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Pada hari ini lumat Tanggal Dua Fuluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Semhilan
klas (24-05-2019) bertempat di Bangkalan, kamiyang bertandatangan dibawah ini :

I. SUDONO, Pernimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia {Persero) Tbk di kantcr
cabang Bangkalan bertempat tinggal di lalan Letnan Singosastro No.l Banglul*n,
#am hal ini bertindak dalar* jabatarm5a tersebut mewakili Direksi ber*asarka* S*rat
Kuasa Nomor : 15 tanggat 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, 5l-1,

Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat
Indonesia {PERSERO) Tbk yang dimuat dalam akta No.S tanggal 03 Desember 2018
yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di lakarta dan telah mendapat
Fersetujuan Perubahan dan Penerimaan Femberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan HAM RI ta*ggal 6 Desember 201$ yang masing-mming
dimuat dalam Nomor : AHU-AH.01.03.0272183, bertindak untuk dan atas nama PT.
Bank Ralcyat lndonesia (Persero) Tbk berkedudukan di lalan lenderal Sudirman No. 44-
46lakafta Pusat 102tr0, selanjutnya disebut PIHAK PERfAilIA-

fi. AHltfAD FAlfiff Bc,IPrSsosrFllfn Selaku Kepafa Tahanan lYegara Kias IIE Bangkatbn,
dalam hal ini befiindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta
sah mewakili Rumah Tahanan Negara Klas lIB Banglelan, yang berkedudukan di ll.
Peftempuran No.21 Kec Bangkalan Kab" Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai

rl

PIHAK KEDUA.*_

De*gan ini menerangkan, PIHAK FERTAMA dan PIHAK KEDUA selajutnya secara
bersarna-sama disebut "PARA PTHAK" dan masing-masing sebagai "prHAK". PARA
PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :--*-*------*-

1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang
perbankan yang dalam salah satu usahanya adalah menyediakan jasa unhrk
pembayaran gaji 1 upah I imbalan atau hal lain yang dipersamakan dengan itu $esa
Payroll) kepada Pegawai Rumah Tahanan Negara KIas IIB Bangkalan rnenjadl
nasabah PIHAK PERTAMA.

7) Bahwa PIHAK KEDUA sebagai nasabah PIHAK PERTAM& bermaksud untuk
menggunakan jasa PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud butir t diatas.*-

3) Bahwa pIH*K K8DUA sebagai nasabah PI$AN PfRTAftf* menyatakan tunduk
kepada peraturan umum sebagai sebagai nasabah PIHAK PERTAMA yang telah
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diatur dalam persyaratan dan peraturan sebagai nasabah PIHAK PERTAMA pada
waktu pertama kali menjadi nasabah PIHAK PERTAMA

Selanjutnya, berdasarkan keterangan tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk
mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama tentang Layanan
Pernbayaran Gaji Pegwvai Rumah T'ahanan Negrara Klas IIE Bangkalan, yarg sdanjutnya
disebut *PERJANJIAN', dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam pasal-pasal berikut:--

PASAL 1
DEFINISI

Definisi, kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang
bersangkutan, PARA PIHAK sepakat untuk mendifinisikan pengertian sebagai berikut:
f) Gaji, adalah sejumlah uang yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada Pegawai PIHAK

KEDU& setiap tanggal teftentu setiap bulannya yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
2) Force Majeure, adalah kejadian yang dapat mempengaruhi jalannya pelakanaan

kewajiban, kejadian diluar kernampuan PARA FIllAt( untuk meacegahrya,.{$ji4$.F**ryer
3) Gangguan Pelayanan, adalah semua halangan dan/atau tidak tersedianya layanan

Payroll Gaji.
4) Hari Kalender, adalah hari yang tercantum didalam kalender yang dimulai dari hari

Senin dan berakhir pada hari Minggu, dalam satu minggu kecuali secara tegas
dinyatakan lain, --------

5) Hari Kerja, adalah hari Senin sampai lum?t kecuali hari libur nasional yang
ditetapkan oleh pemerintah dan hari Bank tidak buka untuk umum atau Non Banking
Day yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6) Tanggal Efektif Gaji, adalah tanggal yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA untuk
membayarkan Gaji Pegawai dengan menggunakan jasa layanan pembayaran gaji
pegawai yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA,

7) PegawailKaryawan, adalah orang yang bekerja pada PIHAK KEDUA dengan
berbagai status, baik pegawai tetap atau tidak tetap yang diikutsertakan dalam
program pelayanan pembayaran gaji yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA. --B) Kurs, adalah nilai tukar mata uanE asing terhadap mata uang rupiah maupun mata
uang asing dengan mata uang asing lainnya.

9) Payroll Gaji, adalah jasa perbankan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA yang berupa transaksi pemindahbukuan dari rekening PIHAK KEDUA
yang disimpan di PIHAK PERTAMA ke rekening Pegawai PIHAK KEDUA yang disimpan
di PIHAK PERTAMA.

10) Payroll System, adalah sebuah program komputer bantu yang diberikan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan entry data-data gaji Pegawai baik
finansial dan non finansial, dalam rangka memberikan jasa layanan pembayaran gaji
Pegawai yang diberikan.

11) Pemindahbukuan, adalah proses pemindahan dana dari satu rekening ke rekening
yang lain yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA baik dalam satu cabang dan/atau
antar Cabang, *e$*<{&rd*w4*ry&r-*qs.s*{?**.rffd4\€q+y,**++*4dse+y&+*3.ffisry$.i:s#*€}.ff ?#*

12) Perjanjian, adalah perjanjian kerjasama ini sehubungan dengan Jasa Layanan
Pembayaran Gaji Pegawai (Payroll Gaji).

13) Rekening, adalah akun pembukuan PIHAK PERTAMA sebagai tanda kepemilikan
dana yang disimpan di PIHAK PERTAMA dalam bentuk tabungan danlatau giro, ---*
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14) Had-copy, adalah media yang berisi data-data finansial danlatau non finansial yang

disimpan OiOaiam media ying-berupa barang. i*t.k n {print out) atau media non

elektionis lainnya yang disepakati oleh kedua belah pIHAK'

15) Soft-copy, aoataii Oita-oita elektronis yang berisi data-data finansial dan/atau non

finansial yang disimpan dalam media penyimpana.n elektronis seperti Disket, CDIDVD'

16) Soft-Copy en"wpt"a, adalah sofi-c.ipy yang d]a9ak secara ele6ronis sehingga tidak

dapat dibaca, Oiub'an aiau dimodiffaii'ot*t, pi-nut lain selain oleh PIHAK KEDUA dan

PIHAK PERTAMA dengan izin dan persetujuan PIHAK KEDUA.---

LZl Sirt"* Informasi, adalah keseluruhan sistem komputer dan non 
-komputer 

yang

menunjang pembukuan, administrasj dan operasional perbankan PIHAK PERTAMA' -
18) Sistem xo*unirrsi, adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan sistem

informasi PIHAK pERTAMA yang disediakan oleh PIHAK KETIGA yaitu perusahaan

jasa komunikasi yang menjadi rekanan PtrHAK PERTAMA'

t9) transfer, aOJafl pftses pemindahan dana dari satu rekening PIHAK PERTAPIA ke

rekening lain di PIHAK PERTAMA atau bank lain. -------

ffi) Judul-judul, judul pasdf, ayait drin plrragraf dimasukkari hAnya untuk kernucfahan s.iia

dan tidak substansi yang ditentukan dalam pasal, ayat, atau paragraf yang

bersangkutan.

PASAL 2
!4AKSUS n*H-Turl.lAlt

pIHAK KEDUA dengan ini menunjuk FIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan

berupa lasa Pembayaran Gaji Pegawai PIHAK KEDUA'

PASAL 3
LINGKUP PEKERIAAN

Lingkup Pekerjaan, Pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 3 ini pada pokoknya mencakup 
,

hal-hal sebagai berikut :-----------*-
1) PIHAK PERTAMA akan menerima soft-copy data gaji pegawai dan hard-copy dari

PIHAK KEDUA yang akan digunakan pIHAK PERTAMA untuk melakukan pekerjaan
pemindahbukuan atau upload data ke masing-masing rekening pegawai pihak PIHAK
KEDUA.-.-

2) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran gaji Pegawai dengan cara melakukan
pendebetan rekening PIHAK KEDUA secara auto-debet dan/atau manual yang
disimpan di PIHAK PERTAMA dalam jumlah tertentu yang ditetapkan dan
diperintahkan PII{AK KEOUA pada tanggal teffientu setiap bulhnnya, kemudian
mengkreditkan ke dalam rekening Pegawai yang disimpan di PIHAK PERTAMA sesuai
perintah PIHAK KEDUA.

3i PIHAK PERTAMA akan menyampaikan laporan kepada PIHAK KEDUA atas proses
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pasal ini, paling cepat 2 (dua) hari kerja
setelah tanggal efektif gaji apabila PIHAK KEDUA membutuhkan.

PASAL 4
JANGKA U'AKTU

1) Jangka Waktu Perjanjian, perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 25-05-2024 (Dua Puluh Lima Mei

[(

Dua Ribu Dua Puluh Empat).----
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7\ F.erBaniar*gpn 1angka Wal*u P€rjeniia$, jangke waktr: perjanjien'inl diper-panja*E

dengan 
-sendirinya 

untuk jangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal 26 Mei

sampai dengan 27 Mei tahun berikutnya, apabila hingga akhir jangka waktu

sebagaimana tersebut diatas pada ayat {1) Pasal ini tidak ada keberatan atau

penghentian oleh salah satu Pihak atau PARA PIHAK.:-

PASAL 5
REKEIIIIHG DAI{ SALDO REKENI]TG

1) Rekening PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib memiliki serta memelihara dan

sekurang-kurangnya 1 (satu) rekening Giro di PIHAK P=RIAHA sebagai rek**ing
induk untuk pembayaran gaji Pegawai. fiII{AK I(ESUA waI$ menJHgE mfoo rekening
giro miliknya minimal sejumlah saldc minimal rekening girc sesuai syarat-syarat dan

]\LJ

ketentuan rekening Giro yang berlaku di PIHAK PERTAIT{A

Rekening Pegawai, Pegawai PIHAK KEDUA wajib memiliki dan memelihara sekumng-

kurangnya 1 {satu} rekening Tabungan atau rekening giro di PIHAK PERTAF{A untuk

digunakan sehgai rekening tujuan Saji. Pegmruai walih rnenjasa salds rekening
Tabungan atau giro miliknya minimal sejumlah saldo minimal rekening tabungan atau
giro sesuai syarit-syarat dan ketentuan rekening tabungan atau giro yang berlaku di

PIHAK PERTAMA.
3) Penunjukan Rekening PIHAK KEDUA, dengan ini FtrHAK KEDUA menunjuk rekening

miliknya nomor: t)006.01.0O0 .30. atas nama RUMAH TAHANAN NEGARA

KLAS IIB BANGKALAN pada Kantor Cabang Bangkalan sebagai rekening indtlk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
4) Penunjukan Rekening Pegawai, Penunjukan rekening Pegawai dilakukan oleh PIHAK

KEDUA sesuai dengan permintaan Pegawai. PIHAK KEDUA bertanggung jawab

penuh atas kebenaran nomor rekening Pegawai. PIHAK PERTAITtIA tidak bertanggung
jawab atas kesalahan nomor rekening akibat kesalahan entry data oleh PIHAI(

s)
I{EDUA.
Satdo Minimal Pendebetan, $TIIIAK rEIIUA wajib'rnencukupi saldu pada rekening giro

miliknya minimal sejumlah nominal yang akan didebet untuk pembayaran gaji Pegawai

PIHAK KEDUA ditambah sejumlah nominal biaya jasa pelayanan ditambah salda

minimal rekening giro dimaksud pada ayat il) Pasal ini, paling lambat 5 (lima) harl

kerja sebelum tanggal efektif gaji. ----
pada tanggal efektif gaji hanya jika saldo yang tersimpan dalam rekening PIHAK
KEDUA mencukupi saldo minimal yang ditentukan sebagaimana yang diatur dalarn
ayat {5} Pasal ini.

PASAL 5
BIAYA ]ASA PELAYANAN

1] Pembebanan Biaya atas rekening penerima Gaji, adalah sebesar Rp. 3.50&- {figa
Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap bulan, baik pengambilan melalui ATM atau langsung
melalui Teller PIHAK PERTAMA pada jarn kerja PIHAI{ PERTAMA. Biaya jasa

pelayanan sebaEairnana dinraksud pada ay$ {}} Pasat ini akan dibebanka*'pada
masing-masing rekening penerima gaji.

6)

ng penerima gaji sebagaimana ayat (1) tersebut diatas sewaktu-
sasuai dengan kebijakan intern PIHAK PERTAMA, Perubahan

Tarif Biaya atas rekeni
waktu dapat berubah

tt
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1)

2)

3)

4)

5)

tarif biaya rekening gaji akan diberitahukan kepada pIHiK KEDUA paling lambat 7

{tujuh) hari kerja sebelum diberlakukan pembebanan biaya administrasi rekening yang

baru.

PASAL 7
DAT"A.*D*TA PAY'ROLL €AlI

Validitas Data, PIHAK KEDUA menjamin kebenaran dan validitas data-data payroll

gaji yang berupa data finansial dan/atau non finansial yang diberikan PIHAI{
PERTAMA.
Wewenang perubahan Data, Soft-copy dan Hard-cop1t dimaksud hanya dapat diubah

dan/atau dikoreksi oleh PIHAK KEDUA.
Peruabahan Data Payroll Gaji, perubahandata-data payroll Gaii PIHAK KEDUA baik

yang berupa perubahan yang bersifat finansial dan/atau non finansial diinformasikan

i<epaOa piHlX PERTAMA dalam bentuk hard-copy yang diserahkan bersanna soft-

copy data.
Kerusakan Data-data Soft-Copy, dalam hAl'soft-copy yang rusak tidak dapat diperb*iki

atau dibaca, maka PIHAK PERTAHA akan mengembalikan soft-copy kepada PIHAK
KEDUA pada kesempatan pertama dan segala risiko akibat keterlambatan gaji Pegawai

merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Penyerahan Data-data Payroll Gaji, Soft-copy data gaji dan Hard-copy yang sudah

disahkan dan dibubuhi tandatangan pejabat FIHAK KEDUA yang berwenan€L harus
sudah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) hari kerja

sebelum tanggal efektif gaji.

PASAL 8
PERINTAH PENDEBETAN

1\ Surat Perintah (standing Instruction), perintah pendebetan dana rekening tabungan
PIHAK KEDUA pada tanggal efektif gaii dilakukan PIHAK KEDUA dengan
menyampaikan sebuah Surat Perintah {standing Instruction) yang ditujukan kepada

PIHAK PERTAMA dengan tandatangan yang berwenang. Surat dimaksud harus sudah
diterima PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif

${i*. ***.-iw<r+sff.i+..@*+9+*+.F.-i€*e-s+r*+.*.+. #ry*s:'++&f-s€isa:*?

Penerbitan Cek atau Bilyet Giro, Perintah pendebetan dana rekening giro PIHAK
KEDUA dalam rangka payroll gaji pada tanggal efektif gaji, dilakukan dengan
penerbitan Cek atau Bilyet Giro atas nama PIHAK KEDUA yang dibubuhi dengan
tandatangan dan stempel yang berwenang. Cek atau Bilyet Giro dimaksud sudah harus
diterima oleh PIHAK pERTAMA paling lambat 2 tdua) hari keria sebelum tanggal

2)

efektif gaji.
3) Metode Perintah Pendebetan, PIHAK KEDUA wajib menetapkan sejak dari awal,

metode yang akan digunakan untuk perintah pendebetan. Perubahan metode perintah

oleh PIHAK KEDUA harus diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif gaji.
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PASAL 9
GANGGUAN PELAYANAN

1) Gangguan Sistem Komunikasi, dalam hal terjadi gangguan yang disebabkan oleh
karena kegagalan pihak penyedia jasa layanan komunikasi dalam menyediakan jasa
komunikasi kepada Fltf*l( P*RT'A}{A yang berada dlluer kekuasaan FI}*AK
PERTAMA untuk mengusahakannya, sehingga menyebabkan terjadinya ganguan
sistem informasi dan sistem komputer online PIHAK PERTAMA dan berakibat
terganggunya dan/atau tidak terlakananya jasa layanan payroll gaji pada tanggal
efektif gaji yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA, rnaka PIHAK PERTAMA akan
melaksanakanny.a pada hari keria berikutny.a setelah sistem komunikasi dapat
disediakan oleh penyedia jasa komunikasi.----*----

2) Gangguan Sistem Informasi dan Komputer, dalam hal terjadi kegagalan pada sistem
informasi danlatau sistem komputer PIHAK pERTAttlA, sehingga PIHAK PEtrTAMA
tidak mampu menyediakan jasa layanan payroll gaji pada tanggal yang diminta PIHAI(
KEDUA secara online, maka PIHAK PERTAMA akan berusaha untuk dapat
menyediakan jasa layanan payroll gaji dimaksud kepada FII,IAK I(EDUA'denEa* eara
lain yang dapat dilakukan PI}IAK PERTAMA

3) Gangguan lain-lain, dalam hal PIHAK FERTAMA tidak dapat rnenyediakan jasa
layanan payroll gaji dimaKud kepada PIHAK KEDUA, yang disebabkan oleh karena
gangguan selain dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA
akan berusaha untuk dapat menyediakan iasa layanan payroll gaji dimaksud kepada
PIHAK KEDUA dengan cara lain yang dapat dilakukan PIHAK PERTAIIIA

PASAL 10
PEMUTUSAN PENGAKHIRAN PERIANJIAN

t) PEMUTUSAN Sepihak olen HARA PIHAK prnf;K PTRTAftfA berhak secara sepihak
tanpa keputusan hakim, dengan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelumnya, untuk memutuskan/mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal
PIHAK KEDUA :-------------
a. PIHAK KEDUA masuk dalam Daftar HITAM (Black List) tsank Indonesia.
b, PIHAK PERI&MA selarna 3 {tiga} bulan berturut-turut tidak bisa metakuka*r

payroll gaji dengan alasan komunikasi rusak atau alasan lainnya.
c. Selama 3 (tiga) periode pembayaran gaji pegawai secara befturut-turut tidak

menggunakan fasilitas payroll gaji PIHAK PERTAMA tanpa penjelasan tertulis dan
selama 3 (tiga) periode pembayaran gaji pegawai baik berturut-turut maupun tidak
berturut-turut, saldo gironya tidak mencukupi pada saat dilakukan pendebetan giro
dalam rangka payroll gaji. -------

d. Tidak melaksanakanlmematuhi ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.------
e. Melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
f , Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah.

2) Surat Pemberitahuan, PIHAK PERTAMA akan memberikan 1 (satu) kali
pemberitahuan tertulis kepMa PI.H*K l(EEtlA sebdum rnelakukan per,nutusan seBihak
dalam haljasa layanan.

3) Pemutusan Sepihak oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEOUA berhak sewaktu-waktu
melakukan pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini dengan mengajukan surat
pemberitahuan paling lambat 30 (tiga putuh) hari kalender sebelumnya.-*-*--

K
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4) Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata, dalam hal pengakhiran Perjanjian
ini, PARA PIHAK secara tegas mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH-

Perdata.

Pasal 11
FORCE MA'EURE

1) Force Majeure, apabila salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sebagai akibat dari terjadninya Force
Mejeure, PARA PIHAK akan memberitahukan secara tertulis.

?) Kejadian Force Mejeure, kejadian yang termasuk dalam pengertian Force Meieure
antara lain :

a. Kejadian alam seperti gempa bumi, angina rebut, badai, banjir, wabah, dan
kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan
PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana
Perjanjian ini,

b. Akibat manusia, sepefii p€rang, penye$uan, revolusi, reaksi yang tidak dapat
dipastikan, blockade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa
lainnya termasuk national banking moratorium, inslvensi, likuidasi atau pembubaran
pihak lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada
pokoknya membatasi,yoog mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk
melaksanakan sebagian atau sekruh kewajibansebagair.nana Perja*jian inf *-*--_

3) Penundaan atau penghentian, PARA PIHAK berhak untuk menunda atau
menghentikan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sebelumnya kepada Pihak lainnya dalam hal adanya Force Mejeure
sebagaimana dimakud dalam ayat (1) Pasal ini yang disebabkan oleh kejadian yang
dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAH DAN DOMISILI

1) Musyawarah untuk mufakat, apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul
perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesalkannya se€ara musyawarah untuk mcncgpai mufakat. *rff;:.a.t.*rsr.#4s+rr++*+n4+**

2) Penyelesaian melalui Pengadilan, dalam hal tidak tercapainya pemufakatan dalarn
musyawarah tersebut, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian
perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

3) Domisili Hukum, mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih
kediaman hukurn/domisili tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Ne$eri

PASAL 13
ADDENDUM

1) Hal-hai yang beilum diatur, hai-hal iain yang belum diatur daiam Perjanjian ini akan
diselesaikan melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang
dituangkan dalam bentuk Addendum yang ditandatangani oleh kedua belah FIHAIQ
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukurn yanE

l(

sama dengan Perjanjian ini.
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7) perubahan dan/atau Penambahan, setiap perubahan danlatau penambahan terhadap
perjanjian ini dan lampiran-lampirannya hanya berlaku dan mengikat kedua belah
pfflnX apabila dituangkan dalam bentuk Addendum yang ditandatangani oelh kedua

belah pIHAI( dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai

kekuatan hukum yang smaa dengan Perjanjian ini. ---*-*-
Dalar.n hai terdapat satu atzu beberapa ketentr-lafi rnailpun pengertian yan$'digunakan

dalam perjanjian ini dan perubahnnya ternyata bertentangan dengan peraturan

perundang:undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud

dianggap tidak pernan dimuat dalam Perjanjian ini, Ketentuan-ketentuan dan

pendJ,tian-pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA

pIHAf dan akan diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Ketentuan dan/atau
pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK'

2\JJ

I

1)

PASAL 14
PEMEERITAHUAN

Pe*#eritahtran, tertutis, serylua pemberitahuan' afitera' FAR t PIHAK sehubu'ngan

dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada

yang bersangkutan bilarnana ada tanda terima tertulis'
Alamat pemberitahuan, seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan

dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan

dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara lan_gsung (melaluijAsa kurir) atau tidak
langsung {facsimile/teleks). Dalam hal dikirim secara langsung dianggap telah

2)

disampaikan pada :

a. Hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman.
b. Dan jika dikirim secara tidak langsung maka dianggap telah disampaikan pada, 2

(dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman sebagaimana tercantum
pada tanggal penerimaan atas pengirlman (answer back code) yang ditujukan
kepada PARA PIHAK dengan alamat-alamat yang tersebut dibawah ini : ---:------
PIHAK PERTAMA : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Caba ng Bangkalan
Jl. Letnan Singosastro No. 1 Kel. Kraton, Kec.
Bangkalan, Ka.b. Bangkalan 691tr1
Telp. (031) 3095520, 3095049, 3094078
Facsimile. (031) 3097123, 3099088

PIHAK KEDUA : Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bangkalan ----
PENGGUNA IASA Jl. Pertempuran No.21 Kec Bangkalan Kab.

Bangkalan
Telp. (031) 309s014

3) Bukti pengiriman, pengiriman surat/facsimile/teleks sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini, harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana
mestinya

4) Perubahan alamat, dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas atau alamat
terakhir yang tercatat pada rnasinE'rnasing FIttAl(, r*aka perubahaan ter-sebut hwus
diberitahr.rkan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-
lambatnya 7 ttujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud, Jika perubahan
alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan*
pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sehagaimana
rnestinya dengan dikirimkan surat atau Bemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai

fi

dengan ketuntuan ayat t2) Pasal ini.--

l



Pasal 15
PENUTUP

L) Bea materai, segala jenis pajak dan pungutan-pungutan resmi lainnya yang timbul
akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban penuh PIHAK KEDUA, yang

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku'
?) Hukum yang mengatur, Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negera

Republik Indonesia. PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua hukum di Indonesia dan

semua peraturan dari Pihak Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi
pelaksanaan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini dan keberadaannya di

Indonesia
3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai

cukup dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum
yang sama, Rangkap Pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA sedangkan Rangkap

Kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA,

Ditandatangani di Bangkalan
Pada tanggal, 24 Mei 2019

PIHAK PERTAMA
PT, BANK RAKYAT INDOT'IESTA

UA

I,q

RUMAH KI.AS IIB

fl
i

Pemimpin Cabang Bangkalanl


