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A. PENDAHULUAN 

I. DEFINISI 
1. Rekanan atau Vendor adalah badan usaha yang dipilih Bank Panin Syariah 

(selanjutnya disebut Bank) untuk melakukan kerjasama dengan jangka waktu 
tertentu baik dalam bentuk penyediaan jasa/layanan atau barang yang diperiukan 
untuk menunjang kegiatan operasional Bank. 

2. Kegiatan operasional Bank yang memerlukan kerjasama dengan Rekanan antara 
lain kegiatan yang berhubungan dengan: 
2.1. Pembelian/Pt/n;/7as//7flr, misalnya pembelian inventaris dan alat tulis kantor, 

pembelian peralatan teknologi dan aktiva tetap lainnya. 
2.2. Pelaksanaan/OuteouAc/ng oleh pihak di luar Bank, misalnya penyimpanan 

dokumen Bank, penilaian jaminan kredit {appraisal) 
2.3. Layanan/Se/v/ce, misalnya pengiriman dan pengambilan uang tunai {cash 

delivery & picl( up), pemeliharaan kebersihan kantor, pengelolaan dan 
penyediaan air minum, layanan keamanan, layanan test psikologi dalam 
rangka rekrutmen. 

2.4. Penyewaan/ Renting, misalnya sewa kendaraan, sewa gedung, sewa mesin 
fotokopi. 

2.5. Asuransi//nsu/Bnce, misalnya asuransi uang tunai, asuransi inventaris dan 
aktiva tetap lainnya. 

3. Bab ini mengatur perihal kebijakan-kebijakan sehubungan dengan penentuan 
rekanan, antara lain mencakup tujuan penentuan rekanan, pertimbangan penentuan 
rekanan, proses pemilihan rekanan, kontrak kerja sama, tanggung jawab 
administrasi dan pembayaran, serta pengawasannya. 

4. Dalam proses penentuan rekanan harus selalu menjadi landasan pelaksanaan, 
misalnya konsep pengawasan ganda {dual control), persetujuan harus secara 
tertulis, setiap penunjukan harus didukung dengan memo tertulis. 

II. LANDASAN HUKUM 
1. PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bag! Bank Umum dalam 

melakukan Penyerahan sebagian Pekerjaan kepada Pihak Lain. 
2. PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan 

Teknologi Informasi oleh Bank Umum. 
3. SEBI No. 9/30/DPNP tanggai 12 Desember 2007 perihal Penerapan Manajemen 

Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. 
4. Kebijakan Teknologi dan Informasi Panin Bank Syariah terbitan Desember 2011. 

III. PENGELOLAAN BUKU PEDOMAN 
Agar dapat mencapai sasaran sebagai pedoman pelaksanaan operasional di cabang, 
serta tetap terpelihara sesuai dengan perkembangan ketentuan yang berlaku, Buku 
Pedoman ini harus dipelihara/dikelola dengan baik. 

1. Pengelolaan Buku Pedoman 
1.1. Grup/Divisi/Biro/Cabang/Capem hams menunjuk seorang pejabat/petugas 

yang mengelola Buku Pedoman ini. 
1.2. Pengelola yang ditunjuk tersebut bertanggung jawab atas pemeliharaan, 

penggunaan, perbaikan {up dating) serta penyimpanan Buku Pedoman 
dimaksud. 

111.006/10/2014 A . 1 - 1 / 3 



KEBIJAKAN VENDOR 

1.3. Dalam hal pengelola beralih tugas, maka pengelola Buku Pedoman ini harus 
diserah terimakan kepada pengganti yang ditunjuk. Serah terima harus 
dicatat dalam Kartu/ Lembar Pengelola. 

2. Sarana Adminlstratif 
2.1. Setiap Buku Pedoman dilengkapi dengan Kartu/ Lembar Pengelola sebagai 

sarana adminlstratif untuk pengelolaannya. 
2.2. Kartu pengelola ini memuat antara lain : 

a. Nama Buku Pedoman 
b. Nama Divisi/Biro/Cabang/Capem 
c. Jumlah Buku 
d. Nama Pengelola 
e. Jabatan Pengelola 
f. Tanggai mulai pengelolaan 
g. Tanggai mutasi/perbaikan 
h. Penjelasan 

2.3. Segala sesuatu yang menyangkut Buku Pedoman, serta peminjaman, up 
dating dan Iain-Iain harus dicatat secara tertib dalam Kartu / Lembar 
Pengelola ini, selanjutnya Kartu / Lembar Pengelola Buku Pedoman ini 
disimpan dengan baik oleh pengelola dan terpisah dari Buku Pedoman 
sebagai bukti pertanggung jawaban. 

IV. Tata Cara Merubah dan Menggantl Lembar Buku Pedoman 
1. Untuk mempermudah penggantian lembaran, Buku Pedoman ini sengaja dibuat 

dalam lembaran lepas {loose leaf). 
Adapun proses maupun tata cara penggantian lembaran-lembaran tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1.1. Surat Edaran yang diterbitkan dan berisikan perubahan akan diikuti dengan 

up dating pada buku pedoman yang akan didistribusikan kepada semua 
Divisi/Biro/Cabang/ Capem pemakai buku pedoman. 

1.2. Cabang/Capem dan unit-unit Kantor Pusat yang menerima Surat Edaran 
tersebut wajib mencatatnya pada Kartu / Lembar Pengelola. 

1.3. Cabang/Capem dan unit-unit di Kantor Pusat yang menerima lembaran-
lembaran up dating tersebut wajib memasukkannya ke dalam buku 
pedoman ini sesuai petunjuk yang tercantum dalam Surat Edaran. 

2. Pelaksanaan up dating buku pedoman ini agar juga dicantumkan pada Kartu/ 
Lembar Pengelola. 
2.1. Pedoman ini harus mendapat persetujuan dari Direksi. 
2.2. Setiap perubahan / penambahan atas Pedoman ini harus berdasarkan : 

a. Perubahan peraturan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia atau 
Surat Edaran Bank Indonesia terkini, atau 

b. Perubahan ketentuan internal. 
2.3. Selanjutnya Gaip Tresuri bekerjasama dengan Grup Operasional Support 

akan melakukan kaji ulang/ pengkinian kebijakan ini berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut di atas. 

3. Proses dan tata cara penggantian lembaran up dating Pedoman adalah sebagai 
berikut: 
3.1. Pengelola bertugas memasukkan lembaran up dating ke dalam Buku 

Pedoman dan dicatat pada Kartu Pengelola serta lembaran yang diganti 
agar dimusnahkan. 

3.2. Untuk mengetahui perubahan, maka setiap lembar perubahan diberi nomor 
urut, bulan dan tahun perubahan. 
Contoh : 06/2013 (Rev. 1/03/2014) 
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Keterangan: - 06/2013 Pedoman disusun buian Juni 2013 
-1/11 /2014 -> Revisi kedua pada bulan Maret 2014 

Setiap memo/ surat edaran intern, peraturan/ surat edaran Bank Indonesia/ instansi 
terkait lainnya yang melengkapi Pedoman ini agar di file dengan tertib. 
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A.2. KETENTUAN UMUM 

1. TUJUAN PENENTUAN REKANAN/VENDOR 
Penentuan rekanan untuk mendukung kegiatan operasional Bank mempunyal tujuan 
sebagai berikut: 
1.1. Untuk mendapatkan harga yang wajar sesuai dengan kebutuhan. 
1.2. Untuk menjaga dan mengawasi kualitas barang atau layanan sesuai dengan 

kebutuhan. 
1.3. Untuk menjaga agar pemenuhan kebutuhan dapat beriangsung secara efektif dan 

efisien. 
1.4. Untuk menjaga ketertiban dalam persetujuan penentuan rekanan. 
1.5. Untuk meminimalkan risiko berkaitan dengan kesinambungan layanan atau 

ketersediaan barang. 
1.6. Untuk menjaga keseragaman pelaksanaan prosedur yang berkaitan dengan 

2. PERTIMBANGAN PENENTUAN REKANAN/VENDOR 
Hal - hal yang harus diperhatikan sebagai pertimbangan penentuan rekanan: 
2.1. Dimillkinya keahlian dan kelengkapan Infrastruktur calon rekanan sesuai dengan 

yang dibutuhkan Bank/ core competency. 
2.2. Bank memperoleh manfaat lebih baik. 
2.3. Adanya biaya yang febjh rendati. 
2.4. Adanya tata administrasi di pihak Bank yang lebih sederhana. 
2.5. Calon rekanan mempunyai pengalaman dan profesionalisme di bidang terkait 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 
2.6. Calon rekanan memberikan layanan puma jual yang baik. 
2.7. Calon rekanan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam kondisi pailit, 

kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi dan/atau Pimpinan 
yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan/perorangan tidak sedang atau 
akan menjalani sanksi pidana. 

2.8. Adanya kepercayaan Bank atas bonafiditas calon rekanan untuk memenuhi 
kewajiban pengiriman (delivery) tepat pada waktunya, kualitas dan kuantitas 
sesuai dengan yang diperjanjikan. 

3. Aktifitas-aktifitas yang membutuhkan rekanan hams mendapatkan persetujuan dari 
pejabat yang membidangi. Persetujuan yang diberikan harus memperhati-kan 
keseimbangan antara hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan rekanan. 

4. Penentuan rekanan dilakukan oleh pejabat Bank yang terdiri dari Kepala Gmp, user 
terkait, dan Bagian Umum atas kegiatan yang teri<ait dengan pengusulan rekanan 
tersebut. Vendor yang terkait dengan security paper harus menunjukkan surat 
persetujuan referensi dari Bank Indonesia. 

5. P R O S E S PEMILIHAN REKANAN/VENDOR 
5.1. Proses pemilihan rekanan hams dilakukan dengan penawaran yang mengikut-

sertakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon rekanan sebagai perbandingan. 
Apabila rekanan yang tersedia tidak mencukupi, misalnya penyediaan jasa atau 
barang yang khusus, maka rekanan yang dipilih harus didukung oleh persetujuan 
pejabat yang mempunyai kewenangan tertinggi dari pejabat yang menyetujui 
prinsip aktifitas yang membutuhkan rekanan. 

5.2. Untuk menghindari ketergantungan pada satu rekanan. Bank dapat menentukan 
lebih dari satu rekanan untuk kelompok barang atau layanan tertentu. 

rekanan. 
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5.3. Calon rekanan wajib mengajukan surat penawaran kerjasama yang menyebutkan 
barang atau layanan yang ditawarkan. Syarat- syarat untuk menjadi rekanan 
Bank harus menyerahkan dokumen - dokumen sebagai berikut: 
a. Dokumen pendirian badan usaha dan jenis usaha 
b. Bukti penunjukan sebagai agen atau ahli dalam bidang tersebut 
0. Riwayat usaha / proyek yang telah dilakukan 
d. Pernyataan jaminan purna jual / kesinambungan layanan 
e. Pernyataan rekening pembayaran 
f. Pemyataan membuka rekening di Bank 
Apabila diperiukan, maka penawaran dapat diianjutkan dengan cara 
mempresentasikannya kepada pejabat Bank yang berwenang. Untuk pembuktian 
kebenaran data dan kemampuan calon rekanan, petugas Bank dapat melakukan 
kunjungan lapangan. 

5.4. Apabila suatu kantor Bank tidak termasuk dalam cakupan wilayah rekanan yang 
ditentukan, maka penggunaan rekanan lain dapat dilakukan sepanjang 
penunjukan rekanan tersebut didukung dengan pertimbangan dipenuhinya kriteria 
yang ditentukan. 

5.5. Apabila terdapat rekanan dengan penawaran yang lebih baik dari rekanan yang 
sudah ditetapkan Bank, maka Bank dapat mengusulkan rekanan tersebut. Usulan 
tni akan menjadi salah satu pokok perhatian pada saat evaluasi rekanan, dengan 
mempertimbangkan kontrak yang sedang berjalan. 

5.6. Proses pemilihan, monitoring kinerja, dan administrasi rekanan menjadi tanggung 
jawab Bagian Umum. 

6. KONTRAK KERJASAMA 
isi dari kontrak kerja sama sekurang-kurangnya mencakup: 
6.1. Data para pihak yang menandatangani kontrak meliputi; nama, jabatan, dan 

alamat. 
6.2. Jangka waktu kontrak 
6.3. Jenis / tipe barang atau jasa 
6.4. Harga per-unit 
6.5. Pihak yang menanggung pajak 
6.6. Kualitas barang atau jasa 
6.7. Tata cara penyediaan barang atau jasa 
6.8. Jaminan purna jual atau kesinambungan layanan 
6.9. Sanksi tidak tercapainya kondisi yang diperjanjikan 
6.10. Tata cara pembayaran 
6.11. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak (jika dimungkinkan) 
6.12. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan memaksa (force majeur) 
6.13. Kewajiban pihak rekanan/ vendor untuk menjaga kerahasiaan data Bank 

7. Kontrak kerja sama harus d\review oleh Bagian Legal dengan membubuhkan paraf 
pada setiap lembar kontrak. 

8. Kontrak kerja sama harus ditandatangani oleh Direksi. 

9. Secara hukum, pejabat dari pihak vendor yang menandatangani kontrak kerjasama, 
harus mempunyai kapasitas (kewenangan) untuk menandatangani kontrak atau 
perjanjian yang mewakili pihak vendor. 
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10. TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN 
10.1. Untuk mengetahui kinerja rekanan sesuai yang diperjanjikan di dalam kontrak 

kerja sama, Bank akan melakukan evaluasi secara periodik. Evaluasi dilakukan 
oleh bagian yang menggunakan jasa rekanan dan bagian pengelola vendor. 
Hasil evaluasi digunakan untuk: 
a. Memberikan umpan balik atas kinerja rekanan. 
b. Penerapan sanksi sesuai kontrak kerja sama. 
c. Penentuan kelanjutan hubungan dengan rekanan. 

10.2. Bagian Legal berkewajiban menyimpan asli dokumen kontrak kerja sama 
ditempat yang aman dan memberikan salinannya kepada Bagian Umum. 

10.3. Pejabat Bank yang menerima jasa rekanan bertanggung jawab atas proses 
pemeriksaan, kelengkapan, persetujuan dari tagihan - tagihan yang terkait 
sesuai batas kewenangan dan meneruskan tagihan tersebut ke Bagian Umum. 

10.4. Setiap pembayaran tagihan harus dilampiri dokumen pendukung, antara lain 
kwitansi, faktur pajak, surat pesanan {purchase order) dan disetujui Kepala 
Bagian Umum. 

10.5. Pembayaran atas tagihan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening 
rekanan pada bank lain dan/atau pemindahbukuan. 

11. PEMBERIAN DARI REKANAN / VENDOR 
11.1. Penerimaan pemberian dari rekanan tunduk kepada peraturan perusahaan 

yang terdapat pada Kebijakan Personalia. Apabila dalam kondisi khusus/ 
tertentu harus menerima pemberian dari rekanan, maka harus dengan 
persetujuan Direksi. Dalam melakukan hubungan / kerja sama dengan 
rekanan. Bank dapat memperoleh pemberian dari rekanan yang dapat berupa 
potongan harga (diskon), fasilitas seperti pelatihan, seminar, perjalanan wisata 
atau voucher, dan barang yang dapat terdiri dari barang cetak dan alat tulis 
kantor atau cindera mata. 

11.2. Pemberian dari rekanan tersebut diterima Bank karena adanya kondisi, antara 
lain : 
a. Bank melakukan kerja sama pada saat rekanan dalam masa promosi. 
b. Bank telah melakukan kerja sama dengan rekanan dalam waktu lama 

dengan hasil memuaskan kedua belah pihak. 
c. Bank melakukan pemt>elian dalam jumlah besar. 

11.3. Pemberian dari rekanan harus diupayakan berupa potongan harga (diskon) 
dan dapat dinyatakan di dalam surat penawaran. Pemberian berupa uang tunai 
harus dihindari. Serta diterapkan prinsip transparansi dan keterbukaan 
terhadap pencatatan maupun proses penerimaan pemberian dari rekanan. 

11.4. Pemberian dari rekanan tidak mengandung unsur Risywah atau melanggar 
prinsip syariah lainnya. 

11.5. Pemljerian dari rekanan tidak mengandung unsur transaksi atau kegiatan yang 
menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest). 

11.6. Dalam hal Pedoman Operasi ini terkait dengan Pedoman Operasi lain yang 
mengatur secara lebih khusus (misalnya; perihal Barang Cetak dan Alat Tulis 
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Kantor/BCATK), maka pedoman ini akan saling mengacu kepada pedoman 
operasi tersebut. 

12. VERIFIKASI DAN PENCOCOKKAN BAGIAN 
12.1. Bagian yang bertanggung jawab atas kegiatan rekanan atau pengguna jasa 

rekanan wajib memastikan bahwa : 
• Aktifitas yang membutuhkan rekanan tersebut telah didukung persetujuan 

prinsip oleh pejabat Bank sesuai dengan limit kewenangan pengeluaran 
biaya ; 

• Calon rekanan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bank 

12.2. Secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali, Bagian yang bertanggung 
jawab atas kegiatan rekanan atau pengguna jasa rekanan wajib me-review 
kontrak kerja sama antara Bank dengan rekanan guna memastikan kebenaran 
pelaksanaan kerja sama oleh rekanan sesuai dengan kontrak kerja samanya. 

12.3. Secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali, Bagian yang bertanggung jawab 
atas kegiatan rekanan atau pengguna jasa rekanan wajib melakukan review 
atas kinerja rekanan dan melakukan survey terhadap rekanan lain sebagai 
pembanding, guna memastikan rekanan yang telah dipakai oleh Bank masih 
layak untuk dilakukan perpanjangan kontrak kerja samanya. 

12.4. Setiap akan melakukan pembayaran kepada rekanan, Bagian Umum wajib 
memeriksa kembali dokumen pembayaran yang diterima dari Bagian yang 
bertanggung jawab atas kegiatan rekanan atau pengguna jasa rekanan dan 
memastikan hal-hal sbb : 
• Kelengkapan dokumen pendukung (kuitansi, faktur pajak, purchase order, 

dsb); 
• Kelengkapan persetujuan pejabat Bank sesuai limit kewenangannya ; 
• Telah terpenuhinya persyaratan pembayaran ; dan 
• Kebenaran pelaksanaan pembayaran. 
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