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KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG

. DENGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

TENTANG

KESEHATAN, PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN SOSIAL
BAGI NARAPIDANA & ANAK DIDIK

Nomar : W15.PAS.PAS24.HH.0S.02 _ 0336

Nomor :4(*iJlt /4t?-.te / eCI;Li

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Pebrr-rari taliun Dr.ra ribu dua puluh satu. befieprpat di
kiintor Lembaga Pemas3'arakatan Kelas IIB .lorlbang, kami yang bertanda tangan dibaivah ipi :

I'MAHENTDRA SIJLAKSANA' A.MII.IP, S.H., M.M" :Kepala Lenrba-ua Penrasyarakatan Kelas IIB
jombang. dararn har ini bertindak untLrk cla, atas na,a
Lembaga pemasyarakatan Kelas llB Jombang. yang

bekedud'kan di ir. KH warrid F{asyi'r'r No. r55 Jombang.

untuk selaniutnya disebur PIHAK PERTAMA.

2. HARI PURNOMO. A.P. :Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, dalant hal ini
benindak untuk dan atas uama Dinas Sosial Kabupaten

Jombang, yang berkeciuciukan di .li. R. Wijaya No. i5, Desa

Kepan"ien, Kec. Jon-rbarrg, Kabupaten Jombang, Jau,a T.imrrr

6i 4l 9. r"rntLrk selanjutnya disebLrt pIHAK I(EDUA.

PrrlAK PERTAMA dan PrHAK KEDUA secara bersama-sarna disebut PARA PIHAK seclangka,
tnasing-tnasing piha.k secara terpisali disebut PIHAK. 'ferlebih clalrLrlu pAR{ PIHAK urenerargkau :

a' Bahrva PrHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis Pernasyarakatan. Kantor wilayalr
Kc'tnenteriatl Hukurn dan t{AM .lall'a Timur yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan
tclltadap \alapidarra darr Arrak Didik.
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b. Bahw"a PIHAK KEDUA adalah Dinas Sosial Kabupaten Jornbang adalah Unit Pelaksana Teknis

yang bergerak dibidang pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial.

c. Bahu'a PARA PIHAK saling mendukung untuk nrengadakan kesepakatan kerjasama dalarn hal

kesehatan. pendanrpingan dan pemulihan sosial tragi Narapidana & Anak Didik dalanr bentuk

kegiatan pelayanan sosial dan rehabiiitasi sosial.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. lJndang-Undang Dasar Negara RepLrblik Indonesia Tahun 1945.

2. Ljn<iang-Unciang Ri No,l-,o. i2 Tairun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Peraturan Pemerirttah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 20l2 l'entang Perubahan Kedua Atas

Peraturatr Penrerintah Notnor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Narapidana darr Anak Didik.

4. Peraturan ivrienteri Hukum cian Hak Asasi ivianusia Repubiik inclonesia l.iomor 2l TahLrn 2013

T'entang Sy'arat dan Tata Cara Pernberian Remisi. Asirnilasi, Cuti Mengr"urjungi Keluarga,

Pernbebasan Bersyarat. Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

5. Peraturatt Menteri Hukum dan l{ak Asasi Manusia RepLrblik lr-idonesia Nomor 03 Tahun 2018

Teirtang Peru'oahan Atas Pei'aturaii iv{entei'i Hr:kriin ciarr HaL Asasi iviarrLrsia Repuhii'H irrdoiresia

Nornor 2l TahLrn 2013 Tentan,s Syarat dan Tata Cara Pernberian Remisi. Asimilasi, Cuti

ntengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menielang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Sehubungar dengan hallral tersebut diatas. PARA PIHAK telah bersepakat mernbuat dan

trenatrdatangani perjanjian kerjasarna, yang diatur dalarn ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PENCERTIAN

I)alam kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1 I er.:rhaoq Pemqq.,r-qt'qkqtqt rrc!1(, "-pl2!lirrtnva rliqehrrr I A PA Q qrlaloh +an6at rrnfrrL, malo[.".-^L.-dtcrr Jdiitsr JeioiliLiLiiJ.i vi-wuuL Lr-ri r\i AUaiAii LLiiiPai iiiiiLit\ iii!iCI\.Aiiailali

Pembinaan Narapidana dan Anak Didik.

2. Narapidana dan Anak Didik adalah terpidana yarlg menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga

pernas) arakatarr.

-1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial lrang'nern,-lngl.:inkan setiap orang

hidLrp prodLrktif secara sosial dan ekonomis.

4. Pendarrrpingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping

kepada klien dalani mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah sefia mendorong

trtmbuhnya" irrisia-tif dalam p!:oscs pengambila-n kepr-rtusan, sehiugga. kema-ucl-irian klien seea,ra,

berkelanf utan dapat dirvujudkan (Direktorat Bantuan Sosial. 2A07:4).

5. Pemulihan sosial adalah pelaksanaan perbaikan ataupun pengembalian suatu keadaaan setelah

terjadinya sebuah konflik sosial.

6. Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah daeralr dibawah naungan Kabupaten Jombang yang

berorientasi untuk memberikan pelal,anan sosial dart rehabilitasi sosial.



Pasal2

MAI$UD DAN TUJUAN

1. Maksud Keriasama

Maksr"rd keriasama ini adalalr itntuk nrergkoordinasikan dan rnensinergikan pelaksanaan kegiafan

pembinaan Narapidana dan Anak Didik di LAPAS Kelas II B Jombang clan diselenggarakan atas

dasar setlangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerclaskan kehidupan bangsa

sesuai ciengan tugas cian iungsi keiembagaan rnasing-masing pihak.

Narapidana dan Anak Didik adalah bagian dari anggota masvarakat yang seclang menclapat ujian

dalam kehidLrpanny'a untuk menialani pidana di dalam Lembaea Pemasyarakatan maka perlu bagi

mereka trntuk ciiintegrasikan dengan masyarakai ciaiam bentuk kerja sosiai.

Keriasanra ini jtiga bertu.iuan utrtuk rnemberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Diclik

ttntuk melaksanakan kegiatan dalarn bentuk kerja sosial paila Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

vang berkedudukarr di Jl. R. Wijaya No.l5. Desa Kepanjen. Kec.. .lombang. Kabupaten Jombanq,

Ja'va Tim-Lit' 6i4i9.

Pasal3

OBYEK KERJASAMA

Dalaiii ilpai/a untuk i.i:eiigcmbangkaii peinbinaaii kepribadian tcrutaina dalam rangka pclaksanaan

penrenuhan kebutultan dan hak selanra rnenialani pidana dan pernbinaan rlenuju pernulihan kesatuan

hubungan hidup, kehidr,rpan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik sehingga dapat kembali ke

tentah-tengah keluarga. masl"arakat, bangsa dan ne-eara. maka dipanclang perlu untuk mengadakan

kegiatan keria sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang. yang berkeduclukan di Jl. R. Wiiaya No.15.
Desa Keparr.ien. Kec. Jornbang, Kabupaten Jomtrang. Jarva Timur 61419.

Pasal4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama ini diatur lebih lanjuf clalam perianiian tambahan antara ptI{AK PERTAMA
dan PII{AK KEDUA. dengan tetap mempertimbangkan aspek keanranan dan ketertiiral pacla

mas.varakat.

Pasal5

TUGAS I}AN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
PiiiAK PERTAIv{A dan PiiiAK KEDUA berkewajiban untuk bersama-sama mewujucikan suatu

bentuk pelaYatlan kesehatan. pendampingan dan pemr:lihan sosialNarapiclana dan Anak Diclik.

PIIIAKPERTAMA bertugas untuk :

1. Menyiapkan tempat, daftar nama Narapidana dan Anak didik

2' Memberikan e<iukasi dan pemahaman kepada Narapidana dan Anak Didik tentang pentingnya
kesehatan, pendampingan dan pemulihan sosial.

3. Melakuksn gyalrrasi terhadap pelaksaru2s kegiatan.

a.



tr. PIIIAK KEDUA bertusas untuk :

1 . Menyectriakan sarana dan pra,.arana akomodasi selama kegiatan dilaksarrakan.

l. Melaktrkarr pens.a\\ asan darl nternberikarr binrbirruarr selalna I'eg.iatarr bcrlanesrurg.

3. Menrberikan evaluasi terhadap kegiatan vanq teiah dilaksanakan terhadap narapidar:a dan anali

didih.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA nrenrberikan kesenrpatan kepada pihali ketiga atau pihak lain

untuk mengarnbil bagian berpartisipasi dalarrr rarrgka pelaksanaan tersebut sejauh tidak bertentanqan

dertgatt Ittaksud datt ttriuart dari I'egiatan ini scfla telalr rrrerrdapatkan perserujtralr dari PARA PIHAK.

Pasal6

EVALUASI

i. PARA PiHAK akan rnerrgaciakarr rapat koorciirra-i :ecflrit helkaia.

). PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksallaan kesepakatan keriasama ini

sehingga kegiatan berialan dengan baik

J,

Pasal 7

JAI{GKA WAKTU

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku seiak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan

diperbarui.iika PARA PIHAK rnenghendaki adanr,'a peruhahan klausul vang telah disepakati.

7. Daianr irai saiair satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasanra ini sebagairnana

dinaksrrd dalam angka (l) pasal ini" maka pihak 1'an-e bersangkutan wajib memheritahukan secara

tertulis kepada pihak lainnya. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.

3. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini beraklrir baik disebahkan karena hal-hal sebagaimana tersebut

ciaiam atr-eka (2) pasai ini maupun karena sebab-sebab iain maka PARA PIHAK berkewajiban

menyelesaikan tugas datr tatrggungiawabnva masing-r.nasing sesuai dengan yang tersebut dalarn

pasal (7).
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Pasal 8

PENUT'UP

l. Hal-hal yang belurn diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan ditentukan kernudian oleh PARA

PIHAK dan akan merupaka.n tambahan (addendum) dari kesepakatan bersama iui.

2. Peruba'han terhadap pasai-pasai ciaiam kesepakatan ini hanva <iapat ciiiakukan atas persetu.iuan

PARA PIHAK,

3. Apabila ada perubahan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara rlrusvawarah.

4. Kesepakatan Keriasarna ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing terlarnpir biodata Narapidana

cian hnak Diciik yang akan meiaksanakan kegiatan.

5. Kesepakatatr Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini. tanggal, bulan dan tahun

sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Kerjasarna ini. masing-masing bermaterai cukup

dan mernpunyai kekuatan hukumyang sarna setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan semangat yang baik. Lrntuk dipatuhi dan

cli laksanakan PAR-{ PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Kepal a Lembaga Pernasyarakatan

Jombang

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Sosial

Jombarrg
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rP., s.H., M.M. PURNOMO, A.P.
NfP. 19751110 199501 1002
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