
NOTAKESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF ANDERSTANDING (MoA

ANTARA

LEMBAGA PEMA,SYARAKATAN KEI.AS IIA METRO

DENGAN

Pf. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TbK. METRO

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN PRODUK DANA DAN
JASAPERBANKAN

NOMOR : W.9.PAS.5-TI.o4.o2-1oos
W8/zozr

BRI

I Muchamad Mulyana, Amd.IP,
S.Sos

Kepala l,embaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Metro, berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor. SEK-
S2.KP.o3.og Tahun zor8 Tanggal 17

Desember zor8 bertindak untuk dan atas
nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Metro, selanjutnya disebut PIIIAK
KESATU.

II. DonyTerry Parlindungan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Metro
bertempat di Metro, dalam hal ini
bertindak dalam jabatanya dan tlireksi
berdasarkan surat Kuasa Nomor 15
tanggal 20 Mei zor5, oleh karna itu
berdasarkan angllaran dasar Perseroan
yang di muat dalam a}ta Nomor o3
tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat tli
hadapan notaris Fathiah Helmi, S.H.
Notaris tli Jakarta dan telah mendapat
persutujuan perubahan dan penerimaan
pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Menteri Hukum dan Ham RI
tanggal 12 Maret 2o2t yang masing-
masing di muat dalam Nomor AHU-
AH.or.o3-or59493, bertintlak dalam
jabatannya untuk dan atas nama serta
sah mewakili IrI. Bank Ralqyat
Indonesia (Persero) Tbk. Berkeduilukan
di Jl. Jendral Sudirman Nomor 44-46
Jakarta Pusat, disebut PIHAK
KEDUA.

PIIIAK KESATU dan PIIIAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama di
sebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri sendiri tli sebut "PIHAK".

1

%

K

Patla hari ini, Senin tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun dua ribu tlua puluh satu
benempat di Kota Metro, yang bertandatangan tlibawah ini :



PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama
Pemanfaatan Produk Dana dan Jasa Perbankan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemasyarakatan yang kegiatan nya
sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.

z. bahwa PITIAK KEDUA adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Kalianda yang kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan
produk perbankan bagi nasabah-nasabah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan
persyaratan sebagai berikut :

Pasal r
MAKSUD DANTUJI.]AN

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah kesepakatan untuk melaksanakan
kerjasama secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan di bidang Kerjasama
Pemanfaatan Produk Dana dan Jasa Perbankan.

Pasal z
RUAI\IG LINGKUP

(t) PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas produk, dana dan jasa perbankan kepada
l,embaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro, Kota Metro PIHAK KESATU
ditunjuk sebagai mitra.

(z) Transaksi Non Tunai berupa pembayaran untuk pembelian barang ataupun
makanan menggunakan kartu Brrzn diruang lingkup Icmbaga Pemas5rarakatan
Kalianda melalui Electronic Deuice Capture (EDC).

(S) Produk Dana dan jasa lain yang ada di PITIAK KEDUA yang sesuai kebutuhan
PIHAK KESATU dan berdasarkan undang-undang yang berlaku

Pasal B
PEI-AKSANAAN

(t) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur secara terperinci
pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK,
dan hal-hal yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA
PIHAK;

(z) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (r),
PARA PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan untuk
bertindak dalam membahas dan memutuskan setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan'

(g) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (r) merupakan suatu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
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Pasal 4
JAhiGKA WAKTU PER.IANJIAN

(r) Perjanjian ini berlaku r (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya
perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang satu kepada pihak lainnya
paling lambat 3o (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

(z) Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini, maka paling lambat 3o
(tiga puluh) hari sebelum pengakhiran perjanjian hams memberitahukan secara
tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya dengan tidak mengurangi segala hak
dan kewajiban PARA PIHAK yang telah terjadi sebelum pengakhiran perjanjian
ini untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.

(3) Pemutusan, pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan
PIHAK KEDUA untuk bertanggung jawab secara penuh atas kewajiban yang
masih berjalan sampai dengan jangka waktu kewajiban/kredit berakhir.

Pasal s
I-AIN.I-AIN

(t) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya
pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAIC

(z) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan
Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan
dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibahas dan disepakati bersama
oleh PARA PIHAK.

(S) Nota Kesepahaman ini hanya dapat diubah dengan suatu dokumen yang dibuat
secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dokumen mana akan
menjadi satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

(+) Nota Kesepahaman ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia, dan PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap di
Kantor Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

(S) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan
atas Nota Kesepahaman ini, akan dituangkanldiatur lebih lanjut dalam suatu
dokumen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PIHAKTGSA-rU PIHAKKEDUA
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Demikian

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut di atas dalam rangkap z (dua) bermaterai cukup dan masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEDUAg
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Amd.IP,S.Sos DONYTERRYPARLINDUNGAN
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