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PERIANIIAN KER]A SAMA
AilTARA
POLITEKilIK ilEGERI U'UNG PANDANG
DENGAN
PT BANK MAt{DrRr (PERSERO) Tbk.

MRt
TENTANG
LAYANAN FASIETAS KREDIT SER.BAGUI{A MIKRO (KSM)
NOl{ PAYROLL

pada hari ini, Jumat tanggal 5 Bulan April dua ribu tiga belas.(05-03-2013) bertempat di
Makasar, antara:

l.

politeknik Negeri Uiung Pandang berkedudukan di Makassar dan berkantor di Jl.
perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245 Sulawesi Selatan, yang

didirikan berdasarkan hukum negara Republik lndonesia, dalam hal ini diwakili oleh
Dr. Pirman, M.Si selaku Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, oleh karena itu
sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, Selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

[.

pT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan

dan
berkantor pusat di Jalan Jend. Gatot Subroto kav 36-38 Jakarta 12190, yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik lndonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ronaldo
HG Nikijuluw selaku District Manager oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas
nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK, telah saling setuju dan mufakat untuk membuat Perjaniian Keriasama (untuk
selanjutnya disebut dengan "Perianiian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagaiberikut:
Pasal

1

PENGERTIAN UMUM
Jika tidak secara tegas dinyatakan"lain atau datam konteks kalimat tertentu dalam Perianjian
ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf kapital harus diartikan sebagai berikut :

1. Angsuran

adalah kewajiban pembayaran pokok dan bunga oleh Debitur setiap bulan

terhadap Kredit.

2.
3.

Bensatker adalah singkatan dari Bendahara Satuan Kerja

Calon Debitur adalah Pegawaiyang mendapat rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dan
memenuhi syarat mendapatkan Kredit dari PIHAK KEDUA.

4. Debitur adalah Calon Debitur
Kreditdengan
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k
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f

yang memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian

PIHAKKEDUA'
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8.
9.

Kredit adalah Kredit Serbaguna Mikro sesuaiketentuan PIHAK KEDUA.
Pekas adalah singkatan dariPemegang Kas

Pegawai adalah orang yang tercatat dalam adminisfasi PIHAK PERTAMA sebagai
Karyawan dengan status pegawaitetap.
Perjanjian Kredit adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas Kredit dari PIHAK
KEDUA kepada Debitur.
Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) adalah surat penaunaran pemberian fasilitas
Kredit.

10. SKEP 1 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pertama
11. SKEP 2 adalah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

:

Perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama dan sinergi atas
potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dengan prinsip
keselarasan, keadilan, dan saling menguntungkan.

Tujuan

:

Perianjian ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan jasa
perbankan oleh PIHAK KEDUA di bidang Layanan Fasilitas Kredit Payroll.

l

Pasal 3

l

KETENTUAN & SYARAT FASILITAS KREDIT
1.

Limit Kredit yang dapat diberikan kepada Debitur adalah minimum Rp. 2.000.000,- (dua

juta rupiah) sampai dengan maksimum Rp.200.000.000,- (dua ratusfuta rupiah)

Untuk Kredit Take Over limit Kredit yqng diberikan maksimal Rp.200.000.000,(Duaratus Juta
_.
Tingkat dan sifat suku bunga yang berlaku adalah suku bunga segmen mikro sesuai
dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

rupiah)

4.

PIHAK KEDUA berhak sewaktu-waktu mengubah besamya suku bunga sesuai
ketentuan yang berlaku, dan perubahan tersebut bersifat mengikat Debitur dengan
pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau
dengan diumumkannya perubahan suku bunga tersebut di cabang-cabang PIHAK
KEDUA.

waktu fasilitas Kredit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA maksimum selama
120 (seratus dua puluh bulan) hagi Calon Debitur dan minimal penghasilan sebesar
Jangka
Rp.

1

.000.000,00 (satu juta rupiah).

6. Provisi Kredit dan biaya

:

a. Provisidan biaya administrasi
b. Biaya-Biaya Lain

Kredit sesuaiketentuan PIHAK KEDUA

:

Biaya materai sesuai ketentuan dan pemakaian
Biaya premi asuransijiwa sesuai tarif premi yang berlaku di perusahaan asuransi
rekanan PIHAK KEDUA.
Biaya yang timbul dibebankan kepada Calon Debitur dan sudah harus disetorkan
paling lambat pada saat penandatangan Perianjian Kredit.
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Biaya-biaya yang telah disetorkan setelah Perjanjian
loedit ditandatangani tidak
dapat ditarik kembali oleh sebab apapun.
7.

A0u1a.1 tid?k dipersyaratkan, namun Debitur
diwajibkan menyerahkan
p. AsliSKEp 1 (SK CPNS)

b'
c.

Copy SKEP

2

t dilegalisir sesuai

yang telah disahkan

berwenang. (SK kenaikan pangkat terakhir)

:

aslinya oleh pejabat yang

Asli Kartu ASKESffaspen (Uagi pNS)
Penarikan dan pengembalian Kredit :
a' Pola penarikan Kredit dilakukan sekaligus (non-revofuing)
dan dipindah bukukan pada
rekening Tabungan Mandiri milik Debitur,
b' Pendebetan rekening Tabungan Mandiri untuk pembayaran
angsuran setiap bulannya
dilakukan secara otomatis -berdasarkan kuasa yang
telah
diberikan oleh Debitur
kepada ptHAK KEDUA.
Angsuran Kredit

" ffff::n
b'

Kredit untuk setiap bulan besamya tetap,
terdiri dari angsuran pokok dan

Pembayaran AngsuratfPdit pertama dilakukan
satu bulan.,sejak tanggal pencairan
atau eesuaiketentuan PIHAK (gOUe.

10' Pelunasan sebelum Jatuh tempo Kredit
sesuaidengan ketentuan PIHAK KEDUA
11. Ketentuan lain :
a. Diwajibkan membuka rekening
Tabungan Mandiri atas nama caron Debitur
b. Denda keterrambatlp?,nf1,',ry-1-Angsyr11

diatas suku bunga yan! oenaftu oirriiuni

"

3,1X1?ES[f;"rr"

a'

b'

c'

Krgdit (pokok dan bunga) sebesar 270

orriirrn[r,,iffiil<#.

memiriki persvaratan sesuai densan ketentuan
yans berraku pada

warga Negara lndonesia usia 21 tahun atau
sudah / pemah menikah dan maksimal
Kredit harus tunas paoa saaiusia pensiun
."rr"ii"ngan
jenjang kepangkatan atau
vv,
-----'
ketentuan usia pensiun ptHAK ee(fnn4A.'
Telah ditetapkan meniadiPNS/Angdota potri/prajurit
TNtdiptHAK pERTAIvtA,

Melampirkan-ldentitas diri (copy KTp

dan

KTA

*^

calon Debitur yang masih bertaku
serta KTp suamifistri caton iediiur
oan copy iiii..
surat Rekomendasi dari Pembantu Direktur politeknik
2
Negeri ujung pandang
ii. Surat Kuasa pemotongan GajiO'iri genOah;
Melampirkan aslislip gaji terakhiiatau
surat keterangan penghasilan terakhir.

i'

d'
e' Bersedia menyerahkan surat *,y,11_-!:raaa

f'

peiaoat prHAK

pERTAMA untuk
memotong d.a1 m.envetorkan gaji/penghaliran
o'r,i-irniangan
tainnya
serta untuk
menyerahkan pembayaran pesingon
oinlatau repaoa
ptunx KEDUA
-pemanneah
Belum pemah memperoleh fasilitas
kredit atau
memperoleh fasilitas
kredit dengan kolektibilitas "r-ancaiad-til[l;#iionaisi
kredit bermasarah.
PELAKsANAANPiEI,IIE RnN KRE
DIT

1'

PIHAK PERTAMA, mengkoordinir pengajuan
permohonan Kredit caron Debitur
kolektif serta memberika-n t"ror"ni"ri
seca*r
metatui
;an seranjutnya menyerahkan
seluruh permohonan Kredit atas-nama
caton ilbid;i;;ebut kepada prFrAK
'r"ruai
beserta
KEDUA

#;;ti;;

dokumen-dolymen xrloit
I
ditetapkanolehPlHAKKEDuA.

retentu"n' (Ian
nsts'r(u"n
o"n syarat_syarat
syaral-syara,

-::"::^,
yar

FL

r.^..-
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PARA PIHAK sepakat bahwa keputusan Kredit berada pada PIHAK KEDUA, untuk itu
PIHAK KEDUA berhak dan berwenang untuk menganalisa kelayakan Kredit atau
menyeleksi secara seksama setiap permohonan Kredit dari Calon Debitur sesuaidengan
ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
Dalam hal PIHAK KEDUA menyetujui permohonan Kredit Calon Debitur, maka PIHAK
PERTAMA yang diwakili oleh Bensatker wajib untuk turut serta menandatangani (counfer
srgn) Surat Penawaran Pemberian Kredit dan Perianjian Kredit dengan melampirkan
suraUdokumen yang dipercyaratkan oleh PIHAK KEDUA.
Dalam hal PIHAK KEDUA menyetujui permohonan Kredit Calon Debitur, maka realisasi
pemberian Kredit akan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
pemberian Kredit PIHAK KEDUA dengan menandatangani Perjanjian Kredit dan
perjanjian-perjanjian accesoimya.
5.

Setiap pencairan fasilitas Kredit yang akan diterima oleh Debitur akan ditransfer atau
dipindahbukukan untuk keuntungan rekening tabungan atas nama masing-masing
Debitur.
Pasal 5
PEMBAYARAN KEWAJIBAN DEBITUR

Pembayaran kewajiban Debitur dilakukan secam Angsuran yang dibayar setiap bulan dari
rekening Tabungan Mandiri sampai dengan Kredit lunas atau dinyatakan lunas oleh PIHAK
KEDUA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1.

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

Melalui Bensatker/ Pekas dilakrikan seteksi secara ketat atas setiap permohonan
Kredit yang diajukan oleh Calon Debitur kepada PIHAK KEDUA dan memberikan
rekomendasi kepada Calon Debitur yang mengajukan permohonan Kredit kepada
PIHAK KEDUA. Permohonan kredit tersebut dikoordinir oleh Bensatker/ Pekas.
b. Memberitahukan kepada PIHAK'KEDUA (secara tertutis) pada kesempatan pertama

apabila terdapat Debitur yang pindah kantor atau berfienti bekerja karena pHK,
mengundurkan diri, terkena skorsing penghentian pembayaran gaji dalam jangka
waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan.

c.

Menandatangani dan. menyerahkan surat pemyataan dengan format yang telah
disiapkan untuk menjamin kelancarzln pembayaran angsuian pokok, 6unja oan

denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA.
d. Mernbayarkan hak pesangon Debitur kepada PIHAK KEDUA untuk petunasan Kredit
Debitur sesuai surat kuasa pengalihan hak pesangon apabila Debitur pindah kantor
atau befienti bekeria karena PHK, mengundurkan diri, terkena skorsinj penghentian
pembayaran gaji dalam jangka waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan.
PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan data Debitur dari ptHAK KEDUA setiap
3 (tiga) bulan.
3.

Kewajiban PIHAK KEDUA:
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a.

- b.

Melakukan seleksi terhadap Calon Debitur yang telah direkomendasikan dan
dikoordinir oleh PIHAK PERTAMA oengari menggunakan formutir standar
pennohonan fasilitas Kredit yang berlaku pada PIHAK xgoun.
Menyediakan fasilitas Kredit kepada para Calon Debitur apabila permohonannya
disetujui dengan jumlah pembiayaan sesuai dengan persetuluan PIHAK KEDUA
dengan mempeftatikan syarat-syarat dan ketentuin-ketentuan
vjng-berlaku pada
PIHAK
KEDUA.

4. Hak PTHAK KEDUA:
a' Mendapatkan.permohonan

.

pengajuan Kredit dari setiap Calon Debitur yang telah

direkomendasikan oteh ptHAK PERTAMA.

b'

Berdasad<an ketentuan-ketentuan pemberian Kredit yang berlaku pada
PIHAK
KEDUA dan atas kewenangan dan pertimbangannya sendiri PIHAK
KEDUA berhak
menolak pemnohonan Calon Debitur untuk mEndapatkan fasilitas
Xreait, sekalipun
telah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA, tanfaioa
keuejiban bagi
pIHAK KEDUA untuk menielaskan
alasan penolakan tersebut klpaoa pihak
manapun.

c'

Melakukan pembukaan rekening Debitur guna menunjang
kelancaran transaksi
pembayaran yang teriadi sehubungan. dengin p"ri4irn
irloii
v"rg p"ncairannya
hanya dapat dirakukan dengan persetuluan FtumkEoue.

JANGKA WAKTU

1'

2'
3'

4'

1'
2'
3'

JElflTlnN

KERJAsAMA

Jangka waktu Perianjian Keriasama ini berlaku
selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya Perianjian ini oleh PARA piHAK
'- - -- dan dapat diperpanjang atau
dihentikan atas kesepaftatin PARA
Dalam hal Pe{anilan ini cliakhiri baik karena permintaan
salah satu pihak atau kedua
pihak karena arasan-arasan terte!1,
jiinai y"ng qr"ngrkhiri perjanjian wajib
terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis p"riig
tambat 3 (tiga) butan sebelum
diakhirinya perjanjian
1

plHAK.
ryg

ini.

Pengakhiran Pefianjian initidak menghapuskan
kewajiban-kewajiban pARA pIHAK yang
telah timbul dan belum dilaksanakan pada
saat beialtrimya perjanjian, termasuk dan
oleh karenanya pihak yang masih mempunyai
kewajiban yang belum dilaksanakan
,[:ro:,,Ef
G
rewi;i oa n_iewa;iua n vin g
l?ffiXXi_jjrff

f

"
Untuk kepentingan

t";";lill.':tt,

rii,i,L*
ini

PARA
.pengakhiran. -Perjanjian
mengesampingkan berrakunya
pasar 1266 rcili peioata.

HUKUM YANG

PIHAK sepakat

BERLifti,,IXN PILIHAN DOMISILI
diatur dan diinterpretasikan menurut

fr",Ir?fi[r* flHrffii:il'ffii:va

untuk

ketentuan

PARA PIHAK
untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan
-?"t'iY
pendapat
yang mungkin timbuldari
Perjanjian init"o.r-rrcv"uiloh untuk
mencapaimufakat.

Apabila penyelesaian musJawarah tersebut
tidak berhasil mencapai mufakat, kedua
sepakat untuk'menveranra, p"rv"E
perserisihin terseout kepada
3:f1"5,',:XT

ri*

It
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Untuk maksud.Perjanjian Keriasama inidan pelaksanaannya, PARA
PIHAK setuju untuk
memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor eeigioitan
rvegeri'l\aarassar.

Pasal g
LAIN.LAIN

1'

PARA PIHAK setuju bahwa hal-hal yang tercantum dalam'perjanjian
Kerjasama ini
maupun daram
vang- dirikur<an sehubungan
fgrgrqg.n_9gnd
merupakan
"rahasia" bagi PARA Pll|K yang Iiiaga i"rirruri"annya
terhadap
siapapun
kecuali
pegawai

;;il;;;y;

masing-masing pihak.

2'

3'

Hal-hal yang tidak diatur atau

belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan
kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum
dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian Kedasama ini.
Pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan
dengan perjanjian Keriasama ini dapat
dialamatkan kepada:

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

L!_e1r Mandiri (pereero) Tbk
MBDC Manager

.

Politeknik Negeri Ujung pandang

Telp.O41 1-56194El2.

Telp.0411- SBS 968
Fax. 0411- 586 M3

Fax O411-3619467

Perianjian Kerjasama ini dibuat dalam
*ry9p.2 (dua).bermeterai cukup serta dibuat dalam
Bahasa lndonesia, yang masino-r"iiro
g,empunyai r6tuatan nukum yang sama.
PIHAK KEDUA
PT. BankJtiandiri (percero) Tbk

MBDC Makassar,

L
\

HHAK PERTAMA
potiteknik Negeri
pandang
Ujung

Dircktur

ro,,

g pandang
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