
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG 
NOMOR : ………../…………. 

 
Pada hari, ……………. Tanggal ………………, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : ……………………………… 
Alamat  : .……………………………… 
Nomor HP  : ……………………………… 

 
Dalam hal ini bertindak sebagai pimpinan Lembaga Pendanaan PT Idiri Finance. Selanjutnya 
dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU, dan; 
 

Nama   : ……………………………… 
Alamat  : ……………………………… 
Nomor HP  : ……………………………… 

 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini 
disebut PIHAK KEDUA. 
 
Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. 
 

1. Kedua belah pihak menjamin bahwa masing-masing pihak memiliki wewenang dan 
kecakapan hukum untuk terikat serta berbuat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. 

2. Bahwa pada tanggal ……………….................……….., PIHAK KEDUA telah 
mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp………………………………, 
(…………………………………………………………………………………………
…) kepada PIHAK KESATU. 

3. Bahwa PIHAK KEDUA menjaminkan harta benda berupa 
…………………………………………………………………………………………
….. untuk dijadikan agunan dari pinjamannya. 

4. Bahwa atas pengajuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU telah menyetujui untuk 
meminjamkan uang tunai sebesar Rp……………………………….., 
(…………………………………………………………………………………………
…) kepada PIHAK KEDUA pada tanggal ……………………………… 

5. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa pembayaran pinjaman 
oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara mengangsur sebanyak ………… 
(………………………………) kali angsuran. 

6. Bahwa pembayaran pinjaman oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU 
dilakukan selambat-lambatnya tanggal ……………………………setiap bulannya. 

7. Bahwa besar pembayaran setiap bulannya adalah Rp…………………………. 
(…………………………………………………………………………………………
…) 

8. Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran pada tanggal yang 
telah disepakati, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda harian sebesar 
Rp………………… 



(……………………………………………………………………..) terhitung mulai 
tanggal jatuh tempo setiap harinya. 

9. Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi pembayaran pinjaman kepada PIHAK 
KESATU sesuai waktu yang telah disepakati, maka harta benda yang dijaminkan 
sesuai angka 3 pada perjanjian ini beralih menjadi milik PIHAK KESATU sebagai 
pelunasan pinjaman PIHAK KEDUA. 

Demikian perjanjian utang piutang ini dibuat dalam rangkap dua asli, bermaterai 6000, yang 
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak ditandatangani 
oleh kedua belah pihak. 

 
Kendari, Januari 2013 

PIHAK KESATU     PIHAK KEDUA 
 
 
 

…………………………….    …………………..………. 
 
 
Saksi-saksi      TTD. 
 

1. …………………………    …………………….. 

2. …………………………   …………………….. 

3. …………………………   …………………….. 

 


