
PERJANJIAN KER.IA SAMA

ANTARA P o 1o c o r re e t1i!k r h o k e

BALAI PERMASYARAKATAN KELAS II TANJUNGPINANG

l(EMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WII.AYAH KEPULAUAN RIAU

DENGAN

KEDAI KOPI "POTOCOFFE & MILKSHAKE,

TENTAN6

PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KREATIF

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TANJUNGPINANG

Nomor : W.32.PAS.PAS.8.OT,02,02-?9o

Pada hari lni Selasa tanggal Enam Be as bulan Februarl tahun Dua Ribu Dua Pu uh Satu

A6/A2/2021,) betternpat dl Kota Tanlung Balal Karimun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGENG SUKARJA, SH, M.Hum seaku KepaLa Baai Permasyarakatan kelas I

Tanjungplnang berkedudukan di Kota Tanjungplnang bertindak untuk dan atas nama baial

Permasyarakatan k€as lL Tanjungpinang se anjutnya daam naskah ini dlsebut PIHAK

PERTAMA;

2 OKI RIZKIANTO HADIBROTO. selaku pemil;k Kpdai Kopi "Patocoffe & Milkshake",

Berkedudukan dl Kota Tanjung Bala Karlmun bert ndak untuk dan atas nama Kedai Kopi

"Potocaffe & Milkshoke" kota Tanjung Balai Karimun selanjutnya dalam naskah in disebut

PIHAK KEDUA;

PIHAK I dan PIHAK ll selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai PARA PIHAK.

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud darl perlanjlan kerja sama lni adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

melaksanakan kerja sama dalam Program Pendampingan Sosial Dalam Penyelenggaraan

Pemasvarakatan

2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama lni adalah agar dapat meningkatkan peran lembaga

pendidikan dalam kegiatan pemasyarakatan

Pe1
PENGAYO'ItAN

Pasall



Pasal2

RUANG LINGXUP

Ruang lin8kup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pelatihan Kreatifitas dalam bidang Kuliner khususnya Kopi dan sejenisnya.

b, Menciptakan peluang usaha

PASAI I

TUGAS DAI{ TANGGUiIG JAWAB

(1)PIHA( I mempunyaitugas dan tanggungjewab;

a. Memfasilitesi dan menyediakan segala kebutuhan keeiatan pendampingan

sosial

b. Mengkoordinasikan dan menyiapkan Klien BAPAS yang menjalani program

pendampingan sosial

(3) PARA PIHAK mempunyaitugas dan tan8gung jawab :

a. Membantu meningkatkan SDM bagi klien EAPAS di bidanS €konomi kreatif
dan Multimedia

b. lvlenyediakan tenaga-tenaga, narasumber dan fesilitator yanS berkompeten

demijalannya kegiatan

c. Menyiapkan rancangan kegiatan mulai dari tahap pelaksanaan sampai

evaluasi kegiatan

a. menyaapkan program kegiatan kerjasama;

b, melaksanekan programkerjasama;

c. membuat laporan pelaksanaan program kerjasama

PASAL 4

PELAXSANAAN

1) P€rjanjian kerja iama inisecara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh

PARA PIHAK dan merupakan ba8ian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja

sama ini;

2) Peleksanaan perjanjian Kerja Sama ina tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundanB-undangan yanE berlaku;

(2) PIHAK ll mempunyaitugas dan tangguog jawab I



PASAL 5

PEMSIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akabat darl pelaksanaan Perjanjiafi Kerja Sama ihi

dibebankan kepada PARAPIHAN sesuaidengan tugas dan tanggungjawab masing-masin8.

PASAT 6

IANGKAWAMU

1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu Satu (1) tahun terhitung sejak

tanSEal ditandatangani.

2) p€rjanjaan kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutun

berdasarkan kesepakatan pAnA nHAI.
3) Perjanjian kerla sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waku sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang be.maksud mengakhiri

perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

kepada pihak Iainnya sekuranS-kuranSnya Satu (1)bulan sebelumnya.

P.sal7

MONITORI'{G DAN EVAI.UASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerje sama ini dilakukan oleh PARA PIHA(

palinssedikitTiga (3) kali dalam 1 (Satu) tahun

P.sal8

(EADAAI{ IGHAR (FOBCC A'A'TUtr€'

(1) Apabila terjadi hal-halyang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau rorce moieure,

dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasukrorce majeurc adalah I

a. Bencana Alam;

b. Tindakan pemerintah dibidang fiskaldan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yangtidak mengijinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama

kemudian oleh PARA PIHAX.



Pas.l 9

ANII KORUPSI

(1) PARA PIHAX berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanSSer

peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap

kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelakanaan perjanjian kerja sama ini

Pasal l0

PENY€I.ESAIAI{ PERSEUSIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpaheman dalam kerja 5ama ini, PAIIA

PIHAI(sepakat menyelesaikan seca€ musyawa.ah untukmencapai mufakat.

Pasal U

ADOENDUM

Demikian perjanjiah kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA

PIHAIC dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) ekemplar semuanya bermaterai cukup masinS-masing

berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yanS sama, selanjutnya (satu) eksemplar

untuk P|HAIIGDUA dan selebihnya untuk PIHAX PERTAMA

(1) segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih

anjut dalam surat perjanjian lambahan {Addendum,/yang merupakan bagian yang tidak

terpisBhkan dari perjan,;an kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II

PIHAK KEDUA

PEMILIK

TAN.]UNGPINANG 'deiKopi

t

SUGENG SUKAR.IA, 5,H, M.HUN

NrP 196307041993031001
OKI R HADIEROTO

(2) PARA PIHA( sepakat bahwa perjanjian kerja sarna ini tidak akan berubah dan/atau

ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pade PIHAK PERTAMA maupun

PIHAXXEDUA




