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TENTANG

PROGRAM PEMB:NAAN KEMANDiRIAN WARCA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI BIDANC MENJAHIT PADA

LEIMBAGA PEMASYARAKATAN KELASilA TANGERANG

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-
07-2020\, bertempat dirangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prihartati,s.sos.,M.si, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA
Tangerang, berkedudukan di Jalan Daan lMogot No. 28c Kota Tangerang,
bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Tangerang,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Ria Tania, selaku Direktur Lembaga Pendidikan Kursus Tania Jaya,
berkedudukan di Jalan Merdeka No.09 Gerendeng Karawaci Kota Tangerang,
untuk dan atas nama Tania Jaya untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Program
Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang tvlenjahit pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Tangerang, dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasa1 1

TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pembinaan bagi
warga Binaan Pemasyarakatan sehingga menjadi SDM yang Unggul dan
Berdayaguna melalui Pembinaan Kemandirian di bidang menjahit bagiWarga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Tangerang.

Pasa1 2

RUANG LiNGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

(1) Peningkatan keterampilan (lfe sk/) Warga Binaan Pemasyarakatan WBP)
dibidang menjahit seperti menjahit daster, seprei, bantal guling dan baby doll;

(2) Dukungan terwujudunya sertifikasi keahlian bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP);

(3) Kegiatan keterampilan lain yang disepakati para pihak.

Pasai 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAヽ ハ「AB

(1) PIHAK KESATU mempunyaitugas dan tanggung jawab:
a. Menyiapkan peserta kegiatan Penyuluhan/ Pelatihan/ Bimbingan;
b. Menyiapkan tempat kegiatan Workshop/ Pelatihan;
c. Menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan;
d. Menyiapkan petugas pendamping kegiatan;

(2) PIHAK KEDUA mempunyaitugas dan tanggunE jawab:
a. Menyediakan Kurikulum/ bahan ajar kegiatan pelatihan/workshop;
b. Menyediakan tenaga pendidik/ penyuluh dan pendamping keterampilan;
c. Membantu sarana dan prasarana kegiatan;
d. Memberikan sertifikat Pelatihan dan sertifikasi keahlian lainnya yang

dibutuhkan sebagai sertifikasi mandiri bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
dan

e. Membantu dukungan lainnya.

Pasa1 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini
dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Pasa:5
MONITOR:NG DAN EVALUASi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA
PIHAK paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan yang
disepakati PARA PIHAK.

Pasa:6
PENYELESA:AN PERSEL:SIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam perjanjian kerja
sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat.

Pasa1 7

JANGKAヽVAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk.iangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
mulai tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat
diperpanjang, atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri
perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak
lainnya.

(3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya
kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecualijika disetujui oleh
PARA PIHAK.

Pasa1 8

LAIN…LAIN

(1) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
terjadi:
a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan

kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian
kerja sama ini;

b. keadaan kahar {force majeure) antara Iain berupa bencana alam dan keadaan
keamanan yang tidak mengijinkan.



(2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib
memberitahukan kepada Pihak lainnya setelah terjadinya perubahan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah,

(3)PARA PiHAK sepakat bahwa pettattian ketta sama ini tidak akan berubah
dan/atau ditarik keimibali bila teladi perubahan pimlpinan, balk pada P:HA,K

PERTAMA maupun PiHAK KEDUA.

{a} Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama
ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara
tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
perjanjian kerja sama ini.

Pasa1 9

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua asli pada kertas bermeterai cukup,
masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap
pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

PRIHARTAT:,S.Sos"M.Si
NIP.197010191993032001
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