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PERJAHJIAIII KERJASAMA
AiITARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TULUNGAGUNG
DENGAN

PT BANK NEGARA THDCIHESTA ( PERSERO l rbk
KANTOR CABANG TULUNGAGUNG

TEiITAHG
PENERBITAN TAPLUS PEGAWAIIANGGOT*

NOMOR : W.15.PAS.PAS.14-HH.05.05,-2652

NOMOR : TLAI5.2I105I20{9

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas
bertempat di Tulungagung, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara:

L ERRY TARUNA DS, Bc.lP., S,H. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB
Tulungagung Tulungagung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik lndonesia Nomor SEK-33.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 14 Desember
2016 dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Pemasyarakatan Kelas llB Tulungagung untuk selanjutnya disebut :

HAK PERTAMA---.----

ll. EKO INDYARTONO, SE Pemimpin Cabang Tulungagr.rng PT. Bank Negara lndonesia
{Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan $urat Kuasa
Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13, yang dibuat di
hadapan Koesbiono $armanhadi, SH Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang
dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63 yang dibuat dihadapan Koesbiono
Sarmanhadi SH, MH Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar
Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam
Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Repuhlik lndonesia dengan surat No. AHU-0012962.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Juni
2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negar"a
lndonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan
alamat JI Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut :

--...-PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK XEDUA secara bersama-sama disebut kedua
belah pihak.
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Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan
sebagaiberikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap
narapidana dan anak didik permasyarakatan di lndonesia.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah bank urnum yang salah satu kegiatan usahanya adalah
menyelenggarakan tabungan untuk nasabah,

3. Bahwa untuk mendukung program cashless di dalam lembaga permasyarakatan maka
PIHAK PERTAMA membutuhkan layanan jasa milik PIHAK KEDUA.

4- Bahwa PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam
melaksanakan pembukaan rekening, penerimaan setoran, dan pengelolaan tabungan dari
narapidana di Lapas Kelas llB Tulungagung.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga
permasyarakatan dan tercatat pada PIHAK PERTAMA.

2- Tabungan adalah simpanan yang pen€rikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu
yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, danlatau alat yang dapat
dipersamakan dengan itu.

3- Taplus Pegawai atau Anggota (TAPPA) adalah tabungan yang diberikan kepada
Pegawai/Anggota Perusahaanllembag#Asosiasi/Organisasi Profesi yang bekerjasama
dengan BNI yang berfungsi sebagai sarana tabungan.

4. Buku Tabungan adalah bukti kepemilikan tabungan yang memuat transaksi.
5" Hari Kerja adalah hari dimana PIHAK PERTAMA melaksanakan aktivitas operasionalyanE

terdiri dari hari Senin sampai Sabtu kecuali dianlara hari tersebut terdapat Hari Libur
Nasional, Hari Libur Bersama.

S- Hari Kerja adalah hari dimana FIHAK KEDUA melaksanakan aktivitas operasional yang
terdiri dari hari Senin sampai Jumat kecuali diantara hari tersebut terdapat Hari Libur
Nasional, Hari Libur Bersama atau had Bank tidak buka untuk umum (nan banking day)
sesuai dengan ketentuan Bank lndonesia.

7. Hari Libur adalah hari dimana PIHAK KEDUA tidak melaksanakan aktivitas operasionalnya
yaitu Hari Libur Nasional, Hari Libur Bersama, HariSabtu dan Minggu.

8" CIF {Customer ldentification File} adalah data yang dihuat berdasarkan sistem untuk
pengenalan profildan identifikasinasabah yang membuka rekening diP|HAK KEDUA.
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PASAL 2

RUANG LII'IGKUP PERJANJIAN

Dalam perjanjian ini PARA PIHAK akan menyelenggarakan penerbitan dan pengelolaan

tabungan Taplus PegawailAnggota bagi narapidana Lapas Kelas llB Tulungagung.

PASAL 3

HAK DAN KEI'I'AJIBAN PARA PIHAK

1 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAnf,A adalah :

a, Menganjurkan kepada narapidana untuk membuka rekening Taplus Pegawai/Anggcta
sesuaiketentuan pembukaan rekening yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

b. Melakukan verifikasiterhadap kebenaran dan kelengkapan data narapidana dalam
aplikasi pembukaan rekening Taplus PegawailAnggota sesuai ketentuan yang

ditetapkan oleh PIHAK KEDUA

c. Tunduk pada ketentuan dan peraturan tabungan Taplus Pegawai/Anggota.

d. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA untuk menutup rekening narapidana apabila
ada narapidana yang sudah selesai menjalani hukuman di Lapas Kelas llB
Tulungagung.

2 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

a. Melakukan pembukaan rekening dan mengelola tabungan Taplus Pegawai/Anggota
sesuai dengan aplikasi pembukaan rekening yang diajukan oleh narapidana PIHAK
PERTAMA,

b. Melakukan pelayanan penutupan rekening setelah mendapat pemberitahuan dari
PIHAK PERTAMA, apabila narapidana sudah selesai menjalani hukuman di Lapas
Kelas llB Tulungagung

PASAL 4

PEMBERLAKUKAT,I TAPLUS PEGAWAI'ANGGOTA

'l Tabungan Taplus Pegawai/Anggota dapd dimiliki oleh narapidana sampai dengan masa
hukuman selesai di Lapas Kelas llB Tulungagung.

2 Apabila narapidana keluar dari Lapas Kelas llB Tulungagung, maka tabungan akan
ditutup oleh PIHAK KEDUA.
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PASAL 5

PROSEDUR APLIKASI

Pembukaan rekening tabungan Taplus Pegawai/Anggota sebagaimana dimaksud dilakukan

dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pemhukaan rekening Taplus Pegawai/Anggota dilakukan berdasarkan formulir aplikasi

yang diisi dan ditandatangani oleh narapidana.
2. Fonnulir Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini disediakan oleh PIHAK

KEDUA dan disampaikan kepada PIHAK PERTAnilA.

3. Formulir aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini wajib diserahkan kepada PIHAK

KEDUA dengan melampirkan nomor identitas narapidana yang masih berlaku.

4. FIHAK KEDUA herhak untuk tidak melakukan pembukaan rekening tabungan Taplus

PegawailAnggota apabila PIHAK PERTAMA danlatau narapidana tidak rnemenuhi

persyaratan yang ditentukan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (duai tahun terhitung sejak tanggal 15.11.2019
perjanjian ini ditanda tangani aleh kedua belah pihak dan akan berakhir pada tanggal

14.11.2A21 dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang

akan disepakatioleh kedua belah pihak.

2. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum perjanjian ini

berakhir jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka pihak yang

bermaksud mengakhiri Perjanjian harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran

Perjanjian yang dikehendaki.
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahua*

pengakhiran Perjanjian sebagaimana pada ayat 2 Pasal ini, pihak yang menerima
pemberitahuan pengakhiran helum memberikan jawaban, maka Perjanjian ini berakhir
pada tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

4. Apabila jangka waktu Perjanjian telah ber:akhir dan telah disepakati oleh kedua belah pihak

u*tuk memperpanjang kerjasama ini, namun kedua belah pihak belum rnembuat perjanjian,

maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai

dengan adanya perjanjian baru,

5. Dengan berakhirnya Perjanjian ini, kedua belah pihak tetap terikat untuk melaksanakan hak
dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sesuai Perjanjian ini
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PASAL 7

KORESPONDENSI

1. $egala Pemberitahuan resmi antara kedua belah pihak yang diperlukan sehubungan
Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui facsimile atau surat tercatat
yang tercepat atau ekspedisiyang dikirimkan pada alamat berikut ini :

PIHAK PERTAMA

Alamat

Telepon

Facsimile

Email

PIHAK KEDUA

Alamat

Telepon

Facsimile

Email

: Lapas Tulungagung

: Jl. Pahlawan No.139 Rejoagung, Kec Kedung\Maru

Kabupaten Tulungagung

: 0355.321731

: 0355.32173'l

: lp_tulungagung@yahoo.co.id

: PT Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk.

: Jl. P . Sudirman No 43 Kepatihan Tulungagung

: 0355 -322834

: 0355 - 322836

: tlaakc0l@yahoo.com

2. Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan
korespondensi sehubungan dengan perjanjian ini dianggap telah disampaikan :

a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir;

b. Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;

c. Apabila melalui faksimile, pada saat herita tersebut diterima dengan baik oleh pihak
yang bersangkutan

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut diatas, maka pemberitahuan tersebut
dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa
lndonesia.

3- Setiap perubahan alamat yang tercantum I diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib
diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya, maka alamat yang tercantumldiatur
dalam Perjanjian ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.
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PASAL 8

IilITEGRITA$

Dalam melaksanakan perjanjian ini, para pihak berjanji

1' Melaksanakan Perjanjian ini secara propesional dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik lndonesia.2' Tidak akan menjanjikan dan/atau memberi maupun menerima sesuatu dalam bentuk
apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dinegara Republik lndonesia kepada atau dari pihak manapun.

Memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalarn
pengendaliannya, antara lain karyawan, direksi, atau pihak lainnya untuk mematuhi dan
menjalankan ketentuan pasal ini.

PASAL 3

FORCE MAJEURE

1' Apabila kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini,
yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan kedua belah pihak termasuk tetapitidak
terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, kebakaran, embargo, peraturan
atau kebijaksanaan pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap
sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai
keadaan memaksa tersebut berakhir.

2. Dalam hal terjadi Force Majeure, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan
sebagai Force Majeure wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal
tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau
instansi yang berwenang mengenaiterjadinya Force Majeure tersebut selambat-lambatnya
10 {sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure tersebut.3' Setelah berakhirnya masa Force Majeure tersebut, pihak yang mengalami Force Majeure
tersebut harus melaksanakan kembali kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

4. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana
dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima
pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujuioleh pihak yang
menerima pemberitahuan

PASAL 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum di atur dan atau belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan
syaral-syarat dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan dalam
suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang
tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
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PASAL 1,I

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

L Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak
sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak
diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui
pengadilan.

PASAL 12

DOMISILI HUKUM

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili hukum yang
umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan NegeriTulungagung.

Demikianlah, Perjanjian ini ditandatangani di Tulungagung tanggal 15.11.2019 dibuat dalsm
rangkap dua masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang
$ama bagi masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

Lapas Kelas llB Tulungagung Pemimpin Kantor Cabang Tulungagung
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