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Perianjian Hutang (′′pe巾anjian’’=ni dibuat dan ditandatangani pada hari ini Kamis, tanggaI 16 Mei

tahun 2019 :

l. PT Darmi Bersaudara yang berkedudukan di Surabaya, daIam ha=ni diwa畑　oIeh:

Nama : MochammadTaufan Hadiw桓ya

」abatan : Komisaris Utama

Alamat : Nginden Intan Barat V BIok C4/10, Su「abaya 60118

Nama : NanangSuma巾OnO HadiwidjQjo

」abatan rPresiden Direktur

Alamat : Nginden lntan Barat V BIok C4110, Surabaya 60118

Dalam hal ini selaku Komisaris Utama dan P「esiden Direktur dari dan oIeh karenanya berhak

dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Darmi Bersaudara untuk seIanjutnya

disebut sebagai ′’Peminjam Dana〃

lI, Daiam hal ini diwak描oleh;

Nam宣: Glen Kumiawan Tirtaatmadja

Alamat : 」I. MandaIa Selatan No 15 RT O2 RW O4 KeIurahan Tomang, Kecamatan GrogoI

Petambu「an 」akar[a Ba輪t

Untuk seIanjutnγa disebut sebagai “Pemilik Dana’’

“Peminjam Dana“ dan ′′pem帥k Dana“ selanjutnya seca輪bersama-Sama disebut- sebagai ‘’pa調

pihak〃

PARA PIHAK masing-maSing bertindak da看am kedudukannya sebagaimana tersebut di atas

mene「angkan terlebih dahuIu haI-haI sebagai berikut:

●　Bahwa Peminjam Dana bermaksud meminjam dana dari Pemilik Dana (Seianjutnya disebut

‘’pinjaman〃);

●　Bahwa Pemilik Dana be「sedia memberikan pinjaman kepada Pemi巾am Dana dengan

Syarat-Syarat ketentuan yang diatur dalam Pe巾anjian ini;

●　Sehubungan dengan haトhai tersebut, Para Pihak dengan面SePakat dan saIing mengikatkan

diri untuk membuat dan menandatangani Pei車njian ini dengan syarat dan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:
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pasa!宣

Hutang Peminjam Dana kepada Pemilik Dana

l. Pemilik D紬a setuju memberikan pinjaman kepada Peminjam Dana dengan sya帽t dan

ketentuan sebagai berikut:

」umiah Nilai Pokok　　　　　: Rp 200.000.000子

Terb胎ng　　　　　　　　: Dua Ratus 」uta Rupiah

」angka Waktu Pinjaman　　　: 12 Bulan

Waktu Pencairan Pi巾aman　: 16 Mej 2020

1mbalan　　　　　　　　　　こ14% p.a.

之・ P両amah sebagaimane dimaksudkan dalam ayat (1) akan d=d「im ke dalam rekening bank

Peminjam Dana selambat-Iambatnγa Pada puku1 15:00 W書B.

PasaIま

1(etentuan Umum

l. Pemilik Dan種menjamin bahwa dana Pinjaman adal∂h benar m掴k Pemilik Dana, tidak

berasal darVdan untuk tujuan money厄undewhg, terbebas da「i sengketa dan bukan

merupakan jaminan hutang dan juga bukan dari kegiatan kejahatan yang tidak dapat

dipindahtanganka n;

2. Pemilik Dana menjamin bahwa semua data dan saiinan dokumen pendukung yang

diserahkan kepada Pemi巾am Dana adalah benar dan sesuai dengan keadaan sebenamya;

3. Semua perubahan, namun tidak terbatas pada perubahan nama, alamat, nOmOr identitas

harus segera diberitahukan secara tertulis oleh Pemi看ik Dana kepada Peminjam Dana;

4-　Apabila PemiIik Dana meninggaI dunia, SeCara OtOmatis perjanjian ini bera梢h kepada a輔

Waris Pemilik Dana yang sah menurut hukum.

/ヤ　　　　　　　　　　　　　　　paSa1 3

丁ugas dan Taれ儲叩ng Jawab Peminjam Dana

l. Mengembalikan Pinjaman pada saatjatuh tempo kepada Pemilik Daれa;

2"　Melakukan pembayaran imbalan kepada Pemiiik Dana sesuai jadwaI yang telah ditetapkan.

Pasa14

Pembaya調n lmbaian J

1. imbaian akan diperhitungkan sejak dana Pinjaman efektif di rekening bank Peminjam Daれa;

2. Peminjam Dana wajib membayar imbaIan pada tanggal pembayaran imbalan Pinjaman yang

akan dibayarkan setiap l (satu) bu看an. Apabila tan腿aI pembaγaran imbalan Pinjaman
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亡ersebut jatuh pada hari yang bukan hari ke両, maka pembayaran imbalan Pi巾aman

diぬkukan pada hari ke「ja sebelumnya atau hari ke巾a berikutnγa;

3‘ lmbalan akan dibayarkan oleh Peminjam Dana sesuai TabeI jangka waktu pembayaran (pasa!

4, 4) ke rekening yang ditunjuk oleh Pemi!ik Dana, yaitu:

Ba轟k　　　　　: BCA

No鼠ekening　: 398.009.3416

Atas Nama　: GlenJ(urniawan Ti鴫atmadja

4"　Tabe! pembaγa「an imbalan adalah sebagai be「ikut:

寄ulされkさ Tangga! Pembaγa調n

16」uni之019 Rp　2.鵜3.333.-

16 」uii 2019 Rp　2.333.333,-

16 Agu5tuS 2019 Rp　2.鵜与.333.-

4 �壬6S印書e調be「2鎚9 �尊　王3雪ぎ襲う,-1 

与 �16Oktober2019 �Rp　2.333,鵜3,葛 

6 �16November2019 �Rp　2.333.鵜3,- 

7 �16Desembe「2019 �Rp　Z.333.333.- 

8 �16」anua「i2020 �Rp　2.鵜3.3誠,- 

9 �16Feb「uari2020 �Rp　2.333.333,- 

16 Maret 2020 韓p　2.333.333,-

16 Apri1 2020 Rp　2.鵜3.333.-

16 Mei 2020 Rp　2.鵜3.337,-

Rp　之8.側ゆ.000,-

与・ Pajak atas imbalan yang diterima oleh Pem輔k Da韓a merupakan ta陣ggungan Pemi馳Daれa.

」umlah imbalan yang akan dibaγarkan oleh Peminjam Dana adalah 」umiah_imbalan bruto

(」umlah imba!an tanpa dikur∂ngi pajak a飴s imbaIa埴

6・ Apabi看a te巾adi keterIambatan pembayaran imbalan yang disebabkan oIeh ′’humαn ero′’

atau adm面strasi, maka PemiIik Dana akan mendapatkan imbalan be巧alan sesuai jumlah

壷轟k鏡e「ia請もat甜王e鵜ebut.

Pas尋1与

Pelunasan Nilai Pokok

l. N繭Pokok Pinjaman akan dibayarkan kembaIi oIeh Peminjam Dana kepada Pemil弛Dana

Pada saat tanggal jatuh tempo dengan grace period sebanyak 3　hari ke巧a untuk

mengantisipasi adanγa gangguan Iayanan perbankan;

2. Ni!ai Pokok Pinjaman tidak dapat dicairkan sebeIum tanggal jatuh tempo;

3・ Nilai Pokok Pir直man akan dibayarkan oIeh Pcmiれjam Da的ke rekening bank yang ditunjuk

Oleh Pem舶k Da間sesuai den田n rekening pembayaran imb∂ian di atas (PasaI 4, 3).



lndonesi尋n

」巨cAし
W○○d

Pa艶lさ

」a調inan

Pi巾man ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetaPi dijamin dengan seluruh ha鴫kekayaan

Peminjam Da的baik ba帽ng bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang teIah ada maupun

yang akan ada dikemudian hari me垂di jami舶n bagi Pemilik D翻a涌ses陥i dengail ketent鵬n

daIam Pasa1 1131 dan Pasa1 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perda屯. Hak Pemilik Dana adaIah

Paripassu tanpa hak prefereh dengan hak-hak kreditur Peminjam Dana lainnya baik yang ada

Sekarang maupun dikemudian hari, kecuaIi hak-hak kreditur Peminjam Dana yang dijamin seca輪

khusus dengan kekayaan Pemi巾am Daれa baik yang teIah ada maupun yang akan ada dikemudian

九種「i.

PasaI7

Biaγa-Biaγa

Semua biaγa Seiain pajak atas imbaian γang timbul berdasarkan pe巧a巾ian ini, berikut segenap

perubahan. tambahan, pe「Panjangan dan pembaharuan termasuk biaγa tranSfer pokok P両aman

dan imbaIan ditanggung oIeh Peminjam Daれa.

pasa!8

Fo作曾勅昨u鳩

Tidak ad∂ SatuPun Pihak di dalam pe巧anjian dapat diminta pe鴫nggun如Waban untuk sesuatu

keterlambatan atau terhaIang memenuhi kewajiban berdasarkan peljanjian γang diakibatkan oleh

Suatu sebab yang be帽da d航ar kemampuan a輪u kekuasaan (for臓　硯咋u伯) sepanjang

Pemberitahuan te同Iii m帥genai sebab itu disampaikan kepada pihak Iain dalam p帥a巾ian daIam

Waktu tidak lebih dari 24 (dua puIuh empat) jam sejak timb両ya §ebab itu, Yang dimak§ud dengan

Fbr騰Mq佃ure dalam perianjian ini adalah pe「i§tiwa-Peristiwa kebak引田n, bencana alam (seperti

gempa bumi, banjir. angin topan, petir) pemogokan umum, huru-hara, PePerangan, Perubahan

terhadap peraturaa=pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan

berjangka, Pembatasan yang diぬkukan oto「itas terkait. Penyelesaian transaksi d沌ksanakan

berdasarkan pe冒ja噂an kedua beIah Pihak.

pasさ19

Penγeiesaian Perselisihan

l. Apabila te巧adi pe「bedaan pendapat dajam memahami atau inenafsirkan bagian-bagian da「i

isi, atau terjadi perseIisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka Para Pihak akan

berusaha menye!es∂ikannya seca「a musyawarah dan mufak圭担
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2. Apab胎usaha menyelesaikan perbedaan pertdapat atau pe「se圃han me!alui musyawa輪h

untuk mufakat tidak menghasiIkan keputusan γang disepakati oleh Para-Pihak, maka dengan

涌Para Pihak sepakat melakukan mediasi kepada Pihak Ketiga;

3・ ApabiIa usaha menyelesaikan perbedaan atau perselisihan meiaiui mediasi dengan Pihak

Ketiga tidak menghasi随n keputusan′ maka dengan ini para pihak sepakat menyelesaiken

調合聞涌馳d謝A「掘「ase髄siona雷舶c誰Sね(BA噂, Se職鵬hasi圧印utusan d毒而B宣d曇れ

A「bitrase Nasiona=ndonesia (BANl) ada!ah mengikat PARA PIHAK dan keputusan tersebut

akan bers沌t final, m帥gikat dan terhadapnya tidak boleh diIakukan upaya hukum bantahan;

4・ SeIama proses Arbitrase sebagaimana dimaksud da看am Pasa=ni, ketentuan dalam pe巧anjian

涌咄ap be南ku dan Para Pihak wajib melaksanakan kewajibannγa maSing-maSing.

Pasa1 10
.　　　　　　　　　　　　ねin置心in

1. Pe巧anjian面dan segala hak dan kewajiban yang melekat dengan yang timbul dari pe函njian

ini tidak dapat d謝hkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan te同席dari Para Pihak;

2-　Apabha berdasarkan peratu「an perundang・undangan yang berlaku satu atau lebih ketentuan

dalam pe巧anjian涌tidak m帥jadi efektif, tidak sah a畦冊tid尋k dapat diIaksanakan, maka hal

te「sebut tidak akan mempenga「uhi efektifi髄s keabsahan maupun pelaksanaan ketentu宣n

Iainnγa da「i pe巾anjian ini dengan ketentuan para pihak akan mengupayakan membuat §uatu

kesepakatan baru aga「 ketentuan tersebut menjadi sah, efektif, dan dapat dilaksanakan;

3. Hal-hal Yang beium cukup atau be看um diatu「 dalam pe「janjian ini akan diatur daiam

Pe巾anjian tambahan berupa addendum佃mandemen yang dibuat secara tersend涌dan

ditandatangani oleh Para Pihak serぬmerupakan bagian yang tidak terpisahkan da「i

perjanjian ini;

4.しampiran塙mpiran yang melekat pada pe叩nJIan !nl meruPakan suatu kesatuan dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari pe両njian ini.

Demikian Pe巾anjian ini dibuat rangkap dua. bermaterai cukup dan meh輔ki kekuatan hukum yang

Sa調a〇　　　　　　　　　　、

PEMINJAM DANA

PT Darmi Be「saudara

(二施
M. Taufan Hadiwiiava Sumaれ0

Komisa「is Utama Pre5iden Direktur

PEMiしIK DANA

GIen Kurniawan Tirtaatmadja
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