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PERJANJIAN KERJASAIUA
ANTARA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
CABANG BANGLI

DENGAN
LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA BAI{GLI

TENTANG
PEMBERIAN FASILIIAS KREDTT BKIGUNA

Nomor '. B. 1991 -KC-xyADK/006i2020

Nomor:

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua, bulan Juni, Tahun Dua ribu dua puluh, (02-06-2020 ), bertempat
di Bangli yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hence l{anok Liuw, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertempat tinggal di
Jl. Brigjen Ngurah Rai Nomor 67 Bangli, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili
Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4l tanggal 12 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Imas
Fatimah, S.II., lioiaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Ariggaran Dasar Perseroan yang telah
diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor : 88 tanggal 04 November 2003, Tambahan Nomor :

11053, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia @ersero) Tbk berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman No. zM-46 Jakarta Pusat, selar{utnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Agus Pritiatno,Bc.IP.,S.H.,M.H. dalam hal ini bertindak untukdan atas nama Instansi
Lapas Narkotika Klas IIA Bangli dengan alamat di Br Buungan, Kel. Tiga, Kec. Susut selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PASAL I
RUANG LII{GI{UP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA bersedia memberikan fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para pegawu telap
di lingkungan kerja PII{AK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang
ditaapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK -.KEDUA (melalui= Pemotong GajiAJang*Pensiun-yangditunju\ untuk-{nemotqqg gajt:4t
pII{AK KEDuA)'a4nggrfr]dan -S6sedialntuk fi-Emot@kan gdi seb4,'L'ai peiiibayarari='angsqihq

BRIGLINA daTi para pegalvainya yang qrgnerim4 fasilitas BRIGUNA {ari PIHAK P]IRTAMA
r"ruai d"ngun aafta. nominatif tagihan Kredit BRIGUNA yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya dan melryetorkan seluruh hasil pemotongan gaji tersebut

kepada PIHAK PERTAMA.

-

Integritas, <Profetionafui*, frgpuasan !{asa6afr, yqufalaaan, tkagfrargaan KfPadt SA9l

t

Dengan ini menerangkan" bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan sepakat untuk mengadakan
PERJANJIAN KERJASAI4A{aIarI+angkaJ-DMBERIAN+ASIL[PAS BRIGUNAI(ARY-{dengan-
angsuran bulanan melalui pemotongan gaji pegarvai di lingkungan Instansi Lapas }.Iai'kotika Klas IIA

Bangli dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
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PASAL 2

P ENGERTTAN

l. PEGAWAI atau disebut pula debitur adalah pegawai taap di lingkungan P1HAK KEDUA yang
memperoleh fasilitas Kredit BRIG{.INA dari PIIIAK PERTAITV{A.

2. KREDIT BzuGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur berpenghasilan terap, baik
yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansilperusahaan, maupun
pensiunan atau jandanya dari suatu instansilperusahaarq yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun (YDP) dan
menerima uang pensiun secara rutin setiap bulan

3. ANGSURAN adalah angsuran bulanan (pokok + bunga) yang dipotong dari gaji pegawai setiap bulannya
sebagai pembayaran Kredit BRIGTINA kepada PIHAK PERTAMA sesuai daftar nominatif tagihan yang
disampaikan oleh Pihak Pertama kepada PIIIAK KEDUA

4. DAFTAR NOMINATIF TAGIHAN adalah daftar nominatif tagihan angsuran Kredit BRIGUNA yang
berisi nama-nama pegawai dari PIIIAK KEDUA yang menerima fasilitas kedit BRIGLINA dari Pihak
Pertama, yang terdiri dari : Nomor Urut Nomor Rekening, Nama Pegawai, dan Jumlah Angsuran.

5. SIIRAT KUASA POTONG GAJI untuk selanjutnya disingkat SKPG adalah Surat Kuasa bermeterai cukup
yang dibuat oleh pegawai untuk digunakan oleh Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk dari PIIIAK
KEDUA didalam memotong gaji pxa pegawai dari PIHAK KEDUA setiap bulannya guna keperluan
angsuran Kredit BRTGUNA kepada PIHAK PERTAMAT yang masa berlakunya Surat Kuasa tersebut
sampai dengan Kredit BRIGUNA dari pegawai yang bersangkutan lunas.

6. PEMOTONG GAJI/UANG PENSIUN YANG DITIINJUK adalah petugas/pejabat rurupun
badan/perusahazn yang ditunjuk, diserahi urgas dan diberikan wewenang secara kedinasan oleh PIIIAK
KEDUA untuk bertanggung jawab melaksanakan kewajiban memotong gaji para pegawai di lingkungan
PIHAK KEDUA setiap bulannva dan sekaligus menyetorkan hasil pemotongan gaji tersebut kepada PIHAK
I'}ERTAN,IA setiap bulannya sebagai angsuran Kredit BRIGUN-A sampai dengan Kredit BRIGIINA dari
para pegawai di lingkungan kerja PIHAK KEDUA yang bersangkutan lunas.

7. JASA PEIvIOTONGAN GAJIruANG PENSIUN adalah imbalan yang diberikan atas jasa pemotongan
gajilpensiun unluk pembayaran angsrran fasilitas Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 3

KEWAJIBAI{ PIHAKKEDUA

PIHAK KEDUA mcmberikan rekomendasi kepada pegau,ai di lingkungan kerjanya yang memerlukan
fasilitas Kredit BRIGLINA dari PII{AK PERTAMA. Adapun pegawai yang dapat{irekornq4tasikan adalah

sebagai berikut

a. Pegarvai tetap dari PII{AK KEDUA, yang dibuktikan dengan adanya SK Pen-gangkalan Pcgawai
Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Teral*rir;

b. Pegawai yang bersangkutan memiliki konduite baik;
c. Pegawai yang bersangkutan tidak sedang menikmatj/menerima fasilitas laedig baik dari bank lain,

koperasi maupun pihak lain manapun;
d. Apabila karena sesuatu hal yang tidek dapat dihindari pegawai yang bersangkutan

dipindahtugaskan (mutasi dinas), ke daerah/wilayah lain atau instansi lain ateu pegawai yang
bersangkutan berlrenti dari instansi/perusahaannya, maka PIHAK KEDUA wajib
menginformasikan hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA pada kesempetan pertama.

e. Pegawai yang bersangkutan bersedia dan sanggup unfirk membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup
yang berisi kesediaannya untuk mempergunakan terlebih dahulu uang pensiunnya (ika berhak pensiun

atau di lingkungan Pihak bagi parapegawainya),

atau berhenti atas

Iougritas, lPrcJesiorrafr$ru, Wuasafl Nasabafi, Kgtefalaaat, tkqfiargaan Ktp*{a SO*t

(*

C

f.

atau diberhentikan
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2 I'}ll l"'\l: ICDLIA ntcn'\'amprilien licirrCa PIillJ( PlliTAl"'lA C:l'iar pcgarvai yang nlcngajul.arl pcnnohonan
fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diberikan rekomendasi oleh PIHAI( KEDUA tersebut, dengarr
dilampiri untuk masing-masing pegau,ai kelengkapan berkas permohonan Kredit BRIGUNA , mcliputi :

a. [oto copy KTP suarni/isteri dan Kartu Keluarga.

b. Asli SK Pengangkatan Pegarvai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisisr oleh
pi ntpinan i nstansi/perusahaan tempat calon debitur bekerj a.

c. Rekomendasi dari pimpinan instansilperusahaan.

d. Daftar Perincian Gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mensahkan perincian gaji tersebut.

e. Daftar Perincian Hutang yang bersangkutan kepada pihak lain yang diperoleh pegawai, selain yang
diperoleh dari PIHAK PERTAMA.

f Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Pemotong Gajifuang Pensiun yang Ditunjuk yang menyatakan
tentang kesanggupan untuk memotong gaji pegawai setiap bulannya sebagai angsurarL dan selanjutnya
menyetorkannya ke PIHAK PERTAMA sebagai angsuran.

g. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG).

h. Dan kelengkapan berkas perrnohonan krdit lainnya sesuai dengan ketentuan yang bedalcr dan
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

3. Dalam hal SK milik pegawai hilang sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan asli SK
untuk memenuhi persyaratan, PIHAK KEDUA menyerahkan SK Pengganti yang dapat berupa
tindasan/tembusan atau sejenis Surat Pernyataan dari Pihak Kedua mengenai kebenaran hilangnya SK
pegawai yang bersangkutan.

4. PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang scbenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang
berhubungan dengan keadaan pegawai hak-hak pegawai (hak pensiun, cuti, perumahan hari tua dll),
temtasuk keterangan jika terdapat pinjaman pegawai tersebut pada Koperasi, Bank maupun lemb:rgl
kcuarrgan lainnya selain pinjarrran yang akan diperoleh dari Pll'IAK PERTAMA.

5. PIIIAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran pengembalian Kredit BRIGUNA
dari keseluruhan pegawainya kepada PIHAK PERTAMA termasuk pula ketertiban dan kelancaran
p€motongan gaji oleh Pemotong C*jiUaog Pensiun yang Diturfuk untuk selanjutnya disetorkan kepada
PIHAK PERTAMA sebagai angsuran setiap bulannya sampai dangan kedit lunas.

6. PIIIAK I(EDUA bertanggung jawab sepenuhnya bahwa Pemotong GajiAjang Pensiun yang Ditunjuk
akan selalu memotong setiap bulannya gaii para pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BRIGUNA tanpa
terkecuali sebagai angsuran, termasuk ketertiban kelancaran penyetoran angsuran tersebut setiap bulannya
kcpada PtrIAK PERTAMA.

7. PIHAKKEDUA urenjamin dan bertanggungjawabbahwaPemotong Gaji/tJang Pensiun yangDitunjuk
akan menyampaikan Surat Pernyataan bermeterai culaqkeprda PIHAI(PERTz\Mdlmgrnen-yataaEn:

a. Kesanggupan Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk untuk melakukan pemotongan gaji /
pensiun, mendahulukan pemotongan gaji debitur untuk pembayaran angsuran di BRI secara tertib, dan
menyetorkan langsung ke BRI pada kesempatan pertame.

b. Apabila Pemotong GajiAJang Pensiun yang Ditunjuk karena sesuatu hal diganti/mutasi, maka kerja
sama dalam hal pemotongan gaji tersebut akan dilanjutkan oleh Pemotong GajilUang Pensiun yang
Ditunjuk penggantinya.

c. Pemotong GajiAlang Pensiun yang Ditunjuk akan memberitahukan kepada BRI apabila seorang atau

lebih pegawai yang belum melunasi kreditnya tersebut suatu ketika pindah/mutasi keluar daerah atau

berhenti.

Iategritas, tProfesionafrstne, Kfpuasan Nasa1afi, \gtehtanan, t*engfiargaan Kfada ScOW

., ; ,;5. priiAK rGDua inenjamiii..dan bi?ianssdnri ;iawi6.,bahwiapa!'ita-=peg[g_{-.tptlE--.q -aGjl'1tai &Aii#.,:i: 
i =' BRIGIJNI -tersebti 

pensiiinnya 'dipercepit''':itau:-diberheniikan-atau berlGnti betaEtia'afaT+ermitiian--'="'
pegawai sendiri, maka akan mendahulukan/memprioritaskan penerimaan persiun, uang pegarlgon maupun

iegqla pene.imaan hak lainnya yang diterima oleh pegaw4i yang bersb.ngkutan--untuk dfperhitlliigkan dengan 1ii;ri'-'.

sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang.masih ada di ?IHAK PERTAMA

:-:-T

(,
\_
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9. PIHAK KEDIIA nrcirt)erilir.n ijin kepada pcsi\\'ei )'ang bersangkutan (il:ii ni(-nranq diperlukan ijin Clri
PIHAK KEDUA) untuk nlcnyerahkan Asli SK Pengangkatan Pegarvai Peilarna dan Asli SK Kenaikan
Pangkat Terakhir atas nama pegawai yang bersangkutan untuk disimpan di PII{AK PERTAMA sampai
dengan kredit Iunas

10. PIHAK KEDiIA memberikan daftar nominatif pegau'ai iirstansi yang bersargliutan, maupun perubahamya.
Daftar nominatif diketahui oleh Kepala instansi/perusahaan atau pejabat yang berwenang.

ll. PIHAK KEDUA rnemberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan PIHAI(
PERTAMA yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para pegawainya,
termasuk pula mengijinkan kepada PIHAK PERTAMA untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing
pegawai dimaksud apabila PIHAK PERTAMA memerlukannya.

12. PIHAK KEDUA menginstruksikan kepada para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA untuk
membuat Surat Kuasa Potong Gaji (SI{PG) bermeterai cukup dan mernenuhi ketentuan yang
berlaku yang selanjutnya diberikan kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk guna
keperluan pemotongan gaji para pegawai tersebut setiap bulannya sebagai angsuran sampai dengan
kredit lunas.

PASAL 4

HAK-HAK PIHAK KEDUA

Mengetahui disetujui atau alasan ditolaknya permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA para PEGAWAI
PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

KEWAJIBAN PIEAK PERTAMA

l. Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun para pegawai pemohon
Kredit BRIGLTNA dilingkungan PIHAK KEDUA menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus
dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau para pegawainya tersebut berkaitan dengan
permohonan fasil itas Kredit BRIGLINA.

2. Memproses setiap permohonan fasilitas Kredit BRIGLINA dari para pegas,ai di lingkungan PIIIAK
KEDUA yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan-persyaratan ierkas-
permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegarvai dimaksud.

3. Mengirimkan kepada PIHAK KEDUA Daftar Nominatif Tagihan Angsuran Kredit BRIGUNA dari para
pegawai di lingkunean.PltlAK KEDUA setiap bulannya.

' 
- 

'_- 
: 

::-l

Integitas, Arofesbnati.rme, \gpuasan Nasa1afi, ygtefatanan, Qengfiargam fv7a[a SOX|

ElT :':- .,8--*:::i r*' -i'
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PASAL 6

IL{K-ILTK PII{AK PERTAT{A

1. lv{enyetujui atau nlcnolak permohonan fasiiiras Kre<iit BRIGUNA yang telah diajukan oleh pegawai di
lingkungan PIHAK KEDUA

2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data
para pegawai pemohon Kredit BRIGLINA di lingl'ungan PIHAK KEDUA serta meminta keterangan dan
data kepada PIHAK KEDUA maupun Pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai dimaksud.

3 Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian kedit BRIGI-INA , baik persyaratan yang diberlakukan
kepada PIHAK KEDUA maupun kepada para pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama.

4. Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayarar/pelunasan Kredit BNGUNA dari
masing-masing pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang menerima fasilitas Kredit BRIGLTNA ,
maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran
pembayaran/pelunasan kedit BRIGUNA tersebut apabila terjadi kondisi seperti yang tersebut pada
pasal 3 ayat (6), Perjanjien Kerjasama ini, maupun terjadinya keadaaan/kondisi lainnya yang
mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan PIHAK PERTAMA atas angsuran Kredit
BRIGUNA dari pegawai dilingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

PENYETORAN ANGSTTRAN KREDTT BRIGUNA

l. Hasil dari pemotongangaji para pegawai setiapbulan yang dilakukanolehPemotong Gajifuang Pensiun
1'rng Ditur{uli, sclL:rulrni'l her-us scgcra dilirnitaliha:rr' cjisctorkan kepada PIIIA}i Pirii-fANiA tanpa tcrkccuali
setiap bulannya sesuai dengan jadwal waktu pelimpahan/ penyetoran yang telah ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA yiitu setiap awal bulan pada saat tanggal gajian anggota f,apas Narkotika klas IIA Bangli

2. Apabila angsurEn Kredit BRIG{-INA telah dibayarkarq kepada Pihak Kedua/debitur diberikan Tanda Terima
/ Bukti Setoran Angsuran Pinjaman sebagai bukti pembayaran angsuran kedit BRIGUNA .

PASAL 8

JASA PEMOTONG AN GA.II/I]ANG PENSIU N

1. PIHAK PERTAMA memberikan Jasa Pemotongan Gaji/Uang Pensiun untuk pembayaran angsuran
fesilitas Kredit BRIGIINA kepada PIHAK PERTAMA.

2. Besarnya Jasa Penrot<ttryan GajiiUattg Pensiutt dan tata cara pembayarannya tunduk kepada peraturan dan
ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

JAMINAN DAIY KELENGKAPAN DOKI'MEN

Yang dijadikan jaminan dan agunan Kredit BRIG{.INA adalah :

a. Gaji yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing pegawai penerima fasilitas Kredit BRIGUNA .

b. Hak-hak lainnya yang diperoleh PEGAWAI dari PiIIAK KEDUA dalam hal PEGAWAI pensiun, termasuk
**-.apabilaPEGAWAI dipercepat pensiunnya atau diberhentikan atau-berhenti,bekerja.atas perminta4llpegaryafl

'=j.1. 
sin{ifi'tebeldiii,KredltiBRlcqNA lunf,$.;s"r4,1uin be$a uan{i:i}esango'ii. uang ]liinlharpiln mffi' kerjffi=

c. Apabila diperlukan dapdt pula dimintakan jaminan tambahan berupa antara lain kendaraan bermotor, tanatr,-

,,. tanah dan bangunan mifik peg3wai yan_g bersan$_1il1an, namun halj+i buka.n sualu.,fSlarugg, , ;i.... ,, j*,-

f-\

Inttgitas, tWesioufi.sme, Kgpaasan 9{asabafi, Kptzktanan, (fuagfrargaan 'IOPdit SA%.
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Dalam n'rendukurg pclayanan Kredit BRIGLTNA , nraka diserahkan kele,gl;airan dokume, 
"Hli"llil.3[^\,T-',antara lain :

a. Asli SK Pengangkatan Pertama Pegawai dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir dari masing-masing pegawai
tersebut, maupun SK/Surat Kepegawaian lairnya yang dianggap perlu oleh PIFTAK PERTAMA yang untuk
selanjutn5,a masing-masing Asli SK Kcpega'*aian dimaksud disirnpan di PIIAK PERTA]\,IA sampai
dengan kredit lunas.

b. Tindasan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) dari masing-masing pegawai tersebut yang aslinya diberikan dan
disimpan oleh Pemotong GajiAJang Pensiun yang Ditunjuk yang bersangkutan.

PASAL 10

TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

L Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam hal ini oleh debitur, Pemotong
Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk maupun Pihak Kedua lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing
yang bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.

2. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian pihak pertama menjadi tanggungiawab PIHAK PERTAMA
dan harus diselesaikan paling lambat I (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.

3. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing
pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

PASAL 11

PENYELESAIA N I'"REDIT B RIGUNA B ER}{AS,A.LA I{

Apabila PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungiawabnya sebagaimana
tercantum dalam perjanjian kerja sama seperti terlambat/tidak melimpahkan/menyetorkan angsuran Kredit
BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA akan mengambil tindakan dan menempuh prosedur/tata cara penyelesaian tunggakan
Kredit BRIGLiNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

b. Dalam hal pemberian fasilitas kredit dimaksud dihentikan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban turut
mengupayakan penyelesaianan kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian ini sarnpai

dengan b erakhirnya ker.vaj iban masing-masing pihak.

PASAL T2

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERIANJIAN KERIASAMA

l. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak ditanda tangani oleh Para

Pihalq dan berakhir apabila keseluruhan Kredit BRIGUNA yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA
kepada para pegawai di lingkungan PtrIAK KEDUA telah lunas dan/atau dinyatakan lunas secara terlulis
oleh Pihak Pertama.

2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang

berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam

-_ .w4kg-Fku{p}-g-kur4gnya !-!glan sqlelum t4lggalpgputuqq$.}erjanji4p Kqrjls-a-ma yggg (iinginkannY4:-.,..

3=-:Peniflrusan,'lf;janjian,Kerjasdmaset:igaimq$ri.:dimak-sirddalag:ayat!.diateslgUberl6kuefektiJ,.qptetAh-i;.,.,i€.+
aAariya periefi3uan t6.tutis ddii pihak lainnya=,*' ' "1r- ":- : " ::- -'-- - : ' :""

4. ;Perjanjian Kerjasama ini dapgt berakhir atau,:batal dpngln sendirinya3pabila ada, ketentuan p!tu,ldT8:1,,, , .1i1:,.

undangan din/atau' kebijaksdiraan'pemerintah'yaql-.tiaaf memungkinkan berlangsungnya'Perjanjiarr: '" .,,..-
Kerjasama ini.

5. Dalam hal:Pirjanjian Kerjasama ini'berakhii baik'karena?ermintaTh salah.-satu pihak seba airnana='' -= '

dimakud dalamiyat 2 diatas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud daiam ayat4 diatas. maka

peagakhiran P€{sniian Koriasarna ini tidak membebaskan luk daa kawajiban deri rnagrg-moring pihak

y*! U"tu* diseiesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Integrita.r, Wesionaislrrz, Kipu*an Nasahafi, fttcktanan, Qeqfiargaan t*lada SaW
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PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PEITSERO)
Lenrbar lanjutal kc 7/7

rASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAJ\

1. Perjanjian ini dan segala akibatnl'a tunduk pada hukum dan peraturan psrundang-undangar yarg beiiaku
di Indonesia.

2 PARA PIHAK sepakat untuk nlenyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 hari kalender

3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak
tercapai, maka PARA PII-IAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut rnelalui Pengadilan
Negeri Bangli

4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIIIAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili)
yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Bangli.

PASAL T4

LAIN- LAIN

l. Setiap terjadinya pergantian pejabat yang bertindak mewakili PIHAK KEDUA maupun yang mewakili
PIHAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini maupun pergantian Pemotong GajilUang Pensiun yang
Ditunjuk yang bertindak sebagai pemotong gaji para pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BRIGUNA
dimaksud, atau pejabat/petugas di Para Pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan
pemberian fasilitas kredit ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke
Pejabat,Perrrotong Geji/{Jang Pensiun .vant I)itunjul</Petugas Penggantin-i,a (Pejabat/ Pernotong Gali,/Lkng
Pensiun yang DitunjuVPetugas yang baru). Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adaiah
pada tugas dan tanggungjawab yang melekat padajabatan berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penunjukan
/Surat Kuasa dari PerusahaanAnstansi dan bukan pada pribadi pejabat.

2. Hal-hal yang belum diatur atau belum anlanp diatur dalam Perjadian Kerjasama ini maupun perubahan yang
perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kernudian atas dasar kesepakatan Para Pihak
yang dituangkan, baik dalambentuksuratmenyuratantaraPara Pihakatau dituangkan dalamperjanjian
kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 15

PENTITTIP

I. Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama
ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda

tangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh
PIHAK KEDUA Rangkap Kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA KEDUA

( Hencel{anok_tiuw)
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