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KONTRAK KERJASAMA KEMITRAAN
DALAM RANGKA PENGELOLAAN USAHA TOKO DAN KANTIN

PAGUYUBAN PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SERANG
NOMOR : 01/PAGUYUBAN/LP.SRG/Il/2021
NOMOR : 07lBSMl11l2O21

Dengan Rahrnat Tuhan Yang Maha Esa. pada hari ini Sabtu tanggal Enam Belas
bulan Cktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu beftempat di Lembaga
Pen'rasyarakatan Kelas llA Serang, telah dilaksanakan penandatanganan perlanlan
kerjasama antara kedua belah pihak dibawah ini :

I Nama
NIP
Pangkat / Gol Rlrang
Jabatan

2. Nama
Jabatan
lnstansi

: IRFAN GUSTIANA, S.Pd., M.H.
: 199108262010121002
I Penata Muda Tk.l (lll/b)
: Ketua Paguyuban Pegawai Lapas Kelas IIA SeranE

selanjutnya disebul sebagai PIHAK PERTAMA

: FERDY BILLY YUNANTO
: Direktur ljtama
: PT Bejana Satria Mandiri

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah plhak sepakat untuk melaksanakan kontrak kerjasama kemltraan dalarl
rangka pengelola usaha toko dan kant n Paguyuban pegawai Lembaga
Pemasyarakatan Kelas llA Serang, dengan ini menerangkan bahwa :

A. PIHAK PERTAMA adalah pemegang kuasa/wewenang atas usaha toko dan kantin
yang ada di lingkungan Lernbaga Pemasyarakatan Keias llA Serang, berdasarkan
keputusan rapat anggota Paguyuban pegawa L embaga Pemasyarakatan Kelas llA
Serang tentang pengelolaan toko dan kantrn yanE bermaksud melakukan
kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan tujuan !niuk meningkalkan
kesejahteraan dan pelayanan para anggota Paguyuban dan warga binaan serta
meiayani pengunjung keluarga warga binaan

B. PIHAK KEDUA adalah mitra dalarn rnengelola toko dan kantin Paguyuban pegawai
Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Serang. Sehubungan dengan hal tersebut di
aias, maka kedua beiah pihak sepakat uniuk menandaiangani Suiat Perlanjian
Kerjasama dengan ketentuan sebagar berikut:

Pasal 1

OBJEK KERJASAMA KEMITRAAN

Hak kelola sen'rua usaha yang selama ini dl kelola oleh Paguyuban pegawa Lenbaga X-
Pemasyarakatan Kelas llA Serang mellputi toko dan kantin PIHAK PERTAMA wattb .l7t.



menyerahkan hak kelola toko dan kantin dalam keadaan siap kelola dan llebas klaim
dari pihak manapun.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain
1. PIHAK PERTAI\4A berhak menerima pembayaran fee kernitraan dari PIHAK

KEDUA sepeili di aturieblh anjutd pasai 4 ayat 1.
2. PIHAK PERTAMA mempunyal kewajlban untuk memastikan tidak ada pihak lain

manapun juga yang boleh melakukan kegiatan usaha yang sarna sepe( yang
dimaksud daiam Pasal 1 di atas didalam lingkungan LAPAS

3. PIHAK PERTAN,IA wajib menyediakan lahan di dalam lingkungan LAPAS untuk
dijadikan ruang adminisirasi dan gudang yang memadai oleh Pl|iAK KEDUA
untuk menunjang kelancaran operasional usaha, dengan ketentuan PiHAK
KEDUA telah mengajukan permohonan sewa lahan kepada kanior Lembaga
Pemasyarakaian Kelas llA Serang

4. PIHAK PERTAMA akan mernbantu mernberikan tanda pengenal (lD Card)
kepada karyawan PIHAK KEDUA agar dapai keluar masirk lingkLrngan LAPAS
dengan leluasa untuk keperluan pengelolaan dan pemasokan barang-barang
dan pengawasan operas onal usaha seharihari dengan tetap memperhatikan
faktor keamanan dan ketertiban.

5. PIHAK PERTAMA berhak menyampaikan dan memberikan leguran kepade
PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban pengelolaan
toko dan kantin.

6. PIHAK PERTAI\4A berhak menyarnpaikan dan memberikan teguran kepada
PIHAK KEDUA apabila adanya keiedambatan pembayaran fee ken]itraan dan
dalam keterlambaian PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi denda sebesar 3%
(tiga persen) dari fee kemitraan terhiiung satu minggu setelah jaiuh tempo
pembayaran fee kemrtraan

B. Hak dar kewajroal P,HAK KEDUA altara ra -
1 PIHAK KEDUAmempunyai kewajiban untukmenjaga kebersihan dan kesehatati

toko dan kantin serta tidak menjual barang-barang yang dilarang oleh pihak
LAPAS

2. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada anggota Paguyuban yang
bersedia untuk bisa berpartisipasi dalam hal menilipkan barang-barang
dagangan yang bersifat rnakanan siap saji dengan mengacu kepada kebijakan
satu prntu dengan di titipkan di toko kantin yang dikelola oleh PI AK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk meningkatkan sarana dan prasarana,
periengkapan barang-barang dagangan toko dan kantin untuk kenyamanan dan
kepuasan para konsumen baik anggota Paguyuban, warga binaan maupun
keluarga warga binaan yang berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA
Serang.

4 PIHAK KEDUA wajib menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari serta
makanan siap saji yang sehat dan cukup serta iepal waktu.



6.

PIHAK KEDUA wajlb membayar sewa lahan seluas 35 meter persegi keoada
negara dengan nilai yang sudah ditetapkan oleh Kernenteran Keuangan
Republik lndonesia dalarn hal in Kantor Peiayairan Kekayaan Nega.a dan
Lelang Serang.
Apabila PIHAK KEDUA tldak memperpanjang masa kontrak kerjasama dengan
PIHAK PERTAI\,|A, maka PIHAK KEDUA wajib membawa seluruh barang-
barang dagangan milik PIHAK KEDUA.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Surat Perjanlian Kerjasama (PKS) inl berlaku uniuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
terhiiung mulai tanggal Enarn Belas bl']]an Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
dan berakhir sampai dengan tanggal Enam Belas bL]lan Oktober tahijir Dua R bLJ

Dua Puluh Dua.
PKS ini tidak dapat dibata kan atau diubah secara sepihak apabla terjadi
pembatalan maka para pihak yang membatalkan ini harus membayar gantr rugl
kepada pihak yang dibatalkan yang ganti ruginya dltentukan secara musyawarah
PKS lni dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dengan syarat-syarat dan
ketentuan yang berlaku daiarn klausa terselrut diatas dengan PIHAK KEDUA
mengajukan permohonan perpanjang secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelurn berakhrrnya masa kontrak kerjasama.
Apabila PIHAK KEDUA iidak mengajukan permohooan perpanlangan secare
teilulis kepada PIHAK PERTAMA sampal dengan batas wakllr 3 (tiga) blrlan
sebelum berakhirnya masa kontrak, maka jangka waktu perlanjlan kerjasania ni
berakhir sesual dengan Pasal 3 ayai 1.

Pasal 4
FEE KEMITRAAN

PIHAK KEDUA berhak membayar fee kemitfaan sebesar hak keloia kepada PIHAK
PERTAMA sebesar Rp 20.000.000 (Dua PuLuh Juta Rupiah) perbu an dlbayar oleh
PIHAK KEDUA paling iambat tanggal 31 (t ga pu uh satu) setiap bulannya
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang timbui dari pembayaran fee
kemitraan ini ditanggung oleh PIHAK PERTAI\IA

Pasal 5
SARANA DAN PRASARANA PERLENGKAPAN

PIHAK KEDUA wajib memasang listrik sendir dari PLN guna untuk keperlLran toko
dan kantin sehari-hari
Untuk menrngkatkan sarana dan prasarana toko dan kantin yang dikelo a oleh
PIHAK KEDUA harus mendapatkan persetujuan terleblh dahulu dari PiHAK
PERTAMA. Jlka sudah disetujul maka PIHAK PERTAIT,IA harus rrernbantu
kelancaran pembangunan maupun renovasi dari sarana dan prasarana usaha inr

dengan meinberikan kenrudahan akses mater al bangunan serla pekerla banguraF
yang akan mengerjakannya.
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3. Semua jenis bangunan dan fasititas yang telah dibangun oleh pIHAK KEDUA
menjadi milik PIHAK PERTAIMA, apabila setelah berakhirnya masa kontrak
ke{asama ini.

Pasal 6
TATA CARA PENGELOLAAN DAN WAKTU KEGIATAN/PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAI\,IA wajib membantu kelancaran pernasokan bai-ang ketckc dan
kantin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur tata tertib LAPAS.

2. Pengeiola toko dan kantin dilaksanakan selama lam kerja mu ai pukul 07 30 WB
sampai dengan pukuL 17.30 UJIB

3. Untuk mendukung jam operasronal diatas, maka ptHAK pERTAN.,IA ,/valib
membanlu karyawan PIHAK KEDUA dan juga warga binaan yang dipekerlakan
rnembantu PIHAK KEDUA untuk bisa memulai kerja dilokasr usaha 30 atjqa prlLrhl
menit sebelum jam buka dan 30 (iiga putuh) menii sesudah janr tutup (iam 07 3C
s/d 17.30) untuk menghitung stok barang, bersih bersih dan meraplhkan barang
dagangannya.

4. Dalamhal pengelolaan. seluruh aspek teknis dan adrn in istrasi harussesual denqan
peratLiran yang bedaku di LAPAS

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSEL'SIHAN

1. Apablla terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KIDUA rnaka
penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sebanyak 3 (flgal
sesi periemuan.

2.

2.

1.

Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat bahwa
penyelesaian perseIsihan akan ditentukan secara hukum denqen memilih domisiii
hJLun' paoa pan lerd Pengadrlal Negeri Seranq
Dalam hal terjadinya perselisihan dan rnasrh dalam proses penyeesaait, para
pihak tetap harus memenuhi segala hak dan kewaliban yang telah timbui sebelum
ierjadinya perseljs han tersebut.

pasal I
KETENTUAN KETENTUAN LAIN

Segala ketentuan lain yang belum diatur dalam pe4anjian kerjasama kemitraan rni
dan atau perubahan akan ditetapkan dalam aturan pelubahan clan rienjadi salu
kesaiuan yang iidak terpisahkan dari Surat Perianjian Kerlasama ini.
Jika pada perlanlian ini berakhir PIHAK KEDUA masih mempunyai kewajiban
pembayaran yang belum seiesai kepada ptHAK PERTAMA, maka PIHAK KEUUA
tetap be(anggung jawab uniuk menyelesaikan pembayarannya kepada piHAK
PERTAMA,

3.
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PASAL 9
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak serta dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup yang mempunyai
kekuatan hukum yang sama bagi para pihak. Dengan catatan apabila dikemudian hari
dalam waktu berjalan terdapat kekeliruan dan atau belum tercantum dalam perjanjian
ini oleh kedua belah pihak maka akan diadakan perubahan dan ditinjau kembali.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT Bejana Satria Mandiriuyuban Pegawai

llA Serang

S.Pd., M.H.
NlP.1991 08262010121 002

Mengetahui,
Kepala Lapas Kelas llA

Pemblna

HERI KUSRITA, A.

FERDY BILLY YUNANTO
Direktur Utama

N1P.19750105


