
 

PERJANJIAN KERJASAMA 

 

ANTARA 

 

HOTEL NOVOTEL BOGOR GOLF RESORT & CONVENTION CENTER 

DAN 

HOTEL IBIS STYLES BOGOR RAYA 

 

DENGAN 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SALEMBA  

 

TENTANG 

PEMASARAN PRODUK HASIL KARYA WARGA BINAAN 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SALEMBA 

 

Nomor Novotel Bogor/Ibis Bogor Raya : 

Nomor Lapas Klas IIA Salemba   : W10.PAS.PAS 3 - PK.01.01.08.03 –  

 

 

Pada hari Kamis, tanggal 17 bulan Juni, tahun 2021, di Jakarta yang bertanda tangan 

dibawah ini : 

Nama : Charles Choi 

Jabatan  : General Manager 

Alamat : Golf Estate Bogor Raya; Bogor – Jawa Barat 16710 

 

Bertindak untuk dan atas nama PT. Bogor Raya Development (Hotel Novotel Bogor 

Golf Resort & Convention Center) dan PT. Bogor Raya Estatindo (Hotel Ibis Styles 

Bogor Raya), selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK 

PERTAMA; 

 

Nama : Yosafat Rizanto, A.Md.I.P., S.H., M.Si. 

Jabatan  : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba 

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 88A Jakarta Pusat, 10570 

 

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, 

selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA; 

 

 

 

 

 

 



 

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA 

PIHAK, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat 

sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini: 

 

PASAL 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam 

pemenuhan kebutuhan hotel berupa slipper / sandal yang dihasilkan oleh Warga 

Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba; 

 

PASAL 2 

RUANG LINGKUP 

 

1. Para Pihak setuju untuk bekerjasama dalam pengadaan slipper / sandal oleh Pihak 

Kedua untuk dipergunakan oleh Pihak Pertama; 

2. Atas pengadaan slipper / sandal oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan 

melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga dan tata cara 

pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini; 

PASAL 3 

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

 

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 

Selama Jangka Waktu Perjanjian, hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai 

berikut: 

1. Pihak Pertama wajib memberikan surat pemesanan kepada Pihak Kedua yang 

berisi informasi lengkap, mengenai rincian pemesanan termasuk namun tidak 

terbatas pada kuantitas/jumlah dan design barang yang dipesan; 

2. Pihak Pertama waijb untuk melakukan pembayaran atas Harga Pembelian dalam 

Perjanjian Kerjasama dengan total pembayaran yang akan dilampirkan dalam 

setiap surat pemesanan; 

Pihak Pertama berhak menerima slipper / sandal dari Pihak Kedua sebagaimana 

tercantum dalam surat pemesanan dalam keadaan baik; 

 

 

 



 

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 

Selama Jangka Waktu Perjanjian, hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai 

berikut: 

1. Pihak Kedua wajib menyediakan seluruh tenaga kerja dan sumber daya yang 

diperlukan untuk proses pengerjaan slipper / sandal serta bertanggungjawab atas 

proses tersebut; 

2. Pihak Kedua akan memastikan slipper / sandal dikemas secara baik dan aman 

sampai dengan penyerahan kepada Pihak Pertama. Apabila terdapat slipper / 

sandal yang rusak atau cacat, Pihak Kedua akan melakukan penggantian terhadap 

kerusakan tersebut; 

3. Pihak Kedua akan memastikan pengerjaan slipper / sandal akan diselesaikan dan 

diserahkan pada tanggal penyerahan yang disepakati Para Pihak. Untuk produksi 

slipper / sandal, Pihak Kedua akan memastikan bahwa proses pengerjaan akan 

selesai maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat 

pemesanan oleh Pihak Kedua; 

 

4. Apabila terjadi keterlambatan, Pihak Kedua akan memberitahukan Pihak Pertama 

sesegera mungkin mengenai segala sebab yang ada atau potensial yang dapat 

menunda pemenuhan pekerjaan secara tepat waktu, tanpa mengurangi hak Pihak 

Pertama sehubungan dengan keterlambatan tersebut. Pihak Kedua berhak untuk 

mendapatkan pembayaran atas Pemesanan slipper / sandal dalam Perjanjian 

Kerjasama, dengan total pembayaran yang akan dilampirkan dalam setiap tagihan 

dan/atau dokumen pendukung Iainnya; 

PASAL 4 

MASA BERLAKU 

 

1. Kerja sama yang dilaksanakan Para Pihak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini 

berjangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian 

Kerjasama ini; 

 

2. Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir, dan Para Pihak 

sepakat mengadakan perpanjangan waktu kerja sama, maka Para Pihak akan 

kembali mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang terbaru; 

 

 

PASAL 5 

PESANAN DAN PENAWARAN 

 

1. Pihak Kedua setuju untuk menyediakan barang berupa slipper / sandal dari waktu 

ke waktu selama Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kuantitas dan 

design yang ditentukan oleh Pihak Pertama; 

2. Pihak Pertama akan memberikan surat pemesanan (purchase order) kepada Pihak 

Kedua, yang berisi rincian barang temasukjumlah, jenis, harga, kuantitas dan 

estimasi penerimaan ('Pemesanan Slipper'). Jumlah minimum slipper / sandal untuk 

setiap pemesanan oleh Pihak Pertama adalah sebanyak 4.000 (empat ribu) pasang; 

 

 

 



 

3. Pihak Kedua memberikan garansi untuk setiap pasang slipper / sandal yang 

dipesan oleh Pihak Pertama, yaitu apabila terdapat slipper / sandal yang rusak, 

dengan catatan slipper / sandal tersebut masih baru dan dalam keadaan belum 

dipakai, dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah pengiriman, maka slipper / 

sandal yang rusak akan diganti dengan slipper / sandal yang baru oleh Pihak 

Kedua; 

4. Setelah Pihak Kedua menerima Berita Acara Serah Terima dan/atau Surat Jalan 

yang telah ditandatangani oleh Para Pihak, Pihak Kedua akan mengeluarkan 

tagihan (invoice) atas Pemesanan Slipper untuk Pihak Pertama; 

PASAL 6 

HARGA DAN PEMBAYARAN 

 

1. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua atas Pemesanan 

slipper / sandal dengan kuantitas dan harga yang akan dicantumkan dalam surat 

pemesanan setiap kali Pihak Pertama melakukan pemesanan, dengan ketentuan 

bahwa: 

 Harga pembelian sepasang slipper / sandal adalah sebesar Rp. 2.000/pasang 

(dua ribu seratus rupiah per pasang) sudah termasuk Penerimaan Negara 

Bukan Pajak / PNBP. Untuk slipper / sandal dengan ketebalan 3 (tiga) mm 

(millimeter), sudah termasuk ongkos kirim ke tempat Pihak Pertama ("Harga 

Pembelian"); 

2. Pembayaran atas Pemesanan slipper / sandal berdasarkan surat pemesanan akan 

dilaksanakan oleh Pihak Pertama dalam jangka waktu maksimal 15 (lima belas) hari 

kerja sejak diterimanya tagihan (invoice) dan/atau dokumen pendukung Iainnya 

secara lengkap dan benar dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama; 

3. Pembayaran atas Pemesanan slipper / sandal dilakukan melalui bank transfer ke 

rekening Pihak Kedua, yaitu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nama Bank : Bank BJB 

 No. Rek : 0094 - 703 - 786 - 100 

 Atas Nama : Kegiatan Kerja Lapas Salemba 



 

PASAL 7 

FORCE MAJURA DAN PERSELISIHAN  

 

1. Apabila ada hal-hal diluar kemampuan kedua belah pihak (Force Majeure) yang 

mengakibatkan isi perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, baik 

seluruhnya maupun sebagaian maka seluruhnya maupun sebagian kerugian yang 

timbul akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak secara 

kekeluargaan; 

 

2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah: 

a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, 

perang, huru-hara dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana lokal 

atau bencana nasional oleh pemerintah; 

b. Apabila musyawarah sebagaimana yang dimaksud diatas tidak tercapai kedua 

belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaa; 

 

3. Segala perselisihan yang mungkin timbul selama masa berlaku kerjasama ini akan 

diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat; 

 

 

PASAL 8 

LAIN – LAIN  

 

1. Perjanjian Kerjasama ini merupakan suatu kesepakatan antara Para Pihak, dan 

menghapuskan segala pembicaraan, kesepakatan, perjanjian lain yang pernah 

diadakan antara Para Pihak mengenai pokok Perjanjian; 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-

hal mengenai perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya 

akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian; 

3. Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hükum Negara Republik 

Indonesia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASAL 9 

PENUTUP  

 

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan di tanda tangani bersama dalam rangkap 2 (dua) 

dan masing-masing bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) 

rangkap untuk PIHAK PERTAMA  dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA; 

 

 

 

Pihak Pertama, 

Hotel Novotel Bogor 

Golf Resort & Convention Center 

 

 

 

 

 

Charles Choi 

General Manager 

Pihak Kedua, 

Lapas kelas IIA salemba 

 

 

 

 

 

 

Yosafat Rizanto, A.Md.I.P., S.H., M.Si. 

Kepala Lapas Kelas IIA Salemba 

 

 

 

 

 

 

Renny Yulia Bahren 

Direktor Of Finance 

 

 

 

Mengetahui/Menyetujui, 

Yayasan Second Chance 

 

 

 

 

Evy Amir Syamsudin 

Ketua umum 

 

 

 

 


