
ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN

KELAS IIA BANDAR LAMPUNG

DAPUR ORLIN

TENTANG

PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN KETERAMPILAN BIDANG TATA BOGA

No

No

: W9.PAS3.PK.01 .08.8- 4q2

Pada hari ini Rabu Tanggal dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas llA Bandar Lampung yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SETYO PRATIWI, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas llA Bandar

Lampung bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas llA
Bandar Lampung berkedudukan di Jln. Ryacudu , Sukarame, Bandar Lampung selanjutnya

disebut Pihak kel

2. DESSY LISTIANA Selaku Ketua DAPUR ORLIN bertindak untuk dan atas nama DAPUR

ORLIN, berkedudukan di Jalan Ryacudu Way Hui Sukarame Bandar Lampung Selanjutnya

disebut Pihak ke- ll

Pihak ke-l dan Pihak ke-ll selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak sepakat untuk

melaksanakan kerjasama dalam rangka prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat bagi Narapidana

dengan ketentuan sebagai berikut :
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PERJANJIAN KERJASAMA
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MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya kerja sama Pelatihan bidang Tata Boga'

pemasaran Hasil produksi bidang Tata Boga dan memberikan peluang kerja/usaha bagi warga binaan

pemasyarakatan yang akan bekerla setelah kembali ke dalam lingkungan masyarakat'

2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan memberikan kesempatan kepada warga Binaan Pemasyarakatan di

LapasPerempuanKelasllABandarLampunguntukmeningkatkanketerampilanmerekaterhadap

masyarakat Lampung khususnya bidang tata boga melalui Pemasaran hasil Produksi Bidang tata boga

Pihak kel.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup keriasama ini meliputi :

a. Penyusunan Program pelatihan tata boga

b. Pelaksanaan program pelatihan tata boga

c. Pengawasan dan penyeleksian hasil produksi bidang tata boga

d.PemasaranhasilproduksiBidangtatabogaWargaBinaanPemasyarakatanLembaga

Pemasyarakatan Kelas ll A Bandar Lampung

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) Hak dan Tanggung iawab Pihak ke-l;

a.MempersiapkanWargaBinaanPemasyarakatan(WBP)yangakanmengikutiKegiatanPelatihan

Pembinaan Kemandirian Bidang Tata Boga

b. Mempersiapkan Sarana dan prasarana kegiatan pelatihan tata boga

(2) Hak dan Tanggung iawab Pihak ke-ll;

a.MemberikanKegiatanPelatihanPembinaanKemandirianBidangTataBogakepadaWargaBinaan- P;;y;t k tai Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll A Bandar Lampung



JANGKAWAKTU
Pasal 4

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh

Para Pihak dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui

pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya,

untuk dibahas lebih lanjut.

EVALUASI
Pasal 5

Para Pihak akan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dalam jangka

waKu 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Kesepakatan Bersama ini.

KETENTUAN LAIN
Pasal 6

1. Kesepakatan Bersama ini diselenggarakan secara kelembagaan dengan menghormati dan

mengindahkan wewenang, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Para Pihak;

2. Hal-hal yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan dalam Kesepakatan

Bersama antara Pihak keJ dan Pihak ke -ll;

3. Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan kesadaran dan itikad baik Para Pihak untuk saling

membantu meningkatkan kerlasama dan silahturahmi melalui kefasama dalam hal kegiatan pelatihan

kemandirian bidang tata boga, pemasaran hasil produksi dan peluang keda/usaha bagi warga binaan

setelah selesai menialani masa pidana, dengan penilaian subtantif Pihak ke-ll;

4. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan/hal-hal yang mengakiba0<an tidak

terlaksana/terhambatnya pelaksanaan kesepakahn antara Pihah ke-l dan Pihak keJl maka akan

diselesaikan dengan cara musyawarah untuk muhkat.



PENUTUP
Pasal 7

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat 2 (dua) rangkap, asli masing-masing bermaterai cukup serta

mempunyai kekuatan hukum yang sama,

2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandar 02 Januari 2019
Pihak Pertama Pihak Kedua
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