
Prakata
Pemegang Kartu Kredit Pemerintah  Terhormat,

Terima kasih Anda telah mempercayakan Kartu Kredit Pemerintah sebagai Kartu kredit Anda.

Segala kemudahan dan keuntungan memiliki Kartu ini dapat Anda manfaatkan semaksimal mungkin agar hidup menjadi 
lebih mudah dan nyaman. Buku petunjuk layanan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini memuat beberapa petunjuk 
penting yang perlu Anda ketahui demi kemudahan Anda.

Apabila masih ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silahkan hubungi CONTACT CORPORATE SERVICE (021) 5751234
Agent kami akan selalu dengan senang hati melayani pertanyaan Anda.

Selamat menggunakan dan menikmati segala keistimewaan dari Kartu Kredit Pemerintah.

Salam hangat,

General Manager

Prakata i
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MANFAAT  KKP BRI

KKP BRI dapat

digunakan untuk

bertransaksi di merchant 

yang menerima

acceptance QRIS dan 

EDC BRI

QRIS Acceptance

Transaksi KKP BRI tercatat

secara elektronik di Bank 

BRI. Anda dapat

memonitor penggunaan

KKP BRI Anda di lembar

tagihan, antara lain: nomor

kartu, nama pemegang

kartu, tanggal transaksi, 

nama merchant, nominal 

transaksi, dan lain lain

Transparency & Control

Dengan KKP BRI, Satker

Anda tidak perlu

menyediakan uang kas 

untuk pengeluaran –

pengeluaran yang 

dilakukan di merchant –

merchant yang 

menerima pembayaran

dengan kartu kredit

Cashless

KKP dibebaskan dari

biaya iuran tahunan, dan 

biaya bunga

Fee Annual & Interest Fee

%

Terdapat fitur keamanan

registrasi dan transaksi, 

antara lain: PIN, 

notifikasi SMS, notifkasi

email, dan OTP (one time 

password)

Security
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KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) BRI

Pengertian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) BRI

Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank BRI kepada Kementerian/Lembaga Negara untuk

melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBN yang penggunaanya

diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku. Dalam hal ini, kewajiban

pembayaran pemegang kartu akan dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank BRI kepada

merchant sebagai bank penerbit KKP dan akan ditagihkan kepada Satker. Satker

berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban secara sekaligus sebelum tanggal jatuh

tempo.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan dan Pembayaran KKP BRI

No.196/PMK.15/2018 Tanggal 31 Desember 2018 dan perubahannya, serta ketentuan

regulator lainnya yang mengatur tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran dengan

menggunakan kartu (APMK)
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KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) BRI

Uang Persediaan (UP)
UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional sehari hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut
sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Limit KKP Account
Limit KKP Account BRI diberikan berdasarkan besaran Uang Persediaan (UP) Satker

1. Uang Persediaan (UP) dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2. Proporsi UP diatur sebagai berikut:

a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP

b. UP KKP BRI sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP (Maksimal Plafond)

3. Bank BRI dapat memberikan Limit KKP Account sampai dengan 40% UP Satker sesuai ketentuan
yang berlaku di Bank BRI.

Penggunaan KKP BRI
KKP BRI dapat digunakan untuk keperluan operasional dan perjalanan dinas sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang penggunaan KKP
oleh Satker

UANG PERSEDIAAN

UP

UP TUNAI

60%
UP KKP BRI

40%

Keperluan
Operasional

Perjalanan
Dinas
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STRUKTUR KKP BRI

KKP 1 KKP 2 KKP 3

KKP ACCOUNT

. Setiap Satker dapat memiliki beberapa KKP Account sesuai dengan tujuan penggunaan
dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dengan Bank BRI.

. Setiap KKP Account dapat terdiri dari beberapa KKP sesuai penunjukkan Satker.

. Plafond (Credit Line) terletak pada level KKP account. Namun, limit KKP dibawahnya
saling independen satu sama lain.

. Limit keseluruhan KKP tidak dapat melebihi Credit Line KKP Account.

. Satker dapat memiliki satu (1) atau dua (2) jenis KKP BRI dari satu (1) Bank Penerbit KKP
BRI.

. Jumlah kepemilikan KKP BRI disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan
persetujuan besaran UP KKP BRI.

. Pemegang KKP BRI dan/atau Administrator KKP BRI adalah pejabat/pegawai Satker yang
berstatus:

o Pejabat Negara;

o Aparatur Sipil Negara

o Prajurit Tentara Nasional Indonesia; atau

o Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai Satker, KPA dapat menetapkan
pegawai lainnya sebagai pemegang KKP BRI dan Administrator KKP BRI sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

STRUKTUR KKP BRI
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CIRI - CIRI FISIK KKP BRI

1. Chip

Chip merupakan bagian dari Kartu Kredit yang menyimpan data kartu yang bersifat rahasia yang berisikan

data kartu atau kode informasi untuk proses perijinan/otorisasi pada saat bertansaksi. Semua Kartu Kredit

BRI dilengkapi dengan chip untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi.

2. Nomor KKP BRI

Nomor Kartu terdiri atas 16 (enam belas) angka dan dicetak dengan huruf yang timbul

3. Tahun awal pembuatan kartu

Tahun awal pembukaan kartu kredit

4. Masa berlaku kartu

Masa berlaku kartu sampai dengan bulan dan tahun yang tertera pada kartu, kecuali telah dibatalkan

atau ditutup sebelumnya oleh Pemegang Kartu.

1. Pita Magnetik Stripe

Pita hitam yang tercetak/melekat pada kartu yang berisikan data kartu atau kode informasi yang bersifat

rahasia . Jangan biarkan kasir atau siapapun menggesek bagian pita ini di mesin magnetic stripe card reader

atau sejenisnya.

2. Kolom Tanda Tangan

Kolom tanda tangan merupakan kolom yang digunakan untuk tanda tangan Pemegang Kartu. Ketika

menerima Kartu Kredit, maka Pemegang Kartu harus langsung membubuhkan tanda tangan pada kolom ini.

Untuk transaksi di merchant – merchant di negara – negara tertentu, kasir akan mencocokkan tanda tangan

yang tertera pada kartu dengan sales draft.

3. Logo BRI

Logo Bank BRI sebagai penerbit KKP BRI
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PENGAJUAN KKP BRI

SATKER

. Penandatanganan Perjanjian Kerja
Sama (PKS) dengan Kantor Cabang
BRI Booking Office / Unit Kerja BRI
Kantor Pusat

. KPA menyampaikan surat
permohonan penerbitan KKP BRI
kepada Unit Kerja Pemrakarsa beserta
dengan lampiran dokumen
pendukung:
o Surat Permohonan
o Surat Referensi
o Formulir Aplikasi KKP
o Copy KTP Pemegang Kartu
o Copy NPWP Pemegang Kartu
o Copy Surat Keputusan KPA
o Copy Surat Besaran UP dari KPPN

BANK BRI

. Penandatanganan Perjanjian Kerja
Sama (PKS) dengan Satker

. Menerima dan memverifikasi
dokumen pengajuan KKP dari Satker

. Memproses putusan limit KKP sesuai
ketentuan yang berlaku di BRI

. Memproses penerbitan dan
pencetakan kartu KKP BRI

. Mengirimkan KKP BRI yang telah
dicetak ke alamat Satker

1. Bank BRI dapat menerbitkan KKP untuk Satker yang memiliki
rekening Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP) di Bank BRI.

2. Bank BRI dapat menerbitkan KKP BRI untuk Satker, apabila telah
dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Induk antara
Kantor Pusat BRI dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
lanjutan antara unit kerja Bank BRI dengan Satker.

3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Satker
dilakukan antara KPA Satker dengan Pejabat Bank BRI yang
berwenang.

4. Peruntukan penggunaan KKP BRI harus tertulis dalam Perjanjian
Kerja Sama (PKS) yang disepakati dan ditandatangani oleh pihak BRI
dan Satker. Apabila terjadi penggunaan KKP BRI diluar peruntukkan
yang disepakati di PKS, maka sepenuhnya menjadi beban Satker.

5. Besarnya prosentase UP KKP BRI Satker, mengikuti Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku dan perubahannya.

6. KKP Credit Line (Plafond) yang dapat diberikan yaitu ! Rp.40% dari
uang persediaan (UP) yang ada di DIPA Satker.

7. KKP BRI dapat didelegasikan kepada Pegawai yang ditunjuk oleh
Pejabat Satker yang bewenang dan tertuang dalam surat Referensi
serta memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

8. Masing masing Kartu Kredit dapat memiliki limit Kartu Kredit
sesuai dengan kesepakatan yang tertulis di Perjanjian
Kerjasama (PKS) dan jika ditotal tidak melebihi KKP Credit
Line (Plafond) Satker.

9. Persyaratan utama pemegang KKP BRI

a. Minimal usia 21 tahun atau sudah menikah

b. Mengisi formulir pembukaan aplikasi KKP BRI dilengkapi
dengan persyaratan dokumen lainnya

10. Dokumen permohonan KKP BRI

a. Surat permohonan sesuai format yang terlampir dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku

b. Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) dari Unit
Kerja/Divisi Pengelola Account di BRI

c. Surat Referensi sesuai format yang terlampir dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku

d. Formulir Aplikasi Pemegang KKP BRI

e. Foto copy KTP pemegang KKP BRI

f. Foto copy NPWP pemegang KKP BRI

g. Foto copy Surat Persetujuan Besaran Uang Persediaan
(UP) dari KPPN

h. Foto copy Surat Keputusan Penunjukkan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)
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AKTIVASI KARTU

KKP BRI dikirimkan ke Pemegang Kartu dikirimkan dalam keadaan belum aktif.1

5

3

2

4

Permintaan Aktivasi hanya dapat dilakukan Administrator KKP BRI dengan menghubungi
Contact BRI Corporate 021 5751234 melalui nomor Handphone atau nomor telepon kantor
yang terdaftar di BRI Card Center

Petugas Contact BRI Corporate akan melakukan verifikasi data dengan menanyakan beberapa
informasi untuk meyakini bahwa orang yang mengaktifkan kartu adalah Administrator KKP BRI.

Jika jawaban yang disebutkan oleh Administrator KKP BRI sesuai, maka petugas Contact BRI
Corporate dapat mengaktivasi kartu tersebut.

Petugas Contact BRI Corporate akan menginformasikan kepada Administrator KKP BRI bahwa
proses aktivasi kartu telah sukses dan akan dilanjutkan dengan proses pembentukan PIN.
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PENGIRIMAN PIN MELALUI SMS
Administrator KKP BRI menghubungi Contact BRI Corporate 021 5751234
melalui nomor Handphone atau nomor telepon kantor yang terdaftar di BRI
Card Center

1

5

3

2

4

Petugas Contact BRI Corporate akan melakukan verifikasi data dengan
menanyakan beberapa informasi untuk meyakini bahwa orang yang
mengajukan PIN baru adalah Administrator KKP BRI.

Jika jawaban yang disebutkan oleh Administrator KKP BRI sesuai maka
petugas Contact BRI Corporate akan memproses pengajuan PIN baru

PIN KKP akan dikirimkan dalam bentuk SMS ke nomor handphone
Administrator KKP BRI yang terdaftar di BRI Card Center

Setelah menerima PIN sementara, segera lakukan perubahan PIN di ATM
BRI terdekat untuk keamanan dan kenyamanan transaksi



PENGIRIMAN PIN MELALUI EMAIL

Administrator KKP BRI menghubungi Contact BRI
Corporate 021 5751234 melalui nomor
Handphone atau nomor telepon kantor yang
terdaftar di BRI Card Center

1

5

3

2

4

Petugas Contact BRI Corporate akan melakukan
verifikasi data dengan menanyakan beberapa
informasi untuk meyakini bahwa orang yang
mengajukan PIN baru adalah Administrator KKP
BRI.

Jika jawaban yang disebutkan oleh Administrator
KKP BRI sesuai maka petugas Contact BRI
Corporate akan memproses pengajuan PIN baru

PIN KKP akan dikirimkan ke alamat email
Administrator KKP BRI yang terdaftar di BRI Card
Center. PIN KKP dikirimkan dalam bentuk file
yang terproteksi dengan password

Setelah menerima PIN sementara, segera lakukan
perubahan PIN di ATM BRI terdekat untuk
keamanan dan kenyamanan transaksi

PengirimanPIN melalui Email
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PENGGUNAAN KKP BRI

1.Penggunaan Chip
KKP BRI dilengkapi Chip dan PIN (Personal
Identification Number) untuk keamanan dan
kenyamananAnda dalambertransaksidimesinEDC

2.Transaksi Pembayaran
Insert kartu di mesin EDC, input nominal
transaksi dan PIN (atau tanda tangan jika
transaksi dilakukan di luar negeri).

4.Faktur Belanja (Menggunakan EDC)
Bila Faktur belanja menggunakan EDC (Electronic Data
Capture), Kartu hanya perlu dimasukkan ke dalam slot
chip yangadadi mesin EDC.
. NamaTempatdimana dilakukan transaksi
. Namadan NomorPemegangKartu
. Tanggaldan waktu saat terjadi transaksi
. Nilai transaksi
. Total transaksi yang ditagihkan

3.Hati – Hati dengan Swipe Kartu
KKP BRI dilengkapi dengan Chip sehingga kartu tidak
perlu digesek (swipe) di mesin EDC. Demi keamanan
data – data Anda, jangan biarkan kasir atau siapapun
melakukan gesek(swipe) kartuAnda.

5. Pantau Pembelian
Anda dapat memantau transaksi KKP BRI Anda melalui
Lembar tagihan elektronik yang dikirimkan ke alamat
email Administrator KKP BRI setiap tanggal cetak tagih.
Lembar tagihan hanya dikirimkan apabila Anda
bertransaksi dan masih memiliki tagihan

Transaksi Pembelian di Merchant Offline dengan Mesin EDC
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TRANSAKSI QRIS

Kartu Kredit BRI KKP yang telah teregistrasi di aplikasi
BRImo PIC Satker dapat digunakan untuk bertransaksi
di merchant – merchant QRIS
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TRANSAKSI QRIS
Fitur Inquiry, Aktivasi dan Registrasi dapat digunakan untuk memberikan informasi kartu kredit, aktivasi kartu kredit dan
registrasi finansial diaplikasi BRIMO.

Akses menu kartu kredit
melalui aplikasi BRIMO

List kartu kredit akan
muncul otomatis tanpa
perlu dilakukan
penambahan kartu kredit
manual ke dalam aplikasi
BRIMO.

Setelah memilih salah
satu kartu dari list kartu
kredit, maka akan muncul
data kartu kredit sbb:
! No kartu kredit

masking
! Nama pemegang

kartu kredit
! Tipe kartu kredit
! Limit kartu kredit
! Saldo pemakaian

kartu kredit

Syarat dan ketentuan
setelah menekan menu
aktivasi dan kartu.
Menu aktivasi dapat
digunakan untuk aktivasi
kartu dan registrasi kartu
kredit untuk kegiatan
transaksional kartu kredit
di dalam aplikasi BRIMO.

Tekan “setuju” untuk
menyetujui syarat dan
ketentuan yang berlaku.

Verifikasi data untuk
aktivasi dan registrasi
kartu kredit.

Setelah data berhasil di
validasi, maka akan
dikirim kode OTP ke no
HP yang terdaftar
disistem kartu kredit.

Setelah kode OTP yang
diinput benar, maka akan
muncul notifikasi aktivasi
dan registrasi finasnsial
berhasil.



13Ketentuan dan Persyaratan Kartu Kredit Pemerintah

TRANSAKSI QRIS
Fitur Kartu Kredit sebagai Sumber Dana Transaksi QRIS melalui aplikasi BRIMO

Scan QR menggunakan
Fitur QRIS melalui
aplikasi BRIMO

Tekan sumber dana
pembayaran

Pilih kartu kredit yang
akan digunakan sebagai
sumber pembayaran.

Masukan nominal
pembayaran

Konfirmasi pembayaran
QRIS

Masukan PIN BRIMO Notifikasi transaksi
berhasil jika PIN yang di
masukan benar.
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PENGGUNAAN KKP BRI
Transaksi di Marketplace DigiPay BRI

16

Merupakan platform transaksi hasil kerjasama antara
Kemenkeu RI & BRI yang di design khusus untuk
mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa
kantor satuan kerja pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan operasional kantor sehari hari dengan max
per trx dibawah Rp.50.000.000. Platform ini dapat
diakses di www.digipay002.id

Platform digital yang akan menjadi solusi bagi Kemenkeu RI dalam
monitoring aliran dana pengadaan barang dan jasa satker – satker
pemerintah ke vendor & menciptakan ekosistem transaksi yg akuntable!

Kartu Kredit Pemerintah merupakan salah satu metode
pembayaran atas pembelian barang dari Satker /
Kantor pemerintah kepada Vendor melalui Platform
Digipay002

SATKER
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PENGGUNAAN KKP BRI

Transaksi di Marketplace DigiPay BRI

Pemesanan
Barang dan Jasa

Cek Kondisi Barang
Konfirmasi penerimaan 
barang

Menerima Pesanan
Melakukan Pengiriman

Review Pesanan dan 
Pembebanan Anggaran

Pembayaran VA dan
Pajak di CMS

Pemesan

PPK

Pengadaan

Penyedia
Barang / Jasa

Penerima barang

Bendahara

Pemilihan metode 
pembayaran 
(KKP & VA)
Negosiasi Harga
Vendor Management

USER LEVEL
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PENGGUNAAN KKP BRI
Transaksi di Marketplace DigiPay BRI

PENGAJUAN AKSES AKUN DIGIPAY

Seluruh pengajuan dan pembuatan user
Digipay002 telah diserahkan
sepenuhnya untuk menjadi kewenangan
dan tanggung jawab pihak pemerintah
(Kementrian Keuangan RI) beserta
jajaran dibawahnya (termasuk
persyaratan dan aturan registerasi).

Adapun untuk mekanisme pembuatan
user sesuai dengan hirarki yang ada
yakni Admin PKN Admin KPPN
Admin Satker

SATKERKPPN

ADMIN KPPN

ADMIN 
SATKER A

PEMESAN

PPK

PEJABAT 
PENGADAAN

PENERIMA 
BARANG

BENDAHARA

ADMIN 
SATKER B

ADMIN 
SATKER C

ADMIN PKN
KEMENKEU

SUPER ADMIN

User Operasional
Digipay di Satker

Create 
User

Create 
User

Create 
User

Create 
User
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PENGGUNAAN KKP BRI
Transaksi di Marketplace DigiPay BRI

Menu ini digunakan oleh User Pejabat Pengadaan Satker untuk mendaftarkan KKP yang dapat digunakan untuk pembayaran. Berikut langkah langkah yang 
harus dilakukan pejabat pengadaan untuk mendaftarkan KKP: 

i. Pejabat pengadaan masuk ke menu Daftar KKP 
ii. Klik ikon “tambah data” (+) untuk masuk ke form register KKP

REGISTER KKP
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PENGGUNAAN KKP BRI
Transaksi di Marketplace DigiPay BRI

iii. Isi semua field di form register KKP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menambah KKP baru:
Pastikan No. Kartu KKP dan Exp Date sudah sesuai

iv. Setelah semua data diisi dengan benar, selanjutnya klik Simpan untuk menyimpan data KKP baru

REGISTER KKP
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PENGGUNAAN KKP BRI

Transaksi di Marketplace DigiPay BRI

Pejabat pengadaan juga dapat melakukan perubahan data pada KKP yang sudah ditambahkan, dengan cara: 
i. Cari KKP yang akan diubah
ii. Klik Aksi – Ubah Data untuk masuk ke form edit atau Klik Aksi – Hapus untuk menghapus informasi dan Data KKP

PERUBAHAN DATA KKP
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PENGGUNAAN KKP BRI
Transaksi di Marketplace DigiPay BRI

iv. Apabila memilih aksi Ubah Data, maka perubahan data dan klik Simpan Perubahan (Data yang dapat di ubah hanya Nama, alamat dan No.Handphone)

PERUBAHAN DATA KKP
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PENGGUNAAN KKP BRI
Transaksi di Marketplace DigiPay BRI FLOW TRANSAKSI

PENERIMA 
BARANG

Melakukan Aproval
atas penerimaan

barang

Proses KKP
By sistem

D : Plafond KKP ( Nilai
bersih Exclude Pajak)
K : Rekening Vendor

Limit tidak cukup
(Trx Tertunda)

Limit KKP cukup
(Trx Sukses)

Masuk ke daftar
pembayaran Collective 
melalui Virtual Account

PEJABAT 
PENGADAAN

Memilih Metode
Pembayaran KKP

Vendor Melakukan
Pengiriman Barang

Notes :
Adapun trigger pembayaran KKP adalah
1. Action terima barang oleh User Penerima Barang
2. Telah masuk jatuh tempo pembayaran (yang di

setting oleh user pejabat pengadaan saat order)
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PENGGUNAAN KKP BRI
Transaksi di Marketplace DigiPay BRI

Pemilihan metode pembayaran dilakukan pada User Pejabat Pengadaan, saat melakukan persetujuan Order.

PILIHAN PEMBAYARAN DENGAN KKP BRI

Setelah memilih metode pembayaran KKP, Pejabat Pengadaan dapat memilih
KKP yang akan digunakan (jika lebih dari 1), dan menentukan jatuh tempo
pembayaran atas order barang yang dilakukan

Setelah menentukan memilih KKP dan tanggal jatuh tempo pembayaran, pejabat
pengadaan dapat klik tombol “Setuju”
Pembayaran barang yang bersumber dari KKP akan otomatis terbuku saat tanggal
jatuh tempo pembayaran dan telah dilakukan action terima barang oleh 
User Penerima Barang
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INFORMASI LEMBAR TAGIHAN

Transaction Details
Informasi di lembar tagihan yang menampilkan detil

transaksi selama 1 siklus tagihan

1. Lembar Tagihan (Billing Statement) merupakan lembar tagihan yang berisi informasi saldo terhutang
Pemegang Kartu atas pemakaian KKP BRI.

2. Billing statement berfungsi sebagai alat kontrol bagi Administrator atau pemegang kartu atas transaksi
yang telah dilakukan.

3. Billing statement dapat berupa billing statement yang dicetak (hardcopy) dan atau e statement
(softcopy) melalui email Pemegang Kartu dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum
tanggal jatuh tempo pembayaran (due date).

4. Khusus KKP BRI, Billing Statement yang dicetak (hardcopy) tidak dikenakan biaya.

5. Billing statement diterbitkan sesuai dengan billing cycle masing masing kartu yang berisi dalam satu
periode tagihan.

6. Billing Statement Hardcopy dikirimkan ke alamat Satker

7. Billing Statement Softcopy (E Statement) dikirimkan ke alamat email Administrator Kartu KKP BRI (KKP).

8. Billing yang ditagihkan kepada Satker merupakan billing konsolidasi. Namun, apabila ada KKP BRI (KKP)
yang dipegang oleh Pemegang Kartu, dengan saldo kredit, tidak akan dihitung sebagai faktor
pengurang di total billing tagihan.
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INFORMASI PEMBAYARAN TAGIHAN

! Setiap bulan Bank BRI akan mengirimkan lembar penagihan (Billing Statement) kepada Satker maupun
pemegang kartu melaui administrator kartu.

! Pembayaran atas setiap tagihan ditatakerjakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menggunakan:

Layanan Perbankan Secara Elektronik; dan
Cek/bilyet giro

! Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada berupa:
Internet Banking BRI / Aplikasi BRImo melalui menu pembayaran kartu kredit
Kartu Debit BRI dengan menu pembayaran kartu kredit yang terdapat di ATM BRI / ATM Merah Putih
Aplikasi Cash Management System (CMS) BRI
Channel elektronik bank lain melalui Menu Transfer dengan meninput kode bank BRI dan nomor
kartu kredit sebagai rekening tujuan transfer
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JATUH TEMPO PEMBAYARAN

Ilustrasi Tanggal Penagihan dan Tanggal Jatuh Tempo KKP BRI

1. Tanggal cetak penagihan KKP BRI adalah setiap tanggal 2
2. Tanggal jatuh tempo pembayaran adalah 25 hari sejak cetak tanggal penagihan

Tgl 27 Mei
Jatuh Tempo Tagihan untuk transaksi

periode 3 Februari – 2 Maret

25 hari

55 hari

Tgl 3 April

Tgl 2 Mei
Cut off tagihan untuk

transaksi periode
3 Februari – 2 Maret

Tgl 5 April
Transaksi ke 1

Tgl 5 April
Transaksi ke 2

Tgl 1 Mei
Transaksi ke 3
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PERUBAHAN LIMIT
1. Perubahan limit KKP BRI dapat diajukan oleh Satker dengan tetap mengacu pada KKP Credit Line yang diberikan kepada Satker tersebut dan diputus sesuai dengan kebijakan

yang berlaku di Bank BRI.

2. Syarat Satker untuk dapat mengajukan perubahan limit permanen dan sementara adalah sebagai berikut :

a. Kartu Kredit dalam kolektibilitas lancar.
b. Kartu dalam status aktif dan terdapat pemakaian
c. Besarnya kenaikan limit tetap memperhatikan risiko kredit dan repayment capacity.

3. Permohonan perubahan Limit Sementara/Permanent hanya dapat dilakukan oleh Administrator KKP BRI (KKP) dengan menghubungi Contact BRI Corporate.

4. Informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan perubahan limit, antara lain:

a. Perubahan Limit Permanen (Increase Limit Permanent)

1) Nilai Peningkatan/Penurunan Limit
2) Periode permanen perubahan limit tersebut
3) Nomor KKP BRI yang akan dirubah limitnya
4) Nama Pemegang KKP BRI yang akan dirubah limitnya
5) Lampiran dokumen permohonan perubahan limit permanen:

a) Foto copy Surat perubahan Uang Persediaan dari Kanwil DJPB
b) surat persetujuan permohonan peningkatan limit permanen dari KPA.

b. Perubahan Limit Sementara (Increase Limit Temporary)

1) Nilai perubahan batasan belanja (limit) KKP BRI (semula menjadi)
2) Periode kenaikan batasan belanja (limit) KKP BRI (mulai berakhir)
3) Nomor KKP BRI yang akan dirubah limitnya
4) Nama Pemegang KKP BRI yang akan dirubah limitnya
5) Lampiran dokumen permohonan perubahan limit sementara

a) Surat persetujuan perubahan limit KKP BRI dari KPA Satker
b) Foto copy Surat persetujuan Tambahan Uang Persediaan Satker dari KPPN

5. Perubahan limit sementara berlaku selama maksimal 3 (tiga) bulan.

6. Jika permintaan peningkatan limit sementara melebihi KKP Credit Line (plafond), maka Bank BRI akan melakukan analisis kembali terhadap permohonan tersebut

7. Bank BRI berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan perubahan limit KKP BRI yang diajukan oleh Satker
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PERUBAHAN DATA

1. Perubahan data – data kartu yang wajib diinformasikan kepada BRI, antara lain:

a. Perubahan nama administrator/pemegang kartu
b. Perubahan data alamat rumah/kantor/pengiriman tagihan
c. Perubahan alamat email/nomor handphone
d. Alamat Email
e. Nomor Handphone
f. Perubahan Uang Persediaan (UP) Satker
g. Perubahan Satker

2. Permohonan perubahan data hanya dapat dilakukan oleh Administrator KKP BRI (KKP) dengan menghubungi Contact BRI
Corporate.

3. Dokumen pendukung yang wajib dikirimkan Administrator KKP BRI ke Contact BRI Corporate untuk melakukan pengkinian
dan/atau perubahan data terkait KKP BRI adalah Surat permohonan perubahan data dari Satker dan ditandatangani oleh
KPA

4. Petugas Contact BRI Corporate akan melakukan verifikasi data dengan menanyakan beberapa informasi untuk meyakini
bahwa orang yang mengajukan perubahan data kartu adalah Administrator KKP BRI.

5. Jika jawaban yang disebutkan oleh Administrator KKP BRI sesuai, maka petugas Contact BRI Corporate akan meneruskan
permohonan perubahan data tersebut ke Unit Kerja BRI terkait

6. KKP BRI tidak melekat pada Jabatan (ex officio) sehingga apabila terdapat mutasi dari pemegang KKP BRI, maka harus
segera dilaporkan kepada Bank BRI dan dilakukan penutupan kartu.

7. Setiap perubahan penunjukkan pemilik kartu, harus dilakukan secara tertulis dan tertuang dalam pembaharuan Perjanjian
Kerja Sama (PKS). Bank BRI akan menutup kartu lama dan menerbitkan KKP BRI untuk pegawai baru yang ditunjuk, adapun
tagihan yang timbul dari penggunaan kartu pegawai yang lama sepenuhnya menjadi tanggung jawab Satker.

Demi keamanan dan 
kenyamanan transaksi, 

pastikan Administrator KKP 
BRI Satker Anda

menghubungi Contact BRI 
setiap kali ada perubahan

data – data kartu
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PELAPORAN KARTU HILANG/RUSAK

1. Apabila kartu hilang atau rusak (misalnya : patah, pita magnetik terkelupas)

maka Administrator KKP BRI di Satker Anda atau pemegang kartu wajib

melaporkan kehilangan atau kerusakan tersebut ke Contact BRI Corporate

(021) 575 1234 untuk dilakukan pemblokiran atau penggantian kartu. Hal ini

bertujuan untuk meminimalkan tindak fraud atau penyalahgunaan kartu oleh

pihak yang tidak berwenang.

2. Apabila terjadi kerugian atau transaksi yang terjadi sebelum pelaporan kartu

hilang/rusak maka akan menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
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PENUTUPAN KARTU
Penutupan KKP BRI dapat dilakukan berdasarkan pengajuan/permohonan pemegang kartu (voluntary close card) maupun dilakukan oleh
pihak Bank (unvoluntary close card) dengan kriteria tertentu.

1. Penutupan Kartu atas Permohonan Administrator KKP (Voluntary Close Card)
Ketentuan penutupan kartu atas permohonan Pemegang Kartu (voluntary close card) antara lain:

a. Administrator KKP BRI mengajukan permohonan penutupan kartu ke Contact BRI Corporate
b. Administrator KKP BRI menyertakan permohonan secara tertulis baik melalui surat, faksimili, maupun melalui email dengan

ditandatangani oleh KPA.
c. Administrator KKP BRI harus melunasi seluruh kewajiban atau tagihan baik pokok, bunga, biaya, denda, dan lain yang masih

ada.
d. KKP BRI akan diblokir setelah menerima permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas dari Administrator KKP BRI.
e. Penutupan KKP BRI dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak :

1) Tanggal diterimanya permohonan dan KKP BRI tidak memiliki kewajiban.
2) Tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban Pemegang KKP BRI apabila masih memiliki kewajiban kepada

Bank.

2. Penutupan Kartu Kredit atas Inisiasi Bank / (Unvoluntary Closed Card)
Ketentuan penutupan kartu atas inisiasi bank / (unvoluntary close card), antara lain:

a. KKP BRI belum aktif/non aktif lebih dari 12 bulan sejak tanggal open date dan/atau transfer date (reviewable) berdasarkan
analisa Divisi Kartu Kredit

b. Outstanding balance sebesar Rp.0, (nol rupiah)
c. Sebelum dilakukan penutupan kartu dilakukan pemberitahuan informasi terlebih dahulu kepada Administrator KKP BRI

melalui media SMS Blast maksimal H 1 hari kerja.
d. Informasi penutupan kartu dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik akan dikirimkan kepada Administrator/Pemegang

Kartu Kredit setelah dilakukan penutupan fasilitas Kartu Kredit
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BIAYA-BIAYA 
1. KKP BRI dibebaskan dari:

a. biaya keanggotaan (membership),

b. biaya pembayaran tagihan melalui ATM dan E banking

c. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit)

d. biaya penggantian KKP BRI yang hilang/dicuri atau rusak

e. biaya penggantian PIN

f. biaya copy billing statement

g. biaya pencetakan tambahan lembar tagihan

h. biaya keterlambatan pembayaran

i. biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan

j. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang bekerjasama dengan KKP BRI

2. Biaya materai dibebankan kepada Satker pemegang KKP BRI. Pajak pajak yang timbul sehubungan
dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh masing masing pihak sesuai dengan ketentuan
perundangan undangan yang berlaku.
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SYARAT DAN KETENTUAN LAINNYA
Penggunaan Kartu
Kartu tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh orang yang namanya tercetak di atas kartu (disebut sebagai
“pemegang kartu”). Segala akibat yang timbul karena kelalaian atau atas penggunaan atau penyalahgunaan kartu kredit oleh
orang lain dengan atau tanpa izin dari pemegang kartu menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang kartu.

Masa Berlaku Kartu
Kartu berlaku sampai dengan tanggal terakhir di bulan dan tahun yang tertera pada kartu. Kecuali telah dibatalkan atau ditutup
sebelumnya oleh Bank BRI atau atas permintaan pemegang Kartu.

Kartu yang sudah berakhir masa berlakunya harus segera dimusnahkan oleh pemegang kartu untuk mencegah penyalahgunaan
kartu oleh orang yang tidak berhak.
Bank berhak untuk memperpanjang masa berlakunya kartu apabila tidak terjadi tunggakan atau tidak ada penutupan kartu

Transaksi Kartu
Transaksi ditagihkan dalam mata uang Rupiah, terhadap transaksi dengan valuta asing akan dikonversikan ke dalam Rupiah
sesuai nilai tukar Bank BRI pada saat transaksi dibukukan.
Transaksi yang ditagihkan adalah sebesar jumlah yang tercantum pada sales draft yang ditagihkan oleh merchant dan
pemegang kartu dianggap telah menyetujui transaksi yang ditagihkan melalui billing statement apabila tidak ada sanggahan
sampai dengan 15 hari terhitung sejak billing statement diterima.
Bank BRI berhak membatasi pemakaian kredit atau menolak transaksi baik untuk sementara atau selamanya.
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SYARAT DAN KETENTUAN LAINNYA

Pembayaran Tagihan
Bank BRI akan menerbitkan dan mengirimkan lembar penagihan ke alamat pemegang kartu utama. Pemakaian kartu tambahan akan
menjadi tanggung jawab pemegang kartu utama dan ditagihkan bersama sama dalam lembar penagihan kartu utama.
Pemegang kartu wajib melakukan pembayaran secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Bank BRI. Bila
pembayaran dilakukan setelah lewat tanggal jatuh tempo, atau bila jumlah pembayaran kurang dari pembayaran minimum, maka Bank
BRI berhak melakukan pemblokiran kartu.
Apabila kartu ingin ditutup, maka seluruh tagihan harus dilunasi terlebih dahulu.
Pembayaran tagihan berlaku efektif setelah tercatat pada pembukuan Bank BRI
Apabila pemegang kartu dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu, Bank BRI berhak untuk
memblokir kartu, medebet / mencairkan rekening tabungan pemegang kartu yang ada di Bank BRI.
Bank BRI setiap saat berhak untuk memberikan kuasa kepada pihak ketiga maupun untuk dan atas nama Bank BRI melakukan proses
penagihan kartu kredit, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku.
Bank BRI berhak membebankan rekening pemegang kartu kredit dari semua biaya penagihan termasuk biaya pengacara, biaya
pengadilan dan biaya agen (apabila Bank BRI menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan tagihan dari pemegang kartu).
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SYARAT DAN KETENTUAN LAINNYA
Kolektibilitas Pembayaran

Kolektibilitas “Lancar”, tidak ada keterlambatan dalam pembayaran kartu.
Kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus”, keterlambatan pembayaran antara 1 – 90 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam
kondisi ini Bank BRI berhak melakukan pemblokiran sementara sehingga kartu tidak dapat digunakan sampai dilakukannya
pembayaran minimal sebesar pembayaran minimum.
Kolektibilitas “kurang lancar” keterlambatan pembayaran kartu antara 91 – 120 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam
kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan kartu tidak dapat dipergunakan kembali.
Kolektibilitas “Diragukan”, keterlambatan pembayaran kartu antara 121 – 180 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam
kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.
Kolektibilitas “Macet”, keterlambatan pembayaran kartu 180 hari lebih setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan
terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Pernyataan & Jaminan
Dengan menandatangani aplikasi permohonan kartu dan atau menerima kartu dan atau menandatangani kartu dan atau menggunakan
kartu, pemegang kartu dengan ini menyatakan, membaca, mengerti, dan setuju untuk tunduk dan terikat pada syarat syarat ketentuan
umum menjadi pemegang kartu kredit BRI termasuk perubahan penambahan dan pembaharuan yang ditetapkan dikemudian hari oleh
Bank. Bank tidak bertanggungjawab atas segala persoalan yang timbul karena barang yang dibeli dan dibayar dengan mengunakan Kartu
Kredit BRI, dan pemegang kartu tetap berkewajiban untuk melunasi tagihan atas transaksi tersebut.
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SYARAT DAN KETENTUAN LAINNYA
Kerahasiaan
! Apabila ada pihak ketiga (penjamin) yang menjamin pembayaran tagihan atas pemakaian kartu oleh pemegang kartu maka dengan ini

pemegang kartu memberi kuasa kepada Bank untuk memberikan data keuangan/dokumen/informasi lain yang berhubungan dengan
kartu kepada penjamin, dan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena alasan apapun, sebagai yang
dimaksud dalam pasal 1813 kitab UU Hukum Perdata.

! Pemegang kartu dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan/gugatan/klaim/ apapun dan dari siapapun berkaitan dengan
kerahasiaan data/dokumen yang diberikan oleh Bank kepada pihak lain.

Domisili
Hal hal berkaitan dengan syarat dan ketentuan ini dan segala akibatnya, bank dan pemegang kartu memilih domisili hukum yang tetap di
kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak Bank untuk memohon pelaksanaan /
eksekusi dan atau mengajukan gugatan hukum terhadap pemegang kartu melalui pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia

Biaya Materai
Pemegang kartu akan dibebankan biaya materai untuk setiap lembar tagihan sesuai ketentuan yang berlaku
! Untuk tagihan sampai dengan Rp 5.000.000, tidak dibebankan biaya materai
! Untuk tagihan di atas Rp 5.000.000, dibebankan biaya materai Rp 10.000,
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SYARAT DAN KETENTUAN LAINNYA
Saldo Terhutang
Adalah saldo terhutang pada saat tanggal penagihan yang mencakup saldo terhutang bulan lalu ditambah transaksi sampai dengan
tanggal penagihan, biaya biaya, bunga dan koreksi dikurangi pembayaran.

Tanggal Penagihan
Adalah tanggal ditagihnya transaksi transaksi dan saldo terhutang lainnya. Tanggal ini setiap bulannya akan jatuh pada tanggal yang sama.

Tanggal Jatuh Tempo
Adalah tanggal batas akhir pembayaran atas Saldo Terhutang yang sudah harus diterima oleh Bank yaitu 25 (dua puluh lima) hari sejak
tanggal penagihan. Pembayaran minimum harus dilunasi setiap bulan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo walaupun Anda belum
menerima lembar penagihan. Pembayaran yang diterima setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan biaya keterlambatan. Karena
diperlukan waktu beberapa hari pembayaran Anda, maka pastikan Anda melakukan pembayaran setelah tanggal penagihan atau sebelum
tanggal jatuh tempo tiba.

Cash Advance
KKP BRI tidak dapat digunakan untuk fasilitas Cash Advance
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SYARAT DAN KETENTUAN LAINNYA
Kelebihan Bayar / Saldo Kredit

1. Pemegang KKP BRI dilarang dengan sengaja melakukan kelebihan bayar (over payment) yang dapat bertujuan untuk sarana pencucian uang/pendanaan teroris/ atau hal lainnya yang
bertentangan dengan ketentuan dan hukum.

2. Apabila terdapat kelebihan bayar, maka yang berhak melakukan permohonan pengembalian kelebihan bayar tersebut ke Bank yaitu Administrator KKP BRI, dengan mengirimkan
dokumen berupa :

a. Surat permohonan yang menginformasikan:

• Nama satker

• Nama Pemegang kartu dan nomor KKP BRI

• Nominal kelebihan bayar

b. Bukti bukti pembayaran/pemindah bukuan yang sah

c. Nomor rekening BP/BPP dan/atau rekening yang ditunjuk untuk penyetoran kembali.

d. Surat persetujuan PPK

3. Permintaan pengembalian dan/atau penihilan pembayaran Pemegang Kartu bersaldo kredit tersebut dapat dilaporkan ke Contact BRI Corporate untuk dianalisa lebih lanjut oleh Bank
BRI

4. Pengembalian saldo kredit dan atau penihilan kelebihan pembayaran dapat diberikan apabila terjadi kesalahan/kelebihan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan yang berlaku

5. Apabila terbukti, terdapat kelebihan bayar tagihan KKP BRI, maka Bank BRI akan menyetorkan kembali ke rekening Bandahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai
ketentuan yang berlaku
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SYARAT DAN KETENTUAN LAINNYA
Penagihan dan penyelesaian KKP Bermasalah

Penagihan Kartu Kredit dilakukan kepada Administrator KKP BRI apabila ada Satker yang tidak melakukan pembayaran dan telah melewati tanggal jatuh tempo
atau tergolong dalam bucket CPD.

Dalam menjalankan proses penagihan KKP BRI dilakukan oleh tim khusus collection. Metode yang dilakukan dalam penagihan Kartu Kredit, antara lain :

a. Mengirim SMS Reminder dan SMS Blast Program

b. Menghubungi melalui telepon atau media lainnya (email, sms dll)

c. Mengirimkan Collection Letter

d. Mengunjungi Administrator KKP oleh internal BRI (field collector).

e. Mengoptimalkan, memonitor dan mengkoordinasikan penanganan KKP bermasalah dengan Bagian Akuisisi, termasuk didalamnya tindakan penagihan

tunggakan debitur.

f. Apabila terdapat tagihan KKP yang belum dibayarkan Satker paling singkat 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, Divisi Kartu Kredit Bagian

Collection dapat menyampaikan laporan tunggakan tagihan KKP kepada Satker dan ditembuskan ke KPPN. Apabila tunggakan KKP Satker memasuki

bucket 30 DPD, maka Bagian Collection berhak melakukan Blok R pada KKP Satker tersebut. Satker harus menyelesaikan tagihan KKP paling lambat 2

bulan sejak koordinasi dilakukan dengan KPPN.
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CONTACT BRI CORPORATE
Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan nasabah dapat dilakukan Cardholder dengan menghubungi Call
Center BRI. Khusus KKP BRI dapat juga menghubungi nomor telepon (021) 5751234. Pencarian informasi, pengajuan, komplain/pengaduan juga
dapat dilakukan oleh CardholderKKP BRI, diantaranya yaitu:

1. Informasi jumlah tagihan, limit terpakai/tersisa, transaksi pembayaran

2. Informasi pengiriman Kartu.

3. Informasi pengiriman Billing.

4. Permintaan Blokir sementara dan permanent

5. Permintaan pembukaan Blokir Kartu sementara

6. Informasi fitur atau program yang sedang dilaksanakan.

7. Pelaporan kartu hilang atau rusak/penggantian kartu.

8. Sanggahan transaksi Kartu Kredit.

9. Komplain yang terkait dengan penggunaan Kartu Kredit, namun tidak terbatas pada:

a. pengenaan tambahan biaya atas transaksi pembelanjaan (surcharge);

b. penggesekan ganda (double swipe) atas KKP BRI;

c. pencurian data/ informasi KKP BRI secara tidak sah/ilegal oleh peretas (hacker) atau pihak lain .

10. Dan lain lain (diluar permintaan aktivasi, permintaan PIN, peningkatan/penurunan limit dan perubahan data)

11. Pengaduan nasabah terkait dengan KKP BRI akan diproses dan diselesaikan sesuai dengan prosedur penanganan pengaduan nasabah yang
berlaku di Bank BRI

CONTACT BRI CORPORATE
(021) 575 1234
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ISTILAH-ISTILAH
1. Kartu Kredit BRI Private Label adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh BRI yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi

pembelanjaan di merchant merchant EDC BRI dan QRIS.

2. Kartu Kredit Pemerintah untuk selanjutnya disebut KKP merupakam Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank BRI kepada Kementerian/Lembaga
Negara untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBN, yang penggunaanya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) yang berlaku. Dalam hal ini, kewajiban pembayaran pemegang kartu akan dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank BRI kepada merchant sebagai
bank penerbit KKP dan akan ditagihkan kepada Satker. Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban secara sekaligus sebelum tanggal jatuh
tempo.

3. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) BRI adalah BRI Private Label yang diterbitkan oleh Bank BRI kepada Kementerian/Lembaga Negara yang
penggunaanya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.

4. KKP Credit Line (Plafond) merupakan batasan maksimum pinjaman pada KKP Account yang dapat diberikan Bank BRI kepada Satker
Kementerian/Lembaga Negara dalam bentuk KKP BRI yang dapat di generate menjadi beberapa Kartu Kredit.

5. Limit KKP BRI merupakan batas maksimum pinjaman yang dapat diberikan Bank BRI kepada Pemegang KKP BRI sesuai surat referensi dari Satker
Kementerian/Lembaga Negara untuk melakukan transaksi dengan menggunakan KKP BRI.

6. Billing Statement merupakan dokumen penagihan dalam bentuk hardcopy atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit BRI.
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ISTILAH-ISTILAH 
8. E Statement KKP merupakan fasilitas Billing Statement atau tagihan Kartu Kredit BRI yang dikirimkan melalui email Administrator KKP yang sudah

didaftarkan oleh Satker, atas transaksi pemegang kartu yang dilakukan menggunakan KKP BRI.

8. Administrator KKP merupakan pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satker Kementerian Negara/lembaga yang berstatus sebagai Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
pegawai lainnya untuk melakukan tugas tertentu terkait dengan penggunaan KKP BRI BRI berdasarkan penetapan oleh KPA.

9. Pemegang KKP adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satker Kementerian Negara/Lembaga yang berstatus sebagai Pejabat Negara,
Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan
belanja dengan KKP BRI berdasarkan penetapan oleh KPA.

10. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Kementerian Negara/ Lembaga yang ditujukan
kepada Unit Kerja Bank BRI untuk menerbitkan KKP BRI.

11. Kementerian Negara/Lembaga merupakan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara/Lembaga Negara.

12. Satuan Kerja (Satker) adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan

kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
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ISTILAH-ISTILAH 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan
pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

16. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara pada Kantor/Satker Kementerian Negara/ Lembaga.

17. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPb adalah Unit Organisasi lini Kementerian Keuangan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai organisasi dan tatakerja Kementerian Keuangan yang salah satu tugas nya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional sehari hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui mekanisme pembayaran langsung.
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ISTILAH-ISTILAH 
20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya KPPN adalah instansi vertical DPJB yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

21. Block R adalah blok yang digunakan untuk kategori pemegang kartu yang berindikasi alamat, telepon, dan data yang tidak sesuai.
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