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Pada hari ini, Senin tanggal 01 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-03-2021), kami
yang bedanda tangan di bawah ini:

1 Nama

Jabatan

Bertindak atas nama

Alamat

2 Nama

Jabatan

Bertindak atas nama

Alamat

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama DPW Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia
(PATI) Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

: lr. H. A. Hilman Nitiamidjaia, M.llll.

: Ketua DPW Perhimpunan Ahli Tehnik lndonesia (PATI),

Provinsi Banten

: DPW Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI)

Provinsi Banten

: Jalan Perjuangan I No. 64 Griya Baladika Asri RT.003

RW.015 Kel. Drangong, Kec.Taktakan, Kota Serang,

Provinsi Banten

: Heri Kusrita, A.i,ld.l.P., S.H., tl.H.

: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Serang

: Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Serang

: Jalan Raya Pandeglang Km 6,5 Serang

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA
Serang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan kerja

sama dalam bentuk kegiatan pembinaan kemandirian pelatihan keterampilan bagiwarga binaan

dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan selain untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan

antara kedua belah pihak, juga membantu menyiapkan warga binaan agar siap secara mental

kembali ke masyarakat.

;

PASAL 2
SIFAT IGRJASAIA

Kerjasama yang dibkukan adakah kericana y,atg s*tg menr*utg bagi kedua belah pihak

atas d6a mLsyawaah, muf,akat <lan kddsgst

T^Tffi



PASAL 3
RUANG UI{GKUP KER.'ASAIA

1. PIHAK PERTAMA menyediakan intsruktur (tenaga pengajar) untuk pelaksanaan

kegiatan pembinaan kemandirian (pelatihan keterampilan) bagi warga binaan.

2. Kegiatan Kerjasama pelatihan yang dilaksanakan meliputiteori dan praktek oleh PIHAK

PERTAMA mengacu pada program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas llA Serang.

3. Pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
TATA TERTIB

PIHAK PERTAMA selama melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan, harus

mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KEDUA.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tanganidan berlaku untuk jangka waktu 1

(Satu) tahun sampai dengan 01 Maret 2022.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 2 (dua) bulan sebelum

perjanjian ini berakhir harus ada persetujuan tertulis kedua belah pihak.

3. Perjanjian kerjasama inidapat diubah atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama berkewajiban melakukan

monitoring terhadap pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi.

2. Semua pembiayaan selama melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian (pelatihan

keterampilan) warga binaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA berdasarkan anggaran

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lapas Kelas llA Serang.

3. PIHAK KEDUA berwenang memberikan teguran atau sanksi atas setiap pelanggaran

yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PASAL 7

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Bahan, peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan pembinaan kemandirian (pelatihan

keterampilan) warga binaan disediakan oleh P|!'!AK KEDUA.

PASAL 8
PERSELISIHAN

Apabila teriadi perselisihan akan diselesdkan secara musyawarah untuk mufakat,

antara kedua belah phak



PASAL 9
PE f BATALAT{ PERJANJIAN

Pembatalan perjanjian sedapat mungkin dihindari, tetapi apabila hal ini tidak dapat

dihindari maka hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Apabila karena sesuatu hal, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA bermaksud

membatalkan perjanjian ini maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam

jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 10

HAL.HAL LAIN

1. Perjanjian ini'tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan kedua belah

pihak.

2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian akan dimusyawarahkan dan dituangkan

dalam addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 1I
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli, bermaterai dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipenuhi dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAi'IA
Ketua

Perhimpunan Ahli Teknik lndonesia (PATI)
Wilayah Provinsi Banten

Ditetapkan di: Serang
Pada Tanqqal : 01 Maret 2021

PIHAK KEDUA
Kepala

lr. H. A. Hilman Nitiamidjaja, llll.M.
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