terima;

c. Pada hariyang sama, apabila dikirim melaluifaksimili dengan hasil yang baik.

(1)
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PES*L{?
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau segala perubahan
maupun penambahan dari Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya jika ada, akan
dibicarakan secara musyawarah dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu
Addendum atau perubahan Perjanji*n yang dibuat atas dasar kesepakatan dari dan
oleh FARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Ferjanjian.

Tidak ada Pihak yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan
d*lam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan iersebut adalah $eeara tertulis dan
ditandatangani oleh Pihak tersebut. Kelalaian suatu Pihak untuk menjalankan suatu
hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu Pihak untuk memaksa agar Pihak
lainnya dengan taat mematuhi syarai-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu
penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu
penge$arnpingan oleh Pihak tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta
kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini.

Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena
ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari
ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.

PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban masing-
masing Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik
sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian initanpa persetujuan
tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

Perjanjian ini akan dilaksanakan untuk keuntungan darildan akan mengikat PARA
PIHAK serta para pengganti dan para penerima pemindahan hak mereka.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Nabire dalam rangkap 2 (duai asli,
masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta
dinyatakan mulai berlaku pada hari, ianggal, hulan dan tahun seperti disebut pada awal
Perjanjian ini.
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