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Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

1. Hj. ALWIYAH, SEAM, 
selaku Rektor Universitas Wiraraja dalam hal ini bertindak 

menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas 
Wiraraja yang berkedudukan di Jalan Raya Sumenep Pamekasan Km. 5, berdasarkan 
Surat Keputusan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 61/SKJYAWAII12014 tanggal 30 
Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiraraja Sumenep Masa 
Jabatan 2014 — 2018 dan Pemberhentian Relctor Universitas Wiraraja Sumenep Masa 

Jabatan 2010 — 2014, untuk selanjutnya disebut Universitas Wiraraja. 

2. RACHMAN SUBIYANTORO, 
Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk Kantor Cabang Sumenep, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya untuk dan 
atas nama serta sah mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 
yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104, 
melalui kantor Cabang Sumenep di J1. Trunojoyo No. 49 Sumenep, berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi Nomor 051/110/KEP/DIR/SDM, tanggal 10 Juli 2013, tentang 
Pengangkatan Dalam Jabatan serta Surat Kuasa dari Direksi PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Tbk No.051/127/SKA1DIR tanggal 16 Agustus 2013, untuk 

selanjutnya disebut Bank Jatim. 

Universitas Wiraraja dan Bank Jatim secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" 

dalam kedudukan dan kewenangannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu 

menerangkan : 	 - 
a. Bahwa Universitas Wiraraja &lawn lemougu pciiu iu in.csx I ....1,,,,- 

 

Yayasan Arya Wiraraja. 
b. Bahwa Bank Jatim adalah Bank umum yang memiliki berbagai fasilitas perbankan 

seperti transaksi langsung melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 
autodebet, sms 

Banking dan call center, dan fasilitas lain dengan layanan 24 jam untuk memberikan 

kemudahan bertransaksi dan/atau 
pemanfaatan jasa perbankan yang dapat dilakukan 

setiap saat kepada Nasabah Bank Jatim dan masyarakat luas. 

c.
Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan 
pelayanan transaksi keuangan pada khususnya dan solusi finansial pada umumnya 

kepada Universitas Wiraraja dan para mahasiswa dalam kegiatan sehari-hari 1  maka 

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama. 



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian 
kerjasama dalam rangka di atas sepakat untuk sepakat untuk membuat dan menandatangani 
Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan 

ketentuan dan syarat sebagai berikut 

Pasal 1 
RUANG LINGKUP 

Para Pihak bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan pada 

bidang-bidang sebagai berikut : 

1. Layanan penyimpanan, penempatan dan pengelolaan dana ; 

2. Layanan transaksi keuangan (setor, tank pindah buku, transfer antar bank) untuk keperluan 
pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), Dana Pengembangan Pendidikan 
(DPP) dan/ atau pembayaran biaya lainnya sesuai dengan brosur yang diterbitkan oleh 

Universitas Wiraraja; 

3. Layanan Cash Management System sebagai salah satu sarana monitoring rekening dana; 

4. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya (apabila diperlukan). 

Pasal 2 
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

Hak dan Kewajiban Bank Jatim 
a. Bank Jatim berhak menerima setoran atau transfer dana dari Universitas Wiraraja 

dan/atau mahasiswa baik yang berasal dari pembayaran uang BPP, DPP, dan/atau 
pembayaran dana atau iuran lain dari mahasiswa sesuai dengan brosur yang diterbitkan 

oleh Universitas Wiraraja maupun dana-dana yang bersumber dari luar Universitas 

Wiraraja (bantuan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat serta para Donatur 
baik dari dalam negeri maupun luar negeri) yang akan disimpan dalam bentuk Giro, 
Tabungan dan/atau Deposito atas nama Universitas Wiraraja apabila tidak ada 

ketentuan penunjukan kepada bank lain. 
b. Kewajiban Bank Jatim : 

1) Memberikan pelayanan kepada Universitas Wiraraja dalam melakukan transaksi 

keuangan, antara lain tidak terbatas pada : 
a) Pembukaan rekening giro dan/ atau tabungan dan/ atau deposito; 

b) Penarikan dana; 
c) Setoran tunai 
d) Layanan pengambilan tunai (cash pickup) 

2) Memberikan bunga kepada Universitas Wiraraja atas dana yang disimpan path 

Bank Jatim yang besarnya dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku path 

Bank Jatim; 
3) Memfasilitasi kepentingan mahasiswa Universitas Wiraraja dengan mengelola 

dana yang dipergunakan untuk pembayaran uang semester dan/atau pembayaran dana 
atau iuran kegiatan mahasiswa lainnya melalui pembukaan rekening perorangan di 

Bank Jatim; 
4) Penggunaan sistem host to host, yaitu program yang bisa diakses di seluruh jaringan 

Bank Jatim melalui ATM, sms banking, internet banking maupun counter teller 

Bank Jatim di seluruh Jawa Timur dimana perangkat server data Universitas 

Wiraraja difasilitasi oleh Bank Jatim; 
5) Memfasilitasi penerbitan kartu mahasiswa bagi semua mahasiswa Universit2. 

Wira raj a ; 



petunjuk pelaksanaarmya akan diatur kemudian dengan tidak melanggar ketentuan internal 

Bank Jatim. 
Pasal 4 

JANGICA WAKTU PERJAMIAN 
I. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditanda tangani 

oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak; 

2.
Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum beralchirnya jangka waktu 
berlakunya Perjanjian ini dan/atau memperpanjang jangica walctu berlakunya Perjanjian ini 
maka terlebih dahulu harus membuat pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling 

lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berkahir; 

3.
Perjanjian ini dapat beralchir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan 
dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian; 

4.
Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang atau diputuskan oleh salah satu 

Pihak sehingga 

Perjanjian ini menjadi berakhir maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak 

dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat 

dari pelaksanaan sebelum berakhimya Perjanjian ini; 

5. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, maka 
Para Pihak sepakat untuk tidak 

memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

6. Selama jangka walctu perjanjian belum berakhir, Para Pihak dengan itikad baik tidak akan 

memindahkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga lainnya. 

Pasal 5 
FORCE MAJEURE 

I. Hal-hal yang termasuk sebagai force majeure adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar 

kekuasaan manusia seperti kebijakan pemerintah di bidang moneter, politik, militer, 
peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemic, kerusakan jaringan karena virus 
komputer yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, atau kejadian lain 
yang dapat dipersamakan dengan itu dan atau diluar kemampuan/kekaasaan 

Para Pihak; 

2.
Apabila dalam jangka waktu perjanjian ini terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib 
memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis dengan disertai penjelasan-Penjelasan 
paling lambat 14 (empat betas) hari kerja sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut; 

3.
Atas pemberitahuan tersebut, pihak lain yang tidak mengalami keadaan memaksa wajib 
memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat betas) 
hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut; 

4.
Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh pihak yang mengalami 

force majeure 

akan menyebabkan perisitiwa force majeure tersebut tidak akan dianggap sebagai peristiwa 

force majeure 
oleh pihak lain, kecuali apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk 

mendukung fakta yang ada dan alasan keterlambatan atau kelalaian yang harus dapat 

dibuktikan oleh pihak yang bersangkutan; 

5.
Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pihak yang 
mengalami keadaan memaksa telah melaporkan sebagaimana tercanttun ayat (2) maka segala 
kewajiban dari pihak yang mengalami keadaan memaksa yang timbul dari perjanjian ini 
menjadi gugur dan segala resiko serta kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pihak 

yang mengalami keadaan memaksa. 



Pasal 6 
10ERAHASIAAN 

1. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu 
Pihakpun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini 
dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis 
maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Perjanjian Kerjasama ini 
dilaksanakan.(selanjutnya disebut "Informasi Rahasia"); 

2. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada 
Pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun 
yang terkait dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, 
kecuali harus dibuka oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diperintahlcan 

oleh Pengadilan; 

3. Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suaru Peraturan 
Perundang-Undangan, perintah dari Pengadilan/Pemerintah/ Badan Regulasi,harus 
menyampaikan pemberitahuan secara resmi dan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari kalender untuk mendapat persetujuan dari Pihak lainnya 

Pasal 7 
FRAUD 

Dalam hal terjadi Fraud, PARA PIHAK akan menyelidiki (investigasi) penyebab terjadinya 

Fraud tersebut dengan itikad balk dan apabila terbukti bahwa Fraud tersebut disebabkan karena 

kesalahan atau kelalaian salah satu pihak, maka pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian 
tersebut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dengan mengganti 
kerugian yang diderita sebagai akibat dari Fraud tersebut. 

Pasal 8 
ADDENDUM 

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan karenanya perlu 

dilakukan perubahan atau penambahan, maka Para Pihak sepakat akan dituangkan dalam suatu 

Perjanjian Tambahan (addendum), atau dokumen lain yang merupakan kesatuan serta bagian 

yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian mi. 

Pasal 9 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan atau perselisihan dalam menafsirkan dan 
melaksanakan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara 

musyawarah mufakat, jika tidak tercapai kesepakatan paling lambat dalam jangka walctu 30 

(tiga puluh) hari kerja maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui 

Pengad i Ian ; 

2. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih domisili 

hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep. 

Pasal 10 
LAIN — LAIN 

Lampiran-lampiran, dokumen-dokumen dan surat-surat yang berhubungan dengan petjanjian 
ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini; 



6) Pembangunan fasilitas penunjang berupa kantor payment point, dan ATM Bank 

Jatim di lingkungan Universitas Wiraraja dengan sistem sewa sesuai dengan 

kesepakatan Para Pihak yang merupakan keuntungan Universitas Wiraraja; 

7) Memberikan sosialisasi atas produk perbankan yang ada di Bank Jatim kepada 

seluruh mahasiswa secara terencana atau terprogram sebagai bekal pengetahuan; 

8) Menyediakan tenaga teller untuk melayani pembayaran uang BPP, DPP dan lain-lain 
pada saat registrasi maupun herregistrasi selama pembangunan fasilitas masih dalam 

proses; 
9) Pemberian fasilitas pinjaman (Kredit Multiguna dan KPR) terhadap karyawan tetap 

Universitas Wiraraja sesuai dengan perjanjian kerja sama kredit yang disepakati 

bersama; 
10)Memfasilitasi bantuan CSR Bank Jatim oleh Universitas Wiraraja kepada Kantor 

Pusat Bank Jatim. 

2. Hak dan Kewajiban Universitas Wiraraja: 

a. Hak Universitas Wiraraja : 
1) Menerima pelayanan dari Bank Jatim dalam melakukan transaksi keuangan; 

2) Menerima bunga dan biaya — biaya lain dari Bank Jatim atas dana yang disimpan 

yang besarnya dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3) Menerima biaya sewa penyediaan lahan pembangunan fasilitas penunjang Bank 

Jatim. 
b. Kewajiban Universitas Wiraraja 

1)
Melakukan pembukaan rekening bagi dosen, karyawan, mahasiswa dan program studi 

yang berhubungan dengan perbankan di Bank Jatim; 

2)
Menyetorkan dan menempatkan dananya baik yang berasal dari pembayaran uang 
BPP, DPP dan/atau pembayaran dana dan/atau iuran lain dari mahasiswa, maupun 

dam- yang bersumber dari luar Universitas Wiraraja (bantuan Pemerintah Daerah 

dan/atau Pemerintah Pusat serta para donator baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri) kepada Bank Jatim dalam bentuk Giro, Tabungan, atau jasa perbankan lain 
yang pelaksanaannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlalcu pada 

Bank Jatim dan apabila tidak ada ketentuan penunjukan kepada bank lain.; 

3) Menggunakan jasa/produk Bank Jatim (rekening tabungan, sms banking, internet 

banking, payroll gaji, dip untuk menunjang transaksi yang dilakukan oleh 

Universitas Wiraraja; 
4) Menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas penunjang Bank Jatim di 

lingkungan Universitas Wiraraja; 
5) Memahami dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di 

Bank Jatim untuk kepentingan operasional dan kepentingan lainnya. 

Pasal 3 
TATA CARA PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA 

1. Penyetoran dan/atau penarikan dana oleh Universitas Wiraraja dapat dilakukan pada kantor 

Bank Jatim setiap hari kerja dimulai pukul 07:30 WIB (tujuh tiga puluh Waktu Indonesia 
Barat) sampai dengan pukul 14:00 WIB (empat betas Waktu Indonesia Barat) dan dalam 
kondisi tertentu diberi toleransi sampai dengan pukul 15:00 WIB (lima betas Waktu 
Indonesia Barat) untuk penyetoran dan penarikan dam milik Universitas Wiraraja; 

2. Apabila wali mahasiswa Universitas Wiraraja melakukan pembayaran dari luar daerah 

dapat dilakukan dengan fasilitas perbankan via ATM (ATM Bersama atau ATM Prima), 
transfer via Sistem Kliring Nasional (SKIN) dan via Real Time Gross Settlement (RTGS) 

yang langsung menunjuk ke masing — masing nomor rekening Universitas Wiraraja. 

3. Apabila Para Pihak sepakat penyetoran dan/atau penarikan dana oleh Universitas Wira4ija 

akan dilakukan diluar Kantor Kas dan/atau tempat yang telah disepakati bersama 	
ka 



2. Kesepakatan dan tugas serta tanggung jawab Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak 

berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan 

Para Pihak 
yang mewakili dalam Perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati 

oleh pengganti Hak dan Kewajiban (Rechtsopvolgers) dari masing-masing pihak; 

3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk tidak 

memberlakukan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Pasal 11 
PENUTUP 

1. Para Pihak 
dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau 

surat-surat lainnya/ lampirannya, berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak 
sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan/ ketentuan yang berlaku pada 

masing-masing Pihak; 

2.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat seperti tersebut 

di atas oleh Para Pihak dalam rangkap tiga, masing-masing bermaterai cukup serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan Para Pihak. 
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