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Pada hari ini Selasa tanggal dua pul tiga tahun dua ribu dua puluh satu bertempat

, yang bertanda-tangan di bawah ini :
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll A Jem

Nama
lnstansi/Lembaga
Jabatan

Alamat

Yandi Bc.lP.S.Sos.

Lembaga Kelas ll A Jember

n No.13 Jember

dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas Lembaga PemasYarakatan Kelas llA

Jember selanjutnya disebut sebagai PIHAK

Nama : Hidayati

lnstansi/Lembaga ' Hid's

Jabatan Pemilik Hid's Nursery

Alamat RW 001/002,

dalam hal ini sah s Nursery

selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA dAN PIHAK PIHAK

Kepala

JI.PB
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UMUM

1. Lembaga pemasyarakatan 
(Lapas)

Narapidana dan Anak Didik pemasya
2. Kantor Lapas adalah kantor Lil;;

tempat untuk melakukan pembinaan
di Indonesia

katan Kelas llA Jember

MAKSUD TUJUAN

PASAI.4

HAK DAN KEWAJTBAN

1' PIHAK KEDUA membantu peningkatan penghijauan sekitar t-apas jember mengganti
atau melaksanakan rolling tanaman sesuai jadwal

2' PIHAK KEDUA melaksanakan budidaya dan penjualan tanaman hias setiap hari
3. PIHAK KEDUA memberikan lima belas perse n (L5%) dari jumlah sebagaimana di Nota

Penjualan kepada PTHAK pERTAMA

4. PIHAK KEDUA selain membudidayakan dan memasarkan tanaman hias yang
bersangkutan juga membantu memasarkan budidaya tanaman hias hasil kerja Warga
Binaan Pemasyarakatan

5. PIHAK PERTAMA menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan dilatih
budidaya tanaman hias

6. PIHAK PERTAMA menyiapkan sarana tempat latihan beserta perlengkapan lampu
penerangan, instalasi atap berbahan waring dan instalasi air
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t' Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman para pihak untukmeraksanakan kerjasama daram peningkatan dukirngan penghijauan di KantorLembaga pemasyarakatan 
Keras ,A Jember dan gudidaya tanaman hias.2' Tujuan dari perjanjian kerjasama ini.memb".i orLungrn kepada pihak Lapas dalamupaya peningkatan penghijauan di Kantor r.p.r, ,"ri. memberi dukungan kepadaptHAK KEDUA untuk meningkatkan hasil proartnya.

PASAT 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi:L. Penghijauan kantor sekitar Lapas Jember2. Pemasaran produk Tanaman Hias oleh PIHAK KEDUA3. Kegiatan lain yang disepakati para pIHAK



PASAL 5

JANGKA WAKTU

L. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan PARA

PIHAK dapat menghentikan perjanjian kerjasama ini atas dasar evaluasi terhadap

efektifitas pelaksanaan kegiatan ini
2. Lama waktu pelaksanaan kerjasama ini berakhir pada 31 Desember 2021

3. Dalam hal perjanjian kerjasama initidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah

satu PIHAK sebagaimana dimaksudkan pasal 5 ayat 2 atau karena alasan lain pengakhiran

perjanjian kerjasama, tidak akan mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK

yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama

PASAI 5

PERUBAHAN

1. Perjanjian kerjasama ini dapat dirubah berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA dan

PIHAK KEDUA

2. Perubahan dan atau hal-halyang belum di atur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur
dalam bentuk ad dendum dan atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama.

PASAT 7

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini" Perjanjian kerjasama ini dibuat
dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai

kekuatan Hukum yang sama setelah di tanda tangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

KEPALA II A JEMBER HID'S NURSERY

YandiSuyandi, .5.Sos.
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