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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

KANTORWLAYAH KEMENTERIAN HUKUTTI DAN HAM JAWA BARAT

DAN

OINAS PERTANIAN KABUPATEN KARAWANG

DAN

BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PAD]

TENTANG

BUDIDAYA PADI VARIETAS INPARI lR NUTRISI ZINC

PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

' Nomor : W1 1.PAS.PAS8-PK.O1.O7.03- 2225 3
Nomor: 921 / tsqg / oistao
Nomor : B-952/18.0101H.2.1 107 12021

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu (07-07-

2021\, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. LENGGONO BUDI : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas

llA Karawang. Dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA
Karawang, berkedudukan di Jalan Surotokunto

KM 6 Karawang, untuk selanjutnya disebut

PIHAK KESATU;

2. lr. H. HANAFI, MM : Selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Karawang. Dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Dinas Pertanian Kabupaten

Karawang, berkedudukan di Jalan By Pass

Tanjung Pura Karawang, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA;

3. Dr. YUDI SASTRO, S.P., M.P. : Selaku Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman

Padi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Balai Besar Penelitian Tanaman Padi,

berkedudukan di Jalan Raya 9, Sukamandi,

Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KETIGA.
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PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara

bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat membuat perjanjian kerja sama

tentang "Budidaya Padi Varietas lnpari lR Nutri ZinC sebagai pilot proiect bidang
pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Karawang, dengan ketentuan

sebagai berikut:

PASAL I
KETENTUAN U]IIUM

(1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan

terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di lndonesia;

(2) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana, anak didik,

pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan;

(3) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di

lembaga pemasyarakatan;

(4) PIHAK KESATU menyediakan tempat, waKu, dan WBP sebagai peserta

pelatihan budidaya padi varietas lnpari lR Nutri Zinc di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas llA Karawang;

(5) PIHAK KEDUA menyediakan bahan-bahan pelatihan, tenaga instruklur, materi
pelatihan, pendampingan pelatihan, pendampingan budidaya padi, dan sertifikat
pelatihan bagi WBF pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas llA Karawang

sesuai dengan rencana dan terprogram;

(6) PIHAK KETIGA menyediakan pendampingan dalam keseluruhan proses

budidaya padi varietas lnpari lR Nutri Zinc sampai dengan pengelolaan pasca

panen budidaya padi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Karawang;

(7) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan program pembinaan kemandirian
pelatihan budidaya padi varietas lnpari lR Nutri Zinc di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas llA Karawang.

PASAL 2

MAKSUD OAN TUJUAN

(1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA
PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam budidaya padi varietas lnpari lR

Nutri Zinc;

(2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah mempermudah dan mempeflancar
pelatihan WBP sehingga kegiatan kerja sama dapat berkembang dan

berkesinambungan serta meningkatkan sumber daya manusia Warga Binaan
Pemasyarakatan yang terampil, kreatif, dan mandiri.

PASAL 3
RUANG LIilGKUP

Ruang lingkup perjanjian keda sama ini meliputi :

(1) Pelatihan budidaya padi varietas lnpari lR Nutri Zinc bagi warga binaan
pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakalan Kelas llA Karawang;
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(2') Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana dan kegiatan lain yang disepakati

PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) PIHAK KESATU menyediakan waKu dan tempat serta warga binaan
pemasyarakatan yang siap mendapatkan pelatihan dari PIHAK KEDUA dan

PIHAK KETIGA;

(2) PIHAK KEDUA menyediakan bahan-bahan pelatihan serta instruKur yang

sudah ditunjuk sesuai dengan rencana dan program serta memberikan sertifikat

bagi peserla pelatihan seperti yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;

(3) PIHAK KETIGA memberikan pendampingan dalam keseluruhan proses

budidaya padi varietas lnpari lR Nutri Zinc sampai dengan pengelolaan pasca

panen.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh

PARA PIHAK, dan PARA PIHAK dapat menghentikan perjanjian kerja sama ini

atas dasar evaluasi terhadap efektif,itas pelaksanaan kegiatan.

(2) Lama waKu pelaksanaan kerjasama Pelatihan Warga Binaan Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Karawang selama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang lagi dengan pemberitahuan 2 (dua) bulan sebelum berakhimya
perjanjian kerja sama ini kepada masing-masing pihak.

(3) Dalam hal perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena
permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 ayal 2
ataupun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerja sama tidak akan

mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus

diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHA}I

(1) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan aiau pelaksanaan perjanjian

kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA
PIHAK.

(2) Dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan kegiatan kerja sama

dilaksanakan, maka PARA PIHAK dapat menghentikan sementara kegiatan,

dan kemudian kegiatan dilanjutkan kembali apabila kondisi telah pulih.

PASAL 7

PEIIBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan surat pedanjian kerja sama ini menjadi beban dan

tanggungjawab PARA PIHAK secara proporsional.
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PASAL 8

ADDENDUM

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur
Iebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

(2) PARA PTHAK sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah
dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK
PERTAMA, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA.

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA
PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) eksemplar semuanya 'bermaterai cukup
masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuaian hukum yang sama,
selanjutnya 'l (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA, t (satu) eksemplar untuk PIHAK
KETIGA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAiIA.

PIHAK KETIGA PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

KEPALA BALAI BESAR
PENELITIAN TANAMAN PADI

KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. KARAWANG

KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN

KELAS KARAWANG

L NGGONO BUDI
NtP. 1965{011 199001 1 001
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Dr. YUDI SA,STRO., S.P., M.P.
NtP. t97io7o2 {99803 1 oO2

lr. H. HANAFI., il!il.
NtP. 19640120 {99001 't 001
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