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Pada hari ini Rabu, tanggal S7 bulan Oktober tahun 2020 {A7 fi-ZAZA}, di Serang dibuat dan

ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang penunjukan Agen bib BiSAt (selanjutnya disebut
"Perjanjian "), oleh dan antara ;

L" HERI KUSRITA dalam kapasitasnya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas ilA Serang,

bertempat tinggal di Sempu Banten Girang RT 002 RW 017 Kel"Cipare Kec. Serang Kcta

Serang dengan No lnduk Kependudukan 36040105Afi5A1L7 dalam perbuatan hukurn ini

sah dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Lembaga Femasyarakatan Kelas ll A

Serang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan llak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor SEK-48.KP 03.03 Tahun 2019, sebagaimana terlampir yang merupakan satu

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dari dan oleh karena itu sah

mewakili Lembaga Pemasyarakatan Kelas ,lA Serang, selanjutnya disebut "PIHAK

PTRTAMA".

2. BUDIATMO SUDRADJAT dalam kapasitasnya selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Khusus Banten dalam hal ini bertindak dalam

jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomcr : 0069/5K1DlR-HCAI?.020

tanggal 27 Januari 2020 tentang rotasi, rnutasi dan promosi dan Surat Kuasa Direksi nomor

0001/KAlDlR-HCAI2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Surat Kuasa tanpa hak substitusr,

oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas narna PT. Bank Pembangunan

Daerah iawa Barat dan Banten, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jaian

Naripan No. 12-1"4, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal CB April 1.999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan

Nomar I tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Penrbangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Namor fi2 tanggal 01 Septernber 2020 yang dibuat oleh

Notaris R" Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan



7.

dengan Keputusan Menteri Flukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia sebagairnana

Surat Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU"AI-i.*1.03-

038361-? Tanggal 08 September 2020 serta perubahan susilnan Pengurus Ferseroan

*ebagalmana tertuang dalam Akta Per*yataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT. Bank Fembangunan Daerah.iawa Barat dan Banten, Tbk. Nomcr S3 tanggal 0L

Septernber 2020 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman^ Sarjana Flukunr, Notaris di

Bandung, dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik tndanesia sebagaima*a Surat Penerirlaan Pemberitahuan Perubalran

Data Perseroan Nomor AHU-AH"01".03-0383674 Tanggal 08 Septemher 20?fi, selanjutnva

disebut:'BANK".

PIHAK KISAT1J dan PIHAK I(EDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK,

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

i. Bank bjb adalah perusahaan berbadan hukum yang menyelenggarakan layanan perbankan

kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif {selanjutnya disebut Laku Pandai}.

Agen bjb B|SA! adalah badan hukum yang t*lah bekerja sarna dengan bank bjb untuk menjadi
kepanjangan tangan bank blb dalam menyediakan layanan Laku Pandai berupa tabungan
dengan karakteristik BSA dan produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa

Keuangan.

3. tsahwa bank bjb telah m*nunjuk Agen bib BISA! sehagai Agen Laku Pandai bank bjb
herdasarkan Sertifikat Klasifikasi No 058515MS-KON/203.9 tanggal 28 Agustus 2019 Perihal

Penunjukan Agen bib BISAI dengan Klasifikasl A.

PASAL 1

0EFrNtSt

Agen bjb BiSAl adalah pihak yang menjadi kepanjangan tangan bank bib, dalam menyediakan
layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif y*ng dapat berupa
layanan untuk tabungan bib BiSA! dengan karakteristik Bosir Scving Aceou*t {BSA) dan produk
keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Agen Due Diligence adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank bjb dalann rangka

memperoleh informasi yang akurat tentang profile Agen bjh B!SA! sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan oleh bank bjb.

Bank Lain adalah bank yang terdaftar dalem jaringan ATM Bersama atau jaringan lainnya yang
bekerja sarna dengan bank bjb dan sueJah bisa dilayani oleh bjb EDC.

Easic Saving Aceount {BSA} adalah tabungan bib tsiSAl yang mempunyai karakteristik tertentu
yang ditujukan kepada nasahah yang belum mempur:yai tabungan danfatau b*rsedia hanya
mempunyai 1 isatultabungan pada bank bjb.

2.

3.

;



5.

6.

hjb BiSAI adalah Laku Pandai yang dirnilikialeh bank hib,

Buku Panduan Agen bjb B!SA! adalah buku panduan yang berisi petunjuk pelaksanaan dari

kegiatan Agen bjb BISA! dan juga meliputi petunjuk pelaksanaan operasional rnesin bib f De"

7. Custorner Due Diligence {CBD} adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank bib dalam rangka
rnenrperoleh informasi yang akurat tentang profile nasabah sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan oleh bank hjb.

Electronic Data Capture (selan.jutnya disebut sebagai *hjb EDC') adafah infrastruktur pendukung

berupa ryresin yang berfungsi sebagai sarana penyedia Transaksi On Line dan alat peruibayaran

yang penggunaannya dengan cara ffiemasukkan atau menggesek Kartu, serta dilengkapi dengan
fasilitas pembayaran iainnya.

Formulir Fendaftaran Agen hjb BISA! adalah lembar isian yang harus diisi oleh calon Agen bjb
BiSA! dengan benar dan sesuai dengan kcndisi sebenarnya.

l-lari Keria adalah hari dirnana bank bjb dan institusi perbankan di indonesia pada urnurnnya

heroperasr dan melakukan kliring, di luar hari libur nasionai yang ditetapkan oleh pemerintah
dan hari bank tidak buka {non banking day} yang ditetapkan oleh Bank lndonesia.

lmbal Jasa adalah kompensasi yang diberikan oleh bank bjb terhadap Agen bjb BiSA! sesuai

dengan jenis Transaksi On Line yang telah diatur oleh bank bjb.

Kartu adalah Kartu Agen bib BiSAI dan Kartu bjb.

Kartu Agen bjb BiSA! adalah kartu yang digunakan oleh Agen bjb BiSA! yang diterbitkan oleh
bank bjb yang dihubungkan dengan rekening simpanan Agen bjh 8i5A! yang berfungsi dan

digunakan sesuai dengan yang telah diatur dalam Perjanjian.

Kartu bjh adalah kartu yang diterhitka:r oleh bank bjb yang dihubungkan dengan rekeni*g
si:"npanan Nasabah bib BiSA!, yar:g bisa berfungsi sebagei kartu ATfu4, kartu debit, ateu bentuk
kartu lainnya yang digunakan untuk Transaksi On Line perbankan, pembayaran, pemb*lanjaan,

atau Transaksi On Line lainnya yang dikembangkan selanjutnya, dimana kewajiban Nasabah bjb
BiSA! dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan Nasabah bjb BiSA! pada

hank bjb.

Klasifiltasi A adalah Transaksi On Line terkait tahungan dengan karakteristik BSA meliputi
pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemlndahbukuan, pembayaran tagihan,

transfer dana, pengecekan saldo dan/atau penutupan rekening.

Klasifikasi C adalah Transaksi On Line terkait tabungan dengan karakteristik BSA dan non SSA

meliputi pembukaan rekenlng, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pernbayaran

tagihan, transfer dana, pengecekan saldo danlatau penutupan rekening.

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan lnklusif (selanjutnya disebut "l-aku
Pandai") adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya
yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun mefalui kerjasama dengan pihak lain dan
perlu didukung dengan penggunaan stsrana teknologi inforrnasi.
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18. Nasabah bjb BISA! adalah orang perorangan yang memiliki rekenine bjh BiSA! di bank bib
dengan karakteristik BSA.

L9. l\lon Nasabah adalah orang perorangan diluar Nasabah bjb B|SAI

?$" Personsl ldentification Number {"PlN"} adalah sekumpuian nornsr rahasia yang digr.lnakan

sebagai alat verifikasi saat melakukan Transaksi On Line, yang terdiri beberapa digit tertentu
sesuai dengan ketentuan bank bjb.

23". Petugas bjb BiSA! adalah karyawan bank bjb yang mempunyai tanggung jawab mengurus
produk bjb BISA! termasuk didalarnnya melakukan komunikasi, edukasi, layanan dan evaluasi

terhadap Agen bib tsiSA!

22. Rekening Agen bjb BiSA! adalah rekening pada bank bjb yang dipergunakan sebagai rekentng

penampungan oleh Agen bjb BISAI dalam melakukan Transaksi On Line.

23. Sertifikat Klasifikasi adalah tanda atau surat keterangan tertulis yang diterbitkan oteh bank bjb
yang dapat membuktikan keabsahan pemilik tanda atau surat tersebut sebagai Agen bib BiSA!

untuk melayaniTransaksi On Line seperti yang diatur dalam Perjanjian.

24. Struk EDC adalah kertas yang keluar dari bjb EDC sebagai bukti Transaksi On Line yang dilakukan

melalui bjb tDC berisikan informasi mengenaiTransaksi On Line yang dilakukan.

25. Transaksi Offline adalah transaksi bjb BiSAl yang tidak terhubung langsung dengan system
jaringan Bank.

26. Transaksi On Line adalah transaksi bjh SiSA! yang dilakukan dengan menggunakan mesin bjb
EDC yang terhubung langsung dengan sistem jaringan Bank.

PASAL U

MAKSUD DAN TUJUAilJ

1" Untuk rnenyelenggarakan transaksi ncn tunai di Kantin Koperasi PT.BEIANA SATRIA MANDiRI

Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Serang

Z. Mendukung terlaksananya Program Bebas Peredaran Uang iBPU] di Lembaga Pernasavarakan

Kelas llA Serang

PASAL 3

KEIKUTSERTAAN AGSN

Persyaratan umum menjadiAgen bjb BISA!, meliputi :

1. Berbadan Hukum lndonesia (PT,pD dan Koperasi) yang :

a. Diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di

bidang keuangan"
b. Merupakan perusahaan yang memiilkijarlngan r*tail loket yang dikenal nasional dan lokal.



c. Memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja usaha yang baik"

d. Memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan rnasih berlangsung, paling singkat 2 {duai
tahun.

e. Wajib membuka Rekening Agen bjb BiSA! dengan minimum setoran awal Rp 1.000.0CICI,-

isatu juta rupiah).
f. Memiliki rekening tabungan perorangan di saiah satu Kantor CabanglKantor Cabang

Pembantu/Kantor Kas bank bjb dengan saldo minimum Rp. 50.00S,- (Lima Fuluh Rib*

Rupiah) .atau sesuai ketentuan bank bjb untuk keperluan Transaksi On Line.
g. Bersedia menyimpan uang jaminan di salah satu Kantor Cabarrg/Kantor Cabang Pembantul

Kantor Kas bank bjb sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).

h. Mampu melakukan manajemen likuiditas atas usaha yang telah dijalaninya sesuai dengan

yang dipersyaratkan bank bjb.
i. Mampu menyediakan Sumber Daya Manusia {SDMi yang mempunyai kemampuan teknis

untuk rnendukung penyelenggaraan bjh BiSA!
j" Memiiikiteknologi informasiyang mernadai untuk mendukung penyelenggaraan bjh BiSAt.

k. Jaringan retoil laket dar"i Agen bjh SiSA! berbadan hukurn hanya dapat menyediakan
produk dari bank bjb.

l. Lulus Uji Tuntas {Due Diligencei yang dilakukan oleh bank bjb.

2. PersyaratanDokumen:
a. Fotokopi KTpl SIM/ Paspor Pengurus/ Direksi Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga.

b. Fotokopi surat izin usaha (StTUlSlUpffDP).

c. Fotokopi NPWP.

d. Rekening Koran 6 {enam} bulan terakhir.
e. l-aporan keuangan 2 {dua)tahun terakhir"
f. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
g. Pasfoto terbaru ukuran 3x4 dan ukuran 4X5 rnasing-masing L {satu} lembar dari petugas

yang bertanggung jawab atas kegiatan bjb BiSA!

PASAL 4
KEGTATAN LAYANAN AGEI{ bjb BiSA!

1. Layanan Transaksi On Line yang dapat dilakukan fuen bjb BiSA! clengan KlasifikasiA merupakan

layanan Transaksl On Line yang terkait tabungan bjb BISA! dengan karakteristik BSA {8asic
iav i nq Accou nt), meliputi :

a. Pembukaan rekening
b. Penyetoran
c. Pengecekan Saldo

2. Cakupan layanan dan cakupan wilayah layanan Agen bjb BiSA! diatur sebagai berikut :

a. Agen bjb BiSA! hanya dapat melayani Nasabah bjb BiSA! danlatau calon Nasabah bjb B|SA!

di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen bjb BISA! yang mencakup desa atau setara

dan/atau daerah lain di sekitarnya.
b. Penetapan wilayah lain di sekitar tempat kedudukan Agen bjb B!SA! berada, disesuaikan

dengan jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan rnenuju lokasi Agen bjb BiSA! dan/atar"r

kondisi topr:logi wilayah.

3" Mekanisme Transaksi On Line melalui Agen hjb BiSA! mengacu pada rnekanisme Transaksi On

Line yang terdapat pada setiap produk yang dapat dilayaninya"



BASAL 5

HAK & I{EWAJIBAN

1. Hak bank bjb:
a. hank bjb berhak untuk meminta laporan terhadap Agen bjb BiSA!

b. bank bjb benhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Agen bjh BiSA!

c. bank bjb berhak atas kepemilikan informasildata yang diterima oleh Agen bjb BiSAl dan

bank bjb

Z" Kewajiban bank bjb:
a. bank hib wajib mernberikan edukasi pelatihan layanan kepada Agen bjb BiSAl

b. bank bjb wajib melakukan moniforung dan evaluasi Agen bjb BiSA! 1 {satu} bulan sekaii

danlatau secara insidental {sesuai kebutuhan}.
c. bank bjb wajib memberikan pembinaan danlatau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan

oieh Agen bjb BiSA!

d. bank bib bersama-sama Agen bib BiSA! wajib r:remberikan

sosialisasiy'promosifedukasilpelatihan kepada masyarakat di sekita: lokasi Agen bjb BiSAi

terkait produk yang ditawarkan.
e. bank bjb wajib rnenyediakan alat pendukung operasional & promosi untuk nrelayani

Nasabah Agen bib B|SA! seperti mesin bjh EDC, banner (signagefsign boardl, brosur,

Ieaflet dan Buku Panduan Agen bjb B|SA!

f . bank bjb wajib mennastikan bahwa uang Agen bjb BiSA! yang tersirnpan di rekening bjb
berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan hukum.

g. bank bjb wajib mernantau alat penunjang operasional Agen bjb BISA! seperti berfungsinya

mesin bjb EDC dengan baik, ketersediaan kertas roll untuk struk bjh EDC, Money Detector,

flyer, brasur dan penunjang operasional lainnya yang telah menjadi standar layanan untuk
produk Agen bib B!SA!

h" bank hjh wajib menerbitkan Sertifikat Klasi{ikasi Agen bjb BISA!

i. bank bib wajib melakr:kan pernbayaran /ee yang m*njadi hak Agen hjh B|SAI secara harian

danlatau bulanan"
j. bank bjh wajib memberikan kesempatan hagi calon Agen bib BISAI untuk mernbaca dan

rnemahami Formulir Pendaftaran Agen bjb BISA! dan Perjanjian selama 24.!arn.

k. bank bjb wajib rnelakukan validasi ciata hasil Customer Due Dilige*ee {CDDI yang diiakukan

Agen bjb BISA! dan ikut bertanggung jawab terhadap hasil Cilsfomer Due Diligence {CD*i
tersebut.

l. bank bjb wajib melakukan peningkatan klasifikasi layanan nrenjadi Klasifikasi C, apabila hasil

evaluasi bank hjb menyatakan bahwa Agen bjh BISA! direkomendasikan untuk dapat

melayaniTransaksi On Line Klasifikasi C.

3. Hak Agen hjb BiSA!:

a. Agen bjh BISA! berhak mendapatkan Sertifikat Klasifikasi Agen bjb BiSA! dari bank bjb.
b" Agen bjb BISA! berhak mendapatkan perlengkapan operasional dan media promosi untuk

mendukung kegiatan Transaksi On Line fuen BJB BISA! Sepertl: mesin bjb EDC beserta

kelengkapannya, formulir aplikasi pernbukaan rekening, brcsur, flyer, leaflet, banner

{sign*ge lsign baard} dll.
c. Agen b.!b BiSA! berhak menerima pembayaran lmbalJasa dari bank bjb dengan kesepakatan

secara harian danlatau"bulanan.
d. Agen bjb BISA! berhak mendapatkan pelatihan dan edukasi dari bank hjb.



4. Kewajiban Agen Bjb BiSA!:

a. Agen bjb tsiSA!wajib meletakan perlengkapan aperasional dan rnedia promosiseperti mesin
bjb EDC, sertifikat, brosur, leaflet, banner tsignage/sign board| ditempat yang strategis dan

rnudah terlihat oleh Nasabah bib BISA!

b. Agen bjb BiSA! wajib mernastikan bahwa mesin bjb gOC berjalan dengan baik untuk
kegiatan Transaksi On Line.

c. Agen bjb BISA! wajib memelihara dan menjaga keamanan serta keutuhan mesin bjb EDe

serta peralatan Bank Lain yang rnenjadi tanggung jawabnya agar tetap dalam kondisi baik
dan Agen bjb BiSA! tidak diperkenankan untuk membongkar, memperbaiki, mengubah,
rnenambah, melakukan pengrusakan atau menambahlmengurangi komponen-komp*nen
pada mesin bjb EDC atau peralatan bank bjb lainnya.

d. Agen bjb BISA! wajib memantau ketersediaan perlengkapan pendukung operasional bjb EDC

seperti kertas roll untuk Struk EDC, formulir pembukaan rekening tabungan dan brasur-
brcsur promosi dan edukasi.

e" Agen bjb B|SA! wajib menghubungi bank bjb melalui petugas bank bjb atau kantor cabang
bank bjb dimana pengajuan sebagai Agen bjb BiSA! diproses apabila mengalami gangguan
yang tidak dapat diselesaikan sendiri atau ketersedian perlengkapan pendukung operasional
sudah mulaimenipis melaluidirect4200946 atau 4222353 cq. Unit Electronic Banking.

f. fuen bjb BiSA! wajib rnenempatkan dan memelihara sejumlah dana sesuai kesepakatan
antara bank bjb dengan Agen b.ib BiSA!

g. Agen hjb BISA! wajib menjamin dan bertanggung jawab bahwa dana yang ditempatkan di

bank bjb bukan merupakan dana hasil pencucian uang atau pendanaan teroris atau dana
kejahatan lainnya.

h. Agen bjb BiSA! wajib men.lamin bahwa uang yang digunakan untuk Transaksi On l-ine ticlak

terdapat uang palsu, baik yang diterima dari Nasabah bjh BiSA! maupun yang digunakan
oleh Agen bjb BISA!

i" Agen bjb BiSA! wajib memlliki petugas atau unit yang bertanggung jawab atas kegiatan Agen
bjb BisA!.

j. Agen bib BiSA! wajib memiliki pencatatan/Lag Scok untuk memonitcr aktifitas [ayanan

Agen bjb BiSA! yang dilakukan dan kegiatan operasional (persediaan kertas roll untuk gtruk

EDC, formulir pendaftaran calcn Nasabah hjb BISA!, materi promosi dll).
k. Agen bjb BiSA! wajib menyediakan infrastruktur seperti handphone dan tempat usaha,

yang akan digunakan untuk operasional Transaksi On Line sesuai dengan ketentuan bank

bjb.
l. Agen bjb BiSA!wajib rneneari Nasabah bjb B|SA! secara aktif.
m. Agen bib S|SA! wajib rnenerima calon Nasabah bjb BisA!/Na$abah hib BISA! yang

memenuhi syarat untr-rk menggunakan layanan Agen hjb BiSA!

n. Agen bjb BISA! wajib memberikan infcrrnasi yang jelas dan transparan kepada calan
Nasabah bjb BISA!/ Nasabah bjb BiSA!terkait:
1. lnformasi Produk.

2" lnformasi Hak dan Kewajiban sebagai Nasabah bjb BiSA!

3. lnformasi biaya yang akan dibebankan kepada Nasabah bjjb BISA!

4. lnformasi risiko yang rnungkin timbul dari sisi Nasabah bjb 8i5A!
5" lnformasi manfaat produk.
6. lnformasi prosedur pelayanan dan peyeiesaian pengaduan.

o. Agen bjb B|SA! wajib menjaga dan rnenyimpan dokunnen ltiasabah bjb BiSA! berupa
formulir pembukaan rekening Nasabah Agen bjb BiSA!, struk transaksi melalui EDC, dl
tempat yang baik dan aman sebelum dokumen diserahkan ke Petugas bank bjb atau kantor
Cabang/Kantor Cabang PembantulKantor Kas bank bjb.

p. Agen bjb BISA! wajib menjaga ketersediaan uang tunai untuk dapat melayaniTransaksi On
Line Nasabah bib BiSA!



q. Agen bjb BiSA!wajib memberikan kesernpatan bagi Nasabah bjb BISA! untuk membaca dan

memahami Perjanjian yang melekat pada produk yang digunakan oleh Nasabah bjb BISA!

r. Agen brb BiSA! wajib menjaga rahasia data Nasabah bib BISA! sebagaimana telah diatulr

dalam pasal 1"2 tentang PerlindunganlKerahasiaan Data Nasabah bjh BiSA!

s. A,gen bjb BiSA! wajib menyampaikan laporan kepada bank bjb sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal LL tentang Pelaporan.
t, Agen bjb BiSAI wajib melakukan Transaksi On Line secara online menggunakan bjb EDC dan

tidak diperkenankan melakukan Transaksi On Line secara affline.

PASAL 6

MEKANTSMT DAN HUB1jNGAI! KERJA A€EN bib BiSA!

Mengenai mekanisme dan hubungan kerja antara bank bjb dengan Agen bib BiSA! diatur lebih lanjut

dalam PetunjukTeknis berupa Buku Panduan Agen bjb BiSA!yang merupakan lampiran dan menjadi

satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 7

CUSTOMER DUE DILIGENCE

1. Agen bjb BiSA! wajib menerapkan ketentuan Customer Due Diligence {CDD} sederhana kepada

Nasabah dalarn hal pembukaan rekening, berupa meminta informasi paling sedikit mencakup :

a. Nama lengkap sesuai identitas.
b. Alamat tempat tinggal sesuai dokumentasi identitas dan alamat domisili apabila ada.

c. Nornor dokumen identitas {KTP}.
d" Tempat & tanggal lahir.
e. Nomor handphone yang aktif.
f" Pekerjaan.

2. Agen bjb BiSA! wajib bertanggung jawab atas keabsahaan data hasil Customer Due Diligence

{CDD} yang dilakukannya.

3. lnformasi calon Nasabah bjb BiSA! yang dimaksud pada ayat l wajib didukung dengan dokumen

identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada bank bjb tentang profil ealcn Nasabah bib
BiSA! dan specimen tanda tangan"

PASAL 8

Pf BNYATAAN DAN JAMINAN

3,. Agen bjb BiSA! membebaskan bank bjb dari segala tuntutan hukum apabiia terjadi kerugian
yang diakibatkan atas kecurangan yang diiakukan oleh Agen hib B|SA!

2. Segala kerugian yang timbul akibat kecurangan yang terjadi sebagaimana dimaksud ayat 1- diatas

menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Agen bjb BiSA!



PASAL 9

BIAYATRAT\'SAKSION LINE DAI\ IMBALJASAACEN bjb BiSA!

Biaya Transaksi On Line serta lmbal Jasa dari Transaksi On Line Agen bjb BiSA! diatur dalarn

lampiran dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 1.0

KETENTUAN UKU|D|TAS {KETERSEDIAAw UANG TUNAT} Dr LOKET AGEN bjb BiSA!

Dalam menjalankan kegiatan operasional harian, Agen bjb BiSA! diwajibkan memenuhi ketentuan
likuiditas sebagai berikut :

1. Memelihara ketersediaan saldo rekeningnya sebesar jumlah norninal Transaksi On Line pada

hari sebelumnya dan perkiraan Transaksi On Line pada hari tersebut.

Z. tVlenginformasikan kepada Nasabah bib B|SA! bahwa untuk Transaksi On Line penarikan

mef ebihi ketersediaan uang di loket wajtb mernberitahukan 2 {dua) Hari Kerja sebelumnYa.

PASAL 11

PENCATATAN TRANSAKSI ON LINE

1. Agen bib BiSA! wajib mencatat setiap kegiatan layanan yang dilakukannya dan tidak
rnenyebarkan informasi yang terkait kegiatan layanan Agen bjb B|SA! kepada pihak lain.

2. bank bjb wajib melakukan pencatatan atas setiap Transaksi On Line yang diiakukan oleh

Nasabah bib BiSA!yang melakukan TransaksiOn Line diAgen bjb B|SA!

3. Pencatatan Transaksi On Line oleh Agen bib BiSA! dapat dilakukan dalam bentuk laporan

transaksi, sedangkan pencatatan Transaksi On Line oleh bank bjb dapat dilakukan dalam bentuk
catatan elektronik (log Transaksi On Line pada aplikasi care banking).

PASAL 12

PETAPORAN

1. Agen bjb B|SA! wajib membuat laporan perkembangan kegiatan layanan setiap bulan terrnasuk
dalam hal terdapat Nasabah bjb BISA! yang dicurigai melakukan tindakan yang terkait dengan

kejahatan, terorisme atau penyaluran obat-obatan terlarang.

Z. Laporan disampaikan Agen bjh BiSA! ke petugas bib B|SA! bank hjb dalam bentuk hordc*py
dengan format yang sudah ditentukan oleh bank hjb maksimal minggu kedua setiap bulan.

3. Format laporan Agen bjb BiSA! akan distandarisasi oleh bank bjb"

PASAL 13

PERLfNDU NGAN/KERAHASIAAN DATA NASABAH

1. Ketentuan sebagairnana tercantum di dalam ayat 2 di atas dikecualikan dalam hal memenuhi
permintaan pihak-pihak yang diperkenankan secara hukum.



Z. bank bjb sebagai yang memiliki data Nasabah bjb BiSA!, tidak diperkenan menyebarkan data

Nasabah bjb BISA!, tanpa persetujuan tertulis dari agen bib Bisa!{Koperasi}

PASAL 14

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung semenjak Perjanjian

kerja sama disetujui dan ditandangani oleh kedua belah pihak yaitu pada tanggal 07 Oktaber

2020 {07-10-2020) sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021 {07-10-2020).

7. Jangka waktu perjanjian diperpanjang otomatis setiap tahun untuk 12 bulan berikutnya setelah

berakhirnya jangka waktu Perjanjian kecuali jika salah satu PIHAK berkehendak r.rntuk

mengakhiri Perjanjian.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

i. Apabila timbul perselisihan antara bank bjb dengan Agen bjb BiSA! atas penafsiran dan

pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan

tersebut dengan jalan musyawarah"

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak rnencapai kata sepakat dalam jangka waktu

selama 30 {tiga puluhJ hari kalender, rnaka para Pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian

perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Serang.

PASAL 16

SANKSI

3-. Daiam hal Agen bjb BiSA! terlambat melaksanakan kewajibran sebagaimana yang tercantum
pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat 3" dan pasal 12 ayat 1" Perjanjian ini maka dapat dikenakan

sanksi berupa peringatan tertulis.

2. Apabila Agen bjb BISA! melanggar ketentuan yang tercanturn di Pasal 4 ayat 4 {Ci dalarn

Perjanjian ini, maka Agen bjb BISA! berkewajiban untuk membayar ganti rug! kepada bank bjb,

atas kerugian yang rnungkin dialarri bank bjb atas pelanggaran tersebut, sesuai dengan jumlah

yang ditetapkan oleh bank hjb.

3. Daiam hal Agen bib BISA! tidak memiliki itikad baik dalam rnelakukan pembayaran ganti rugi

atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen bjb BISA!, maka bank bjb berhak untuk melakukan
pengakhiran kerjasama dan penarikan bjb EDC serta melakukan pendebetan Rekening Agen bib
BISA! dan/atau rnendebet dana jaminan bjb EDC dengan cara lainnya untuk penyelesaian ganti

rugi tersebut.

4. Dalam hal Agen bjb BiSA! tidak mengrndahkan pengenaan sanksi sebagaimana dinyatakan

dalam Pasal L5 ayat 1 diatas maka bank bib berhak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian.



5. Dalam hal Agen bjb BiSA! melakukan tindakan-tindakan merugikan bank bib dan/atau tindakan

yang melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya terkait kerahasiaan bank bjb dan

pemalsuan pencatatan maka bank bjb akan melakukan upaya hukum melaluijalur pengadilan.

PASAL I"7

PENGAKHI RAN PERJANJ IAN

1". Perianjian dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menYampaikan pemberitahuan tertulis

kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 itiga puluh) hari kalender dengan mengesampingkan

ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata'

Z. Pengakhiran Perjanjian oleh bank bjb dapat dilakukan dalam hal Agen bib BiSA! melakukan

tindakan penyalahgunaan yang bertentangan dengan Perjanjian yang telah disepakati dengan

kriteria sebagai berikut:
a. Agen bjb BiSA! terbukti melakukan fraud atau tindakan lainnya yang dapat mencemarkan

nama baik maupun rnenimbulkan risiko bagi bank bib.

b. Mendapat surat peringatan 3 {tiga} kali dari bank bjb dalam jangka waktu 6 (enami bulan.

c. Agen bjb BiSA! mengenakan biaya kepada Nasabah bjb BiSA! selain yang telah ditetapkan

oleh bank bjb.
d. Menawarkan jasa keuangan selain Yang :

1. Telah disepakati dalam Perianiian kerja sarna dengan bank bjb.

2. Telah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang.

e. Memindahkan, merelokasi atau menutup usaha tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada

bank bib.
f . Mengalarni kerugian yang diperkirakan akan mengganggu kelangsungan penyelenggaraan

bjb BisA!
g" Mlelanggar ketentuan yang mengatur rnengenai bib BiSA!

h. Melanggar ketentuan rahasia hank danlatau kewajiban rnerahasiakan data pribadi Nasabah

bib BisA!
i. Agen bjb BisAltidak lagi memenuhi persyaratan sebagaiAgen bib BiSA!

j. Agen bjb BiSAI mengajukan pengunduran diri sebagaiAgen bib BiSA!

k" Penutupan Agen bjb BISA! dilakukan paling lambat 5 {lima) Hari Kerja setelah bank bjb

menerima surat pengunduran diri Agen bib BiSA! atau setelah Agen bib BiSA! menerima

surat pemberhentian kerjasama dari bank bjb.
l. Apabila surat pemberhentian kerjasama dari bank bjb tersebut telah diterima, maka segala

hal yang menjadi hak dari Agen bjb BiSA! sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 butir a,b,c,d daiam

Perjanjian ini secara otomatis akan ditarik kembali oleh bank bib.

m. Dalam hal Perjanjian ini berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang !agi, maka

pengakhiran dan berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan hak dan kewajiban Para

Pihak yang belum dilaksanakan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjaniian ini dan masing-

rnasing Pihak tersebut harus tetap menyelesaikannya sampai dinilai selesai berdasarkan

Perjanjian ini.

PASAL 18

EVALUASI

1. Evaluasidilakukan setiap l(satu) bulan oleh Petugas bib BiSA! dan atau Pihak lain sesuaidengan

kebijakan dan/atau hirarki jabatan yang berlaku di bank bib.
2. Hasil evaluasi menentukan apakah Agen bjb B!SA! layak untuk diteruskan kerja samanya dengan

tetap melayani Klasifikasi A, direkomendasikan untuk melayani Klasifikasi C atau tidak

diteruskan kerjasamanya.



3. Evaluasi dilakukan berdasarkan catatan hasil rnonitoring dan performance Agen bjb BiSA!,

meliputi :

a. Jumlah rekening yang dibuka.
b. iumlah dan volurne Transaksi On Line.

c, lnformasi dari Pihak yang lain yang telah diverifikasi kebenarannya.

d. iumlah dan jenis/rcud.
e. iumlah keluhan Nasabah bjb B|SA! terhadap layanan yang dilakukan rnelaluiAgen bjb BiSA!

tersebut"
f. Pemahaman Agen bjb BiSAlterhadap produk yang dilayani.
g. Larnanya menjadiAgen bjb BiSA!

h. Likuiditas Agen bjb BISA!

4" Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Agen bjb BISA! direkomendasikan untuk dapat
melayani Transaksi On Line Klasifikasi C, maka bank bjb wajib menginformastkan ke pihak

Agen bjb BISA!

5. Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa A,gen bjb BiSA! iidak direkomendasikan untuk
diperpanjang kerja sarnanya, maka bank bjb akan mengirirnkan surat ke Agen bjb BISA!

tersebut.

1.

PASAL 19

FARCE MNEURE

Hal-hal yang termasuk sebagai Force Majeure ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar
kekuasaan Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah dibidang
rnoneter, kekacauan politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, badai, banjir,
pemogokan umum, epidemi, tenaga listrik umum tidak berfungsi sehingga peralatan, jaringan

dan atau komputer tidak dapat berfungsi yang msngakibatkan tidak dapat dilaksanakannya

Perjanjian ini.

Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini

karena terjadi Force Maieure, Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberikan
pemberitahuan secara tertulis tentang haltersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1-4

iempat belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Farce Majeure tersebut, dengan

rnelampirkan bukti secukupnya dari Kepolisian atau lnstansi yang berwenang mengenai

terjadinya Force Majeure.

Keterlarnbatan atau kelalaian Para Pihak dalarn memberitahukan terjadinya Force Maieure,
mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeure oleh Pihak lainnya"

Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya Force Majeure tersebut akan

diselesaikan secara rnusyawarah oleh bank bjb dan Agen bjb BISA!

Jika peristiwa Force Majeure tersebut bersifat temporer atau kemudian dapat diatasi, sesegera

mungkin, Pihak yang terhalang untuk menjelaskan kewajiban-kewajibannya tersebut harus

melanjutkan kembali pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
dalam Perjanjian, kecuali bila disepakati sebaliknya kemudian.

6. Adanya kebijakan pemimpin untuk kepentingan pelaksanaan tugas dang fungsi i-embaga

Pemasyarakatan Kelas ilA Serang

2.

3"

4.

5.



PASAL 20
LAIN.LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalarn Perjanjian ini dan perubahan-

perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan diatur
kemudian dalam Addendum Perjanjian yang dilekatkan dengan Perjanjian ini dan merupakan

satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

?-. Dalam hai salah satu syarat atau ketentuan dalam Ferjanjian ini dinyatakan batai oleh suatu

Peraturan Perundang-Undangan, tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batainya

syarat atau ketentuan lainnya dalarn Ketentuan Kerja Sama Agen bjb BiSA! bank bjb ini dan

r:leh karenanya syarat dan ketentuan lainnya dalann Ketentuan Kerjasama ini tetap sah dan

mempunyai kekuatan yang mengikat.

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap ?

{dua} bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi rnasing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA,

Bank bjb
Kantor Cabang Khusus Banten

PIHAK KTSATU,

Lembaga Pernasyarakatan

bank
CABAT{G

I Budiatmo Sudradiattl P"*.,rpi, Crb.,rg (epala Lapas Keles iiA Serang


