
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

USAHA DAGANG GALERY DUA ANAK
DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE
TENTANG

HASIL KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Nomor : W23. PAS8. UM .01 .01 - / / gtz 12020

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 September 2020, bertempat di Lapas Kelas llA Watampone,
kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Jabatan
Alamat

: Mustafa
: Pemilik UD Galery Dua Anak
: Jl. Jend. Sudirman Kab. Bone

Nama : Lukman Amin, SH, MH
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas llA Watampone
Alamat : Jl. Laksamana Yos Sudarso KM 4 Watampone
Bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Watampone dan selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan

Kedua belah pihak bersepakat untuk membuat dan mengadakan kerjasama yang saling
menguntungkan, dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Warga Binaan
Pemasyarakatan khususnya dalam hal hasil karya warga binaan di Lapas Kelas llA
Watampone. dengan ketentuan sebagai berikut :

Kerjasama ini bertujuan untuk pembuatan Pot Tanaman hasil karya warga binaan yang
dibina untuk dipasarkan sebagai bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dalam
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2
BENTUK KERJASAMA

1) Pihak ll menyediakan tempat, bahan dan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk
selanjutnya membuat pot tanaman.

Bertindak atas nama Usaha Dagang Galery Dua Anak dan selanjutnya di sebut PIHAK
PERTAMA

Dengan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



2) Pihak I akan menyiapkan alat pembuatan pot tanaman hasil karya Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Pasal 3
KETENTUAN

A. Pihak I akan memasarkan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (pot tanaman) dari
pihak ll dengan harga sesuai dengan kesepakatan bersama.

B. Pihak I akan melakukan pembayaran pada setiap pengambilan pot tanaman oleh
pihak ll.

Pasal 4
PREMI

1) Pihak ll akan memberikan premi sebesar 20Yo dari harga jual setiap produk untuk
Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Pihak ll akan memberikan premi sebesar 20% da'i harga jual setiap produk untuk
Pihak l.

3) Pihak ll akan mendapatkan 60% dari hargajual setiap produk.

Pasal 5
JANGKAWAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 16
September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2022.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian kerjasama ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan Hukum Rl.
2. Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini akan

diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Jika tidak tercapai juga maka kedua belah pihak bersedia menyelesaikan permasalahan

secara hukum di Pengadilan Negeri Kota Watampone.
4. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan

hukum yang sama.



Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, secara sadar dan dimengerti, dan secara sadar
disepakati oleh kedua belah pihak dan untuk dipergunakan dengan semestinya sebagai
pengikat kerjasama kedua belah pihak untuk dijadikan kesepakatan bersama demi
tercapainya tujuan yang diharapkan bersama.

H, MH


