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harr

inr,

Rabu

tanggal dua belas Oktober tahun dua

datangan di bawah inr

ribu sebelas kamr vano

Pristiwandana, Head of Corporate Secretary PT Danareksa (Persero), dalam hal inr
ffwakrlr PT Danareksa (Persero), berdasarkan Surat Kuasa No. SK-34/48/CS-DIR tanggai 15

0esember 2010 dan oleh karenanya dengan sah bertrndak untuk dan atas nama pT Danareksa
ftrsero), berkedudukan di .lakarta, .Jl. Medan Merdeka Selatan 14, Jakarta 'lO't '10, suatu
F6eroan terbatas yang didirikan pada berdasarkan Akta No.74 tanggal 2B Desember 1976
png dtbuat dihadapan Nimrod Siregar, SH., Notarrs, dr Jakarta dan diumumkan dalam Berrra
hgara No 82 tanggal 14 Oktober 1917,Tambahan No. 619/1977. Anggaran Dasar rersebur
tlah nrengalami beberapa kali perubahan, terakhrr telah dilakukan perubahan;ecara
Beluruhan dengan Akta Nomor 93, tanggal 13 Agustus 20OB yang dibuat drhadapan imas
fatrmah, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Beriia Negara Republrk Indonesra
lb. 2B tanggal 7 April 2009, Tambahan Berrta Negara Nomor gB17/2OOg dan kembalr
nengalamr perubahan terakhir dengan Akta Nomor 13 tanggal 9 Oktober 2009 yang orDuar
dhadapan Nelfi Mutiara Simandjuntak, SH., penggantr dalr lmas Fatimah, SH., Notarrs dr
bkarta, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

Oenie Setiawan (Setiawan Motor ) bertempat trnggal dr Perum Graha
Kencana Blok ZZ
llo. 12 Pamekasan Madura bergerak di bidang Rerdagangan Suku Cadang Motor
dalanr hal rnr bertindak untuk dan aias nama Usaha tersebut,
untuk selanrutnva drsebur
.PIHAK
KEDUA"

hof. DR.

lr.

Sita Chuzaemi, M5. Ketua Lembaga Penelrtian dan pengabdran Kepada
Uasyarakat Universitas Brawijaya ("LPPM Unibraw"), dalam hal
inr bertindak-untuk dan aras
nama LpM Unibraw berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Unrversitas Brawrjaya Nomor 1gg /

5K

/ 2008 tanggal 28 Agustus 2008, untuk selanlutnya drsebut "plHAK KETIGA',.

untuk
uan-ketentua

n

sebagar

deka 5elatan No. 14
- Indonesia
:l 350 gJtT
,350 9888

)50 1712

mengadakan perlanlian prnJaman modal dan pembinaan dengan

berikut :

l\

!-.

reksa
Pasal

1

MAKSUD DAN TUJUAN
pERTAMA akan menempatkan dana sebagar prn]aman modal usaha kepada PIHAK
f{AK
pen,gembansan usaha
[ouR untut.
- 1_,__i_
terhadap PIHAK
bersama-sama PIHAK KETIGA melaksanakan pembinaan
PERTAMA
IflAK
KEDUA
pengembangan
PIHAK
kemaluan
usaha
dan
rDUA untuk

l]fl5lEPyo
Pasal

2

JUMLAH DANA

oleh PIHAK PERTAMA
lhna yang drpinlamkan
gbesar Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah)

pada PIHAK KEDUA adalah

.

darr PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA drtransfer ke rekening PIHAK KEDUA
ebagar bertkut
gma Rekentnq
Denie Setiawan
Mandiri / KCP Pamekasan
Sank
NomorRekenrng 141-00-0771255-7
Iransfer dana akan drlaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan lamtnan sebagatmana
pada Pasal 5 perlan;ran pinlaman rnr, kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KETIGA.
gana tersebut pada ayat (1) pasal rnr hanya dapat digunakan PIHAK KEDUA dalam rangka
pengembangan usaha dan untuk memperluas kesempatan lapangan ker;a.
gana

:

Pasal

3

JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN PINJAMAN

waktu perlanlian prnjaman rnr adalah 2 (dua) tahun.
PIHAK KEDUA walib membayar kembalr pinlaman tersebut kepada PIHAK PERTAMA melalui
rekenrng PIHAK PERTAMA berupa angsuran pokok dan imbalan sebesar 6% setahun sesual
dengan ladwal, sebagarmana pada Lamprran perlanlian prnjaman ini dan merupakan satu
kesatuan yang trdak terprsahkan darr perlanlran pinlaman tnt.
langka

Pasal 4
PERSYARATAN PEMBINAAN
IIHAK KEDUA walib memenuhr undangan pelatrhan yang drlaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
cekerlasama dengan PIHAK KETIGA
PIHAK KEDUA setiap saat walrb memberrkan keterangan yang benar atas informasr yang

drbutuhkan
,inluk

oleh PIHAK KETIGA dan mengrkutr saran-saran yang diberikan PIHAK

KETIGA

kemaiuan usaha PIHAK KEDUA
menyamparkan !aporan kegiatan usaha per tiga bulan selak drterrmanya
lrnJaman kepada PIHAK PERTAMA melalut PIHAK KETIGA.
PIHAK KEDUA walib memenuhi pembayaran angsuran prn1aman PIHAK PERTAMA secara tepat
waktu sebaqaimana tercantum dalam Lamprran Perjanjian ini.
ItHnr fgOUA wajib memenuhi tagrhan pembayaran angsuran pinjaman PIHAK PERTAMA yang
lrsamparkan oleh PIHAK KETIGA secara iepat waktu
SIHAK KEDUA wayib

2t

t

nareksa
il{AK

KEDUA walrb menyampaikan copy warkat pembayarar angsuran kepada PIHAK

flt6A ._^

,

^
tflAK KEDUA waytb memenuhi permrntaan PIHAK KETIGA dalam upaya penyelamatan
yang drberrkan PIHAK PERTAMA kepada KEDUA.

irlanan

Pasal

..

5

JAMINAN MITRA BINAAN

:i.
ra'

ierkenaan dengan pinlaman PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA
jaminan kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KETIGA.
irenyerahkan
PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA disrmpan oleh PIHAK KETIGA
lminan
KEIIGA
dapat menlual laminan PIHAK KEDUA dengan perrntah PIHAK PERTAMA jrka
l${AK
:lltlAK KEDUA tidak dapat melunasi prnJamannya.
tlasil penlualan Jamrnan PIHAK KEDUA

oleh PIHAK KETIGA drserahkan kepada

PIHAK

gfRTAMA

Ra hasil penlualan laminan lebrh besar darr jumlah prn1aman yang tertunggak,.maf.a sisanya
dserahkan oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK.KEDUA

Ra hasil penlualan jaminan lebrh kecrl darr lumlah prnJaman yang tertunggak, maka PIHAK
rcDUA berkewajrban untuk melunasr srsa tunggakannya kepada PIHAK PERTAMA se ambat-

brnbatnya dalam langka waktu 180 (seratus delapan puluh) harr terhrtung selak
disampaikannya perhitungan sisa tunggakan yang menjadr kewaliban dari PIHAK KEDUA
Sesarnya nilar laminan PIHAK KEDUA ditentukan oieh PIHAK KETIGA dengan persetu1Uan
PIHAK PERTAMA
flHAK KETIGA dapat melakukan perrkatan dengan PIHAK KEDUA tentang perncran Jamrnan

png diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan sepengetahuan

PIHAK

PTRTAMA

Pasal

6

DENDA KETERLAMBATAN

ktiap keterlambatan pembayaran rmbalan dan pengembalran pinlaman modal usaha
drkenakan denda sebesar t 5% (lrmabelas belas persen) setahun dari lumlah angsuran yang
terlambat dibayarkan, terhitung selak harr kelambatan
Apabila jumlah denda keterlambatan telah mencapar 1 (satu) tahun maka PIHAK PERTAMA
dapat menarik kembali dana prnlaman modal tersebut darr PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK
|(EDUA tetap berkewajiban untuk melunasi denda yang menJadr kewalrbannya sampar dengan
hnggal efektrf pemutusan per1anJran prnlaman inr

Pasal

7

PEMERIKSAAN

PERTAMA atau kantor cabangnya atau prhak larn yang ditunjuk berhak setrap saat
melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan yang diperlukan; dan PIHAK KEDUA
memberikan keteranqan secara benar

*.l

,\,r-\

arcksa
Pasal

8

PENARIKAN

menark kembalr dana dengan pemberrtaruan palrng lambat 30 (trga
PERTAVn
!a01t
lfuh hari) hari kalender sebelumnya guna keperluan pembinaan usaha kecrl larnnya,
ignf fenfnMA dapat menark kembali modal usaha apabila ternyata PIHAK KEDUA telah
fiakukan penytmpangan ternadap penggunaan modal usaha dan/atau PIHAK KEDUA tidak
ffmenuhr kewajibannya meiakukan wanprestasi dari ketentuan-ketentuan sebagaimana
il{AK

/

perJanJran prnJaman Int.
$ah ditetapkan dalam
!

Pasal

9

LAIN-LAIN

yang belum diatur dalam perlanlian ini akan diatur kemudran dalam suatu peryanlran
yang ditanda tanganr oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
an dari per.lanlian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perlanlian rnr.

larn

Pasal 10
PERSELISIHAN & DOMISILI
Apabila dikemudian harr terladr perselrsrhan tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam
perjanjran ini, para pihak setulu untuk menyelesaikannya secara musyawarah

tersebut pada ayat (1) pasal Inr trdak mencapai
pnyelesaran, maka para prnak sepakat untuk menyelesaikannya pada Pengadrlan Negeri

Apabrla musyawarah sebagarmara
Jakarta Pusat;

perlanlian ini dibuat pada han dan tanggal tersebut pada awal per1anJran rni dalam
3 (tiga), ditandatangani para prhak diatas meterai yang cukup, di .lakarta dan masrngmempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

g
tz AEfJ/-"'i
hf{U{' .-*
tc; t1^

Pristiwandana

Denie Setiawan
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