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Pada hari ini 8eLra, tanggal Tlga BGlat bulan APrll' tahun du. rlbu dtra puluh
r.tu (13-0+20211, bertempat di Serang, yang bertanda tangan di bawah ini :

r. All.!dr. Hlrahrp, A.Ud.IP., 3.II., f,at. Kepala Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Serang yang beralamat di Jl.Mayor Syafei No. 118 Kota
Baru, Kecamatan Serang , Kota Serang 421 12, yang selanjutnya disebut
PIEA.r XTAATU.

II. gfhs ar.otrglo, Pemimpin Cabang PI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
SERANG , bertempat tinggal di S€rang, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15

tarllgal20 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di
Jakarta, oleh karena itu b€rdasarkal Anggarar Dasar Perseroar yang
perubaiannya teraldlir dimuat dalam Akta No. 05 tangal 03 Desember 2018
yang dibuat dihadapan Fathiah Hekni, SH, Notaris di Jakarta dan teLah

mendapat Penerimren Pembeiitahuan Perubahan Dasar dari
Menteri Hukum dan HAM Rl tanggd 06 DeseEb€r 2018 Nomor : AHU-
0028948.AH.01.02 TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.o1.03-0272183,
bertindak untuk dan atas nama Pt Bark Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat,
selaljutnya disebut sebagai PIEA.E XEDITTL
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PIBA.E XEAAIIU dan PIEAtr XINTIUA (selanjutnya se€ara bersama-sama dis€but
PARA PIIIAr dan secara sendiri-sendiri masing-masingnya disebut PEIAK,
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PlEAr XEaAIU adalah suatu Organisasi Unit Pelaksana Telnis dibawah
naungsn Kemenierian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang memiliki
kewenangan;

b. Bahwa PIIIAII IIEDUA ada.lah L€mbaga Perbankan yang kegiatan usahanya
adalah menyediaka! Jasa dan Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan
yang mengatumya;

c. Bahwa PIHII( LEIXTA memiliki Rumah BUMN, dimana Rumah BUMN
tersebut memiliki kegiatan mel,akukan Pembinasn dan Pel,atihan bagi para
UMKM/Pelaku Usaia dan lain-lain;

d. Bahwa PIIIAX rEAATU memerlukan layarlan PIE.AII EDUA untuk
meLakukan pembinaar dan pelatihan bagi warga binaan pemasyaralatan
EIIAT XEAATI'.

Berdasarkan hal-hal ters€but di atas, PARA PIIIAL dengan irti s€palat untuk
mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam suatu Perjanjian Kedasama tentang
Pengadaan Pelatihan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Serang (selanjutnya dis€but Fed.4flra ), dengan
syar:at dan ketentuan yang Grcantum dalam pasal-pasal sebagai b€rikut :

PAAAL I
TDTITII'IT UTUI

1. Daftar Penerima Manfaat adalah DaItar naDa yanS ditetapkan oleh PTEAE
BEAAfl, darr akan ditindaklanjuti oleh PIEAB BD IA scbagai dasar untuk
daftar Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti peliatihan.

2. Penerima Manfaat adal,ah Daftar Warga Binaan Pemasyarakatan PIEAtr
TTAAII'.

PAAAL 2

OEL'ET PER.'IruI II ERJAAATA
Objek perjanjian ini adalah pelatihan KeteraEpilan kaktis Bersertifikat melalui
PIEA.tr BDmrA kepada Warga Binaan Pemasyarakatan PlEAtr f,EaATt yarg
telah ditetapkan dan atau penambahan data berdasarka! situasi dan kotrdisi.
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PASAL 3
RI'AIG LIX(XUP PER.'AruIA

Ruang lingkup Fedanjian irri meliputi :

1. PeLatihar yang diberikan oleh PIEAI( rcDUA kepada Warga Binaan
Pemasya.rakatan PIIIAIT XESAL yaitu pelatihan keterampilan praldis
bersertifikat.

2. PIIIAtr lER AIA memberikal Standar Kualitas (Qualir! Conf/o4 untuk hasil
produksi Warga Binaan Pemasyarakatan {WBP) PlItAIt rcDIrA.

PASAL 4
U,AtrAUD D.Af, TT'.'UAT PEB.'AIIJIAT

l. M8-ksud Pedanjian ini adalah menjanin kelancaran Petiatihan bagi Warga
Bina€n Pemasyarakatan PlEAr ESAlIr.

2. Tujuan Pedanjian ilri adal,a.h terl,aksananya pelatihan dan pembtraan kepada
Penerima manfaat yang tel,ah ditetapkan dan atau penambahan data
berdasarkan situasi darl kondisi.

PTSAL 5
IIIA AII PIT,ATIEIT

Mekanisme pelatihan dilakutan sesuai dengan kesepakatan bersaDa PARA
PIEAI( dan dituangkan data- Petunjut Tekris (Juknis) yang merupakan satu
kesatuan dengan Per1aliian ini.

PASAI, 6
IIAT DAf, XETAJIBAT PARA PINAX

1. PlEAr EBAT1I mempunyai hak:

a, Meminta Laporal atas pela.ksanaan pelatihan yang dilakukan oleh PIIIrIX
XIDI'A dalam bentuk dokumentasi kegiatEr dar daftar hadir peserta
sesuai dengan Petunjuk Teknis (Julmis) yang merupalan satu keaatuan
dengan perjanjian ini;

b. Mengajukan kepada PTEAE IEDITA untuk mel,akukan pel,atiha! kepada
FeneriEa Manfaat sesuai deng,an kebutuhan Penerima Marfaat;

2. PlEA.f ftaATU mempunyai kewqjiban:

a. Menjadi perantara antara PIEAtr rEDUA dan PenerirDa Manfaat dalam
EenyaBpaikan kebutuhan materi peLatihan tertentu;

b. Memberitahukan dan menyampaikan p€rubalEn Daftai Penerima Manfaat
kepada PlElf EDUA bil,amana dikemudian hari terdapat perubahan dari
yarg telah ditetapkan;
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c. Memastikan darr bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan b;

d. Memberitahukan secara tertulis kepada PIIIAI( IGITUA dalam hal terdapat
perubahan pejabat yang berwenang mewa-kili PIE .K XESATTU;

e. Melakukan penelitian terhadap l,aporan dari PIIIA.E EDUA sebagaimara
diatur da-lam Petunjuk Teknis;

f. Menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas validitas setiap
dokumen, informasi dan data yang diserahlan kepada PIEAtr xEurA.

g. Menyediakan Sumber Daya Marusia (SDM) yang dip€rlukan sesuai dengan
kemampuan dan kewenangan yang dimiliki;

h. Menyedialan tempat yang representatif untuk pelaksanaan pelatihan yang
dilakukan oleh PIEAr reDuA;

3. PIEA.B BE[rIrA mempunyai hak:

a. Memperoleh Daftar Penerima Manfaat dari PIEAX NEgAfg dal,am bentuk
dokumen Daftar Penerima Manfaat sebagai dasar PIEA.tr EEIXIA untuk
melal<ukan p€latihan;

b. Menerima pengajuan materi p€tratihan yang dibutuhkan oleh Penerira
Manfaat

c. Menerima pemberitahuan perubaian Da-ftar Penerima Marfaat secara
tertulis da.i PIIAX f,ESATU bilamana dikemudian hari terdapat
perubahan dari yang telah ditetapkan;

4. PlEAr EDIrA mempunyai kewajiban:

a. Melakukan pelatihan kepada Fenerima Manfaat sesuai dengan kebutuhar
dari PeneriEE Manfaat, dengan jumlah pelatihan maksilllal satu kali dalam
satu butran dan atau sesuai kebutuhan jika terdapat perubahan
dikemudian hari;

b, Menyampaikan lapomn kegiatar pelatihan berupa dokumentasi kegiatan
dan da-ftar hadir peserta;

c. Menyediakan p€latih serta konsuEsi bagi para Penerima Manfaat selama
pelatihan;

d, Menyediakan sertifikat yang sesuai dengan tema pelatihar bagi para
Penerima Manfaat;

e. Melakul€n QudliA conaol bagi plodul< yang dihasilkan oleh Penerina
Manfaat;

f. Menyediakan data da.Ir informasi Kegiatan Pelatihar yang dapat diakses
oleh PIEAB XESATU sepanjang sesuai dergan ketentuan yang berl,aku
dalam pemfldanga11 perbar <arr.
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PAAAI 7
roruaPotDEtar

1. Semua bentuk pemberitahuan, permintasn, persetujuan, dan l,ain sebagairrya
wqjib dilaksanakan oleh PAnA PlEA.tr s€cara tfrtulis darr ditandatangani
pejabat yarA ditunjuk dari PARA PIEAtr"

2. Untuk hubungan koreepondensi dalam pelaksanaan operasional Pedanjian
ini, P/IRA PIEAtr sepakat untuk menetapka! pqjabat dan alarnat sebagai
berikut:
a. PIEAtr Kl8ATIr;

Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Serang
Alamat : Jl.Mayor Syafei No. 118 Kota Baru, Kecamatan Serang

Kota Serang 421 12
Telp : 0254 200815

b. PIEA, TU'A:
Rullah BUMN PT Bank Ra]ryat lndonesia, Tbk. Cabang Serang
Alamat : fl. Kh. Abdul Latif No 27 Cimurcarrg, Kota sera.n& Banten
Telp : 0254- 2OO233

PASAL A
JAITOTA YAEII' PER.'AIJIIT

1. Pedanjian ini be aku terhitung mulai tanggal 13 Ap,sll 2[rrll sampai dengan
tanggal 13 ADlll 2022.

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waltu tertentu atau di.thiri
sebeluE jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan
trrlebih dahulu PIHAK yang menghendaki Eemberitahukan maksud
perpanjangsn atau penga.khirar Perjanjian ini kepada PIHAK laLmya secara
tertulis selambat-Larrbatnya I (satul bubn seb€lum Perjanjian ini berakhir.

3. PARA PIEAB setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266
ddl: 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk
wetbo€k) dajaD penSakhiran Ferjanjian ini.

PAalf, 9
PETYEX,IAAIAT PERAIX.,IAIIIAII

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat dari
peLaksanaan Perjanjian ini, PARA PIEI.tr sepakat untuk menyelesaikar:r
secara Eusyawarah untuk mufal€t.

2. Dalalrr hal penyelesaian secara musryawarah sebagaimana dinalcsud ayat (1)
Pasal ini tidak mencapai mufakat, Eaka PIIRA PIEAr sepalat untuk
menyerahkan sengketa trrsebut dengan memilih tempat kedudukan hukum
(domisili) yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serarlg.
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PAsAI, IO
xEArrllr f,uAxsa /doRcE A.tEuRD)

l. PARA PIEAX dibebaskan sementara dar-i p€menuhan kerajiban-kewajibar
B€bagairuara dima.ksud dalam Pedanjian ini yang diakibatlan oleh Keadaan
Menaksa lFotce Majeurcl atau hal-hal atau kejadian diluar kekuasaannya
seperti :

a. Bencana alam, yang meliputi gempa bumi, angin ribut, banjir, letusan
gunung berapi, tsunarni, waboh dan kebakaral;

b. PemogolGn massal;
c. Pemberontakan, huru-hara dan pemng;
d. Kekacauan ekonomi;
e. Ferubahan situasi politik dalr sosial;
t Sabotase atau perubahan pemerintahan secara tidak konstitusional;

dan/atau
g. Ferubahan peraturan perundaag-undangan.

2. Dalam hal tedadinya Keadaan Memaksa (Fore Mqjeurc) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK yang terkena Keadaan Memaksa
(Force Mqkurc) wajib memberitahukan kepada PIHAK latmya selambat-
la-Ebatnya 7 (tujuh) hari kalFnder terhitung mulai tar8gal kejadian atau
diketahuinya Keadaan Mentoks€, (Fore Majeute).

3. Biaya dan kerugian yang timbul dar/atau diderita oleh sal,ah satu PITIAK
karena tedadinya Keadaan Memalsa (Fore Majanre) tid* dapat dibebankan
s€bagai tanggung jawab PIHAK lainnya.

PAAIL I I
BDRIEAAI/I.Ai

Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yarg
tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-inforEasi lain yang berkaitan
dengan Pedanjian ini, termasuk terkait bisois, produk dan pelayanar yang
diketahui atau timbul berdasarkan Perjarjanjian ini adalah b€rsifat rahasia serta
tidak boleh diberitahuka4 kepada Pihak Ketiga atau badan/orang lain yang tidak
berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesuai Pedanjiar ini.

PtstL 12
rElrA-.-TtLAf ATAUPERITEAEAI

r. Peobatalan atau perubahan sebagian atau seluruh Pasal dari PerJanjisr ini
hanya dapat dil,akulan dan dianggap sah setelah ada pers€tujuan dari PARA
PIEAN s€belum beralhirnya Perjanjian ini.

2. Apabila P^RA PIEAr sepokat untul Bengadal<ar perubahan atas Pe{anjian
sebagBimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka akan dibuatkan
AddenAlm Pedanjian yarg akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang
ddak terpisahkan dari Pedanjiar ini.
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PAAAL 13
PI UTT'P

1. Pedanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik
Indonesia, P/IRA PlEAr wajib mematuhi seuua hukum di Indonesia darl
semua peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi
pelaksanaan hak dan kewajiban menurut Perjanjia! ini dan keberadaannya di
Indonesia.

2. Apabila ternyata daLam pelakssnaan Pedanjian ini tedadi perubahan
peraturan perundan8-undangan, maka PAIIA PEIIr dapat mengadatar
perubahan-perubahan seperlunya terhadap syarat-syarat dan kondisi dari
Perjanjian ini dengan tetap trengacu kepada hak dan kewajibaD PARA PIIIAr
sesuai d€ngan Perjanjian ini-

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yanS sama dar teLah diterima oteh PARA
PIIAtr setelah Pedanjiar ini ditandatangani

PIEA.K I(ESATI'
Rn6.h Teh.n n ieFr!

I.chr IIB Scrrrg
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