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Pemasyarakatan Kelas llA Gorontalo dengan Wakil Rektor Bidang perencanaan, Kerjasama
dan $istem Informasi universitas Negeri Gsontalo, nomor 15/uN47/Ks/201g dan nomof
W'26- PAS'1'PK 01.05.04-00112018 Tanggal 02 Februari 201g, maka pada hari ini, Jumat
tanggal Empat Belas September Tahun Dua Ribu Detapan Belas bertempat di l-embaga
Pemasyarakatan lGlas l&[ Gorontalo, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hamid $iba, SH.

Jabatan : Kepala Seksi Kegiatan Kerla Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA
Gorontalo ber{<dudukan di Jalan t(atamso Desa Donggala Kecamatan
Hulonthalagi Kota Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas
rxarna Lem@a Pemaeyarakatan FTHAK FERTAilIA.

2. Narna

Jabatan

: Dr. Mohamad lkbalBahuwa, Sp, M.$i
: Dekan Fakultas pertsnian Hniversitas N6eri Gorontalo, hralamat di

Jalan Jenderal $udirnnan No, 6 Kata Gorontalo yang selanjutnya dieebut
*bagai FIHAK KEDUA.



1.

2.

Bahws PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama

dalam pengembangen dan pembimbingan bagi Waqs Binaan Pemasyarakatan dan atau

Warga masyarakat sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas ltA Gorontalo, dengan

ketentuan-ketentuan wbagai barikut :

Passl 1

il,tAKSUD DAN TUJUAN

Perianjian Kerj*eama ini dibust dalam rangka menunjang progrem Pandidikan nasional

khususnya Psndidikan bagiwarga binaan pemasyarakatan dan warga masyarakat sekitar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Gorontalo.

Kerjasama ini krtujuan untuk menciptakan $/arga binaan pemasyarakatan dan warga

masyarakat sekitar Lembaga pemasyarakatan yang depat berkontribusi di lingkungan

masyarakat dalam rangka menunjang pengambangan program pembinaan dan

pembimbingan maeyarakat khususnye \i,srga binaan di LemHga Pemasyaralqsten Kelas

llA Gorontalo"

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama iniadalah keriasama yang rneliputi:

1. Program Pengabdian Masyarakat dalam bentuk bantuan secara tehnis pengembangan

budidaya sayuran dan holtikultur dengan menggunalsn tehnik Hiroponik dan Aquaponk

2. Program Pengabdian Masyarakat dalam bentuk hantuan secera teknis pengembangan

petemekan syem dan pembuatan pakan aysm kampung

3. Program Praktek Keria Lapangan mahasisv{a Fakultas Pertanian Universitas Negeri

Gorontalo

4. Penyiapan lnfastniktur untuk pengembangan budidaya sayuran dan holtikultur serta

infrastruktur untuk petemakan ayam kampung

5. Penyiapan bahan yang digunakan untuk pengembangan hidropnik dan aquapnik

6. Penyiapan bahan yang digunakan untuk pembuatan pakan ternak ayam kampung

7. Program penyuluhan pertanian dan petemakan



L

9.

Mengupayaka#memfasilitasi program bantuan dari pemerintah Provinsi maupun

lQbupaten/ Kota Gorontalo dalam rangka menunjang kegiatan pertanian dan peternakan

yang dilakukan di Lapas.

Prqram penelitian yang berkaitan pengembangan budidaya tanaman sayuran dan

holtikultur serta petemakan ayam kampung

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Keria sama ini merupakan tehnis pelaksanaan dari Mernorandum af ttnderstanding

yang telah diaepakati dan ditanda tangani seera bersama pihak Lembagn Pamasyarakatan

Kelas llA Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan tenaga teknis baik penyuluh dan atau pendampingan kepada bagiwarga hinaan

pemasyarekatan dan warga eekitar Lapas serta prqram penelitian, pengaHian masyarakat

dan prakterk keria lapangan yang dilakukan oleh dosen dan mahaeiswa Universitas Negeri

Gorontalo akan dibabankan pada PIHAK KEDUA, sedang lahan dan biaya operasional untuk

pembangunan infrraetruktur grssn house, hidroponik dan aquapinik serta kandang ayam dan

bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan pakan ayaffr akan dihbankan pada PIHAK

PERTAilNA.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi pengelolaan, petugas dan warga binaan pemasyarakatan dalam nota perjaniian

keriasama ini akan disusun diterbitkan dalam bentuk $urat Keputusan yang disepakati dan

disetujui oleh PARA PIHAK.



Pasal 6

ilIASA BERIAKU

Keriasama ini berlaku untuk Paling lama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal

ditanda tanganidan dapat diprpaniang ses%ai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apebila timbul perbedaan pendapat atau kesalahan pemahaman dalam peleksanaan nota

kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikanhya socara mu$yawerah dan

mufakat.

Pasal I
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam nota perjanjian kerja sama ini, akan diatur karnudian' 
dalam bentuk addendum etas kesepakatan PARA PIHAK dan rnerupakan b,agian yang

tidak teqpisahkan dari nota memomndum of undersfanaing ini.

2. Nota prianiian keria sama ini dilaksanakan secara kalembagaan dengan menghormati

dan mengind*hkan peraturan dan ketentuan yang berleku di Lemhega masing-masing.

3. Nota perjanjian keria sama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) sesuei kabutuhan dan masing-

masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang ssma, masing-rnasing

untuk PARA PIHAK

PIHAK PERTAIW4, 4,* KEDUA,

nifutresPerrmr,{


