
PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS

DAN

TAULAN

TENTANG

KERJASAMA EDUKASI KEMANDIRIAN DAN KETERAMPILAN WARGA BINAAN

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS

Pada Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu,

bertempat di Kabupaten Maros, yang bertanda tangan di bawah ini :

INDAH DIANTIARA N. M. : Perwakilan dari Taulan, organisasi inisiasi

mahasiswa Universitas Hasanuddin yang

berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan

KM.10 selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA

TUBAGUS M.CHAIDIR A.Md.IP.,S.H.

M.H.

: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas II Maros dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang

berkedudukan di Jalan Raya Kariango Km. 3

Kec. Mandai Kab. Maros, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat

menyusun Perjanjian Kerjasama dalam rangka Edukasi Kemandirian dan Keterampilan

Warga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, dengan ketentuan sebagai

berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM



1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.

2. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional penegak hukum yang

melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga

binaan pemasyarakatan.

3. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah narapidana,

anak didik pemasyarakatan  dan klien pemasyarakatan.

4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di

Lembaga Pemasyarakatan.

5. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara

(Rutan) atau cabang Rutan.

6. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan Narapidana.

7. Taulan adalah organisasi nirlaba mahasiswa yang berfokus pada bidang edukasi yang

diinisiasi oleh mahasiwa Universitas Hasanuddin.

8. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan

rohani  warga  binaan pemasyarakatan.

9. Keterampilan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan hard skill

warga  binaan pemasyarakatan.

10. Tenaga pengajar adalah fasilitator yang memberi pembinaan kepada warga binaan

pemasyarakatan dalam program pelatihan terhadap anak di Lapas/ Rutan, yang

merupakan utusan dari Taulan

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar dan pedoman PARA

PIHAK dalam rangka pemberian edukasi kemandirian dan keterampilan bagi Anak Didik

Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros.

2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk Edukasi Kemandirian dan

Keterampilan bagi Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani pidana di LPKA Maros.



PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman  ini yakni :

a. Pelaksanaan  Pembinaan Kepribadian yang meliputi :

● Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

● Kesadaran hukum

● Kesadaran berbangsa dan bemegara

● Intelektual

b. Pelaksanaan  Pembinaan  Kemandirian yang meliputi :

● Pembinaan Kemandirian

● Pembinaan Keterampilan

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pembinaan dan pelatihan bagi Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan di LPKA Kelas II

Maros dan  disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

2. Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan minimal 5 kali sesi pelatihan dalam

rentang 6 bulan yang dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam sebulan.

3. PARA PIHAK dapat mendiskusikan kegiatan tambahan di luar yang telah disepakati

terkait kebutuhan warga binaan yang bukan peserta kegiatan dan warga binaan yang

telah menyelesaikan masa tahanannya.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tanggung jawab :

a. Menyediakan tenaga pengajar untuk setiap sesi pelatihan warga binaan,

b. Menyediakan alat tulis menulis yang diperlukan selama sesi pelatihan berlangsung,

c. Menyediakan bahan dan alat untuk kebutuhan kreasi kriya yang dilaksanakan baik di

dalam maupun di luar jadwal sesi pelatihan sesuai dengan kondisi inventarisasi,

d. Mewujudkan rencana program yang telah dituang dalam Pasal 4,



e. Menjaga ketertiban dan kenyamanan selama melakukan pelaksanaan kegiatan,

f. Menjaga keamanan data privasi para anak didik, jajaran pegawai dan pejabat di

Lapas.

2. PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab:

a. Memastikan jumlah peserta yang merupakan warga binaan terdiri atas 10 anak dan 5

perempuan yang siap dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran,

b. Memberi perizinan kepada PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan sesi pelatihan,

pengadaan bahan dan alat untuk kegiatan, serta kunjungan di luar jadwal pelatihan

yang sudah disesuaikan,

c. Membantu PIHAK PERTAMA dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar warga binaan

serta perkembangan mengenai kreasi kriya yang dilaksanakan di luar waktu sesi

pelatihan,

d. Membantu pemeliharaan bahan dan alat yang digunakan warga binaan selama

kerjasama berlangsung,

e. Menjamin keamanan fisik dan data para relawan Taulan yang bertugas.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada

anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.

PASAL 7

MONITORING  DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA

PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang

disepakati PARA PIHAK.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA

PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu enam bulan terhitung sejak

tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang  atas kesepakatan PARA PIHAK;

2. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini

wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu)

bulan.

PASAL 10

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan PARA PIHAK

dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman

ini.

PASAL 11

PENUTUP

Nota kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas,

dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan

hukum yang sama.

Ditetapkan di    : Maros

Pada Tanggal  : 24 September 2021




