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R6ISSE
PERJANJIAN KERJASAMA ffNG

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARATATAN PEREMPUAN KEIAS IIA MAIANG
KANTOR WITAYAH JAWA TIMUR

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

DAN
RAISSA ANG

PENINGKATAN KETERAMPILAN ANEKA RAJUT

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Nomor : W1-S.PAS.PAS 9.PK.01-08-03 *

Nomor: RAISSA/|/201.9-01

Pada hari ini Rabu tanggal 25 Januari 2019 bertempat di Malang, kami yang bertandi
tangan di bawah ini :

L. IKA YUSANTI, Bc.lP,S.H.,M.Si selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuar
Kelas llA Malang, beralamat di Jalan Kebonsari Malang. Dalam hal ini bertindak untul
dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas llA Malang, yant
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

lbu.Raissa Anggraeni P selaku pemilik usaha Raissa Ang yang beralamat
Jl.D.Semayang V EZFl1"6 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan berdasarkan pertimbangan * pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas llA Malan6
Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur adalah instans
yang berwewenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaar
kemandirian Narapidana Perempuan.

2. Bahwa Pelatihan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan hal yang penting untul
kelangsungan pembibingan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan di dalan
Lembaga Pemasyarakatan, sehingga perlu dilaksanakan dengan terencana, dar
terprogram.

Oleh karena itu KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melakukan -kerjasama dalam hal Pelatihar
dengan ketentuan dan syarat * syarat sebagaimana tertuang dalam pasal- pasal di bawah ini :

Pasal 1

Ketentuan Umum
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Pihak Kedua memasarkan produk kerja warga binaan pemasyarakatan dari Pihak Pertama

Pihak Pertama, menyerahkan hasil kerja warga binaan pemasyarakatan kepada Pihak

Kedua untuk dijual ke konsumen sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua

belah pihak.

Pasal 2

Tujuan

Mempermudah dan memperlancar pemasaran produk kerja warga binaan

pemasyarakatan, sehingga kegiatan kerja warga binaan pemasyarakatan dapat berkembang

menjadi satu industri yang berhasil guna dan mampu bersaing dengan industri lain, membuka

wacana bagi klien pemasyarakatan untuk menjadi entrepreunership (wirausaha ).

Pasal 3

Pelak sanaan

1. Pihak Pertama menyerahkan hasil kerja warga binaan pemasyarakatan kepada Pihak

Kedua, untuk dijuat ke konsumen sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua

belah pihak.

Harga jual hasil kerja warga binaan pemasyarakatan yang dijual ke konsumen ditetapkan

Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melaporkan dan membayar upah kerja dan komisi setelah semua bahan

baku jadi produk kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

Masa Berlaku

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani oleh kedua

belah pihak , dan kedua belah pihak dapat menghentikan perjanjian kerjasama ini atas

dasar evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

2. Lama waktu pelaksanaan kerjasama Pelatihan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Klas llA Malang selama 2 ( dua ) tahun dan dapat

diperpanjang lagi.

3. Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah

satu pihak sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 ayat 2 ataupun karena alasan lain,

pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-

masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengakhiran perjanjian

kerjasama
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Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila ter.iadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian kerjasarna ini
akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.

2. Dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan kegiatan kerjasama dilaksanakan, maka
kedua belah pihak dapat menghentikan sementara kegiatan, dan kemudian kegiatan
dilanjutkan kembali apabila kondisi telah pulih

Pasal 5

Perubahan

Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan Pihak Pertama dan Pihak
Kedua

Perubahan dan atau hal-hal yang belum di atur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan di atur
dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang di sepakati oleh kedua belah pihak
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7

Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan
tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini. Perjanjian Kerjasama ini
dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) asli di atas kertas bermaterai cukup masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani Pihak Pertama dan Pihak
kedua.
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PIHAK PERTAMA

KEPALA LE MBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KLAS IIA MALANG

IKA YUSANTI. Bc.lP.S.H..M.Si
NrP. 197112A7 L993A3 2 0A2

PIHAK KEDUA

RAISSA ANG
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