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PERJANJIAN KERJASAMA

antara

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUKABUMI

DAN PIHAK SWASTA PERORANGAN (REDZA AGUNG PRAYUDI}

Nomor : Wl1.PAS.PAS21.HH.05.05-370

Tentang

PEMBUATAN BONEKA GANTUNGAN KUNCI OLEH WBP LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUKABUMI

Pada hari iniJumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas llB Sukabumi yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Redza Agung Prayudi yang beralamat di Gg. Karimin No. 10 RT. 04 RW. 08 Kel. Selabatu Kec.

Cikole Kota Sukabumi adalah Pemilik usaha Pembuatan Boneka Gantungan Kunci dalam hal

ini bertindak dan atas nama pribadi yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai ;

..... PIHAK PERTAMA

il. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS llB SUKABUMI yang berkedudukan diJl. Lettu Bakri No.

17 Kota Sukabumi dalam hal ini diwakili oleh Yosafat Rizanto selaku Pimpinan oleh karena itu

sah bertindaK untuK dan atas nama LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUKABUMI

Selanjutnya dalam perjanjian disebut sebagai ;

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut Para Pihak. Para pihak teriebih dahuiu

menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Redza Agung Prayudi acjalah Pemilik usaha Pembuatan Boneka Gantungan Kunci yang

beralamat di Gg. Karimin No. 10 RT. 04 RW. 08 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi

2. Bahwa LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS llB SUKABUMI adalah lnstansi Pemerintah yang

mempunyai tugas membina, meningkatkan keterampilan, kemandirian Warga Binaan

Pemasyarakatan untuk bekal apabila kembali ke Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak setuju dan sepakat untuk saling meningkatkan diri dalam

Keriasama Pembuatan Boneka Gantungan Kunci Oleh WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB

Sukabumi selanjutnya disebut "Perianjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
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PASAL 1

MAKSUD

Pihak Pertama bermaksud bekarjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Sukabumi Untuk

produksi Boneka Gantungan Kunci dengan menggunakan tenaga kerja Warga Binaan dalam rangka

Pembinaan yang bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Sukabumi dan Pihak Kedua telah

menyatakan persetujuannya kepada Pihak Pertama untuk menyediakan Warga Binaan dan tempat untuk

melaksanakan kegiatan.

PASAT 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam kemitraan yang saling menguntungkan dalam

bidang Pembuatan Boneka Gantungan Kunci Oleh WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Sukabumi

dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. HAK PIHAK PERTAMA

a. Pihak Pertama mendapatkan jasa tenaga kerja sesuai kesepakatan dan hasil kerja Warga

. Binaan yang diberikan oleh Pihak Kedua.

b. Berhak mendapatkan informasi tentang hasil kerja WBP dari Pihak Kedua

c. Mendapatkan pendampingan selama program kerjasama berlangsung

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

a. Menyediakan tenaga lnstruktur (untuk Warga Binaan Wanita Khusus lnstruktur Wanita)

sebagai pembelajaran keterampilan proses pembuatan Boneka Gantungan Kunci kepada

PIHAK KEDUA

b. Menyediakan Bahan dan Alat untuk Pengerjaan oleh PIHAK KEDUA

c. Memberikan kompensasi untuk hasil kerja WBP kepada PIHAK KEDUA

d. Mentaati Peraturan yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Sukabumi.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1,. HAK PIHAK KEDUA

a. Mendapatkan pendampingan selama proses pengerjaan Boneka Gantungan Kunci yang

diberikan oleh PIHAK PERTAMA

b. Mendapatkan pembelajaran tentang pembuatan Boneka Gantungan Kunci dari PIHAK

PERTATMA

c. Mendapatkan Bahan dan perlengkapan untuk Produksi dari PIHAK PERTAMA
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2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

a. Menyediakan tenaga WBP untuk pengerjaan Pembuatan Boneka Gantungan kunci kepada

PIHAK PERTAMA

b. Menyediakan tempat untuk membuat proses pengerjaan Boneka Gantungan Kunci.

PASAL 5

PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK SECARA BERSAMA-SAMA

1. Masing-masing menugaskan seorang sebagai koordinator dalam menjalankan PKS.

2. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan PKS.

3. tVlelakukan Evaluasi Bersama dalam rangka pengembangan program yang dilakukan oleh PIHAK

KEDUA.

PASAL 6

MASA BERLAKU PER.'ANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) sejak ditandatangani oleh Para Pihak

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

3. Pihak yang mengkehendaki perpanjangan agar memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-

lambatnya 15 (limabelas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

4. Dengan berakhirnya perjanjian ini dengan sebab apapun, tidak membebaskan masing-masing

pihak atas kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini dan/atau akibat

berakhirnya perjanjian ini, sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai yang dinyatakan secara

tertulis dan ditandatangani oleh masing masing pihak.

PASAT 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir oleh salah satu pihak berdasarkan hal-

hal sebagai berikut :

a. Kesepakatan Bersama Para Pihak untuk mengakhiri perjanjian ini dibuat secara tertulis.

b. Salah satu Pihak menginginkan pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian

berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Lainnya, minimal 2 (dua) minggu

sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur

dalam perjanjian ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh pihak lainnya untuk

memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam

waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal

tersebut.

d. Salah satu Pihak dicabut ijin usahanya oleh instansi yang berwenang, dan
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2. Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk

mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, sepanjang ketentuan tersebut

mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri

suatu perjanjian.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Gempa Bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit

dan bencana alam lainnya.

b. Pemogokan umum, huruhara, sabotase, perang dan pemberontakan;

2. Dalam hal ini terjadi Force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sehingga

mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan

force majeure tersebut berkewajiban untuk memberitahukan pihak lainnya dalam perjanjian ini

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan force majeure

tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

3. Apabila Pihak yang mengalami force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak

lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditetukan pada ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian,

resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang

mengalami force majeure tersebut.

4. Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan masing-masing pihak untuk

menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada pihak lainnya sebelum terjadinya

Force Majeure.

PASAL 9

LAIN-LAIN

1". Perjanjian/kesepakatan/persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat

dikemudian hari antara Para Pihak dengan pihak-pihak lainnya diluar perjanjian ini tidak dapat

membatalkan/mengesampingkan Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lainnya yang timbul

karenanya.

2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini apabila perlu akan diatur kemudian dalam suatu

addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan bagian dan menjadi suatu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Para Pihak akan melakukan semua tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan /menggunakan

menikmati hak-hak yang dimiliki/ diperoleh yang timbul dari perjanjian ini atau dokumen-

dokumen yang timbul karenanya
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4. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan dan atau

mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengan cara apapun atas pelaksanaan Perjanjian ini baik

pada saat ini maupun di saat mendatang.

5. Lampiran-lampiran dari perjanjian ini merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya

Pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM BERLAKU

1. Terhadap Pelaksanaan dan atau Penafsiran atas perjanjian ini tunduk pada hukum Negara

Republik lndonesia.

2. Para Pihak Sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara Para Pihak

sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian secara Musyawarah untuk mencapai Mufakat.

Demikian Per.lanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, yang

dibuat rangkap 2 (dua) diatas materai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang

sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA, LAPAS IIB SUKABUMI

(

REDZA AGUNG PRAYUDI TRI

Kepala




