
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

PT. BANK PEMBANGT]NAN DAERAH BAII KANTOR CABANG BANGLI
DENGAN

LEMBAGA PEIVIASYAIL{IQ{TAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI
TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KREDIT
Nomor : R-0522/BCL/'IGD/2019
Nomor : W2O.EB.KU.01.01 -257

Pada hari ini Kamis, tanggal 02 Mei 2019 bertempat di Bangli, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

l. NI NYOMAN SRI UTARI TRESNA, SE selaku Kepalt Bank BPD BaE Kantor Cabang Bangli,
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nornor. 0018/KEP/DIR/SDMII0I6 tanggal 12 januari 2016,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 80 tanggal 22 Mei 2012 yang dibuat oleh I Made Widiada,
Saljana Hukum, Notaris di Denpasar dan karenanya sah mewakili untuk dan atas nama perseroan

terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, yang didirikan berdasarkan Akta Pendinan
Nomor 7 Tahun 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiaunika, Sarjana Hukun, Notaris di
Denpasar, yang telah memperoleh pangesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004, dan telah disesuaikan
dengan Undang - Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dengan Akta Anggaran Dasar
Nornor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris
di Denpasar, penyesuaian rnana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-633398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008, yang telah
mengalarni beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 2 tilggal03 Januari 2019 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada,
Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum
Nomor : AHU-AH.0l.03-0008136, tanggal 08 Januari 2019, berkedudukan dan berkantor di Jalan
Majapahit No I Bangli, rmtuk sealryutnya disebut PIIIAK PERTAMA.

11. ARIF RAHMAN, Bc.IP, 5.H., M.H. dalarr hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, sesuai dengan Petikan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. SEK-08.KP.03.03 Tahun 2016 Tanggal29
April 2016 dan oleh karena bedndak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli yang berkedudukan di Br. Buungan Desa Tiga
Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, unnrk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai "PAFL{ PIHAK" dan

masing-masing disebut "PIHAIC'.
PARA PIHAK terlebrh dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

I . Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perseroan dan perusahaan umum yang bergerak dibidang
perbankan dan melalokan usahanya durgan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan rnenyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bennrk
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lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ralryat banyak serta menghasilkan keuntungan.
z. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lnstansi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA di Kabupaten

Bangli.

Untuk itu PARA PIHAK sepakat rmtuk mengadakan pe{anjian kerjasama dalam pemberian fasilitas
kredit, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal I

PIHAK PERTAMA memberikan kedit kepada Pegawai PIHAK KEDLJA secara kolektif sesuai dengan

syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
Persyaratan

l. Persyaratan Umum
a. Perrnohonan Kredit harus atas nama Yang Bersangkutan dan wajib mendapat persetujuan dari istri

atau suami pemohon.
b. Melampirkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) dari Bendahara Gaji dan di ketahui oleh

Kepala Kantor.
c. Gaji yang diterima masih dapat menutup kewajiban kreditnya.
d. Pemohon kedit tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, yang dibuktikan dengan IDI BI.
e. Jangka waktu Kredit maksimal 15 (Lima Belas) tahun dengan mengacu masa aktif atau jangka

waktu kedit maksimal l5 (Lima Belas) tahun melewati masa aktif dengan usia maksimal 75 (Tujuh
Puluh Lima) tahun pada saat kedit jatuh tempo.

f. Suku Bunga Kredit sesuai dengan Ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
g. Besarnya pemotongan gaji untuk angsuran tiap bulan adalah 95o/o total dari Gaji Bersih yang

diterima tanpa memotong remunerasi.

2. Persyaratan khusus
Disamping persyaratan umum sebagaimana huruf A di atas, juga terdapat beberapa persyamtan khusus
yang terdiri dari :

a. Petikan/ kitir gaji pemohon.
b. Petikan/kitir gaji suami/istri pemohon.
c. Foto Copy KTP (Suami/istri) yang masih berlalru.
d. Foto copy Kartu Keluarga.
e. Foto Copy NPW? (Plafon Rp. 50.000.000,00 keatas).
f Kartu Peserta TASPEN
g. Asli dan Foto Copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir.
h. Calon debitur tidak sedang menerima sanksi dari Instansi/Lembaga atau Perusahaan tsmpat

bekerja atau tidak sedang dalam proses PHK dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Perusahaan bahwa tidak sedang menerima sanksi atau tidak sedang dalam proses PHK.
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Pasal 3

Hak dan Kewajiban

( I ) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. Menerima dokumen permohonan Krsdit yang telah dilengkapi.
b. Mengecek validitas/ keabsahan dan keleogkapan dokumen permohonan Kredit.
c. Memproses permohonan Kredit yang diajukan sesuai dengan ketentuan di PIHAK PERTAMA.
d. Merealisasikan permohonan Kredit yang telah memenuhi persyaratan.

e. Menerima pembayaran angsuran Kredit setiap bulannya atas Kredit yang telah dicairkan sampai

Kredit dinyatakan lunas.
f Jika dipandang perlu dapat menjemput uang angsuran Kredit ke tempat PIHAK KEDUA dan

memberikan tanda terima sebagaimana mestinya.
g. Memberikan informasi jika ada perubahan aturan Kredit dan suku bmga Kredit.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Memotong atau mengumpulkan gaji pegawai,&aryalvan yang telah memperoleh fasililas Kredit
setiap bulannya. berdasarkan surat kuasa pemotongan gaji dari pegpwai/ karyawan yang
bersangl.utan sampai Kredit tersebut dinyatakan lunas (dikecualikan untuk pegawai yang
rnen galami mutasi/pindah tugas).

b. Melengkapi/melampirkan seluruh persyaratan permohonan Kredit.
c. Menggunakan fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana tercantun di

dalam Peganj ian Kredit.
d. Menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi mutasi,/pindah tugas dan

membantu memfasilitasi pembayaran angsuran sampai dengan Kredit tersebut lunas.

e. Mengeluarkan surat keterangan apabila pegawai PIHAK KEDUA telah berhenti atau tidak bekeqja

ditempat tersebut.

Pasal 4
Kerahasiaan

PARA PIHAK wajib menjaga dan menyirnpan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka
pelaksanaan Peganjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau

badan/orang lain yang tidak berhak dengan malisud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya
Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka

memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Force Majetu

(l) Yang dimaksud dengan./brcc majeure adalth segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar
kekuasaan PARA PIHAK, tennasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara. epidemi, kebakaran,

banjir, gempa bumi, pernogokalr, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PAIL{ PIHAK
secara langsrurg untuk melaksanakan kewajiban - kewajibannya sesuai dengan Pe{anjian ini.
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(2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dar/atau peristiwa sebagaimana dimaksud

dalam ayat I pasal ini, pihak yang terkana force majeure berkewajiban turtuk memberitahukan

secara tertulis kepada pihak lainnya selarnbat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak

terjadinya peristiwa ters€but.

(3) Kejadian-kejadian yang tersebut dalam ayat I pasal ini, dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu

pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang mengalami force majeure dan karenanya membebaskan

pihak yang morgalami .fbrce majeure tersebut dari sanksi keterlambatan dalam rnelaksanakan

kewajiban yang semestinya dipenulu.
(4) Semua kerugran dan biaya yang diderita oteh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya .fbrce

majeure mertpakan tanggung jawab pihak yang rnengalami.fbrce majeure.
(5) Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK dalafir memberitahukan tefadinya.force maleur

tersebut, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai./orce mojeur.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani yaitu sejak tanggal 02 Mei
2019 sarnpai dengan 02 }dei 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Pen gakhiran Perjanj ian

( I ) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
(2) Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelun jangka waktunya berakhir dengan mana pihak

yang hendak rnengakhiri pedanjian memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 hari

sebelum perjanjian diakhiri.
(3) Pe{anjian juga dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dalam hal terjadi pelanggaran

terhadap pemenuhan hak dan atau kewajiban oleh salah satu pihak di dalarn perjanjian, dengan

memberikan peringatan tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggarau dan dalam waktu l4 hari

kalender seiak diterbitkannya peringatan tertulis tersebut, pihak yang melalcukan pelanggaran wajib
untuk memperbaiki atau melaksanakan kewajibamya sesu,ai perjanjian.

(4) Apabila dalam waltu 14 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini tidak dilakukan perbaikan

atau pemenuhan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak yang lainnya berhak untuk mengakhiri

perjanjian.
(5) Dengan berakhimya pe{anjian oleh suatu sebab apapun, terhadap hak dan kewajiban yang belum

diselesaikan harus tetap diselesaikan sampai dengan seluruh pinjaman Pegawai dinyatakan Lunas.

(6) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjiar ini, PARA PIHAK sepakat untuk rnengesampingkan

ketentu,an Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mana suatu putusan Pengadilan

diperlukan mtuk rnengakhiri berlakmya Pe{anjian.

Pasal 8

Pemyataan dan Jaminan PARA PIHAK

(l) PARA PIHAK dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani

Pe{anjian ini adalah sah dan berwenang untuk mengikatkan diri di dalam Perjanjian ini dan
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karenanya PARA PIHAK saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai
penandatanganan Peqj anj ian.

(2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjarnin bahwa pelaksanaan ketentuan-k€tentuan
Perjanjian ini dilaksanakan dengan penuh tanggrrngjawab dan atas dasar yang saling menguntungkan.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

(l ) Apabila terjadi perbedaan pendapat danlatau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjarfian
Kerjasarna ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat danlatau perselisihan
yang timbul secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh

penyelesaian melalui prosedur hukum dengan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di
Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 10

Addendum Perjanjian

Hal-hal yang belum atau belum cukup diahr dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian

dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

Kerjasama ini.

Pasal 11

Mekanisme Pemotongan Gaji

(l) PIHAK KEDUA melalui Bendaharawan Gaji Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung wajib
memotong gaji Pegawaiikaryawan dan atau mengumpulkan angstuan kredit yang telah memperoleh

fasilitas Kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Bangli tiap-tiap bulan atas

dasar Surat Kuasa Memotong Gaji Pegawai yang bersangkutan dan besarnya sesuai dengan angsuran

Kredit yang diterima sesuai Surat Perjanjian Kredit yang ditanda tangani sampai fasilitas Kredit
tersebut dinyatakan lunas.

{2) PIHAK PERTAMA selanjutrya menagih angsuran Kredit melalui potongan gaji Pegawai

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kepada PIHAK KEDUA" cq. Bendaharawan Gaji
selambat-lambatnya tanggal 15 (Lima Belas) pada bulan yang bersangkutan sebagai tanda bahwa

kewajiban kredit telah dipenuhi.

Pasal 12

Korespondensi

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh PIHAK KEDUA.1rl?uPun
PIHAK PERTAMA sehubungan dengan perjanjian ini, masing * masing akan ditakgkan
dengan menggunakan pos " tercatat " atau perusahaan eksp_edisiatau.faximile dan melalui kurir
perulahaan d-engan bukti tercatat kepada alamat tersebut dibawah ini :
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PIHAK PERTAMA
Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Bangli
Alamat : Jalan Majapahit No. I Bangli
No telepon : (0366) 91191, 92356
Faxirnile : (0366) 91527

PIHAK KEDUA
Narna : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli
Alamat : Br. Buungan, Desa Tiga Kecamatan Susut Kab. Bangli
No telepon : (0366) 5501581
Email : lapastikbangh6S@gnail.com

Pasal 13

Lain-Lain

(1) Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau yang akan dibqqt kemudian dan dinyatakan
sebagai bagianyangterpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

(2) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkp le{anjian
ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga selama berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa
persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

(3) Apabila terdapat ketentuan dari Perjaryian ini yang melanggar ketentuan hukurn yang ditetapkaq oleh' ' 
Pemerintah Indonesia. Maka PARA PIHAK sepakat wrnrk ttrnduk pada hukun tersebut dan terhadap
perjanjian ini akan dilakukan penyesuaian menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 14

Penutup

(l) Bilamana Perjanjian Kerjasama berakhir, PARA PIHAK tidak berhak menunnlt suatu apapun selain

dari yang dipe{anjikan.
(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas

meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama tanpa ada tekanan danlataupun
paksaan dari masing-masing pihak atau dmi pihak manapun.
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