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Pada hari ini, Jumat tanggal 12 (dua belas| Bulan Jult Tahun Dua Ribu
Sembllan Belas, yang bertandatangan dibawah ini :

I Ir. H.FIRI}IAI{SYAII, Y.ALFIAIY.,
M.B,A., M.Sc.

Rektor Institut Informatika dan
Bisnis {IIB) Darmeiaya Bandar
Lampuilg, yang berkedudukan di
Jalan Zatrral Abidin Pagar Alam No.
93 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
35L42, bertindak dalam jabatannya
untuk dan atas naura serta sah
mewakili Institut Informatika dan
Bisnis {IIB} Darmqiaya Bandar
Larnpung selanjutnlra disebut
PIHAK KESATU.

II. SETYO PRATIWITBc,fP., S.H Kepala Lembaga Pema$yarakatan
Perempuan Kelas II A Bandar
Lamprrrg, yang berkedudukan di
Jalan Ryacudu Way Hui,
Sukarame Bandar Lampung,
bertindak dalam jabatannya untuk
dan atas nafila serta sah meurakili
I"embaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II A Bandar
Lampung, selanjutnya disebut
PIHAK KEDIIA.

PIIIAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sarna
disebut PARA PIHAI(, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai

berikut:
a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan finggi Institut Informatika dan

Bisnis (IIB) Darmajaya Bandar Lampung berbasis telaeologi dan bisnis.
melaksanakan manajemen pendidikan tinggi yang bermutu dan akuntabel
di Provinsi Lampung;
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b. bahwa PIIIAK KTDUA merupakan instansi pemerintah yang mempunyai
tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi
warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana
menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak
pidana dan menjadi warga masyarakatyang bertanggung jawab bag
dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa PARA PIHAK memandang perlu
membuat dan melalqsanakan kerjasama yang saling memberikan manfaat
kepada PARA PIHAK dan sepakat untuk saling mengikat diri dalam Nota
Kesepahaman di bidang pengabdian masyarakat pembinaan berkala dan
berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1

TUJUAI{

(U Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, pembinaan berkala
dan berkelanjutan basl warga binaan pemasyarakatan dan
Pengembanga.n dalam segala bidang yang didasarkan atas kebutuhan dan
kepentingan bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat binaan
menuju masyarakat ytrtg sadar dan menjadi warga masyarakat yang
bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

{21 Nota Kesepakatan ini dilandasi oleh kesadaran PARA PIIIAK akan
perlunya peningkatan pembinaan warga binaan bagl narapidana di
lingkungan lembaga pemsayarakatan perempuan kelas II A Band"ar
Lampung.

(3) Nota Kesepakatan ini diselenggarakan atas dasar norrna saling membantu
dan tidak merugikan PARA PIHAK.

Pasal?
RUAI{G LII{GKUP

{U Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Pendidikan;
b. Pelatihan/ \firorkshop ;

c. Penelitian;
d. Pengabdian Masyarakat;

Pasal 3
PELAKSAHAAIU

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam
Perjaqiian Keq'asama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur
secara terperinci pekerjaan, prosedur operasional pekeq'aan, hak dan
kewajiban PARA PIIIAI(, dan hal-hal yang dipandang perlu sesuai
kebutuhan dan kesepakatan PARA PIIIAII;

t2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PARA PIHAN akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki^
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kewenangan untuk bertindak dalam membahas dan memutuskan setiap
kegiatan yang akan dilaksanakan;

(3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JAIqGI(A UTAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik
yaitu pada Tahun Akademik 2Ol9 12020 hingga 2O2O / 2A21, terhitung sejak
tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atas
persetujuan PARA PIIIAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAII

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur
kemudian sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan PARA PII{AII.

Pasal 6
PENU?UP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIIIAK pada
hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota
Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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