
Pada hari ini Jum'at, tanggal Sebelas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Enam Belas (11-03-2016), bertempat di

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI, yang bertanda tangan dibawah ini:

1.ARULLY IRSAN, Pimpinan Cabang PLEIHARI  bertempat tinggal di PELAIHARI, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero)Tbk, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut

BANK

2.PENGADILAN AGAMA PELAIHARI, bertindak selaku AGENT untuk selanjutnya disebut sebagai AGENT BRILINKS.

Dengan ini BANK dan AGENT BRILINKS selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk
mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama AGENT BRILINKS (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:

Pasal 1
Pengertian/Definisi

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Peibankan Syariah.

2.BRILinks adalah produk milik BRI dimana pihak-pihak yang berminat dapat bergabung menjadi
rekanan BRI untuk memanfaatkan biller BRI dengan konsep Sharing Fee selanjutnya pihak-pihak
tersebut yang menjadi rekanan BRI baik sebagai sebagai CAA (Colecting Agent Agregator) atau Agent
BRILinks.

3.Agent BRILINKS adalah Pihak-pihak yang menjadi rekanan BRILINKS dimana terdapat 2 (dua)
pihak agent BRILINKS, yaitu: Collecting Agent Agregator (CAA) dan Collecting Agent (CA).

4.Collecting Agent Agregator (CAA) adalah pihak-pihak yang bekerjasama menjadi rekanan BRILinks
dan berlaku sebagai penjamin dan Collecting Agent, dan berkewajiban untuk mencari agent-agent
sehingga BRILinks ini dapat diakses oleh Nasabah maupun non-Nasabah dengan menggunakan
Infiastruktur/channel dan koneksi milik BRI.
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5.Collecting Agent (CA) adalah pihak-pihak yang dikelola oleh Collecting Agent Agregator (CAA)
dan/atau Agent BRILinks dimana dengan persetujuan BRI ditempatkan perangkat BRILinks sebagai
media transaksi sehingga fitur BRILinks dapat diakses oleh nasabah.

6.Nasabah adalah penabung yang mempunyai rekening tabungan BRI BritAma atau tabungan Simpedes
BRI.

7.BRILinks miniATM BRI adalah pengembangan dari BRILinks dengan miniATM BRI dimana yang
akan mengelola adalah agent-agent BRI dengan konsep sharing fee.

8.Kartu ATM/Debit BRI adalah kartu plastik dengan magnetic stripe dikeluarkan oleh BRI atau dengan
Chip yang akan dikeluarkan oleh BRI untuk kepentingan nasabah dalam melakukan transaksi melalui
electronic banking (e-banking).

9.Kartu BRILinks adalah kartu plastik dengan magnetic stripe yang dkeluarkan oleh BRI atau dengan
Chip yang akan dikeluarkan oleh BRI untuk kepentingan Agent BRILinks institusi yang telah
terintegrasi dengan EDC dan rekening Agent yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi melalui
BRILinks miniATM BRI

10.e-Banking adalah penyampaian informasi dan transaksi perbankan melalui sarana electronic (electronic
channel/ e-Channel).

11.e-Channel adalah seluruh mesin/media transaksi elektronik yang dapat digunakan oleh nasabah
pemegang kartu BRI seperti Automatic Teller Machine(ATM), Mini ATM, EDC, Phone Banking,
SMS/Mobile Banking, Point of Sales, Cash Deposit Machine, KiosK dan Internet Banking.

12.Rekening Collecting Agent BRILinks adalah rekening tabungan atau giro yang digunakan sebagai
media transaksi BRILinks, dana jaminan BRILinks dan juga sebagai rekening pelimpahan fee hasil
transaksi BRILinks.

13.Biller BRI adalah pihak ketiga lain yang bekerjasama dengan BRI untuk melakukan penjualan
produknya dan/atau menerima pembayaran atas tagihan dan/atau melakukan promosi melalui Jaringan
Layanan BRILinks.

14.Fee Sharing adalah pembagian  fee antara BRI dan Agent atas komisi dari Biller atau biaya
administrasi dari transaksi BRILinks dengan jumlah prosentase tertentu yang telah disepakati

15.Jaringan EDC adalah keseluruhan dan kesatuan infrastruktur dan sistem yang terhubung satu dengan
lainnya yang terdiri atas Switching Sistem, Front End Sistem, Terminal EDC, pusat komputer (host)
Acquirer dan Saluran Komunikasi, yang dikoordinasikan oleh BRI.

16.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan antara data dari host BRI (rekening koran tabungan dana untuk
transaksi) baik data BRinets, proswitching dengan data transaksi payment dari pihak ketiga.



1.AGENT BRILINKS berhak meminta/mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi melalut Layanan
BRILinks.

2.AGENT BRILINKS berhak mendapatkan pembayaran sharing fee atas transaksi yang dianggap berhasil
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

3.AGENT BRILINKS berhak mendapatkan materi komunikasi promosi, berupa:

1.Banner
2.Signage
3.Tent Card
4.dll

1.  Hak AGENT BRILINKS meliputi:

Pasal4
Hak dan Kewajiban AGENT BRILINKS

1.Perjanjian Kerjasama ini bertaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 11-03-2016 sampai
dengan tanggal 11-03-2017

2.Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setiap 1 (satu) tahun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
berikutnya sejak jatuh tempo kerjasama, kecuali jika salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian

3.Apabita salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu
harus harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-

lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal diinginkannya pemutusan perjanjian ini.

4.Terdapat beberapa akibat sebagai tindak lanjut dari Berakhirnya Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

a.Agent Brilinks harus mengembalikan semua perangkat yang telah dipinjamkan oleh Bank selama
periode kerjasama.

b.Mencabut dan mengembalikan segala materi komunikasi yang telah diberikan Bank selama periode

kerjasama seperti Banner, Signage, dan sebagainya

c.Bank akan melakukan pembukaan blokir saldo atas deposit AGENT BRILINKS yang dilakukan pada
awal perjanjian kerjasama.

5.Jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu
pihak, maka pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya wajib menyelesaikan kewajiban tersebut sampai
kewajiban tersebut diselesaikan atau dinyatakan selesai oleh pihak lainnya

6.Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267
dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK dengan itikad baik, sating membantu dan sating menguntungkan dalam batas kewenangannya masing-
masing bermaksud untuk mengadakan kerjasama yang sating menguntungkan dalam penerimaan transaksi

BRILinks

Pasal 3
Jangka Waktu Kerjasama



2.  Kewajiban AGENT BRILINKS meliputi:

1.AGENT BRILINKS merupakan pihak yang bekerjasama dengan BRI dan pihak CAA akan berkoordinasi
dengan BRI dalam hal teknis maupun operasional, baik CAA yang sekaligus sebagai CA, maupun CAA yang
memiliki beberapa CA dibawah kelolaannya.

2.AGENT BRILINKS wajib membuka rekening simpanan dalam bentuk tabungan atau giro di BRI dalam waktu
paling lambat 1 (SATU) bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani.

3.AGENT BRILINKS wajib untuk diblokir saldonya oleh BRI sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
untuk setiap EDC sebagai jaminan peminjaman EDC miniATM BRILinks sampai berakhirnya kerja sama
perjanjian ini.

4.AGENT BRILINKS wajib menjaga saldo rekening simpanannya minimal 150% dari rata-rata saldo transaksi
Layanan BRILinks setiap harinya.

5.AGENT BRILINKS wajib menjaga jumlah transaksi per bulan sesuai dengan target transaksinya yaitu
minimal sebanyak 150 transaksi. Apabila transaksi AGENT BRILINKS kurang dari target transaksi minimal,

AGENT BRILINKS akan dikenakan penalty sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.
Pengenaan target transaksi mulai diberlakukan pada bulan ke-4 setelah implementasi BRILinks miniATM.

6.AGENT BRILINKS wajib memasang dan/atau menempatkan perangkat BRILinks yang disediakan oleh BRI
ditempat yang mudah dilihat.

7.AGENT BRILINKS wajib menjaga dan memastikan EDC milik BRI yang ditempatkan untuk kegiatan transaksi
dalam kondisi baik.

8.AGENT BRILINKS wajib berkoordinasi dengan Collecting Agent Agregator (CAA) dalam hal penentuan lokasi
EDC BRILINKS yang digunakanserta PIC tiap Agent BRILINKS, karena BRI akan berkoordinasi melalui CAA.

9.AGENT BRILINKS wajib memasang dan/atau menempatkan marka penerimaan BRILinks {Open/Close Sign,
Sign Table dan Sticker) yang disediakan oleh BRI ditempat yang mudah dilihat.

10.AGENT BRILINKS wajib merahasiakan segala keterangan dan data yang terdapat pada struk transaksi.

11.Setiap perubahan anggaran dasar, kepemilikan, kepengurusan dan/atau tujuan/lokasi/kegiatan usaha

AGENT BRILINKS maka AGENT BRILINKS wajib memberitahukan kepada BRI selambat-lambatnya 3 (tiga)
hart kerja sejak terjadinya perubahan. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada BRI, maka

perubahan dianggap tidak ada sehingga apabila terjadi kerugian dan tuntutan sehubungan dengan hal
tersebut menjadi tanggungjawab AGENT BRILINKS sepenuhnya dan BRI dibebaskan dari segala tuntutan.

12.AGENT BRILINKS akan memberikan semua keterangan yang diminta oleh BRI sehubungan dengan
investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan transaksi

BTILinks.

13.Selama berlakunya Perjanjian Kerjasama, AGENT BRILINKS tidak diperkenankan menggunakan Perangkat
BRILinks untuk menerima transaksi pihak lain [AGENT BRILINKS lain), mengalihkan baik sebagian atau
seluruh Perjanjian Kerjasama AGENT BRILINKS kepada pihak lain.

4. AGENT BRILINKS berhak medapatkan imbalan jasa berupa Sharing Fee BRI Links yang merupakan
pembagian fee atas setiap transaksi BRILinks sukses dengan skema 50% BRI dan 50% AGENT BRILINKS.
Perincian fee per fitur diatur dalam Lampiran 1.



2.   Kewajiban BRI meliputi:

BRI akan melimpahkan sharing fee sesuai dengan kesepakatan ke rekening AGENT BRIUNKS dari seluruh
jumlah transaksi sukses melalui BRILinks, dengan ketentuan transaksi BRIUnks dilakukan menurut hukum dan
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal6
Pembayaran

1.AGENT BRIUNKS berhak mendapatkan sharing fee sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini,
dan apabila bank menganggap sah atas terjadinya transaksi.

2.BANK berhak meiakukan penundaan pembayaran sharing fee kepada AGENT BRIUNKS (Hold Payment) dalam
hal sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Perjanjian AGENT BRILINKS Bank BRI.

3.BANK berhak sepenuhnya untuk tidak membayar sharing fee AGENT BRILINKS, apabila berdasarkan hasil
investigasi BANK diperoleh bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwa slip transaksi yang berada pada
AGENT BRILINKS untuk menerima transaksi pihak lain, atau slip transaksi berdasarkan transaksi palsu, atau

tidak sah, atau digunakan oleh orang yang tidak berhak, atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama
AGENT BRILINKS dan BANK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita AGENT
BRIUNKS.

4.Setiap transaksi pembayaran sharing fee BRILinks yang dilakukan hingga akhir bulan (end of month)
dikreditkan ke rekening AGENT BRIUNKS selambat-lambatnya pada 14 (empat betas) Hari Kerja berikutnya
setelah akhir bulan transaksi.

Pasal 7
Charge back

AGENT BRILINKS memberikan kuasa kepada BANK untuk memotong tagihan berikutnya (apabila ada) dan atau
mendebet rekening AGENT BRILINKS yang ada di BANK untuk menyelesaikan Charge back sesuai perhitungan
BANK, dan untuk keperluan tersebut Perjanjian ini sekaligus sebagai bukti yang sah atas pemberian kuasa dari
AGENT BRILINKS kepada BANK

3.  BRI berhak melakukan penundaan pembayaran kepada AGENT BRIUNKS jika masih ada yang harus
dikonfirmasikan terlebih dahuiu.

1.BRI berhak sepenuhnya untuk tidak melimpahkan sharing fee ke rekening AGENT BRIUNKS atas
transaksi yang bermasalah apabita berdasarkan hasil investigasi BRI diperoleh bukti kuat dan sah yang
menunjukkan bahwa transaksi gagal, atau tidak sah, atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian

Kerjasama AGENT BRIUNKS dan BRI tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang
diderita AGENT BRIUNKS.

2.BRI berhak sewaktu-waktu memeriksa peralatan tanpa hams menyampaikan pemberitahuan teiiebih

dahuiu

1.   Hak BRI meliputi:

Pasal5
HakdanKewajibanBRI



1.  Hal yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan Para
Pihak namun tidak terbatas keadaan sebagai berikut:

1.1.    Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan
bencana alam lainnya;

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

1.Dalam hal penyelesaian perselisihan yang didasarkan atas itikad baik, apabila timbul perselisihan dikemudian
hari mengenai pelaksanaan dan segala akibat dari Perjanjian, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya

secara musyawarah.

2.Hal yang dimaksud dengan Penyelesaian Perselisihan adalah :

2.1.Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang

beriaku di Indonesia

2.2.Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan
peiaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk untuk mencapai mufakat dalam waktu 14

(empat belas hari) kalender.

2.3.apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2 ini tidak

tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.

2.4.Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pfhak memilih tempat kedudukan hukum (domisili)
yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Pasal 12
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Pasal8
Kerahasiaan

AGENT BRIL1NKS wajib merahasiakan segala keterangan dan data transaksi Layanan BRILinks. Kewajiban
merahasiakan tersebut beriaku sejak ditandatanganinya Perjanjian dan setelah Perjanjian berakhir

Pasal 9
Pemeriksaan

AGENT BRILINKS wajib memberikan semua keterangan yang diminta oleh Bank, Bank Indonesia, atau pihak lain
yang ditunjuk oleh BANK sehubungan dengan transaksi BRILinks, investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan
dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan BRILinks.

Pasal 10
Pembatasan Transaksi

Selama berlakunya Perjanjian, AGENT BRILINKS tidak diperkenankan menggunakan miniATM BRILinks dan/atau
peralatannya untuk menerima transaksi pihak lain (AGENT BRILINKS lain), mengalihkan baik sebagian atau
seluruhnya hak dan kewajiban dalam Perjanjian kepada pihak lain.



Pasal 13
Lain-lain

1.Setiap perubahan anggaran dasar, kepemilikan, kepengurusan dan/atau tujuan/ lokasi/kegiatan usaha AGENT
BRILINKS maka AGENT BRILINKS wajib memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
sejak terjadinya perubahan. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Bank, maka perubahan
dianggap tidak ada sehingga apabila terjadi kerugian dan tuntutan sehubungan dengan hal tersebut menjadi
tanggungjawab AGENT BRILINKS sepenuhnya dan Bank dibebaskan dari segala tuntutan.

2.Tentang pelaksanaan Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama

AGENT BRILINKS Bank BRI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Perjanjian ini.

3.Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku pada
Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama AGENT BRILINKS Bank BRI dan/atau ketentuan lain yang berkaitan
dengan Perjanjian ini yang dapat berubah sewaktu-waktu dan oleh karenanya setiap perubahan terhadapnya

akan disampaikan secara tertulis oleh BANK kepada AGENT BRILINKS.

1.2.Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubungan langsung

dan mengakibatkan salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya
menurut Perjanjian kerjasama ini;

1.3.Kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang

jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghatangi secara langsung atau tidak langsung
untuk terlaksananya perjanjian ini. Keadaaan/peristiwa tersebut merupakan perkembangan
berdasarkan "best practice" di dunia perbankan.

1.4.Adanya peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian

kerjasama ini

2.Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud butir 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan
kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut berkewajiban untuk
memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini secara tertulis selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak keadaan Force Majeure tersebut.

3.Apabila pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak
lainnya dalam waktu sebagaimana ditentukan pada butir 2, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi

yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan Force Majeure
tersebut.

4.Pihak yang mengalami Force Majeure hams melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah
Force Majeure tersebut berakhir.

5.Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun
seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya
merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan Force Majeure berakhir.

6.Apabila keadaan Force Majeure berlangsung berlarut-larut lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka
Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara
tertulis kepada Pihak Kedua.



ARULLYIRSAN
Pimpinan Cabang

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Ditandatangani di PELAIHARI

Tanggal 11-03-2016

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada saat
Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, rangkap pertama dipegang oieh Bank, sedangkan rangkap kedua dipegang

oleh AGENT BRIUNKS.

4. Hal-hal yang lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atau
cukup dalam suatu dokumen tertulis atau Addendum Perjanjian yang akan menjadi satu kesatuan dengan
Perjanjian ini.


