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PERJANJIIAH KER JASA}TA

ANTARA
PT, BANK TABUNGAN NEGARA {PERSERO)
KANTOR CABANG AMBON
DAN
INSTITUT AGA!4A ]SLAM NEGERI AMBON
TENTANG

JASA LAYANAN PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN ( BATARA PAYROLT
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No, PIHAK I
No. PIHAK ll t a-
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Pada hari ini Senln ianggal Tiga April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (03 -04.-.2017), yang bertanda
tangan dibawah ini :

L

PT. BANK TAEUNGAN NEGMA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Erwir
Kidingallo, Branch Manager PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kanlor Cabang Ambon,
sesuai Surat Kuasa Nomor 27 yang dlbual dihadapan Notaris E[4i SUSILoWATI. Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta tanggal 21 Oktober 2004 dengan demikian sah bertindak uniuk dan
atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesual dengan Anggaran Dasar yang te ah

mengalarni beberapa

kal

perubahan terakhrr Anggaraf Dasar diubah berdasarkan Akta

Pernyataan Kepulusan Rapat Llmum Pemegang Saham Tahunan Nomor 51, ianggal 24 [,4aret

2015 yang dlbuat oleh Fathiah Helmi SH Notars di Jakarta yang pemberitahuannya telah
diierima oleh l\,4enteri Hukum dan Hak Asas [4anusia Republik ndonesia berdasarkan Surat No.
AHU-AH 01 03-092609n, tar.ggal 21 April 2015 Akla Pernyataar Kepulusan Rapat L]mum
Pemegang Saham Tahunan Nomor

25 tanggal 13 N,4ei 2015 yang

pemberitahuannya telah

diterima oleh IUenieri Hukum dan Hak Asasi lVanusia Republik lndonesia berdasarkan SuralNo.

AHU-AH.o1.03-0932022, tanggal 13 lvlei 2015 dengan demikian berhak bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang berkedudukan di

Jakarla dan berkantor pusal di Jalan Gajah lMada No. 1, Jakarta 10130, untuk setanjulnya
disebut "PIHAK

ll

1".

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIAMBON dalam hal ini diwakili oleh Dr Hasbollah Toisuta

,

M.Ag seiaku Rektor ifisihu,i Agama islaill Negei Ambon, dalam kedudukanrya iersebut
berlindak uniuk dan atas nama lnstitut Agama lslam Negeri Ambon sesuai dengan Keputusan
llenteri Agama Republlk lndonesla nomor B.l /3/11203 selanjutnya d sebut "PIHAK ll"
Seianiutnya baik PIHAK lmaupun PIHAK
dan masing-rnasjng sebagal "Pihak".

ll secara bersama-sama disebul sebagal "Para Pihak"

Para Pihak lerlebih dahulu nrenerangkan hal-hal sebagai berikut

:

l,r,
I

.

i.

j _:, ,,:, r-:: I
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Baho" PIHAK iadaiah suatu peiusahaan )"ng bergerak djbidanE perbankan yarg dalam salah
satu usahanya adalah menyediakan jasa untuk pembayalan gaii / upah / imbalan atau hal lain
yang dipersamakan dengan itu (Jasa Payroll) kepada karyawan perusahaan, perorangan atau
lembaga lain yang menjadi nasabah PIHAK l.

2

Balrwe PIHAK ll:dal3h su3lu elg,-q-ran tlngg yang menyelenggarakan peMidikan akademik
dalam sekelompok disiplin ilmu pengeiahuan merupakan nasabah PIHAK bermaksud unluk
menggunakan jasa PIHAK lsebagaimana dimaksud pada butir 1 dlatas, sesuai dengan syaral
dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK L

3.

Bahwa PIHAK ll sebagai nasabah PIHAK I menyatakan tunduk kepada peraturan umum
sebagai nasabah PIHAK I yang te ah diatul dalam persyaraian dan peratumn sebagai nasabah
PIHAK I pada waktu periama kali menjadl nasabah PIHAK I

I

Selanjutnya, berdasarkan keierangan tersebut dlatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk
mengikatian dirl satu dengan lainnya dalam Perianjlan Kerjasama tentang Layanan Pernbayaran
Gaii Karyawan (Batara Payroll). Yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN", dengan syaralsyarat
dan keteniuan-ketentuan yang tercantum dalarn pasal-pasal sebagai berikui:
PASAL

1

DEFINISI

Definisi. Kecual ditentukan laif dalam hubungan kallmat daiam pasal-pasal yang beBangkulan,
Para Pihak sepakat urtuk mendeflnisikan pengertian sebagai berikul

a)

Auto.oebet, adalah proses pendebetan rekening PIHAK Il yang disimpan dl PIHAK I yang
k€nrud;an d;kieJiikali ke rekening masing-masing karyavran PIHAK ll yang dihkukan oleh
komputer dan / atau mesin elektronik perbankan lainnya secara olomatis,

b)

Batara Payroll adaah jasa layanan perbankan yang diberikan PIHAK I kepada PIHAK ll
yang berupa kansaksi pembayaran gaji karyawan PIHAK ll dengan cara pemindahbukuan
dai rekening giro FIHAK l! yang disimpan ke rekerlng karyawan PIHAK ll yang dlslmpan
pada PIHAK I secara otomatis dan on-l ne real time pada saat tanggal efektif gaji.

c)

Berita Acara adalah adalah bukti tertulis yang ditanda{angani oleh wakil yang sah atau
ditunjuk darl masing-masing Pihak, dalam hal lni adalah bukli bahwa PIHAK ll sudah
menyerahkan sofl-co1y encrypled dar hard'capy kepada PIHAK untuk dilakukan

I

pekerjaan.

c)

Force Majeure, adalah kejadian yang dapat nrempengaruh ialannya

pelaksanaan

kewajiban, kejadian dimaksud di luar kernampuan Para Pihak untuk mencegahnya.

d)

Gaji, adalah sejumlah uang yang d bayarkan PIHAK ll kepada karyalYan PIHAK li seliap
tanggaltedeflu setiap bulanfya yang dilenlukan oleh PIHAK ll
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e)

Hard-Copy, adalah media yang berisi data-data finansial dan / atau non finansial yang
dislmpari di daiafi fiedia yar-ig berupa baiang ceiakait iprint-arl) atau media non elekkonis
lainnya yang disepakatioleh kedua belah Pihak.

0

Hari Kalender. Adalah hari yang tercantum di dalam kaiender yang dimulai dari hari senin
daf berakhir pada hari minggu dalam satu minggu kecuali secara legas dinyatakan lain

g)

Hari Kerja,. Adalah hari senin sampailum'at kecuali hai libur nasionalyang ditetapkan oleh
pemerintah dar hari BANK tidak buka untuk umum alar Non-Banking day yang ditetapkan
oleh Bank lndonesia.

h)

Karyawan, adalah orang yang bekeria pada PIHAK lldengan bebagai stalus, baik pegawal
tetap atau tidak tetap yang diikutsertakan dalam program pelayanan pernbayaran gaji yang
diselenggarakan oleh PIHAK I

i)

Kurs, adalah Nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang rupiah maupun rnaia uang
asinq dengan mata uang asing lainnya.

j)

Password. Adalah serangkaian huruf dan

/

atau anqka rahasia yang digunakan untuk

menjalankan plrentr lunak komputer

k)

Payroll, adalah jasa perbankan yang diberikan PIHAK I kepada PENGGUNA JASA yang
Ler,,pa transal.:sr pemindaibuk,jan dari rekeniftg milik PL+AK tI yang disimpar di Pll*AK l ke
rekenlng karyawan / pegawai PIHAK ll yang disimpan di PIHAK l.

I)

Payroll System. adaiah sebuah program kompuler bantu yang diberikan oleh BANK BTN
kepada PIHAK ll uniuk melakukan entry data-data gaji karyawan baik finansial dan nonLa-yawan YTo
fr?nSi? ,la,e- .?rgl,z ".e".10e-k3- .3Se lya't?^ nant,yeren

!al'

diberikan

m) Pemindahbukuan, adalah proses pemtndahan dana dari satu lekening ke rekenlng

yang

lain daiam PIHAK I, baik dalam saiu cabang dan / atau anlar cabang.

n)

Perjanjian, adalah Perjanjian Kerjasama

ini

sehubungan dengan Jasa Layanan

Pembayaran Gaji Karyawan (Payroll).

o) Piranti Lunak

Komputer adaLah piranti lunak komputer (Sofware komputer)

yang

diqunakan oleh PIHAK ll unluk melakukan entry data payroll

/

p)

Soft.Copy, adalah daia"data elektronis yang berisi data-data finansial dan

q)

Sott-Copy Encrypted, adatah soft-capy yang diacak secara elekironis sehircga tidak dapat
dlbaca, dlubah atau dimodlflkasi oleh Pihak lain selain oleh PIHAK ll dan PIHAK ldengan
izin dan persetujuan PIHAK ll

alau
nonfinansiai yang disirnpan dalarn media penyimpanan elektronls seperu Diskete, Compacl
Disc dan media elektronis lainnya yang disepakali kedua belah Pihak.
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r)

Sistim lnfoflmsi, adalah keseluiuhan Sisiim kompuier dan non hompuiei )"ng n-renur,jang
pembukuan, administrasi dan operasional perbankan PIHAK l.

s)

Sistim Komunikasi, adalah keseluruhan Sistim komunikasl yang berhubungan dengan
Sistim informasi PIHAK I yang dlsediakan oleh Pihak ketiga yaitu perusahaan jasa
komunikasi yang rnenjadi rekaran PIHAK

t)

l.

Tanggal Elektif Gaji adaiah langgal yang ditenlukan oleh PIHAK ll unluk membaya*an
gaji karyawan dengan menggunakan jasa layanan pembayaran gaji karyawan yang
disediakan oleh PIHAK l.

u)

Transfer, adalah proses pemindahan dana dari satu rekening di PIHAK I ke rekening lain di
bank ldir didalar legeridan /arau luar nege'i

v)

Judul.judul. Judul pasal, ayal dan paragraf dimasukkan hanya untuk kemudahan saja dan
tidak mempengaruhi substansi yang dilentukan dalam pasal, ayat atau paragraf yang
bersangkuian.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PiliAK Ii dengan ini menunjuk ffHAK luntuk melaksanakan pekeriaan berupa jasa Penbayaan
Gaji Karyawan PIHAK ll.

PASAL 3
LII{GKUP PEKERJAAI{

Lingkup Pekerjaan. Pekeiaan yang dimaksud dalam Pasal perjanjian ini pada pokoknya
mencakup hal-hal sebaqai berikut

3.1

3.2

3.3

:

PIHAK I akan n]emberik3r'r piranti lunak kompuief Pay!.01! Systsm kepada PIHAK ll, yang
akan digunakar PIHAK ll uftuk melakukan entry data-data gaji karyawan baik data finansial
dan / atau non-finansial yang kemudlan disimpan kedalam soft"copy encrypted dan hardcopy yang akan diserahkan PIHAK ll kepada PIHAK I.
PIHAK I akan menerlma saft-capy encrypled dan hard-capy sebagatnana dimaksud pada
ayat 1 Dasal in diatas secara beBamaan dari PIHAI( Ilvafo akan digunakan PIHAK luniuk
melakukan pekedaan sebagalmana yang dimaksud dalam pasal 2, yang dituangkan dalam
berita acara penyerahan.
PIHAK I akan melakukan pembayaran gaji karyawaf dengan cara meiakukan pendebelan
rekening PIHAK ll secara auto-debet dan / atau manual yang disimpan di PIHAK I dalam
jumlah teftentu yang diletapkan dan diperintahkan PIHAK ll pada tanggal tertentu tiap
bulannya, kernudian ,mengkreditkan ke daam rekening karyawan yarg disimpan di PIHAK I
sesuai periflah PIHAK ll.
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Plt{AK | ?l?n n6vrrn1e'Lan 1,...,n [p^a/, plHAl( ll ,',< rvn.e<.eh" eim.na Cinaksud
ayat3pasal ini, paling cepat 2 (dua) hari kerja setelah tanggat efektif qajl apabila PIHAK li

:r4

membutuhkan.
PASAL 4
JANGKA WAKTU
4.1

Jangka Waktu Perjanjian,Pedanjian ini berlaku selama

4 (empat) tahun terhitung

sejak

langgal ditandatangani.
4.2 Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, Jangka wakiu Peianjian ini diperpanjang dengan

seadidnya unluk jaogka waktu yang sama apabila hingga akhir jangka waklu sebagaimana di
atas pada ayat 'l pasal ni iidak ada keberatan atau penghentian oleh salah satu Pihak atau
Para Pihak

PASAL 5
REKENIT*G DAiI SALDO REKENING
5.1

Rekening Karyawan, Karyawan PIHAK ll wajib memilikl dan memelihara sekurangkurangnya 1 (satu) rekering Tabungan diPlHAK lufiuk digunakan sebagai rekening tujuan
gaji. Karyawan wajib menjaga saldo rekening Tabungan mlliknya minimal sejumlah saldo
minirnal Tahungan sesr.rai sya!'alsyarai dar keteniuan rekening Tabungan yang berlaku di
PIHAK

I

Penunjukan Rekening Karyawan, Penunjukan rekening karyawan dilakukan oleh PIHAK ll
sesuai permintaan karyawan. PIHAK ll berlanggung jawab penuh atas kebenaran nomor
rekeninq karyawan PIHAK I lidak bertanggunq jawab atas kesalahan nomor rekening akibat
kesalahan entry data oleh PIHAK ll.

PASAL 6
BIAYA JASA PELAYANAN
6

1

6.2

Biaya, PIHAK I akan membebankan biaya jasa pelayanan untuk seuap kansaksl Payroll.

Pembebanan Biaya, Blaya jasa peLayanan sebagaimana dimaksud
pasalini, akan dibebankan pada rekening PIHAK ll.

a)
b)

pada ayat

I

(salu)

Dalam hal baya iasa pelayanan dibebankan kepada karyawan, PIHAK ltetap akan
mendebet biayajasa pelayanan dari rekening giro dan atau Tabungan PIHAK ll
Dalam hal biaya jasa pelayanan dibebankan kepada karya\,,/an, maka PIHAK ll wajib
memperhitungkan terlebih dahulu jumlah gaji yang akan dbayar dengan biaya jasa
pelai,anan dan memberilahlkan kepsda karyadan perlhal pembebanan bbya
pelayanan sebelum dilakukan transaksi Payrolt lni.

I t'-o*,
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3

Tarif Biaya Jasa Pelayanan, Besarnya blaya jasa pelayanan sebagairnana dlmaksud pada
ayat 1 rcsal ini , ditetapkan oleh PINAK I sesuai kebija!.an dan peraturan Pll[A( I yar".g
dlatur dalam kebiiakan intem PIHAK tyang sewaktu-waktu dapat berubah sesua! dengan
kebijakan intern PIHAK L Perubahan tarif biaya jasa pelayanan akan diberitahukan kepada
PIHAK ll paling lambat 7 (tujuh) hari kerla sebelum diberlakukan pembebanan biaya iasa
pelayanan yang baru.

PASAL 7
DATA.DATA PAYROLL
1.1

Penyimpanan oata. Data-da1a Payroll yang dibuat oleh PIHA( ll, akan disimpan dalam
Soft'Copy dan akan diproteksi secara Sslim lprolecletl by sysfem) dan diacak secara
elekironik (ercrypled) uniuk keperluan keamanan data.

7.2

Validitas Data. PIHAK Il. meniam n kebenaran dan validitas data-data payro I yang berupa
data finansial dan/ataunonfnanslaLyangdibenkankepadaP|HAKlDenganlni,P|HAKl
dilepaskan dari tanggung jawab atas kesalahan entry data yang di akukan oleh PIHAK ll.

7.3

Wewenang Perubahan Data. Soft-copy dan hard-copy dimaksud hanya dapat diubah dan/
alau dikoreksloleh PIHAK ll

74

Perubahan Data Payroll. Perubahan daia-data payroll PIHAK ll baik yang berupa
perubahan yang bersifat finafsial dan,i alau nonjinanskl diinfomesikan kepada PIHAK I
dalam benluk hard-copy yang dlserahkan bersama sofl-copy encrypled

7.5

ll

wajlb melndungi dan menjaga data-dala yang disimpan
dalam sofl-copy dari kerusakan dan / atau gangguan yang disebabkan oleh virus komputer,
dan gangguan lain yang bersifal eleklronls daa non elektronis. PIHAK lberhak untuk
melakukan pemeriksaan, perbaikan dan atau pembersihan soft-capy encrypled dai
gangguan elekkonls dan non eiektronis seda gangguan yang disebabkan oleh virus
kornputer atau ha lainnya dengan tidak mengubah isi dari data-data payroll yang dlberikan

Perlindungan Data. PIHAK

/

PIHAK

76

II

Kerusakan Data-data Soft-Copy. Dalam hal sofucopy yang rusak udak dapatdiperbaiki dan
/ atau dibersihkan dari gangguan sebagaimana disebul dalam ayat 7 (tujuh) pasal ini, maka
PIHAK I akan mengembalikan soft-copy kepada PIHAK ll pada kesempatan perlama dan
segala resiko akibat ketedambatan gaj karyawan merupakan tanggung iawab PIHAK ll

7.7

Penyerahan Data-data Payroll. Saft-copy encrypted dar hard-copy yang sudah disahkar
dan dibubuhi tanda iangan pejabal PIHAK ll yang beMenang, harus sudah dlierima dengan
baik oieh PIHAK I paling lambat 2 (d!a) harl kerja sebelum tanggal efektif gaji.

7.8

Perubahan data payroll. Apabila terdapat perubahan perubahan pada data payroll yang
sudah diserahkaf kepacia Bank, maka daia yang baru seteiah perubahan harus diselahkan
PIHAK ll kepada PIHAK pallngnlambat 1 (satu) hari keria sebelum tanggal efektifgaii.
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PASA.L 8

PERINTAH PENDEBETAN
8.1

Surat Perintah l9tanding lnstruction). Perinlah pendebetan dana rekening gilo dan atau
Tabungan PIHAK ll pada tanggal eleklif gaji, dilakukan PIHAK ll dengan menyampaikan
sebuah surat perinlah (standln-o /nstruci/on) vang ditulukan keDada PIHAK ldengan tanda
tangan yang beft/enang. Surat d maksud harus sudah diterima PIHAK I paling lambal 2
(dua) hari kerja sebelum tanggalefeklif gaji.

8.2

Penerbitan Cek atau Bilyet Giro . Perintah pendebetan dana rekening giro PlHl'K ll dalam
rangka payroll pada tangga efektil gaji, dllakukan dengan penerbitan Cek atau Bilyet Giro
atas nama PIHAK ll yang dibubuhi dengan tanda tangan yang berwenang. Cek atau Bilyet
Giro dimaksud sudah harus dlterima oleh PIHAK I paling lambat 2 (dua) harl kerja sebelum
tanggal efeklii gaji.

8.3

Metode Perintah Pendebetan, PIHAK ll wajib menetapkan seiak dari awal, metode yang
akaf digunakan untuk penntah pendebetan Perubahan metode perinlah oleh PIHAK ll
harus diberitahukan kepada PIHAK I pallng ambat 7 (tujuh) harl kerja sebelum tanggal

PASAL 9
GANGGUAN PELAYANAN
9.1

Gangguan Sistim Komunikasi, Dalam ha terjad gangguan yang disebabkan oleh karena
kegagalan pihak penyedia jasa komunikasi dalam menyediakan jasa komunlkasi kepada
PIHAK I yang be!'ada di l,-Lar kek'-,asaal PlltAl( ! uniuk men$$ahakannya. sehingga
menyebabkaf terjadinya gangguan Sisiim informasi dan SisUm komputer On- ine PIHAK l,
dan berakibal terganggunya dan / atau lidak dapat terlaksananya jasa layanan payrol pada
tanggal efektif gaj yang dilentukan oleh PIHAK ll, maka PIHAK I akan melaksanakannya
pada harl kerja berikutnya setelah komunikasi dapat disediakan oleh penyedia iasa
komunikasi.

9.2

9.3

Gangguan Sistim lnformasi dan Komputer, Dalam hal terjadinya kegagalan pada sistim
inlormasi dan / alau S slim komputer PIHAK I, sehingga PIHAK I tidak mampu menyediakan
iasa layanan payroll pada tangqalyang dimrnta PIHAK ll secara on-llne, maka PIHAK I akan
berusaha untuk dapat menyediakaf jasa layanan payrcll dimaksud kepada PIHAK ll dengan
cara larn yang dapat dilakukan PIHAK l.
Gangguan Lain-Lain. Dalam hal PIHAK I tidak dapat menyediakan jasa ayanan payroLl
dimaksud kepada PIHAK ll, yang disebabkan oleh karena gangguan selain yang dimaksud
dalam ayat 1 dan 2 pasal ini,maka PIHAK lakan berusaha untuk dapat menyediakan jasa
layanan payroll dlmaksud kepada PIHAK ll dengan cara lain yang dapaldilakukan PIHAK I
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PASAL 1O
LISE}ISI DAN XEAI+ANAN PIRANTI LUNAK KOMPUTER
PIHAK ll meniamin bahwa program komputer yang digunakan oleh PIHAK ll tidak rnelanggar Hak
Atas Kekayaan lntelektual sebagalmana d maksud pada peraturan perundang-undangan rnengenai
Hak Atas Kekayaan lntelektual dan berlkut PIHAK ll sepakal dan menyanggupi, dan meniamin baik
dalam iangka waktu Pe4anjiaf ini maupun selelah berakhir maupun diakhid bahwa :
'10.1

10.2

PIHAK ladalah Pemeganq Hak Clpta alas piranti lunak Payroll System seperu dimaksud
pasal 3 ayal 1 Perjanjian ini. Oleh karena itu, maka, PIHAK ll tidak diperbolehkan untuk
menjual, memperdagangkan, menyewakan, menggandakan dan menyebarluaskan Payroll
Sysiem sebagaimana dimaksud pada pasa 3 ayat 1 lanpa izin tertulls dari PIHAK I
Piranti lunak Payroll Systern seperti d maksud pasaL 3 ayal 1 Perjanjiaf ini, dalam
penggunaannya oleh PIHAK lt dilindungi dengan Password (Password proiecied) PIHAK ll
bertanggung jawab penuh te adap kerahasiaanpasslvord dimaksud untuk menghindarkan
drri dari penyalahgunaan plranti lunak oleh plhak yang tidak bertanggung iawab.

10.3

P ranii Lunak kornputer pendukung dan sistem operasi (Operating System) yangdigunakan

untuk menlalankan Piranti Lunak Payrol Syslem sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat
I yang dipergunakan oleh PIHAK ll untuk melakukan entry data payroll tidak melanggar Hak
Atas Kekayaan lntelektual.

104

PIHAK lltelah mematuh semua undang-undang, peraturan dan keputusan yang dikelua*an
oleh pemerintah sehubungan dengan penggunaan ptogram komputer yang berkaltan
dengan Peianjian ini.

10.5

Semua Pejahal, lekerja, pegawai ieiap alau tidak tetap atau staff-nya telah diberitahu
secukupnya mengenai persyaratan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal
ini.

106

l\rasing-maslng pihak bedanggung jawab sesuai dengan aplikasi yang digunakan apabila
ada tuntutan dari Pihak KeUqa

PASAL

11

PEMUTUSAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

11.1

Pemutusan Sepihak oleh PIHAK l, PIHAK lberhak secara seprhak tanpa kepulusan
Hakim, dengan pemberltahuan paling lama 7 (tujuh) Hari Kelia sebelumnya,untuk
memutuskan / mengakhiri Perianjlan ini secara sepihak daiam hal PIHAK ll :
a) PIHAK ll masuk dalam Daftar Hitam (8/ack Llsi) Bank lndonesia.
b) Selama 3 (tiga) periode pembayaran gaji karyawan secara berturulturut tidak
rnerggunar(an iasiiilas Baiara Payroli PlhlAK I tanpa penjelasan ieduiis, dari selaina 3
(tiga) periode pembayaran gaji karyawan baik bedurulturut maupun tidak berturullurut,

(*
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saldo gironya tidak mencukupi pada saat dilakukan pendebeian giro daiam rangka
payroll

c) Tidak melaksanakan / mematuhi ketentuan yang berlaku d PIHAK l.
d) Melanggar ketentuan yang lercantum dalam Perjanjian ini.
e) Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah
11.2

Surat Pemberitahuan. PIHAK I akan memberikan 1 (satu) kali pemberitahuan tertulis
kepada PENGGGUNA JASA sebelum melakukan pemutusan sepihak daam hal jasa
layanan ini.

11.3

Pemutusan Sepihak oleh PENGGGUNA JASA, PENGGGUNA JASA

berhak

sewakluwaktu melakukan pemutusan / pengakhlran Perjanjlan ini dengan mengajukan surat
pembefltahuan paiing lambal 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

Pengesampin$n Pasal 1266 KuH-Perdata, Dalam hal pengakhiran Perjanjian in, Para
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Pihak secara iegas mengesaflrpingkan kelentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata.

PASAL 12
KERAHASIAAN
Seluruh nlormasi dan daia yang terkait dengan Perlanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Bank
da! B3nk dan Perset'oan sep3k3t unluk tidak rnenr.berit3hukan Can a au rnemberikan

Can Pelsermn.

dala sebagian ataupun se uruhnya kepada Pihak Kedua n'tanapun iuga kecuali:

L

AIas oerselujua- tenuls dari orhar ,a nnyd

2.

Data tersebut sudah merupakan informasi millk umum, sudah dibuka kepada umum oleh

3.

Bank dan alaLr Pe.se.oa. pemrlk i1{o-ras,
Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yanq berlaku.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

13.1. Force Majeure. Apablla salah satu Pihak tidak dapat

melaksanakan kewajlbannya

sebagalmana dimaksud Perjanjan ini sebagal akibat dari lerjadinya Force Llajeure. para
Pihak akan mernberitahukan secara lerlulis.
13

2

Kei?dian Fo{ee l&ieure Keiadian y3ns lefi,€suk Calarr pengedian Force lll?jeure enlara
lain;
a) Kejadian alam, seperli gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan
kejadiankejadian laif yang serupa yang mengkibatkan tidak memungkinkan para
P hak uniuk rnelakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Perlanj

an ni ;

b) Akibat maousia- seperir perang.oenverbuan, revolusi. reaksi yang tidak

daoat

dipastikan, blokade, periberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lalnnya
termasuk nalional banking moratorium, mso/yensl, likuidasi atau pembubaran Pihak

(*
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lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya
membalasi, yang mengakibaikan Para Pihak ii.Cak mungkin unilk m€iaksanakan
sebagian atau seluruh kewajibair sebagaimana Perjanjian ini

13.3.

;

Penundaan atau Penghentian. Para Pihak berhak untuk menunda atau menghentikan
Perjanjan ini dengan pembertahuan tertulls dalam waklu 7 (Tujuh) hari kalender
se5-.'lmt,,al.gttda Pll"2< 2t^.;ztalan 'ar aCai/a Frrce l\4eleu:'e sebeia:Ti.: : rarls.r:
ayat 1 pasal ini yang disebabkan oleh kejadian yang dimaksud ayal2 pasal ini.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMIS1U

13.1 Musyawarah lJntuk Mufakat. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini limbui perbedaan
pendapal atau perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara
'rusyawarah unuk Tencapai TUlakat.
13.2 Penyelesaian Melalui Pengadilan. Dalam hal tidak tercapainya permufakatan dalam
musyawarah tersebut, rnaka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan
tersebut melalui Penqadilan.

13.3 Domisili Hukum. Mengenai Perjanjian inidan segala akibatnya Para Pihak memilih kedlaman
hukunr / doorisiii tetap dan umunl di Kaator Panitera Pengadiian Negefl Jat(afta Pusat.

PASAL 15
ADDENDUM
15.1

Hal-hal Yang Belum Diatur. Hal-hal lain yang belum di atur dalam Perjanlian ini akan
diselesalkan melaluiperundingan antara PIHAK ldan PIHAK llyang dituangkan dalam bentuk
addendum yang ditandatangan oleh kedua belah Pihak, dan rnenjadi bagian yang tidak dapai
dipisahkan dar dan mempunyal kekualan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

152 Perubahan Dan / atau Penambahan. Setiap perubahan dan/atau tambahan terhadap
Perjanjian lni dan lampiran-lampirannya hanya berlaku dan mengikat kedua belah Pihak
apabila d tuangkan dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh kedua belah P hak, dan
menjadl bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mernpunyai kekuatan hukum yang sama
dengan Perjanjiar ini.
15.3

Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertlan yang digunakan dalam
Peianjiaf ni dan peiubahannya tentyata bertenlangan dengan peraturan pentndangundangair yang berlaku, maka ketentuan atau pengerllan dimaksud dianggap tidak pernah

dmuat dalam Perjanjian lni Ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengerlian lain yang ada
drnyatakan tetap berlaku dan rnengrkat Pala Prhak dan akan ciiubah berdasart(an kesepakalan

Para Pihak. Ketentuan danlatau pengertian lain yang ada dinyatakan letap berlaku dan
mengikat Para Pihak

/F
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PASAL 16
PEMBER!TAHUAN

16.1 Pemberitahuan Tertulis. Semua pemberltahuan anlan Pa'a Pihak sehubungar dengan
Perlanlian lni dilakukan secara le(ulis dan dianggap telah disampalkan kepada yang
bersangkutan bilamana ada ianda lerima terluLis.

16? Al.m.r PamhArit,h,,.h q6r,.,n

^6mh6ritrh

i.n ,.', lz^m.,^i1.ei r.nnu, harLa.,.n.lan^en

Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dan dikirimkan melalui

surat yang dikirimkan secara langsung (melalui jasa kurir) atau tidak langsung (faksimili /

a
b.

teleks). Dalam hal dikuim secara langsung dianggap lelah disampaikan pada l
Han Kela berikurya sete al' langga' pe rg.r..nan
dan jika dikirim secara tidak langsung maka dianggao lelah disampaikan pada, 2 (dua) hari
Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman sebagaimafa lercantum pada langgal
penerimaan atas pengirlrnan lanswer back code), yang dilujukan kepada Para Pihak dengan
a a'r'ral-ajar.ar yalg rersebur di bawah r1i :
PIHAK I

:

PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk, Kantor Cabang Ambon
Jl. Dipsregoro 758 Ahusen'Ambon 97127
Telp. {0911)55882
Email: kc.ambon@btn.co.id
PIHAK iil
INSTITUT AGAMA ISLAM AMBON
Jl. DR Tarmizi Taher, Batu Merah 97128

16.3 Bukti Pengiriman. Pengiriman sural / fakslmill / teleks sebagaimana dimaksud dalam ayat

1

pasal inl, harus dapatd;bukfikan bahwa pengiiima0 telah dilakukan sebaEamafia mesi;nya.

16.4 Perubahan Alamat. Dalam hal terjadl perubahan alamat tersebut dl atas atau alamat terakhrr
yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus dibenlahukan
secara tertulis kepada Plhak lain dalam Perlanjiar lni selamballambatnya 5 (lima) Hari Kerja

s€belum perubahsn aLarnal yang dinraksud. Jika perubahan alamat tetseb{t tidak
diberitahukan, maka surat menyutat alau pemberitahuan-pemberltahuan berdasarkan
Perianjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana meslinya dengan dikirimkannya surai
aiau pemberltahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketenluan ayal 2 pasal ini.

PASAL 17
PENUTUP

17.1 Bea Meterai, segalajenis Pajak dan pungutan-punguian resmi lainnya yang limbul akibat dari
pelaksanaan Perjanlian ini menjadi beban penuh PIHAK ll, yang d laksanakan sesuai
peraiuran perundang-undangan yang berlaku.

(P
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17.2 Hukum yang mengatur. Peqanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara RePublik
lndo{Esia. PIHAI( ll wajlb mes}aluhi sernua huku.rn di Indonesia dan semua p,'-raturan dari
Pihak Pemerintah Republik lndonesia yang berlaku bagi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya
menurut Perjanjian inidan keberadaannya di lndonesia.

17,3 Rangkap 2. Pedanilan ini dibuat daiam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai
kekuaian pembuktian yang sama.
Demikian Perjanjian ini dibuat oleh PIHAK ldan PIHAK ll dilangsungkan di Ambon, pada tanggal,
bulan, dan khun sebagaimana tersebut pertama kalldiatas,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AMBON

{o*.rMit!L*,,

r.on

PT. BAN,(TABUNGAN NEGARA (PETSETO) TbK

WKANToR CABANG AMBo\

Erwin Kidingallo

