
 

 

  

 

Sidoarjo,                                     

Perihal  : Permohonan Kredit Modal Kerja 

               UMK Kabupaten Sidoarjo         Kepada 

Yth. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha 

Mikro Kabupaten Sidoarjo 

di       

      S I D O A R J O 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a     :  

A l a m a t     : 

No. KTP dan Telp./HP  : 

Pekerjaan     : 

Jenis Usaha     : 

Dengan ini mengajukan permohonan pinjaman / kredit sebesar Rp…………………………………………… 

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

jangka waktu………….tahun yang akan kami pergunakan untuk………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sebagai bahan Pertimbangan dan kelengkapan adminitrasi kami lampirkan : 

1. Foto terbaru berwarna ukuran 4X6 suami + isteri (masing-masing 2 lembar) 

2. Fotocopy KTP terbaru suami + isteri ( masing-masing 2 lembar ) 

3. Fotocopy KK terbaru (2 lembar) 

- Jika suami + isteri berbeda KK, maka pengajuan dilengkapi dengan fotocopy       

KK masing-masing 

4. Fotocopy surat nikah yang ada biodata suami + isteri (2 lembar) 

- Jika debitur belum menikah, maka minta surat keterangan dari desa yang 

menyatakan bahwa debitur masih bersetatus lajang dan belum pernah menikah 

sampai sekarang (surat ASLIi) 

5. Fotocopy surat cerai (2 lembar) 

- Minta surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa debitur berstatus 

janda / duda dan belum menikah lagi sampai sekarang (surat ASLI) 

6. Jika pasangan debitur meninggal, maka harus menyertakan surat kematian (ASLI) 

7. Fotocopy SIUP dan TDP terbaru (masing-masing 1 lembar) 

- Jika tidak memiliki SIUP + TDP, maka diganti dengan surat keterangan usaha dari 

desa (surat ASLI) 

8. Fotocopy buku rekening BANK JATIM atas nama pemohon (bagian yang terdapat 

nomor rekening) 

9. Fotocopy sertifikat Rumah/Tanah/BPKB/STNK (jika pinjaman di atas Rp.5.000.000,-) 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Surat keterangan harga tanah dari desa/kelurahan dan fotocopy PBB tahun terakhir 

(jika agunan sertifikat) 

11. Surat pernyataan tidak keberatan apabila jaminan atas nama/milik orang lain 

12. Surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman/hutang dari BUMD atau lembaga 

keuangan lain 

13. Surat kuasa menjual 

14. Stempel usaha 

15. Jika jaminan atas nama orang lain : 

- Foto terbaru pemilik jaminan berwarna ukuran 4X6 (suami + isteri) 

- Fotocopy KTP terbaru pemilik jaminan suami + isteri (masing-masing 2 lembar) 

- Fotocopy KK terbaru pemilik jaminan (2 lembar), jika suami + isteri masih berbeda 

KK, maka dilengkapai dengan fotocopy KK masing-masing 

- Fotocopy surat nikah pemilik jaminan yang ada biodata suami + isteri (2 lembar) 

Jika pemilik jaminan belum menikah, maka minta surat keterangan dari desa 

yang menyatakan bahwa pemilik jaminan masih berstatus lajang dan belum 

pernah menikah sampai sekarang (surat ASLI) 

- Fotocopy surat cerai (2 lembar) , minta surat keterangan dari desa yang 

menyatakan bahwa pemilik jaminan berstatus janda/duda dan belum menikah 

lagi sampai sekarang (surat ASLI), jika pasangan pemilik jaminan meninggal 

maka harus menyertakan surat kematian (ASLI), jika jaminan dalam status 

warisan, maka minta semua fotocopy KTP dan KK terbaru dan surat nikah 

(masing-masing ahli waris) dan surat keterangan waris dari desa (surat ASLI). 

 

 Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 
                                                                                                    Hormat kami, 

               Pemohon 
                 

   
 
 
 
                                                                                    
…............................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                       PROPOSAL PERMOHONAN KREDIT MODAL KERJA 
  
 

  Dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha, perkenankanlah kami mengajukan 

permohonan bantuan dana dari APBD Kabupaten Sidoarjo kaitannya dengan pembinaan 

usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Sidoarjo. 

 Sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi, maka dapat kami sampaikan dengan 

hormat informasi sebagai berikut  : 

 

I. BIODATA : 

1. Nama Usaha   : 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak : 

3. Alamat Usaha   : 

4. Nama Pemilik / Pimpinan : 

5. Nomor Telephon / HP  : 

i.  
II. Uraikan secara singkat bidang usaha yang telah dijalankan sebagai berikut : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III. NILAI ASSET ( AKTIVA ) 

 
Asset ( Aktiva ) yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha : 
 
1.     Tanah        : Rp. 

2. Bangunan         : Rp. 

3. Mesin        : Rp. 

4. Persediaan        : Rp. 

Lain-lain        : Rp. 

-         : Rp. 
-         : Rp. 
-         ___________________________________ 
 
J u m l a h         : Rp. 
         ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

IV. PENJUALAN / OMZET : 
 
Besar penjualan untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun sebagai berikut : 
 

NO.         JENIS BARANG /   

             PRODUK 
      NILAI 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 

V. JENIS KREDIT YANG DIBUTUHKAN : 
 
Apabila diperoleh pinjaman dana akan dipergunakan untuk : 
 

NO JENIS KEPERLUAN     NILAI 
 

1.    

2.    

   

 J u m l a h  

 
 
Catatan : 

 Penggunaan bantuan dana tidak diperkenankan untuk melunasi hutang / pribadi   

yang telah ada. 

 
VI. MANFAAT : 

 
 Uraikan secara singkat dan jelas manfaat bila diperoleh dana   pinjaman tersebut : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Demikian permohonan ini disampaikan dan terima kasih atas perhatian dan 

bantuannya.    

 
 
                 Sidoarjo,……………………...…………….. 

 
 
 
 
 
       …………………………………………………… 
               Pemimpin / Pemilik 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SURAT   PERNYATAAN 
    

 
 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
 
Nama pemohon : 

Alamat rumah : 

Nama usaha  : 

Alamat usaha  : 

 

 
Dengan ini menyatakan bahwa :  
 
1) Saya akan menggunakan pinjaman kredit lunak tersebut hanya untuk 

keperluan  mengembangkan usaha. 

 

2) Saya belum pernah / tidak sedang mendapatkan bantuan pinjaman lunak 

untuk modal usaha dari BUMN atau lembaga keuangan lainnya. 

 

3) Apabila pernyataan dan informasi yang saya berikan dalam proposal ini 

terdapat bukti  tidak  benar, maka saya  bersedia dinyatakan tidak 

mendapatkan pinjaman lunak    dari  Dinas  Koperasi Dan Usaha Mikro 

Kabupaten Sidoarjo.  

 

 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

 

                       Sidoarjo,………………………………            

                                                                                                  

     Pemohon 

 

                  Materai 6.000 

 

 

             ……………………..…………………............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT KUASA 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

N a m a          : ……………………………………………………………….………………………..………………... 

A l a m a t         :    …………………………………………………………………………………………..……………… 

Nomor Telepon       : ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Pekerjaan         : ………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Dengan ini memberi kuasa kepada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten 

Sidoarjo untuk menjual asset berupa : 

SERTIFIKAT :  Rumah / Tanah / Sawah / Tambak (coret yang tidak perlu) 

- Luas : ……………………..M2 

- Lokasi : Desa………………………Kecamatan :…………………….. 

- Atas Nama : ……………………………………. 

B P K B   :  Mobil / Sepeda Motor (coret yang tidak perlu) 

- Tahun  : ……………………………………………..……………………………….……………… 

- Atas Nama : ……………………………………………………………………………………………… 

Yang digunakan sebagai agunan atas pinjaman lunak dan bilamana ternyata kami 

tidak mampu memenuhi kewajiban dalam melunasi hutang / pinjaman   baik pokok 

maupun bunganya. 

 

 Demikian Surat Kuasa ini kami buat dan kami tanda tangani dengan penuh 

kesadaran.                                                                              

 

 

               Sidoarjo,………….…………………………                               

 

           Plt. KEPALA DINAS KOPERASI  DAN                                    Pemberi Kuasa 
        USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO                                  UMKM / Koperasi 

                                                                  
                                                                                               
                                            Materai 6.000 

Drs. Ec. TJARDA,MM 
                             Pembina Tingkat I 
                     NIP. 19640105 198810 1 003 
 
                        NIP. 19570508 198003 1 012 
                                                                                                                                                         

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT PERNYATAAN 

                  

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
 
N a m a   :   ………………………………………………………………………………………….………………………  

A l a m a t  :   …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nomor Telepon :    …………………………………………………………………………………………………………………    

Pekerjaan  :    …………………………………………………………………………………………………………………. 

Sebagai Pihak I ( Pertama ) 

 
 
Dengan ini memberikan Pinjaman kepada : 
 
 
N a m a   :     …………………………………………………………………………..…………………………………… 

A l a m a t  :     …………………………………………………………………….…………………………………………. 

Nomor Telepon :     ……………………………………………………………….………………………………………………. 

Pekerjaan  :     ………………………………………………………………………….…………………………………….       

Sebagai Pihak    II ( Kedua )   

 

Berupa SERTIFIKAT / BPKB ( coret  salah satu ) yang digunakan sebagai agunan / jaminan 

kepada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu syarat 

pinjaman / kredit lunak. 

 

 
 
                                                                                                    Sidoarjo,………………………………….                           
 
 
   Pihak I                                                                                       Pihak II 
 
Yang memberi Pinjaman                                                         Yang diberi Pinjaman                                                                          
 
 
            Materai 6000 
 
 
 
   ……………………………………………                                                                 ….………………….………………. 
   
 
 
 
 
 
 
NB. : 
Jika biodata data suami+isteri terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan & tahun lahir yang 
terdapat pada KTP,KK dan surat nikah (termasuk yang jaminannya atas nama orang lain) maka 
minta surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan tersebut & 
sebutkan data mana yang benar. 


