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TENTANG 
PENYAMPAIAN PENGUMUMAN PERKARA GHOIB DAN ITSBAT NIKAH 

DI WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Pada hari , Jum'at tanggal empat belas bulan Oesember, tahun dua ribu delapan 

belas, bertempat di Prabumulih , kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

I. Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M.Sy. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama 

Prabumulih yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 187/KMA/SK/IX/2018 tanggal 26 September 2018 , berkedudukan di 

Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat , dalam hal 

ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Prabumulih, 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 

II. Muhamad Suwartiyono selaku Kepala Radio Pentas , dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama serta sah mewakili Radio Pentas Prabumulih, selanjutnya disebut PIHAK 

KEDUA, 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu 

menerangkan sebagai berikut : 

1. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan publik yang prima terhadap para 

pencari keadilan dan agar proses berperkara pada Pengadilan Agama Prabumulih dapat 

berjalan lancar, perlu ditetapkan penggunaan media elektronik melalu Radio Pentas 

Prabumulih untuk penyampaian pengumuman perkara ghoib, itsbat nikah dan perkara 

lainnya dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih yang memerlukan 

penyampaian panggilan melalui mass media; 

2. Naskah Kesepakatan Bersama berisi prinsip-prinsip dan ketentuan dasar yang menjadi 

payung hukum pelaksanaan kerjasama operasional selanjutnya. 



Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju membuat Naskah Kesepakatan 

Bersama, dengan dituangkan dalam pasal-pasal berikut · 

Pasal 1 

Maksud dan Tujuan 

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama untuk sarana media komunikasi 

Radio Pentas Prabumulih dalam menyiarkan Adlibs pengumuman perkara ghoib dan ,tsbat 

nikah di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih 

Pasal2 

Lingkup Kerjasama 

Bahwa hak dan kewajiban dalam kerjasama ini akan ditetapkan PARA PIHAK sesuai kondis, 

dan tingkat kebutuhan. 

Pasal 3 

Pelaksanaan 

(1) Bahwa PIHAK PERTAMA menyampaikan dokumen lembar pengumuman kepada PIHAK 

KEDUA; 

(2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk segera menyampaikan pengumuman sebagai 

man a ayat (1) terse but melalui sesi acara musik dan informasi secara Adlibs; 

(3) Bahwa biaya yang timbul pada ayat (1 ) pasal ini sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang ada dan telah disepakati PARA PIHAK yaitu sebesar Rp. 20.000 (dua 

puluh ribu) setiap per penyampaian/pengumumannya; 

(4) Biaya yang timbul pada ayat (1) menjadi kewajiban dan akan disetor oleh PIHAK 

PErTAMA secara kolektif setiap akhir bulan kepada PIHAK KEDUA; 

(5) PIHAK KEDUA akan mengelola biaya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan 

yang ada; 

(6) Bahwa PARA PIHAK waj ib mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan 

ekternal dan internal ; 

Pasal4 

Masa Berlaku 

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku selama Tahun Anggaran 2018, dapat 

diperpanjang kembali dalam Naskah Kesepakatan Bersama yang baru. Dan akan d1evaluas1 

setiap jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK 



Pasal 5 

Penyelesaian Perselisihan 

Bahwa dalam hal teqad1 perbedaan penafs1ran dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan 

Bersama, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalu1 musyawarah untuk mufakat 

Pasal 6 

Ketentuan Peralihan 

Bahwa dalam hal terjadi penambahan / perubahan akan dibuat adendum I amandemen dan 

merupakan bagian yang Mak terpisahkan dan Naskah Kesepakatan Bersama inI 

Pasal 7 

Force Majuere 

Masing-masing p1hak dibebaskan dari tanggungJawab atas keterlambatan atau kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perianJIan d1luar kekuasaan masing

masing pihak yang dapat digolongkan Force Majuere 

Peristiwa yang dapat digolongkan sebgaI Force Majuere antara lain bencana alam sepertI 

banjir, gempa bum1, angin taufan, perang, peledakan / sabotase, huru hara dan sebagainya 

serta adanya tindakan pemerintah dalam b1dang ekonom1 dan moneter yang secara nyata 

berpengaruh terhadap pelaksanaan perjani1an 

Pasal 8 

Penutup 

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama Ini dibuat rangkap du;1 bmm,1te1a1 cukup d,lll 

mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK 

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 

KEPALA RADIO PENTAS WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Munamad Suwartiyono 
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