
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR{

LEMBAGA PERMASIARAKATAN KELAS II SIBOLGA
DENGAN

PT. POS TNDONESTA (PERSERO) KANTOR pOS STBOLGA
TENTANG

PENANGANAN PENGIRIMAN SURAT DAN PAKET

Nomor :

Nomor : l2g lPenjua.lan-A 0219

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di
Kantor Pos Sibolga 22500, yang bertanda tangan di bawah ini :

l. MITLYADI, Bc.IB SH, M.Si Kepala Lembaga Permasyarakatan Sibolga,
berkedudukan di Jl Tukka Kelurahan Sibuluan Raya
Kecamatan Pandan Kabupaten Tapteng selanjutnya
disebut sebagai *PIEAK PERTAMA'.

Kepala Kantor Pos Sibolga, mewakili Direksi dan oleh
karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos
lndonesia (Persero), yang tercantum dalam Akta Notaris
Sutjipto, S.H. No. 117 tanggal20 Juni 1995 sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan disesuaika dengan
undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan
terbatas berdasarkan akta tanggal 15 Agustus 2008
Nomor 164 dibuat dihadapan notaris Sutjipto, SH atas
anggaran dasar tersebut telah dilakukan ubahan terakhir
dengan akta notaris nomor 02 tanggal 3 Juli 2018 yang
dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisan, SH M.Kn
di Jakarta selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

II. AGUS SAEFT]L

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi Pemerintah bidang Lembaga
Permasyarakatan dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Tengah.

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Ne gara yang bertujuan untuk tunrt
serta melaksanakan dan menunjang kebrjaksanaan dan program Pemerintah di bidang
ekonomi dan pembangunan nasional pada umumny4 dan pada khususnya di bidang
pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah
Indonesia dengan menerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas.

c. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIFIAK KEDUA untuk dapat lebih meningkatkan
kinerjanya berkehendak melakukan upaya penjajakan untuk melakukan sinergi
dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka antara Lembaga Permasyarakatarl Kelas II Sibolga

dengan PT POS Indonesia (selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK), dengan

tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing, PARA PIHAK
menentukan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

KETENTI AN T]MTiM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

( 1) Porto adalah biaya dasar yang harus dibayar untuk pengiriman suatpos.

(2) Bea adalah biaya yang harus dibayar untuk pelayanan tambahan.

(3) Bea Khusus adalah biaya yang harus dibayar untuk pelayanan khusus.

(4) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kantor pos Sibolga dan kantor pos cabangnya yang

berada di wilayah kota Sibolga,dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

(5) Kiriman surat dan paket beserta cap jabatan pengirim adalah caplstempel dengan teraan

Lembaga Permasyarakatan Kelas II Sibolga.

(6) Force Majeur adalah peristiwa yang te{adi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan

kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua

belah pihak akibat te{adinya gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar,

tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang,

pemberontakan, dan sebagainya.

(7) Fasilitas Kredit adalah izin penundaan pelunasan atas pembayaran bea jasa layanan pos

yang diberikan kepada pelanggan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasrl 2

RT]ANG I,INGKTIP

Ruang lingkup Pe{anjian ini meliputi kegiatan :

a. Penanganan kiriman surat, dokumen, barang, dan logistik PIHAK PERTAMA melalui

PIHAK KEDUA ditujukan kepada alamat di dalam negeri dan luar negeri.

b. Pemberian pelayanan tambahan dan/atan layanan khusus oleh PIHAK KEDUA atas

permintaan PIHAK PERTAMA terhadap kiriman surat, dokumerl barang, dan logistik

PIHAK PERTAMA yang diposkan di Unit PelaksanaTeknis ([JPT) PIIIAK KEDUA.
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Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAIY

Hak PIHAK PERTAMA adalah :

Menginmkan surat, dokumen, barang, dan logistik yang memenuhi persyaratan

melalui titik layanan PII{AK KEDUA.

Meminta bukti pengeposan berupa resi pengiriman kepada petugas pelayanan PIHAK
KEDUA.

Mendapat Jaminan Pelayanan sesuai dengan krvice Level Agreement yang Glah

disepakati.

Kewajiban PIHAK PERIAMA adalah :

Menyediakan cap jabatan dan cetakan jabatan.

Menyediakan daftar pengantar pengeposan atau buku ekspedisi bila diperlukan.

Membayar biaya yang dimaksud pada butir (1).a pasal ini.

Hak PIHAK KEDUA adalah :

Menagih dan menerima pembayaran secara tunai atau giral atas jasa pengiriman sural,

dokumen, barang dan logistik PIHAK PERTAMA.

Mengembalikan surat, dokumen, barang, dan logistik PIHAK PERTAMA yang akan

dikirimkan apabila tidak memenuhi persyaratan kirimanpos.

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

Melakukan pengiriman surat, dokumen, barang, dan logistik PIHAK PERTAMA yang

telah diposkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) PIHAK KEDUA.

b. Menyerahkan kiriman PIHAK PERTAMA kepada penerima sesuai alamat

kiriman.

Pasal 4

BIAYA KIRIMAN POS

(l) Kiriman surat, dokumen, barang, dan logistik PIHAK PERTAMA dikenakan biaya

pengiriman yang terdiri atas biaya dasar, bea, dan bea khusus sesuai dengan layanan

yang diminta PII{AK PERTAMA dan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan PIHAK
KEDUA.

(2) Penetapan biaya kiriman oleh PIHAK KEDUA berdasarkan jenis kiriman yang dikinm,
tingkat berat krriman, dan kota tujuan alamat kiriman sesuai dengan tarif publish.



Pasal 5

TATACARA Pf,NAGIHAN, PELUNASAN DAN DENDA

(1) Penyerahan invoice/tagihan paling lambat tanggal 03 setiap bulan setelah bulan

transaksi, dilampiri Daftar Pengantar Kiriman dan resi.

(2) Pelunasan paling lambat tanggal l5 setelah bulan transaksi/bulan tagihan.

(3) Denda keterlambatan pembayaran dikenakan terhitung mulai satu hari setelah batas akhir
pelunasan sampai dengan tanggal pelunasan.

(4) Pembayaran di atas tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 dikenakan denda lo/o dari saldo

piutang yang jatuh tempo; pembayaran pada tanggal 26 sampai dengan akhir bulan

dikenakan denda 2Vo dari saldo piutang yang jatuh tempo. Keterlambatan pernbayaran

berikutnya dikenakan denda 2%o per bulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah

denda bulan-bulan sebelumnya.

(5) Apabila tanggal 15 jatuh pda hari libur maka tanggal batas waklr:/jatuh tempo adalah

pada hari kerja pertama berikutnya.

(6) Petugas Pemasaran (Account Executive) termasuk seluruh pegawai PIHAK KEDUA
lainnya kecuali kasir dilarang keras menerima trtipan pembayaran tagihan.

(7) Tata cara pelunasan tagihan dilakukan melalui Rekening Bank Kantor Pos Sibolga Yaitu

Bank Mandiri Cabang Sibolga AC.107 000 620 6512 an.PT.Posindo Sibolga

Bank BRI Cabang Sibolga AC.008 510 000 2930 5 an.PT.Posindo Sibolga

Pasal 6

SANKSI

(1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan sanksi berupa denda untuk keterlambatan

pembayaran tagihan biaya kiriman sebagaimana disebutkan pada pasal 5 Peqanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi atas setiap kehilangan,

kerusakan, dan atau keterlambatan penyampaian kiriman sesuai dengan ketentuan yang

berlaku menunjuk KD.65 / DIRUT / 0812.



Pasal 7

PAJAK

(1) pajak-pajak lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi

beban Pihak KEDUA dan wajib dibayarkan oleh Pihak yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

(2) PPN atas imbalan jasa yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

KEDUA, disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke Kas Negara. PIIIAK PERTAMA

menerima salinan falcur pajak dari PIHAK PERIAMA sebagai bulci setoran pajak.

Pasal 8

JANGKAWAKTTI

( I ) Perjanjian Ke{asama ini berlaku untuk masa I (satu) tahun, terhitung sejak tanggal

0l Februari 2019 sampai dengan 3l Januari 2020.

(2) Pe{anjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waltu sebagaimana dimaksud

ayat (1) Pasal ini yang dilakukan oleh PARA PIHAK atau atas keinginan salah satu

pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Peljanjian Kerjasama ini harus

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat I

(satu) bulan sebelumnya.

(3) perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-

undangan dan/ata't kebijakan pemerintah serendahnya setingkat Keputusan Menteri yang

tidak memungkinkan berlangsungnya Pedanjian ini, tanpa terikat waktu seperti

dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini.

(4) Dalam hal Peqanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak

ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan, sebagai a-kibat dari pelaksanaan

Perjanjian sebelum trerakhirnya jangka waktu Pe{anjian ini.

(5) Para pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian

sehingga pengakhiran Pefanjian ini cukup dilah.rkan oleh salah satu pihak dengan

pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa keputusan dari pengadilan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

(l) Sehubungan dengan Pe{anjian ini, setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan

dilakukan melalui contact person masing-masing pihak sebagai berikut :



KANTOR POS SIBOLGA 22500

Nama
Alamat Kantor
Telepon
Faksimili
E-mail

Budi Mangoloi
Jalan F.L Totring no 40 Sibolga22521
(0 63 1) 22 | 62, 08 1 328269 697
(0631)22t62
budi.mangoloi@posindonesia- co. id

Joky H Sialagan, SE

Jl Tukka Sibuluan Raya Kec Pandan
081362118585

LEMBAGA PERMASYARAI'A.TAN KELAS tr SIBOLGA

Nama
Alamat Kantor
Telepon
Faksimili
E-mail
(2) Pembatalan{Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika

pembatalan/perubahan telah diterima pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan

pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal l0

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal teriadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari

pelaksanaan Pefanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk

mufakat.

(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah, Para Pihak sepakat untuk

menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili)

hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(l) Para Pihak menyatakan sepakat mengadakan pemantauan dan evaluasi secara berkala

paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Pe{anjian ini.

(2) Baik PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA akan menunjuk wakil-wakilnya yang

berwenang untuk melaksanakan evaluasi tersebut.

(3) Temuan dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan salah satu pihak akan dicatat dan

salinannya akan diberikan kepada Pihak yang dipantau dalam jangka 7 (tujuh) hari keda

setelah selesainya pemantauan dan evaluasi tersebut. Sesudah itu pihak yang dipantau

mempunyai jangka waktu 14 (empat belas) hari ke{a untuk memberi tanggapan atas

temuan tersebut



(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan kepada

penanggung jawab masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempumaan

pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

Pasal l2

(l) Para Pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Pefanjian ini, baik

sebagian maupun keselunrharu apabila kegagalan atau keterlambatan dalam

melaksanakan Pe{anjian ini disebabkan karena adanya force majeure.

(2) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak

dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim

dilakukan oleh manusi4 atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan

danlatat kekuasaan manusia, yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa

bumi, taufan, petir, banjir, atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan,

sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, adanya tindakan

Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-

nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan

Perjanj ian ini.

(3) Setiap kegagalan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan

Pe{anjian ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Pe{anlian atau wanprestasi

ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh Force Majeure,

apabila Pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan

yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkahJangkah pilihan yang

wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan

kewajibannya berdasarkan Perjanlian ini,

(4) Jika terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya kejadian Force Majeure yang menimpanya kepada Pihak

lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure.

(5) Dalam hal terjadinya Force Majeure mengakibatkan pelaksanaan Pefanjian ini menjadi

terhambat dar/atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam

Perjanjian ini, maka masing-masing Pihak dapat mengakhiri Pe{anjian dengan

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat

14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal akan diakhirinya Pe{anjian.

(6) Segata kerugian yang timbul sebagai akibat te{adinya Force Majeure menjadi beban dan

tanggung jawab masing-masing Pihak yang mengalami kerugian tersebut dan

diselesaikan oleh Para Pihak secara musvawarah

FOR('E MA.IEIiRE



Pasal 13

KETI]NTUAN LAIN.LAIN

(1) Perjanjian Ke{asama ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.

(2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing
pihak untuk kepentingan ke{asama ini merupakan kerahasiaan yang harus selalu dijaga
terhadap pihak lainnya diluar Pe{anjian Kerjasama ini.

(3) Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur
lebih lanj ut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (Addendum) sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh pARA
PI}IAK pada saat selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
LEMBAGA PERMASYARAKAIAN

IBOLGA

SH. M,Si

PT]MIMP EMBAGA .U'

DTIIAK KEDTIA.
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Pasal l4

PENUTUP

3000

3000


