
Pada hari ini Rabu tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-09-2020
bertempat di Kantor Badan Pertanahan Negara Kota Madiun yang bertandatangan di bawah ini:

1.Nama:  NUR HAMID, S.Ag., M.H.

NIP:  197702232003121001
Jabatan     :  Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun.
Alamat        :   Jl. Ring Road Barat No. 1 Kota Madiun.

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kota Madiun untuk selanjutnya diseb^t
sebagai "PIHAK PERTAMA"

2.Nama:  CARSO AHDIAT, S.H..M.H.

NIP: 19680607 199203 1 004
Jabatan     :  Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun.

Alamat        :   Jl.Dr. Soetemo No. 11 Kota Madiun.

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Madiun untuk selanjutnya disebut

sebagai "PIHAK KEDUA"
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga
PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama dibidang "Pelayanan Antara Pengadilan Agama
Kota Madiun Dengan Kantor Pertanahan Kota Madiun Mengenai Percepatan Pengunisap

Putusan/Penetapan Ahli Waris sebagai Kelengkapan Pelayanan Bidang Pertanahan" dengan ini
sepakat untuk mengadakan Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman), dengan

ketentuan dan syarat sebagai berikut:

NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum of Understanding

(MOU),
ANTARA- y " I -y

PENGADILAN AGAMA KOTA MADHJN   ^t ^Ti rjjjf
NOMOR: W13-A34/1471/HM.01.1/9/2020^-^ZZ^^^

DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN

NOMOR: 65/PER-35.77/IX/2020
TENTANG

KERJASAMA PELAYANAN MASYARAKAT
ANTARA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DENGAN KANTOR PERTANAHAN

KOTA MADIUN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGURUSAN
PUTUSAN/PENETAPAN AHLI WARIS SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN

PELAYANAN BIDANG PERTANAHAN



PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

(1)Pengadilan adalah Pengadilan Agama Kota Madiun;
(2)Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Madiun;
(3)Pelayanan adalah tangkaian kegiatan yang dilakukan secara  berkesinambungan  dan

terkoordinasi antara Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Kantor Pertanahan Kota Madiun

untuk memberikan layanan putusan/penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan
pelayanan bidang pertanahan;

(4)Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara
di Pengadilan Agama Kota Madiun dilanjutkan pelayanan pada Kantor Pertanahan Kot^

Madiun;

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1)Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk pelaksanaai

pelayanan dalam rangka Percepatan Pengurusan Putusan/Penetapan Ahli Waris Sebagti
Kelengkapan Permohonan Pelayanan Bidang Pertanahan;

(2)Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam memperceptt

Pengurusan Penetapan Ahli Waris Sebagai Kelengkapan Permohonan Pelayanan Bidan;
Pertanahan;

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
(1)Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Putusan/Penetapan Ahli Waris bagi pemohon Warga

Negara Indonesia yang tunduk pada Hukum Islam wilayah hukum Kota Madiun;
(2)Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Putusan/Penetapan untuk Ahli Waris pada tingkatajt

hubungan keluarga;

(3)Putusan/Penetapan Ahli Waris  sebagaimana dimaksud ayat (1)  dan (2) hanya untu)c
kelengkapan permohonan:

a.Pendaftaran Tanah Pertama Kali;

b.Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau;

c.Pelayanan Pertanahan lainnya.

(4)Pelayanan Pendaftaran Ahli Waris secara online dengan menggunakan layanan pendaftarai

Penetapan Ahli Waris secara sistem e-Court berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019;



PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a.Menetapkan syarat dan biaya pengurusan Penetapan di Pengadilan Agama Kota Maditn
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.Melaksanakan sidang ditempat yang disepakati bersama tanpa harus datang ke Kantor

Pengadilan Agama Kota Madiun;
c.Menyelesaikan permohonan Penetapan Pengadilan sesuai dengan ketentuan perunda^g-

undangan yang berlaku;

(2)PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a.Melaksanakan Penyelesaiaan Perrmohonan Pelayanan Bidang Pertanahan dengan burti

peralihan/ alas hak berupa Putusan/Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kota
Madiun;

b.Membantu penanganan permasalahan hak atas tanah yang terjadi antara Ahli Waris yang
telah mempunyai Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun maupun dengan pihak

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.Menyelesaikan  permohonan  sertipikat   hak  atas  tanah  dengan  bukti/alas   hak

Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

d.Menyerahkan sertipikat hak atas tanah yang sudah ditethitkan kepada pemohon;

(3)PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a.Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada jajaran masing-masing;

b.Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;

PASAL 5
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

(1)PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan
KEDUA menyangkut pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;

(2)Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti/dilakukan oleh Tim pendukung yang dibentuk dan terdiri
dari anggota jajaran Pengadilan Agama Kota Madiun dan Kantor Pertanahan Kota Madiun;

(3)Pelayanan terhadap Pemohon dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya PARA

PIHAK dan bertempat di kantornya masing-masing;



(4)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
a.Keadilan

b.Non Diskriminasi

c.Transparansi

d.Akuntabel
e.Bertanggungjawab

f.Profesional

(5)Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana pasal 5 angka (1) dilakukan sesuai kesepakatan
kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(6)PIHAK KEDUA wajib menyediakan laporan secara periodik sesuai dengan permintaan PM/^K

PERTAMA terkait dengan pelayanan yang dilaksanakannya;

PASAL 6
MEKANISME PELAPORAN

Pelaporan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan oleh:
(1)Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Jawa Timur dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
(2)Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional;

PASAL 7
MEKANISME PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung
jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

(1)Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2020;

(2)Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak
Kedua;



(3)Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini hatjts

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bul^n
sebelumnya;

(4)Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain
pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang
harus diselesaikan terlehih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya
perjanjian ini;

(5)Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
a.Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak

lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama; atau
b.Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan

mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pihak
lainnya;

PASAL 9
FORCE MAJEURE

(1)Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama
ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana ala^n,
kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlatnbatan 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 lesan. maka sesudah
pemberitahuan dimaksud,  pihak yang  tidak dapat   melaksanakan kewajiban wajib
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari keija
sejak j^eristiwa tersebut;

(4)Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal jtemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka

adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujuhi oleh pihak penerima pemberitahuan;



NUR HAMID. S.Ag.. M.H.
NIP. 197702232003121001

PIHAK PERTAMA
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiunadiun

PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASIj

(1)PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali atau 2 kali dalam
setahun;

(2)Dalam rangka memutuskan hal-bal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini,

PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlal
pada Kantor Pengadilan Agama Kota Madiun;

PASAL 11
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah Mufakat.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengin
jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan atau penambahan atas

ketentuan dalam Perjanjian ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendui^i)
yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tik
terpisahkan dari Perjanjian ini;

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) ini dibuat rangkap 2 (dua)
diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dm

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 apabjla
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbatkan

limana mestinya.


