
SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI / TUNJANGAN OLEH PERSONALIA DAN 
SURAT KUASA PENERIMA PEMOTONGAN GAJI 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada 
HC/personalia/payroll/juru bayar untuk; 

1. Memotong    gaji    saya    setiap    bulannya    sebesar    Rp ............................... Terhitung 

mulai………………………... Sd…………………… dan selanjutnya agar diserahkan 
disetor dan atau ditransfer ke rekening Koperasi Karyawan Sigap Prima Astrea. Dengan 
demikian saya juga memberikan persetujuan dan kuasa sepenuhnya kepada Koperasi 
Karyawan Sigap Prima Astrea untuk menerima pemotongan gaji saya setiap bulannya 
sampai dengan hutang pokok dan bunga saya lunas sepenuhnya. 

2. Memotong dari simpanan saya yang ada di Koperasi Karyawan Sigap Prima Astrea dan 
dari penghasilan saya yang ada di Perusahaan dalam bentuk apapun tanpa kecuali jika 
dikemudian hari terjadi mutasi atau PHK terhadap saya guna pelunasan seluruh hutang 
pokok ditambah bunga serta biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Koperasi 
Karyawan Sigap Prima Astrea. 

3. Dalam hal penghasilan saya ditambah dengan simpanan yang ada tidak mencukupi 
untuk melunasi sisa pinjaman maka HC/personalia/payroll/juru bayar berhak untuk 
menahan packlaring saya sebagai jaminan pelunasan. 

4. Apabila packlaring akan dipergunakan untuk melakukan pencairan BPJS 
Ketenagkerjaan, maka saya bersedia membuat perjanjian baru yang memuat waktu 
pembayaran, alamat terbaru dan nomor telepon yang dapat dihubungi dengan 
menyertakan alamat dan nomor telepon kerabat yang bisa dihubungi. 

5. Apabila kondisi tersebut diatas tidak dapat saya penuhi dalam jangka waktu 2 (dua) 
minggu setelah tanggal efektif pemutusan hubungan kerja, maka akan diselesaikan 
secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka saya bersedia 
diselesaikan melalui jalur hukum 

 

  PERSONALIA   
 

Dengan ini kami menyatakan dengan sepenuhnya, KAMI BERSEDIA MELAKUKAN 
PEMOTONGAN GAJI dan TUNJANGAN lainnya atas nama karyawan tersebut diatas 
sampai seluruh hutangnya ( Pokok + Bunga ) terlunasi sekaligus meyetorkan 
pemotongan tersebut kepada rekening Koperasi Karyawan Sigap Prima Astrea. 

 

Surat Kuasa serta pernyataan kesanggupan membayar ini mulai berlaku dan mengikat 
sejak ditandatangani dan tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir dengan 
sendirinya melainkan hanya dapat berakhir apabila hutang serta bunga dan denda telah 
dinyatakan lunas oleh Koperasi Karyawan Sigap Prima Astrea. 

 
Jakarta ,…………………………..………………………….. 

 

Penerima Kuasa 

Kopkar Sigap prima Astrea Personalia/Payroll Pemberi Kuasa 

 
          Materai 10.000 

 
 
 

(……………………………) (…………………………….) (……………………) 


