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Padahari ini Selasatanggal Delapan Belasbulan Februari tahun DuaRibuDuaPuluh ( 18/02/2020)
bertempat di BapasKelasI Jakarta Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ricky Dwi Biantoro, AMd.IP, SH, MH, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan
berkedudukan di Jalan Moch. Kahfi II Nomor 42A, Jagakarsa,Jakarta Selatan bertindak untuk
dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan selanjutnya dalam naskah ini
disebut PIHAKPERTAMA;

2. Yatmln, Perorangan berkedudukan di Jalan lenteng Agung Barat Gang Cemara RT02 RW04,
Kelurahan SrengsengSawah, Kecamatan Jagakarsa,Jakarta Sleatan bertindak untuk dan atas
nama Pribadi, selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAKKEDUA;
PIHAKI dan PIHAKII selanjutnya secara bersama-samadisebut sebagaiPARAPIHAK.

Pasat1
MAKSUDDANTUJUAN

(1) Maksud dart Perjanjian KerjaSamaini adalah sebagai pedoman bagi PARAPIHAKuntuk
melaksanakan kerja sama dalam bidang pelatihan pembuatan Mie Ayam serta penyaluran
tenaga kerja.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah upaya peningkatan kehidupan ekonomi dan
keterampilan klien.

Pasal2
RUANGLlNGKUP

Ruanglingkup Perjanjian KerjaSamaini meliputi :
a. Pelaksanaanbimbingan kelompok kemandirian yang dilaksanakan di BapasJakarta Selatan
b. Dukungan Sumber DayaManusia dalam pelaksanaanbimbingan kemandirian di BapasJakarta

Selatan
c. Dukungan Sal'anadan Prasaranadalam pelaksanaan bimbingan kemandirian di BapasJakarta

Selatan



•

Pasal3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Menyiapkan saranadan prasana pendukung kegiatan ;
b. Menyiapkan peserta (klien) bimbingan kepribadian ;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanpembimbingan kepribadian

sapas ya-ngdiselenggarakanoleh PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menyiapkan tenaga instruktur dalam pembimbingan kemandirian;
b. Mempergunakan dukungan peningkatan kemampuan untuk pelaksanaankegiatan

pembimbingan kemandirian sesuaidengan peruntukannya;
(3} PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
b. Melaksanakan program kerjasama;
c. Membuat laporan pelaksanaanprogram kerjasama.

Pasaf4
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian KerjaSarnaini secarateknis ditindaklanjuti dengan RencanaKegiatanoleh PARA
PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian KerjaSarnaini;

(2) PelaksanaanPerjanjian KerjaSarnaini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan yang berlaku;

Pasat5
PEMBIAYAAN

Pernbavarangaji, honor, dan pembiayaan lain yang timbul sebagaiakibat dari pelaksanaan
Perjanjian KerjaSarnaini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian KerjaSarnaini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani.

(2) Perjanjian kerja Sarnaini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3t Pe-rj"a-nj-;-an-Ke-rjaSarnaini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam
ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sarnawajib
memberitahukan maksud tersebut secaratertulls kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan sebelumnya.

Pasal7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaanperjanjian kerja sarna ini dilakukan oleh PARAPIHAK
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA
PIHAK.



,. .

(2) Apabila Klien melakukan tindakan yang tidak sepatutnya, maka PIHAK KEDUA akan melaporkan
kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaankedua belah pihak atauforce majeure, dapat
dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaantugas pekerjaan
dengan persetujuan kedua belah pihak .

(2) Yangtermasukforce majeure adalah :
a. BencanaAlarrr ;
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
c. Keadaankeamanan yang tidak mengijinkan.
(3) Segalaperubahan dan/atau pembatalan Perjanjian KerjaSamaini akan diatur bersama

kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal9
ANTI KORUPSI

(1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang
anti korupsi dan gratifikasi.

(2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akanmelakukan tindakan apapun yang metanggarperaturan
perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang
dilakukan sehubungan dengan pelaksanaanPerjanjian KerjaSamaini.

Pasall0
PENYELESAIAN PERSEUSIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahamandalam kerja sama ini, PARAPIHAK
sepakat menyelesaiakn secaramusyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasalll
ADDENDUM

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut
dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagianyang tldak terplsahkan
dari Perjanjian KerjaSamaini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik
kembali blla terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan
dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermateral cukup maslng-masing berlaku
sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk
PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA

SELATAN-

PIHAK KEDUA

YATMIN
PengusahaMie ayam


