
PENGAYOIIAN

{ PERJANJIAN KERJA SAMA

'l\'1lr'l'EDtJ(]il1;

Pada hari ini Senin tangga Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua P!luh Satu

(15/0212021) bertempat di Kota Tanjung Bala Karimun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGENG SUKARJA, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pe.masyarakatan kelas I

Tanjungpinang berkedudukan dl Kota Tanjungpinang bertindak untuk dan atas nama bala

Permasyarakatan kelas ll Tanjungplnang se anjltnva da am naskah in d sebut PIHAK

PERTAMA;

2. M. TEDDY KURNIAWAN, S.l.Kom. selaku pemilik Studio Kreatif "WHITEDOORS",

Berkedudukan di Kota T.njung Balai KarimLrn bertindak untuk dan atas nama Studio

(realif "WH TEDOORS" kota Tanlung Ba ai Kar mun se anjutnya dalam naskah inl disebut

PIHAK KEDUA;

PIHAK I dan pIHAK ll se anjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud dari perjanjian kerja sama inl adaLah sebagal pedoman bagl PARA PIHAK untuk

me aksanakan kerja sama dalam Prograrn Pendampingan Sosial Da am Penyelenggaraan

Pemasyarakatan

2) Tujuan dari Perjanlian Kerla Sama ini adalah agar dapat meningkatkan peran lembaga

pendidikan dalam kegiatan pemasyarakatan

BALAI PERMASYARAKATAN KELAS II TANJUNGPINANG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA RI KANTOR WlLAYAH KEPULAUAN RIAU

DENGAN

STUDIO I(REATIF " I/YH,,EDOORS"

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN EXONOMI (REATIF

BAI.AI PEMASYARAKATAN KETAS II TANJUNGPINANG

Nomor : W.32.PAS.PAS.8.OT.02.02- 39\



pasal2

RUAN6 I.INGKUP

Rueng Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pelatihan (reatifitas dalam bidang Multimedia

b- Menciptakan peluang usaha

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG IAWAB

(1) PIHAK lmempunyaitugas dan tanggungjawab:

a. M€mfasilitasi dan menyediakan segala kebutuhan kegiatan pendampingan

sosial

b. Men8kordanasikan dan menylapkan Klien BAPAS yanB menjalani pro8ram

pendampingan sosial

(2)PIHA( ll mem punya i tugas dan tanggungjawab

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggungjawab

PASAT 4

PELA(SANAAN

1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh

PARA PIHAK dan merupakan ba8ian yang tjdak terpisahkan dari perjanjian kerja

sama ini;

2) Pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentengan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a. Membantu meningkatkan SDM bagi Klien 8APA5 di bidang ekonomi kreatif
dan Multimedia

b. Menyediakan tenaga-tenaga, narasumber dan fasilitator yang berkompeten

demijalannya kegiatan

c. Menyiapkan rancangan kegiatan mulai da.i tahap pelaksanaan sampai

evaluasi kegiatan

a. menyiapkan prcgram keglatan kerjasama;

b. melaksanakan program kerjasama;

c. membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.



PASA! 5

PEMSIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sanra ini

dibebankan kepada PARA PIHAl( sesuaidengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

PASAI.6

JANGKA WAKTU

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

tanggal ditandatangani.

2) perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutun

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebeium janCka waktu sebagairnana

dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yans bermaksud mengakhiri

perianiian keria sama wajib mernberitahukan maksud tersebut secara tertulis

kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya Satu (1) bulan sebelumnYa.

Pasal7

MONITORING OAN EVAIUASI

Monitoring dan evaluasi pe aksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK

paiingsedikitTiga(3)kalidalam 1 (Satu)tahun

Pasal 8

I(EADAAN XAHAR {FORCE M'EUPE'

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak ataulorce mojeure,

dapat dipertimbanekan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuklorce mojeure adalah I

a. Bencana Alamj

b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan rnoneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

(3) segala perubahan dan/atau pembatalan perjanj an keria sama ini akan diatur bersama

kemudian oleh PARA PIHAK.



Pasal9

ANTIKORIJPSI

(1) PARA PIHAK b€rkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun vang rnelanggar

peraturan perundang-undangan tentanS anti korupsi dan gratifikasi dalam setap

kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perianjian kerja sama ini

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSEI.ISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerla sama ini, PARA

PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai rrlufakat.

Pasalll

ADDENDUM

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

lanjut dalarn surat perjanjianlatrbahan (Addendum./ yang merupakan bagian yang tidak

tero.sankan odl perianian kerjd sdma in .

(2) PARA PIHAX sepakat bahwa perianiian kerja sama ini tldak akan berubah dan/atau

ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAX PERTAMA maupun

PIHAK KEDUA

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan dltandatangani bersama oleh PARA

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

berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuaten hukum yang sama, selanjutnya {satu) eksemplar

untuk PIHAr(EDUAdan selebihnya untuk PIHA( pERTAMA

PIHAK PERTAMA

KEPALA BALAI PEMASYARA(ATAN KELAS II

PIHAK KEDUA

PEMILIK STUDIO KREATIF

TANJUNGPINANG

SUGENG SUKARIA, S.H, M.HUM
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