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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BANGKAL-{N

DENGAN
PT.BANK NEGARA INDONES|A (PERSERO) TBK

KANTOR CABANG PAMEKASAN
TENTANG

FEMtsAYARAN TUNKI N PEGAU.UAI

NOMOR : W15.PAS2$.KU.03.CI1-
NOMOR :PKN/ 0013 /PKS naza

Yang bertanda tangan dibawah ini :

l. AHMAD FAUZI, Bc.l.P.,$.Sos.,Kepala Kantor Rumah Tahanan Kelas ll B Bangkalan
dalam hal ini bertindak dalam jahatannya tersebut berdasarkan Surat Petikan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia nomo :SEK-
27.KP.03.03 IAHUN 2018 Tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia mennutuskan Pegawai Negeri Sipil dengan nomor
urut 178 : NIP ;196808311992031001, pangkat {GollRuang) : Penata Tk I {llld)
ditetapkan di Jakrta pada tanggal 05 September 2018 atas nama Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Sekretaris Jenderal Yasonna H. Laoly,

^SSBNI

Dengan demikiqn berwenang dan sah untuk mewakifi Kantor Rumah Tahanqq Kelas
ll B Bangkalan melakukan Perjanjian, dan selanjutnya disebut

I

lt, RACHMAT MUDJI wlDoDo, PemimBin Cebang PT Bank Negara tndonesia
{Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat
Kuasa Direksi PT. Bank Negara lndonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13
yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, Notaris di Jakarta dan Akta
Fenegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat
dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta, dengan demikian
ber'dasarksn Anggaran Dasar Perseroan beseda perubahan-perubahennya yang
terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia dengan
Surat Nomor AHU-AH.01.A3-A215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia dengan Keputusan
Nomor AHU-0012962.AH.01.O2.Tahun 2018 tanggat 25 Juni 2A18, dan karenanya
benrenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia {Perserc}
Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarter Pusat, Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 1, untuk selanjutnya

KEDUA...-

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan Pll{AK KEDUA secara bersama-sama disebut PARAPIHAK.-- ------------
PARA
berikut

PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan sebagai

Bank Negara lndonesia
Kantor Cabang Madura

Kabupaten No. 63 Pamekasan - 69316



a Bahwa dalam rangka memperlancar pembayaran Tunkin pegawai, PIHAK
P ERTAMA bermaksud menggunakan jasa perban kan.
Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk meleksanakan
pembayaran Tunkin pegawai PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima
penunjukan tersebut.

Untuk pelaksanaan pembayaran Tunkin pegawai, PIHAK PERTAMA wajib membuka
rekening Giro pada PTHAK KEDUA atas nama PIHAK PERTAMA
Dalam menggunakan rekening Gira tersebut, PIHAK PERTAMA tunduk pada
ketentuan-ketentuan uffium rnengenai Ketentuan Umum Hubungan Rekening Girc
yang berlaku pada PIHAK KEDUA -_
Rekening Giro PIHAK PERTAMA yang dibuka pada PIHAK KEDUA dipergunakan
untuk menampung dana dan melaksanakan pembayaran Tunkin pegawai PIHAK
pERTAltlA,, )/ang pelaksanaannya dilakukan oto Kredit ke Rekening Taplus / Taplus
Pegawai i Giro masing-masing pegawai Pl HAK PERTAMA
Para pegawai PIHAK PERTAMA wajib membuka Rekening Taplus / Taplus Pegawai
I Giro pada PIHAK KEDUA untuk rn&nampung penerimsan pembayaran Tunkin

a

,) 2.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA Pll-iAK sepakat mengadakan kerjasama dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Pengertian Umum

Tunkin adalah penghasilan bersih setiap bulan pegatvai PIHAK FERTAMA setelfih
dikurangi dengan potongan-pot*ngan kewajiban pegewaiyang bersangkutan kepad*
PIHAK PERTAMA
Oto Kredit adalah proses pengkreditan Tunkin ke Hekening Taplus I Taplus Pegauu*i
/ Giro masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA yang dilakukan oleh systern
dengan mendebet {.Otc Sebet} Rekening Girs FIHAK FERTAl}XA.ffir,ff€.€,*Eri,',.+r!.:i#*ffir;!-{63,*€

Oto Debet adalah proses pendebetan Rekening Giro PIHAK PERTAtulA yang
dilakukan secara otomatis oleh system yang dikreditkan ke rekening Taplus i Taplus
Pegawai I Giro masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA penerima Tunkin.-*-----
Surat Perintah Membayar adalah perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA untuk mebayar Tunkin pegawai PIHAK PERTAMA dengan cara
mendebet otomatis (Oto Debet) Rekening PIHAK PERTAMA dan mengkiedk i0to
Kredit) Rekening Taplus I Taplus Pegawai I Giro pegawai PIHAK PERTAMA yang
telah dibuka di PIHAK KED
Hari Kerja adalah hari dimana PIHAK KEDUA melaksanakan aktivitas operasional
yang terdiri dari hari Senin sampai Jumat kecuali diantara hari tersebut terdapat Hari
Libur NasionEl ateu HariLibur BerEama.--
Hari l-ibur edalah hari dimena PIHAK KEDUA tidak melaksan*kan aldivitas
optra$ional yaitu l'tari Libur Na*ional, Hari tibur Ber*ama, Hari $abtu dan Minggu.
Pegawai PIHAK PERTAMA adalah pegawaiyang hekerja dan menerima Tunkin dari

1 PIHAK PERTAMA dan namanya tercantr.lm sebagaf penerima Tunkin

Pasal 2
Pemhukaan dan Penggunaan Rekening
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5 PIHAK PERTAMA, wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekening Giro
PIHAK PERTAMA, yang besarnya minimum sarna dengan saldo minirnum Giro dan
jumlah seluruh Tunkin pegawai PIHAK PERTAMA yang akan dibayarkan pada setiap
pembayaran Tunkin ditambah biaya lain yang disepakati oleh pAi?A pIHAK
sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Perjanjian ini yaitu tanggal pembayaran
TunKIn pegawai PIHAK PERTAMA

F*sal $
Felaksanean Pemhayaran Tunkin

Felakeanaan pembayaran Tunkin pegawai pIHAH FERTAMA dilskukan clelt FIHAK KEsuA
pada tanggal 1 isatu) setiap bulannya.*

Pasal 4
Penarikan Rekening

Penarikan rekening Giro untuk pembayaran Tunkin dilakukan dengan cara pemindahbukuan
secara Oto Debet untuk dikreditkan langsung ke rekening Taplus / Taplus pegawa! / Gir*
masing-masing pegawai PIHAK pERTAMA atas dasar $urat Perintah Membayar dari pIHAK

Fasal 5
Prosedur Pembeyaran Tunkin

Untuk pelaksanaan pembayaran Tunkin pegawai PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian
ini, PIHAK PERTAMA wajih melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1- Membuat daftar Tunkin pegawai.*-
2. Menginput data Tunkin pegawai ke dalam system yang

dan menyimpan data tersebut dalam diskeUflash disUCD.
disediakan PIHAK KEDUA

3. Menyiapkan dan menyampaikan kepada ptHAK KEDUA surat perintah Membayar
disertai Daftar Tunkin dan Cek dan atau Bilyet Giro sebesar total runkin yang akan
dihayarkan yang telah dita*da tenganiPejabat PIHAK FERTAIVIA yang contoh tanda
tangannya ada pada PIHAK KEDUA, untuk membayarkan Tunkin para pegawai
dengan cara pemindahbukuan secara Oto Debet dari Rekening Giro PIHAK
PERTAMA dan Oto Kredit ke Rekening Taplus / Taplus Pegawai I Giro masing-
masing PIHAK PERTA

4 Menyerahkan data Tunkin yang telah di input kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk
loftcopy^ dalam sampul tertutup dengan dilengkapi output Daftar Tunkin (Hardcopy
Output $ystem) yang sekurang-kurangnya mernuat informa*i mengenai rrientl*rcG
{Nama_Pegawati, NOREK {Nomor Rekening} dan JMLTUNKTN (Nominal Tunkin},
Surat Perintah Membayar Rangkap 2 (dua) yang di tanda tangani oleh pejabit
PIHAK PERTAMA yang benrvenang.*---
IMemheritahukan hahwa Buku Taplue / Taplue Pegawai cuda['] dapat.di update dan
Tunkin sudah dapat diambil.-*

S. Kebenaran dan kelengka pan data Tunkin yang telah diinput menjaditanggung jawab
PIHAK PERTAMA, Apabila terjsdi kesalahan dalam

4
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bukan merupak*n tanggunE jawab PIHAK
menginput Tunkin. hal tersebut
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Pasal 6
Biaya - biaya

PIHAK PERTAMA tidak dikenakan biaya pemindahan untuk setiap pembayaran
Tunkin karyawan PTHAK PERTAMA

flryK PERTAMA -Oi$!ani biaya pemeliharaan rekening sesuai ketentuan yang
berlaku pada PIHAK KEDUA.-..--*--------
Biaya'biaya sebagaimana dimaksud pada pasal ini sewaktu-waktu dapat berubah
sesuai kesepakatan PARA plHAK.---

Fasal 7
Jang ka Waktu Ferjanjian

t. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh pARA PIHAK
untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggat ditandatangani hiNEEA

dan dapat diperpanjang kernbali untuk jangka waktu dan
syarat-syarat yang akan disepaketi oleh PARA PIHAK.

A Apahila salah satu pihak hermaksud mengakhiri perjanjian ini sehelum masa
perjanjian berakhir, maka pihak yang berriraksud'mbndakhiri perjanjian harus
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak tainnya selambat-
famhatnva 3 (tjga) bulpn pebeftlm tanggalFensalqhiran pp,rjdnjian yang diKehendaKi.
Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterirnanya
pemberitahuan pengakhiran perjanjian sebagaimana pada ayat e pasal ini, pihik
yang menerirna pemberitahuan pengakhiran belum rnemberikan jawaban, maka
perjanjian ini berakhir pada tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.--------

lpe?itf jangka waktu perjanjian telah berakhir dan telah disepakati oteh PARA
PIHAK untuk memperpanjang kerjasama ini, namun PARA PIHAk belum membuat
perjanjian, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap
berlaku sampai adanya perjanjian baru.-----'-
Dengan berakhirnya perjanjian ini, FARA PIHAK tetap terikat untuk rnelaksanakan
hak dan kewajiban yang masih harus diseresaikan sesuai perjanjian ini.-----*:--
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Fasal I
Korespondensi

Segala Pemberitahuan resmi antara PARA PIHAK yang diperlukan sehubungan
Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melaluitJcsimite atau surat tercatat
yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat berikut inl :

PIHAK PERTAMA : Kantor Rumah rahanan Kelas ll E Bangkalan
Alarnat : Jl.perternpuran Ho 21
Telepon :031-3095014
Facsimile :031-3099192

PIHAK KEDUA : PT.Bank Negara tndonesia (persero) Tbk
Kantor Cabang Pamekasan
Jl.Kabupaten no.63 Pamekasan
0324-322946, 323196
0324-324356

I
/Alamat

Telepon
Facsimile

-)

I



2.

3

Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan
korespandensi sehubungan dengan refianiian inidianggap ielan disampaikan :

1. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir ;**-*-
2. Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat

tersebut;.--
3. Apablla melalul facsimile, pada saat henla tersebut dlterlma dengan balk oleh

pihak yang bersangkuten.*- -------**.r***
Apabila dilakukan lebih darisatu cara tersebut diatas, maka pemberitahuan terseh,ut
dianggap telah disampaikan rnelalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan
dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan
dalam Bahasa lndonesia.-
$etiap perubahan alamat yang tercantum I diatur dalam ayat {1} Pasal ini wajih
diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya, maka alamat yang tercantum I
diatur dalam Perjanjian ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.
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Pasal g

Force [fiajeure

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini,
yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK termasuk tetapi
tidak terbatss pad€ keJadian-kejadian sepertl beneana alam, kehakaran, embargo,
peraturan atau kebijaksanaan pemerintah, rnaka segala kelambatan at*u kegagalan
tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dinnaksud dibebaskan dari
keurajibarrnya sam pai keadaan rnemaksa tersehut berakhir-*-
Dalam halterjadi Force Majeure, pihak yang mefigalami peristiwa yang dikategorikan
sebegai Fprce Majeure wajib memherikan pemhsritahuqn s*car.a tertulis tenlang hal
tersebut kepada pihak lainnya dengan melampiri hukti secukupnya dari kepolisian
atau instansi yang benrenang mengenai terjadinya Force Majeure tersebut
selambat-lsmbatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Force
Majeure tersebut.--
Setelah berakhirnya masa Force Majeure tersebut, pihak yang mengalami Force
Majeure tersebut harus melaksanakan kernhali kewajiban-kewajibannya yang

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 disetujui
oleh pihak yang menerlma pemberitahuan

Pasal 10

Addendum

Hal-hal yang belum di atur dan atau belum eukup diatur dan atau dipertukan perubahan
syarat-syarat dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu
perjanjian tambahan (addendum) yang rnerupakan satu kesatuan se(a bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.****-*

I

1
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Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK
sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah
Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak
diperoleh kata sepakat, maka PARA FTHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui
Pengadilan

Pasal 12

Eomlslll Hukum

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK rnemilih domisili hukum yang
umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan
Demikian perjanjian ini ditandatangani di Pamekasan tanggal dibuat dalam rangkap dua
masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi
rnasing-masing pihak.

ofr IHA MA PIHAK KEDUA
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