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Pada hari ini senin,tanggal enarn bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu,berternpat

di l<aravvang,karni yang bertanda tangan dibaWah ini· .

1.LENGGC)NO BUD|, se|aku Kepala Lernbaga PeF丫lasyarakatan Kelas IIA Karawang,

bera|arnat di Ja|an Surotokunto KM 6 Karawang~Da|arn halini bertindak

untuk dan atas narna Lenlbaga pen· 1asyarakatan Kelas llA KaraWang,

untuk se|anjutnya disebut PlHAK PERTAMA;

2.IKHSAN I<~AMIL,s.T,M.Sci selaku Kepala Balai Usaha Produksi Perikanan Budidaya

Karawang.PusakaJaya utara RT 04/RVV 01, keCarnatan Ci|ebar,

kabupaten Karawang,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PlHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,untuk se|anjutnya secara bersama-sama disebut

PARA PIHAK,sepakat membuat Peqanjian Ke0a sama tentang Pelatihan Budidaya lkan

Lele sebagai |Pilot PrOJeCt |Bidang Perikanan di Lernbaga Pen· 1asyarakatan l<elas ilA

Karawang,dengan ketentuan sebagai berikut∶

Pasa1 1

KETENTUAN UMUM

(1)Lernbaga Pennasyarakatan (Lapas) adalah ternpat untuk nlelakukan pembinaan

terhadap narapidana dan anak didik pen1asyarakatan diindonesia

(2)Warga  E;inaa  pennasyarakatan  (WlBP)  adalah  narapidana,  anak  didik,

pernasyarakatan,dan klien pemasyarakatan.
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(3)【刂arapidama adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kernendekaan di

lenlbaga pennasyarakatan.

(4)Pihak PeFtama menyediakan tempat,waktu,dan Warga Binaan Pemasyankatan

peserta pelatihan Budidaya lkan Lele di Lernbaga Pernasyarakatan Kelas llA

Karawang.

(5)Pihak Kedua menyediakan bahanˉ bahan pelatihan, tenaga instruktur, materi

pelatihan, pendannpingan pelatihan, pendaFnpingan budidaya |Perikanan, dan

sertinkat  pelatihan  bagi  、″arga  binaan  peFnasyarakatan  pada  Lernbaga

Pennasayarakatan l(elas llA l(arawang sesuai dengan rencana dan progran1.

(6)para pihak sepakat untuk rnengadakan Prograrn Pernbinaan Ke【 nandirian Pelatihan

Budidaya lkan Lele di LeFnbaga Perrlasyarakatan Kelas IIA KiaralwIang.

Pasa【 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1)Maksud dari Pe刂 aniian Ke刂 a sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK

untuk ITle|aksanakan ke刂 asalm|a dalarn Pelatihan Budidaya lkan Lele.

(2)Tuiuan Perjanjian Ke刂 a salma ini adalah Ⅱlelη permludah dan rnelη perlancar

Pelatihan bagi VVarga Binaan |Pennasyarakatan dalarn peningkatkan surnber Daya

Manusia warga binaan penlasyarakatan yang terarnpil,kreatif,dan nlandiri.

Pasa1 3

RuANG LINGKUP

Ruang lingkup perianjian Ke刂 asama inl rneliputi∶

(1)Pelatihan Budidaya lkan Lele bagi Warga Binaan Pernasyarakatan(VVBP)LeFnbaga

Pelηasyarakatan Kelas llA KaraW.ang.

(2)Pernbinaan Klemandirian bagi|Narapidana.

(3)Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
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PELAKsANA.AN

(1)PIHAK PERTAmA menyediakan waktu dan tempat serta Warga Binaan

Pelmasyarakatan yang siap mendapatkan pelatihan dao PlHAK KEDUA.

(2)plHAK KEDUA tuenyediakan bahan-bahan pelatihan serta instruktur yang sudah

dituniuk sesuai dengan oencana, Iη emberikan pendampingan dalam proses

peraWatan budidaya dan prograrn serta Fllennberikan sertinkat bagi peserta pelatihan

seperti yang telah disepakati oleh PARA PIHAK



Pasa1 5

JANCKA WAKTu
(1) Pe刂 anjian ke刂 asama ini be「 laku terhitung rlulai tanggal ditandatangani oleh PARA

PlHAKI dan PARA PIHAK dapat rlenghentikan pe刂 aniian ke刂asalma ini atas dasar

evaluasiterhadap efektiRtas lpelaksanaan kegiatan.

(2) Lama waktu pelaksanaan ke刂 asama Pelatihan Warga Binaan Pemasyarakatan

Ler了lbaga Pe【了lasyarakatan Kelas llA K|arawang selarna 2 (dua)tahun dan dapat

diperpanjang lagi.

(3) Dalarl hal pe刂 anjian keriasalmla ini tidak diperpanjang lagii baik kanena permintaan

salah satu pihak sebagairnana dirnaksudkan pada pasal s ayat 2 ataupun karena

alasan lain, pengakhiran perianjian keriasanna tidak akan nlennpengaruhi hak dan

kewajiban rnasing-rnasing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelurn

pengakhiran perianjian keriasanna.

Pasal e

PENYELEsAIAN PERSELIslHAN

(1)Apabila te刂 adi perbedaan dalarn penafsiran dan atau pelaksanaan Pe刂 anjian

Ke刂asama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA

P【HAK.

(2)Dalam keadaan darurat yang tidak rnennungkinkan kegiatan ke刂 asanna dilaksanakan,

maka PARA PIHAK dapat menghentikan sementara kegiatan, dan kemudian

kegiatan dilaniutkan kembali apabila kondisitelah pulih.

Pasa1 7

PEmBlAYAAⅡ

Biaya yang tim|bul atas pelaksanaan surat Pe刂 aniian Ke刂 asalua ini rneniadi

beban dan tanggungiawab PARA PIHAκ  seCara ppoporsiona1。

pasa1 8

ADDENDum
(1)segala sesuatu yang belurl diatur dalarl Pe刂anjian Keria saltla ini,akan diatur lebih

lanjut dalaFn surat Perianjian Tarrlbahan(AddenduFn)yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Perianjian KleFia(sama ini.



(2) PARA PIHAK sepakat bahwa pe刂 aniian Ke刂 a sama initidak akan berubah dan/atau

ditarik kembali bila te刂 adi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAmA

mlaupun PIHAK KEDUA.Demikian Pe刂 anjian Ke刂a sama ini disepakati dan

ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK,dan dibuat dalam rangkap 2(dua)

eksennplar sernuanya bermaterai cukup Fnasingˉrnasing berlaku sebagai aslinya dan

ltlerT|punyai kekuatan hukurn yang salm}a,selanjutnva 1(satu)eksemplar untuk PlHAK

KEDuAp dan selebihnya untuk PIHAK PERTAR】 A,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
n
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