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Untuk selaruutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA drsebut Juga PARA
PIHAK bermaksud melakukan Kerjasarna dalam rangka keterbukaan intorrnas: dan

mentngkatkan pelayanan pada Penqaduan Agama Nganjuk dan Kantor Kementenan

Agarna Kabupaten Nganjuk, khususnya mforrnasi perceraian yang terjadr dl

Pengadilan Agama Nganjuk dan data perkawinan masyarakat beragarna Islam,

Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Nganjuk untuk

selanjutnya disebut sebaqai ''PIHAK KEDUA"

Kepala Kantor Kementenan Agama Kabupaten Nganjuk

JI. Dermojoyo Nomor 22, Nganjuk

Dr. H. Taufrqurrohman MAg

Pembina Tk I (IV/b)

19750512.1999031004

Jabatan

Alamat

2 Nama

Pangkat

NIP

Bertmdak untuk dan atas nama Pengadtlan Agama Nganjuk untuk selaruutnva

disebut sebaqai "PIHAK PERTAMA"

19670509.199403 1 005

Ketua Penqadrlan Agama Nganjuk

Jln Gatot Subroto. Nganjuk

Drs H. Ahmad Fanaru. M H

Pembina Utarna Mudal IV/c

Alarnat

Nama

Pang kat

NIP

Jabatan

Pada han rru Karnis tanggal 15 Oktober 2020 yang bertandatangan dt bawah tnt

NOMOR W13-A221 lOT 01.3/10/2020
NOMOR B-2358 IKK 13 13 1/HM 01/08/2020

Memorandum Of Understanding (MOU)
PENGADILAN AGAMA NGANJUK KELAS I B

DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

TENTANG
PEMBERIAN INFORMASI DATA PERCERAIAN DAN DATA PERKAWINAN

MASYARAKAT BERAGAMA ISLAM

NOTA KESEPAHAMAN



1 Kerjasarna rrndirnaksud dalam rangka keterbukaan mformasi dan brrokrasi

yang efislen dan efektlf. sehmqqa mformasi yang dibutuhkan oisa drperoleh

secara cepat, akurat dan real time,

2 Kerjasarna mi bertujuan

a Memberikan kemudahan intromasi terjadinya perceraian di Penqadilan

Agama Nganjuk pada saat putusan perkaranya sudah inkrsch I

Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). bisa menqetahui kevahdan saltnan

putusan dan keabsahan akta cera..

b Memberikan kemudahan PIHAK KEDUA dalam perhitunqan masa iddah

calon penqantrn baru setelah terjadinya perceraran

c Memberikan kemudahan mfromasi teriadinya perkawman dl Kabupaten

Nganjuk.

3 Hal tersebut di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada

rnasyarakat.

PASAL 2

MAKSUD dan TUJUAN

Penqadilan adalah Penqadrlan Agama Nganjuk Kelas I B

2 Kemenag adalah Kantor Kementertan Kabupaten Agama Nganjuk

3 KUA adalah Kantor Urusan Agama se wuayah Nganjuk.

4 Aphkas: SIVIA adalah sistern vahdasi mformasi akta cerai yang dapat diakses

oleh Kantor Kementertan Agama Kabupaten Nganjuk dan KUA Kecamatan

sewilayah Kabupaten Nganjuk secara online di alamat http Illnfo pa

nganjuk go id sebaqai Aplrkast untuk mendapatkan mftomast keabsahan Akta

Cerai, tanggal putusan perkara, rekap perkara yang telah terbit Akta Cerai dan

rnelinat Salinan putusan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk

Dalam surat perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan .

PENGERTIAN UMUM

PASAL 1

sepakat untuk mengadakan Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman).

dengan ketentuan dan syarat sebaqa: bertkut



1 PIHAK PERTAMA membenkan mtormasi tenadrnya perceraian dl

Pengadilan Agama Nganjuk pada saat putusan perkaranya sudah

inkrect: I Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan

PASAL 4
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

• Mendapatkan tnfromasi terxart terjadmva perceraran dl Pengadllan

Agama Nganjuk pada saat putusan perkaranya sudah inkrect: I

Berkekuatan Hukum Tetap (BHT),

• Bisa rnenqetabui kevahdan sahnan putusan dan keabsahan akta cerai

dan PIHAK PERT AMA secara real time

1 Kewapban PIHAK PERTAMA adalah

• Memberikan mfrornasi terjadinya perceraian dl Penqaoilan Agama

Nganjuk pada saat putusan perkaranya sudah mkrach I Berkekuatan

Hukum Tetap (BHT) bisa rnenqetarun kevahdan sahnan putusan dan

keabsahan akta cera: kepada PIHAK KEDUA melalul Aplikasi S,VIA

secara online dl alamat nttp.r/mto.pa-nqanjuk go rd

2 Hak PIHAK PERTAMA adalah .

• PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan mfrornasi pencatatan

perkawman yang duakukan oleh PIHAK KEDUA rnelaui laporan

3 Kewajiban PIHAK KEDUA adalah

• Mensosialisasikan pengguna aplikasi SiVIA kepada Kantor Urusan

Agama (KUA) kecamatan sewuayan Kabupaten Nganjuk,

• Memverffikasl dan memvahdasi data perceraran dalam aplikas: SIVIA

Keuka petugas KUA telah mencatatkan perceraian dalam reqisternya

• Membenkan mfrornasi teriadtnya data perkawman di Kabupaten

Nganjuk

4 Hak PIHAK KEDUA adalah

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 3



1 Perjanjian Inl rnula: berlaku sejak langgal Oklober 2020 dan akan

berakhir sarnpar dengan tanggal Oktober 2022.

2 Periannan Inl dapat draktun atau dlperpanjang sesuei kesepakatan

PIHAK PERT AMA dan PIHAK KEDUA;

3 Peqanjian ini dapat diakhtn dengan ketentuan pihak yang akan

mengakhirt perjanuan iru harus memberitahukan maksud tersebut

secara tertuhs kepada pihak lainnya mtnimal 1 (satu) bulan sebeturnnya.

4 Perjanjian Int diakhm balk karena permtnlaan salah salu pihak alaupun

karena sebab lain penqakrnran perjanpan ttdak mempengaruhl hak dan

kewapban masmq-rnasmq prhak yang harus drselesaikan terlebih

dahulu sebaqai akibal dart pelaksanaan sebelum berakturnya penanjran

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

3 PIHAK KEDUA dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada dl

bawahnya dapat mengakses aplrkasi SIVIA online dl alamat

http.z/info.pa-nqanjuk go id apabua membutuhkan mformasi

sebaqairnana tersebul pada pasal 4 (1)

• Transparansi

• Akuntable

• Bertanggungjawab

• Professional

saltnan putusan dan keabsahan akta cerai secara onltne d, alamat

http./linfo.pa-nganjuk go rd yang tnsa diakses kapan saja I setrap waktu

2 Pembenan infromas: sebaqaimana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada pnnsip

• Keadilan

• Non Diskrirmnasi



1 PARA PIHAK berkewapban melakukan momtonnq terhadap

pelaksanaan Perjannan Keqasama rm secara penodik minimal sekall

dalam setahun

2 PARA PIHAK berxewapban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

Perjanpan Ke'lasama Inl secara penodik rmmrnal sekah dalam selahun

3 Dalam rangka evaluasi dan memuluskan hal-hal yang berkauan dengan

tekrus pelaksanaan Kerjasama rru PARA PIHAK wajib mentaati serta

lunduk sepenuhnya ternadap segala peraluran yang berlaku

MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 7

1 Apabrla PARA PIHAK tldilk dapat rnelaksanakan kewaJlbannya

menurut perjanpan kerjasarna iru yang disebabkan olen keJadland.huar

kernampuan PARA PIHAK seperti bencana alarn kebakaran. peraturan

atau kebuakan pemerintah rnaka segala keterlarnbalan atau kegagalan

tldak dranqqap sebaqai kesalahan dan karenanya p,hak dimaksud

dibebaskan dan kewaubannva sampal keadaan memaksa lersebut

berakrur

2 Pihak yang Iidak dapal melaksanakan kewapban yang disebabkan

adanya penstlwa sebaqarrnana dirnaxsud ayat (1) oatarn kesepakalan

pertama waJlbmembentahukan kepada p,hak lamnya

3 Dalam hal pembentahuan sebaqairnana ayat (2) dllakukan secara usan
maka sesudah pembenlahuan dimaksud plhak yang tidak dapat

melaksanakan kewapban wajib rnemberitahukan secara tertuns kepada

prnak lainnya selambal lambalnya ~ (hrna) han keqa sejak penstiwa

terseout

4 Apabua dalam waktu 5 (hrna) han kerja sejak tanggal pembentahuan

sebaqaunana dirnaksud pada avat (2) belum atau hdak ada tanggapan

dan plhak yang menenma pernbentahuan maka adanya persrtiwa

cimaksuo dlanggap tetan drsetujur oleh plhak penenma pemberrtahuan

PASAL 6
FORCE MAJEURE



DrJ::LJ_AUFIQURROHMAIII, MAg
NIP 197505121999031004

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kementenan Agama

Ngan)uk

Derrukian Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) 101 dibuat

rangkap 2 (dua) crantaranva bermaterai cukup dan rnempunvai kekuatan

hukum yang sama serta oisepakan dan drtandatanqarn oleh PARA PIHAK
dalam keadaan sadar sehat jasrnarn dan roharu dan tanpa paksaan dan

p,hal<manapun dan bertaku selak drtandatanqaru dengan ketentuan apabua

dikemudran han terdapat kekehruan dalam nota kesepahaman ml akan

oradakan perbatkan sebaiqarnana mesnnva

PENUTUP

PASAL 10

Hal - hal yang belum diatur dalam kartan dengan perjannan 101 akan diatur

karnudian han dengan jatan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta

setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjannan rru

harus dituanqkan dalam Perjanjran Tambahan (Addendum) yang

drtandatanqaru oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta

bagIan yang tak terpisankan dan Perjanpan iru

LAIN - LAIN

PASAL9

Apabua terjad. persetrsinan atau perbedaan penatsuan menqenai

pelaksanaan Perjanpan im maka PARA PIHAK sepakat untuk

menyelesaikan secara Musyawarah Mufakat

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

PASAL 8
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