
 
 

MEMBUKA PELUANG KEAGENAN 

 

Masih terbuka peluang emas dengan kerjasama menjadi agen atau distributor 

Pressafe Brankas di wilayah Anda. Dapatkan keuntungan dan kemudahan menjadi 

Agen/ Distributor produk kami. Syarat-syaratnya mudah; 

1. Memiliki Badan Usaha dalam bentuk UD, CV atau PT. 

2. Menerima, mengisi formulir dan menandatangani surat perjanjian 

keagenan/distributor. 

3. Membayar cukup 50% dari stok Produk yang diinginkan. 

 

Maka anda akan secara langsung mendapatkan sebagai berikut; 

1. Paket alat pemasaran produk brankas berupa brosur, Katalog, MMT, Rontek 

2. Mendapatkan Website penjualan dengan nama dan kata kunci wilayah anda.  

3. Akan dibantu promosi secara online dari kantor pusat 

4. Produk brankas yang siap dipasarkan d wilayah anda 

5. Anda mendapat jaminan proteksi exclusivitas  produk brankas dari kami 

untuk area atau territory pemasaran anda. 

6. Technical support selama masa kontrak kerjasama berlangsung. 

Mendapatkan pelatihan (training) gratis mengenai "product 

knowledge" dan salesmanship, baik di kantor kami atau kami datang ke 

tempat anda. 

 

KAMI MEMBERIKAN JAMINAN JIKA SELAMA 1 TAHUN STOK PRODUK PRESSAFE 

BRANKAS TIDAK TERJUAL, MAKA KAMI AKAN GANTI 110% 

 

Surat permohonan keagenan/distributor dapat diajukan melalui email: 

info@pressafe.co.id Atau kirimkan langsung ke alamat kami:   

Jl. Pengging-Sawit Km 01, Plumutan,  Salakan, Teras, Boyolali, Jawa, Tengah 



 
 

PENGANTAR  

KEAGENAN PRESSAFE BRANKAS 

 

Kebutuhan brankas sebagai proteksi penyimpanan barang-barang berharga makin 

dirasakan sebagai kebutuhan penting. Dan bukan sembarang brankas yang mampu 

memberikan jaminan keamanan dari resiko kebakaran maupun pembobolan. 

Kami CV. Karya President hadir memberikan jawaban akan tantangan kebutuhan 

keamanan barang-barang berharga dari resiko kebakaran maupun kebobolan.  

Mengingat besarnya area pemasaran pressafe brankas, maka Kami sebagai produsen 

brankas membuka peluang pemasaran dengan membentuk sistem keagenan untuk 

seluruh wilayah di Indonesia. Dengan harapan pressafe brankas mudah didapatkan 

oleh masyarakat luas. 

Ada beberapa cara dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi agen brankas 

kami: 

1. Komitmen dan Mengisi formulir data diri dan juga kesediaan menjadi agen  

2. Mempunyai tempat yang strategis 

3. Melakukan order pertama sesuai paket yang dipilih 

4. Mempunyai team teknis yang nantinya akan di training untuk strategi pemasaran, 

pelayanan seputar operasional, pemakaian brankas dan melakukan teknis 

pengiriman serta service ringan brankas 



 
 

 

Keuntungan yang akan diperoleh untuk agen kami: 

1. Mendapatkan diskon 20 % s/d 30% sesuai kontrak paket keagenan 

2. Mendapatkan pelatihan atau training mengenai Brankas 

3. Akan memperoleh seperangkat alat pemasaran berupa brosur, Katalog, MMT, 

Rontek 

4. Mendapatkan Website penjualan dengan nama dan kata kunci wilayah anda.  

5. Dalam penjualan brankas agen agen dapat menggunakan daftar harga yang kami 

berikan di dalam katalog dengan tanpa menambah harga sendiri. 

6. Agen bisa bebas dalam pemesanan brankas karena Kami tidak memberikan jumlah 

minimal untuk setiap pemesana. 

 

Alasan untuk anda bisa bergabung menjadi agen dari Pressafe Brankas : 

1. Kami memilik komitmen yang pasti dalam mewujudkan usaha ini. 

2. Memiliki tujuan yang pasti dalam pengembangannya 

3. Produk yang bisa dipasarkan luas untuk mencari setiap konsumen brankas di 

seluruh Indonesia 

4. Harga dan kualitas yang mampu bersaing dengan produk import/ kompetitor. 

5. Memilik berbagai tipe dan ukuran brankas yang bisa menjadi pilihan 

6. Produk yang terjamin kualitasnya dan bergaransi 

7. Diproduksi oleh tenaga Ahli yang sudah berpengalaman 



 
 

8. Menyediakan layanan konsumen yang siap membantu untuk konsultasi seputar 

permasalahan brankas. 

9. Memiliki tim teknis yang professional dalam melayani pendistribusian brankas 

10. Menyediakan tim teknisi untuk melayani service selama masa garansi/ purna jual 

Tanggung jawab dan Kewajiban Agen Pressafe Brankas: 

1. Mematuhi segala syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kami pihak 

Produsen 

2. Menjaga Brankas tetap dalam kondisi yang bagus selama di lokasi keagenan 

3. Memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai training yang sudah diberikan 

4. Memasang identitas atau logo Pressafe Brankas saat pengiklanan maupun 

penjualan 

5. Kerugian yang diakibatkan dari kelalaian agen merupakan tanggung jawab agen 

penjualan 

6. Memenuhi target penjualan sesuai dengan kontrak yang sudah desepakati 

bersama 

7. Mempromosikan dan memasarkan produk kepada customer dengan informasi 

yang benar 

8. Bersedia mengikuti pembahasan mengenai pengembangan usaha  

9. Pengiriman brankas kepada konsumen harus sesuai dengan jadwal yang sudah 

disepakati 

 



 
 

Hak Agen Pressafe Brankas: 

1. Agen berhak menerima pelatihan mengenai pengetahuan tentang produk 

pressafe. 

2. Agen berhak mengajukan masukan yang berguna untuk kemajuan usaha 

3. Memperoleh keuntungan tiap penjualan Brankas di wilayah agen 

4. Atas nama  pengelola dapat mengajukan penawaran langsung dengan pihak lain 

untuk proyek pengadaan brankas 

5. Mendapat Up date informasi setiap ada perubahan mengenai produk ataupun 

strategi pejualan. 

6. Apabila Agen sudah melakukan SOP selama 1 tahun dan tidak ada keuntungan, 

maka agen berhak mengembalikan brankas kepada CV. Karya President.  

7. Brankas yang dikembalikan sebagaimana poin no. 6 dengan syarat kondisi 

Brankas dalam kondisi yang baik tanpa ada kerusakan. Dan agen juga berhak 

mendapatkan uangnya kembali dengan jumlah sama seperti saat membeli, 

dengan tetap membayar biaya pengiriman. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SURAT PERJANJIAN KEAGENAN 

PRESSAFE BRANKAS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama : Amiruddin 

Jabatan  : Direktur 

Kantor    : CV. KARYA PRESIDENT 

Alamat : Pengging-Sawit Km 01, Salakan-Teras, Boyolali,  

                      Jawa Tengah 

Dalam hal ini mewakili sekaligus bertindak untuk dan atas nama CV. KARYA 

PRESIDENT yang bertemapat di Boyolali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA 
  

2. Nama  :  …………………………………………………………………………… 

Jabatan  : …………………………………………………………………………… 

Kantor  : …………………………………………………………………………… 

Alamat :   …………………………………………………………………………… 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang selanjutnya 

disebut PIHAK KEDUA. 
  
Pada hari ini  di.................................................................................................................................. 

............................................................................................................... kedua belah pihak telah 

bersepakat untuk membuat Surat Perjanjian keagenan Produk Brankas yang 

diproduksi oleh Cv. Karya President terhitung mulai hari ini ................................................. 

dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini : 

 

Pasal 1 

Pihak Kedua telah setuju bermitra bisnis sebagai Agen Pressafe Brankas dari Pihak 

Pertama di wilayah kabupaten tersebut 

 

 



 
 

Pasal 2 

Pihak Pertama wajib memberikan kepada Pihak Kedua beberapa hal berikut ini 

selama perjanjian kerjasama ini berlaku : 

1. Memberikan wilayah pemasaran seperti tersebut pada pasal satu 

2. Memberikan perlindungan dari Agen lain di wilayah tersebut. 

3. Memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Pihak Kedua dalam 

mengembangkan pemasaran produk tersebut di atas di wilayah yang 

disepakati. 

4. Membantu pihak kedua dalam konsep dan strategi pemasaran produk 

brankas di wilayah tersebut 

5. Menjaga ketersediaan stok dan kualitas produk 

 

Pasal 3 

Pihak Kedua bersedia menjalankan kewajiban sebagai Agen  seperti tersebut di 

bawah ini : 

1. Dengan sunguh-sungguh dan optimal berusaha untuk memasarkan produk 

tersebut di wilayah yang telah disepakati yang ditandai dengan semakin 

berkembang dan lancarnya penjualan seperti yang ditentukan Pihak 

Pertama. 

2. Tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merusak sistem 

pemasaran dan reputasi Pihak Pertama dan produknya. 

3. Tidak melakukan penjualan Pressafe Brankas di luar wilayah yang tersebut di 

atas tanpa ijin dari Pihak Pertama. 

4. Senantiasa menjaga hubungan baik dengan Pihak Pertama. 

 

Pasal 4 

Dalam hal Pihak Kedua ingin berhenti menjadi Agen, maka harus memberitahukan 

terlebih dahulu satu bulan sebelumnya dan membuat surat pengunduran diri resmi 

sebagai Agen di wilayah tersebut, dan harus sudah menyelesaikan segala hal yang 

berhubungan dengan tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.  
 



 
 

Pasal 5 

Pihak Pertama berhak memutuskan kerjasama ini dengan tanpa memberikan ganti 

rugi apapaun kepada Pihak Kedua serta menunjuk pihak lain untuk memasarkan 

produk Pressafe Brankas  diwilayah tersebut apabila : 

1. Pihak Kedua tidak melakukan pembelian produk dari Pihak Pertama selama 

12 bulan berturut-turut atau dinilai sudah tidak mampu menjalankan 

kewajiban sebagai agen. 

2. Pihak Kedua tidak menjalankan hal-hal yang tertulis pada pasal tiga. 

3. Pihak Kedua melakukan tindakan dan kebijakan yang baik secara langsung 

maupun tidak langsung merugikan baik materiil maupun imateriil bagi Pihak 

Pertama dan produknya. 

4. Pihak Kedua mengundurkan diri 

 

Pasal 6 

Jika selama perjanjian kerja sama ini berlangsung terjadi pelanggaran dari pasal-pasal 

yang tersebut di atas, maka masing-masing pihak bersedia menerima sangsi yang 

diberlakukan dan disepakati. Dan jika tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian, 

maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan disepakati dengan etikat yang 

baik. Apabila dalam perjalanannya nanti ada hal hal yang perlu ditambahkan atau 

dikurangkan, maka pihak pertama dan pihak kedua akan melakukan musyawarah. 
  
              PIHAK PERTAMA                                       PIHAK KEDUA 

 
  
  
              ( ……………………… )                            ( ……………………… ) 

 


