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Pada hari ini Tanggal at Bulan aret T a a ' kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

l. 's
Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Kotabumi dalam hal ini bertindak

dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA K*ubo*i, yang berkedudukan di Jl'

PemasyarakatanNo.2l5KelurahanTanjung
HaraPan Kecamatan Kotabumi Sel

Kabupaten Lampung Utara' yang selanjutnya

disebutP KESATU'

2. ,S' ' ' i'
selaku Kepala Dinas perikanan dalam hal ini

bertindak uk dan atas nama Dinas Perikanan

Lampung Utara Yang berke di Jl'

Aramsyah No. 104 KecamatanKotabumi

Selatan, Kabupaten Lampung Utata yang

s utnya disebut UA

KABIIPfiTEI*



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya diseb{ PARA PIHAK secara bersama sama

bersepakat menjalin kerjasama 
-- 

**vienggarakan pelatihan Budidaya Ikan dan

PembuatanKotamtkanBahanFiberbagiWargaBinaanPemasyarakatanLembaga
PemasyarakatanKelasllAKotabumi'Dengandasarsebagarberikut:

l.UndangundangRepubliklndonesiaNomor12Tlgg5tentangPemasyarakatan
2. Peraturan pemerintatr Republik todo"t'iu Nomor 31 T 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

3. peraturan Pemerintah Republik r"ioL'iu Nomor 99 Tahun 2012lentang Perubahan Kedua

Peraturan Pemerintah Nomor 32 T 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak-

4. ffiffif ilffi,tffilffifft""omor: 02.pK.04.10 rahun 1ee0 ransgar 10 April 1ee0

tentang Pola Pembinaan Narapidana

5. ere enteri m dan ak Asasi sia Nomor : 
"

O5.OT.O1'O1 T n 2Ol1 ; ang Perub Atas I(eputusan enten

eh iman Nomor : 'O1 p 'OZ'O: f 1985 Tentang Org isasi

d Tatakerja Lembaga emasyarakatan

6.PerjiKerjaSaaaraDireJena|Pemasyarakatan
Keme erian d H Rr d Yayasan Indollia Bangkit dan

Bers ar Nomor: pas-iq'HFr'05'03 T N 2018 dan Nomor

:PP.01.RSIW007/SPKAVtZOfitggal2TApril20lsTentgPeinaan
d B ing bagi Warga Binaan Pe asyar atarr

Berdas hal haf tersebut diatas' PARA PI sep at me uat

perj ian r(erjas a tent _ 
g pelatihan Budidaya Ikan dan pembuatan Kolam Ikan Bahan

FiberBagiWargaBinaanPeasyarakatanLeagaPeasyarakatKelasllA
I(otabumi deng ketentuan sebagai beri

s.

Dala Perja an Kerjasama ini yang dim sud dengan :

1. Le aga Pemasyarlkatan elas IIA otab i yang sel a

diseb L as adal tempat mel sanak Pe bin

Nar id a

2.inasPerikanarrLpungljtaraadalinasyaigmenyusundar
melaksanakankebijakandaerahdibidangperikanan.

3. egawaiL as al Petugas Lembaga e asyarakat elas IIA

oti
4. ffga inaan Pe asyarakat adal n€rr idana' padaL as elas

IIA ot i

e
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o

So

Perj i Kerjas a ini be u un k e berik Pelatihan Budidaya
Pembuatan Kolam Ikan Bahan Fiber Bagi Warga Bina Pemasyarakatan

sebagai sal satu progr Pe bina I(e diri serta sebagai bekal
ke li kel Warga Bina Ke bali ke teng asyar at

Pelaksanaan Pe binaan Kemandirian dilaks al1 di LAPAS pada w u
yareg ditentuk

o

So

PI AK KEDUA Berhak :

a. Mend atkan fasilitas d te at un enyelenggarakan
kegiat Pe inaan Kem dirian Pelatihan Budidaya Ikan dan Pembuatar

Kolam Ikan Bahan Fiber dari Pih KESATU
b. Mend atkan peng an dari Pihak KESATU sel a proses

pembinaan berlangs g

c. en uk Warga Binaan mengikuti progr kegiatan yang
dil K PI AK KEDUA

d. Mengkoordinasikan hal hal yang diperlukan kepada PI AK
KESATU

e. Me u progr progr pembina y g dilaks ak oleh
Pih Kesatu sep ang sesuai deng ketentu y g berl

PI AK KEDUA berkewajib :

a. Mengikuti ketentu yang berl u di LAPAS dala pel s aan

progr bi bing

b. Memberik Bimbing I Pelajaran y g berkait deng Pelatihar
Budidaya Ikan dan Pembuatan Kolam Ikan Bahan Fiber kepada Warga
Bina

c. engeluark Surat Penu ukan kepada Warga Bin y g

e b kelancar proses pe bina

d. el s d eatuhiseluh keteu Y e
diat dal perj i kerjasa a ini.
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S.

3. PI AK SATL berhak:

c

endapatk imbing Pembinaan Kemandirian Pelatihar

Budidaya Ikan dan Pembuatan Kolam Ikan Bahan Fiber untuk arga
ina Pemasyar at yang ber ada di Le baga

Pemasyarakatan elas IIA I(ot umi.
end Surat eter gan bagi atga inaan

emasyar at yang tel mengik i progr bimbing dan
memb u ihak DUA dal proses pembinaan
Mengkoordinasik hal hal yang di perluk kepada PIHAK
KEDUA.

a.

b

PI AK SATU Wajib :

a. Me berikan Fasilitas dan te at unhrk penyelenggara proses

pembinaan

b. Memberikan Peng an kepada Pihak KEDUA sel a proses

pe binaan.

c. Me persi kan arga ina Pemasyar at mengikuti
progr bimbingan Pe inaan Ke andirian Pelatihan Budidaya

Ikan dan Pembuatan Kolam Ikan Bahan Fiber d emb u
mempersiapkan segala sesu g a kelancar proses kegiatan
tersebut.

elaksanak dan me at i selu ketentuan y g diatur
dal perj i kerjas a ini.

a

So

Perj ian ini berl u sejak dilakukan pen datanganan kerjas a ini
dan bera ir pada tanggal Tiga uluh Satu (31) ul esember
T un ua Ribu ua Pul

P A PIHAK sepakat untuk saling me beritahukan sudnya untuk
mempe g perj ian ini d w tu sel bat-lambatnya 1 (s )
bulan sebelu berakhi ya perj ian atau dal waktu yang disepakati
PARAPI AK

Ap ila PARA PI AK sep at u k e e ang jangka waktu
perj i ini m a P A PI AK an enu gkannya d s

Amande en atau Addendu y g e adi bagi tidak te is

dari perj ian ini

1

1

2

3

a



4 Ap ila sel bat la batnya s deng 1 (satu) bulan sebelum

ber i yaj gka w u tid ada surat pemberitahuan dari P
PI A u uk memperp ang w u perj i ini, maka perj i
ini bera ir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhi ya
perj 'ian

s .7

Perj ian ini d at di iri oleh PI AK KESATU d PIHAK
DIJA, atas perset uan P A PIHAK sebelum j gka wa u

perj ian dan dibuat secElra tertulis

Perj ian ini ber ir abila dite k pel ggarar;. terhad
peraturan ytrtg berlaku di L AS.

er hi a perj ian ini tidak engh uskan kewajib y g tel
ti bul yang belum diselesaikan atau tertunggak oleh sal satu pihak
terhad pihak lainnya, sehingga syarat syarat dan kete uan
ketentuan di dal perj ian ini tet berl u s pai
terselesaik raya kewajib terseb oleh pih y g wajib

elaks a ya

PA PI A sepakat untuk engesampingkan ketentuan pasal
1266 itab ukum Undang undang erdata sejauh yang
mensyaratkan diperluk anLlaya s atu putusan hakim /
pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan / pengakhiran
suatu perjanjian

o

S.

PARA PI AK wajib melak monitoring terhadap pel sanazul

perj i kerjas a ini sel a berl gsungnya kerjas a ini

I

2

3

4

I

2 evaluasi
tuk

P A PIHAK wajib melakukan
pelaks aart perj ian kerjas a ini
pada kerjas a sela nya

setel ber i ya
b perti g
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a

So

Perj ian Kerjasa a ini dibuat d ditandatangani oleh P A PI K
dal rangk 2 (Dua) d be aterai c p serta me p yai kekut
h um y g sa a untuk asing masing PARA PI AK

Perj ian Kerjas a ini dibuat dengan semangat kerjas a yang baik.
t dipatuhi dan dilaksanak oleh PARA PI AK, sesuai

ketentuan perafuran perund g und gan yang berl u

KESATU PIHAK KEDUA
PEMASYARAIE{TAN DINAS PERIKANAN

ABUMI

t.-I

e


