PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PT. DJARUM
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN
PUSAT BELAJAR GURU
NOMOR 12 TAHUN 20 18
Pada hari ini, Senin tanggal Empa t bula n Juni tahun Dua r ibu d elapan belas
(4-6-2018) , yang bertanda tan gan di bawah in i:
1.

Dr. H. MUSTHOFA, SE, MM

Bupati Kudus , d a la m hal ini bertindak
da la m jabatannya untuk dan atas
n a m a serta sah m ewa kili Pemerintah
Ka bu paten
Kudus
berdasarkan
Keputu san
Menteri Da lam
Negeri
Nom or
131.33-4777 Tahun
2013
ten tang
Pen gesah a n
Pengangkatan
Bu pati Kudus Provinsi J awa Tenga h
yan g berkedudukan di Jala n Simpa n g
Tujuh Nomor 1 Kudus , s elanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA;

2.

PRIMADI H. SERAD

Deputy Gen eral Man ager Corporate
Com munication ,
da la m
hal
m1
bertinda k d a la m j a ba ta nnya untuk dan
a tas n a ma serta s a h mewakili PT.
Dj a rum, berda s arkan Surat Kuasa
tanggal
1
Juni
2018,
yang
berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor
28, Kudus , sela njutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian
ini selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK d a n secara masing-masing
disebut sebagai PIHAK dengan ini menerangkan sebagai berikut:
1. bahwa PIHAK PERTAMA adala h Pem erintah Ka bupaten Kudus yang
berkewajiban m enyelenggaraka n program/ kegia ta n m encerdaskan
kehidupan masyarakat Kabupaten Kudus melalui peningkatan kualitas
pendidikan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah PT. Djarum sebagai badan hukum yang
selain menjalankan bidang usaha utamanya, juga memiliki komitmen
dan kepedulian dalam mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka
meningkatkan kualitas di bidang pendidikan.
3 . bahwa sebagai salah satu bentuk partisipasi PIHAK KEDUA untuk
meningkatkan pendidikan di Indonesia sekaligus dalam · rangka
penyelenggaraan
dan
pelaksanaan
program
Corporate
Social
Responsibility, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat mengadakan
program pengembangan Pusat Belajar Guru di Kabupaten Kudus, yang
selanjutnya disebut Program.
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PASAL 16
PENUTUP
Demikian Perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan dan dimengerti
sepenuhnya oleh PARA PIHAK, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian dalam rangkap 2
(dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum
yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA,
PT. DJARUM
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FA, E, MM

PRIMADI H. SERAD

SAKSI-SAKSI :
SAKSI II

SAKS! I

PT. DJARUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
---F · 1 ,KABUPATEN KUDUS

i)-----...

FELICIA HANITIO

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.30
08:27:17 +07'00'

