
NOMOR: W13-A34/2384/KU.04.2/12/2019
NOMOR: 1352/RATKET/KORPORAT-5/1219

Pada hari ini Rabu, tanggal 18 Desember 2019 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kota Madiun
yang bertandatangan dibawah ini:

I.    Nama: Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si.

Jabatan: Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun yang berkedudukan di Jl. Ring Road

Barat No. 1 Kota Madiun, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

II.    Nama: JUMADI, S.S.T.

Jabatant Kepala Kantor Pos Madiun yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 24 Kota

Madiun, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud melakukah
Perjanjian Kerja Sama dibidang setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman
weselpos dan surat yang selanjutanya disebut PERJANJIAN dengan ketentuan dan syarat sebag^i
berikut:

PASAL1
PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian kerjasama ini yang dimaksudkan dengan:
1.Pengadilan adalah Pengadilan Agama Kota Madiun.
2.Kantor Pos adalah Kantor Pos Madiun 63100.
3.PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak
4.Nazegeling adalah Pemeteraian pada dokumen yang akan dijadikan bukti perkara
5.Weselpos adalan layanan Remintansl yang dlmillki oleh PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

DENGAN
KANTOR POS MADIUN

TENTANG
KERJASAMA SETORAN PNBP, LAYANAN NAZEGELING, PENJUALAN METERAI, PENGIRIMAN

WESELPOS DAN SURAT
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN



PASAL 5
PERSEUSIHAN

1.Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan
Perjanjian ini akan diselesaikan teriebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak i

2.Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak
berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat  untuk menyerahkan penyelesaiai
perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Madiun.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

1.  Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang
disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan Para Pihak seperti bencana aiam, kebakarap,

PASAL3
HAK DAN KEWAJIBAN

Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah menyediakan counter/meja pelayanan di tempat yang telah
ditentukan dan PIHAK KEDUA berhak menempati counter/meja pelayanan yang disediaka
tersebut.
Kewajiban PIHAK KEDUA adalah menugaskan seorang karyawannya di counter/meja pelayana^
yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA atau melalui Layanan Mobile Post Services pada setiap
hari kerja pada pukul 13.00 s.d. 14.00 WIB dan PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan layanan jasa
setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman weselpos dan surat yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bagi para pencari keadilan.
Untuk peiayanan pengiriman surat, PIHAK PERTAMAdapat mengajukan sterna pembayaran denga^t
fasilitas kredit yang di atur terpisah dari perjanjian ini.

PASAL4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Jangka Waktu Perjanjian ini adalah 12 (dua betas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020
sampai dengan 31 Desember 2020.
Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan
sebelumnya.
Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab fain,
pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus
diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL2
MAKSUDDANTUJUAN

1.Para Pihak sepakat untuk kerjasama dalam hal setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan
meterai, pengiriman weselpos dan surat;

2.Hal tersebut diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dan berkualltas kepada
masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kota Madiun.

6. Suratpos adalah dokumen yang diposkan melalui PIHAK KEDUA
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PASAL 8
PENUTUP

Demikian Memorandum Of Understanding (MoU) / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua)
diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditanda
tangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak
manapun dan berlaku sejak ditanda tangani, dengan ketentuan apabila dlkemudlan hari terdapat
kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan dladakan perbalkan sebagaimana mestlnya.

peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap
sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan
memaksa tersebut berakhir;

2.Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana
dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;

3.Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat  (2) dilakukan secara  lisan, maka  sesudah
pemberitahuan dimaksud, pihakyang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;

4.Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya
peristiwa dimaksud dianggap telah disetujuhi oleh pihak menerima pemberitahuan;

I
PASAL7I

LAIN-LAINi

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur atau adanya perubahan terhadap Perjanjian ini akan
ditetapkan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dengan membuat suatu Addendum tersendiri yang
merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.


