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Pada hari ini Seiasa tangga Enam Belas bu an Februari tahun Dua Ribu Dua Pu uh Satu

06/02/2021J beienpat di Kota Tanjung Ba ai KarimLrn, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGENG SUKARIA, SH, M.Hum selaku Kepala Ealal PermasYarakatan kelas I

Tanjungpinang berkedudukan di Kota Tanjungpinang bertlndak untuk dan atas nama ba ai

Permasyarakatan kelas I Tanlungpinang selantutnya dalam naskah ini disebut PIHA(

PERTAMA;

2. AULIA RIDHO SANI. seaku pemilik UMKM Es Krista "Hasanah" Berkedudukan di Kota

Tanjung Ba ai Karirnun bertindak untuk dan atas nama UMKM Es Krlstal "Hasanah" kota

TanjLrng Balai Kar mun selanjutnya dalam naskah inidisebut PIHA( (EDUA;

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

Pasai 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud dari perjanjian kerla sama ini adaah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

me aksanakan korja sama dalam Program Pendampingan Sosial Dalam Penyelenggaraan

Pemasvarakatan

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

pendidikan da am kegiatan pemasyarakatan



Pasal2

RUANG TINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini rneliputi

PASAI.3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab

(2) PIHAK ll mempu nyaa tugas dan tanggungjawab

(3) PARA PIHAK mempunyaitugas dan tanggungjawab

PASAL 4

PELAKSANAAN

a. Pelatlhan Kreatifitas dalam bidang UMKM Khususnya Pembuatan Es Kristal dan

b. Menclptakan peluang usaha

a. Memfasi tas dan menyediakan segaa kebutuhan kegiatan pendampingan

b. Mengkoordinasik.n dan menyiapkan Klien BAPAS yang menjalani program

pendamplngan sosla

a. Membantu meningkatkan SDM bagi Klien BAPAS di bdang UIVIKM

Pernbuatan Es Kristal.

b. Menyediakan tenaga tenaga, narasumber dan fasilitator y.ng berkompeten

demijalannya kesiatan

c. Menyiapkan rancangan kegistan mulai darl tahap pelaksanaan sampai

eva uasikegiatan

a. menyiapkan program kegiatan kerjasama,

b. me aksanakan program kerjasama;

c. membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

1) Perjanjian kerla sama inisecara teknrs ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh

PARA PIHAK dan merupakan baslan yang tldak terpisahkan dari perj.njian kerja

2) Pelaksanaan perjanjian Kerja Sarna ni tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;



PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

dibebankan kepada PARA ?lHAl( sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masin8-masing.

PASAI,6

JANGKA WAKTU

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

tanggal ditandatangani.

2) pedanjian kerja sama ini dapet diubeh atau diperpanjang sesuai denSan kebutun

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

3) Perjanjian kerja sama ini dapet diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam ayat 11) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri

perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara teftulis

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

PasalT

MONITORING DAN EVALUASI

MonitorinB dan evaluasi pelaksanaan perjenjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK

palin8sedikitTiga (3) kali dalam 1 (Satu)tahun

Pasal a

KEADAAiI KAHAR {fONCf MA'EUAE)

(lIApabila terjadi hal-halyang di luar kekuasaan kedua belah pihak ataulorce mojeutet

dapet dipertimbangkan kemungkinan perubahan ternpat dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk lorce mojeute adalah:

a, Bencana Alam;

b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

(3) Seg.la perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama

kemudian oleh PARA PIHAX.



(1) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukar tindakan apapun yang me anggar

peraturan perundang undangan tentang anti korupsi dan gratif kasi daam setiap

kegiatan yang dilakukan sehub!ngan dengan pelaksanaan perlanjian kerja sama in

Pasal9

ANTIKORUPSI

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesa ahpahar.an dalam kerja sama

PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai rnufakat-

Pasalll

ADOENDUM

ini, PARA

Demikian perlanjian kerja sama ni disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA

PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar senruarya bermatera cukup firasing masing

berlaku sebagai asiinya dan mempunyai kekuatan hukum yanB sama, se anjutnya (satu) ekser.pLa.

UNTUK PIHAK KEDUA dAN 5EIEbihNYA NTUK PIHAK PERTAMA

(1) segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerla sama in, akan diatur lebih

anjut da am surat perlanjian ranbahan (Addendum) yans merupakan bagian yang tidak

tp-pr\dhldnodr pe i"liicr te dsJra 1r.

{2) PARA PIHAK sepakat bahwa perlanjian kerja sama n tidak akan berubah dan/atau

ditarik kembali bla terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun

PIHAI( KEDUA

PIH

KEPALA IAN KELAS I

PIHA( K€DUA
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