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PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANTARA 

 

PT. SAHABAT GRUP INDONESIA 
DENGAN 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN 
KLAS II A MALANG 

 
Tentang 

 
DUKUNGAN PEMBINAAN DALAM BENTUK SARANA ASSIMILASI DAN EDUKASI 

 

Nomor  : 

Nomor  : W.15.PAS.PAS.9.UM.01.01-508 

 

 

Pada hari ini                    tanggal           Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (    

-02-2020), bertempat di 

, kami yang bertandatangan dibawah ini: 

 

 

1. HADI GUNANTO : Direktur PT. Sahabat Grup Indonesia, dalam hal 

ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sahabat 

Grup Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Raya 

Randu Agung No. 246 Singosari Malang, untuk 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

2. IKA YUSANTI, SH., M.Si : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas 

IIA Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Klas IIA Malang, yang berkedudukan di Jalan Raya 

Kebonsari Sukun Malang, untuk selanjutnya 

disebut PIHAK KEDUA 

 

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, 

sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut PIHAK. Terlebih dahulu 

PARA PIHAK menerangkan: 

a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan usaha 

perdagangan barang sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil 

Nomor 503/0095/SIUP-K/35.07.122/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Malang. 

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada 

dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI, yang memiliki tugas untuk 

melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik. 
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Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang 

Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana dan Anak Didik. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor18 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Assimilasi,  Cuti Menunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, 

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

 

Menyatakan kesediaan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama yang 

saling menguntungkan bagi PARA PIHAK. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan 

manandatangani perjanjian kerja sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: 

 

 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

 

Dalam kesepakatan kerja sama ini yang dimaksud dengan: 

1. PT. Sahabat Grup Indonesia adalah perusahan yag berjalan dalam bidang 

Pengolahan Perdagagan Umum, Konstruksi serta Makanan dan minuman. 

2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 

3. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan 

jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan  

4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

Lembaga Pemasyarakatan. 

5. Assimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan 

dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. 

6. Sarana Assimilasi Dan Edukasi adalah fasilitas yang disediakan bagi Narapidana 

dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk melaksanakan hak assimilasi serta 

mendapatkan edukasi dalam hal peningkatan kemampuan berwirausaha sebagai 

bekal usaha mandiri ketika selesai menjalani pidananya.  
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Pasal 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

1. Maksud Kerja sama 

Maksud kerja sama ini adalah sebagai bentuk dukungan PIHAK PERTAMA kepada 

PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana di 

LAPAS Perempuan Klas IIA Malang yang diselenggarakan atas dasar tanggungjawab 

sosial untuk turut terlibat secara aktif dalam pembinaan narapidana dalam bentuk 

penyediaan sarana assimilasi dan edukasi. 

2. Tujuan Kerja sama 

Kerja sama ini bertujuan memberikan kepastian, profesionalisme dan payung 

hukum bagi PARA PIHAK serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk 

mendapatkan hak assimilasi dan edukasi dalam bentuk pembinaan keterampilan 

usaha sebagai bekal untuk reintegrasi sosial 

 

 

Pasal 3 

OBJEK PERJANJIAN 

 

Objek perjanjian kerja sama ini terdiri dari: 

a. Sewa barang milik Negara berupa lahan usaha seluas ± 460 m2 yang terletak di 

Jalan Raya Kebonsari Sukun Malang 

b. Permodalan untuk membangun sarana assimilasi edukasi bagi narapidana yang 

telah memenuhi syarat untuk menjalankan assimilasi dalam bentuk usaha café 

dan percetakan di atas lahan yang disewakan. 

c. Pembinaan kemandirian bagi narapidana berupa dukungan program assimilasi dan 

edukasi bagi narpidana dalam bentuk usaha mandiri. 

 

 

Pasal 4 

RUANG LINGKUP 

 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan wirausaha narapidana agar terjadi proses 

pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana maka dipandang 

perlu mengadakan kegiatan, meliputi: 

1. PIHAK PERTAMA menyediakan permodalan untuk membangun sarana assimilasi 

dan edukasi bagi narapidana. 

2. PIHAK KEDUA akan mengoptimalkan usaha dari PIHAK PERTAMA untuk 

kegiatan pembinaan narapidana dalam bentuk assimilasi dan edukasi, 

diantaranya: 

a. Edukasi wirausaha bagi narapidana sebagai bekal usaha mandiri ketika mereka 

selesai menjalani pidana. 

b. Tempat assimilasi bagi narapidana sebagai upaya reintegrasi sosial. 

3. PARA PIHAK saling memberikan bantuan dan dukungan dalam kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan lebih lanjut yang tidak terpisahkan 

dengan perjanjian ini. 
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Pasal 5 

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

 

PARA PIHAK berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkan sebuah sarana 

assimilasi dan edukasi bagi narapidana dalam upaya pemulihan kesatuan hidup, 

kehidupan dan penghidupan. 

 

(1) Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA: 

a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk: 

1. Membayar sewa lahan barang milik Negara sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

2. Menyediakan dana untuk membangun sarana assimilasi dan edukasi yang 

akan digunakan  sebagai tempat wirausaha dan sarana pembinaan bagi 

narapidana.  

3. Merekrut narapidana yang sudah memenuhi syarat menjalankan assimilasi 

sebagai tenaga kerja guna meningkatkan kemampuan usaha mandiri.  

4. Memberikan upah/premi kepada narapidana sebagai tenaga kerja yang akan 

diatur lebih lanjut dalam perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian 

ini. 

5. Membagi hasil usaha setiap bulan kepada PIHAK KEDUA sebesar 15% 

 

b. PIHAK PERTAMA berhak untuk: 

1. Mendirikan bangunan dan membuka usaha di atas lahan yang disewa. 

2. Mengelola hasil dari usaha dan memberikan bagian hasil usaha sesuai 

kesepakatan kepada PIHAK KEDUA. 

3. Menyeleksi narapidana yang akanmenjadi tenaga kerja sesuai dengan 

spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. 

4. Mendapatkan informasi terkait identitas dan latar belakang narapidana yang 

akan menjalani asmilasi dan edukasi sebelum dipilih sebagai tenaga kerja 

bagi PIHAK PERTAMA. 

5. Memberhentikan narapidana sebagai tenaga kerja apabila tidak sesuai 

dengan standar kompetensi PIHAK PERTAMA dan/atau narapidana 

melakukan perbuatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran tata tertib. 

 

(2) Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA: 

a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk: 

1. Menyediakan lahan untuk disewakan. 

2. Melakukan seleksi bagi narapidana yang akan menjalani assimilasiserta 

bekerja pada PIHAK PERTAMA. 

3. Memberikan informasi terkait identitas dan latar belakang narapidana yang 

akan menjalani asssimilasi dan edukasi kepada PIHAK PERTAMA. 

4. Memberikan upah/premi narapidana sebagai tenaga kerja yang telah 

dibayarkan oleh PIHAK PERTAMAkepada PIHAK KEDUA setiap bulan yang 

akan diatur dalam perjanjian lain yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

5. Menyetorkan 5% dari hasil usaha yang diterima dari PIHAK PERTAMA 

kepada Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
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6. Menggunakan hasil usaha sebesar 10% yang diterima dari PIHAK PERTAMA 

untuk pembinaan pegawai. 

 

 

 

b. PIHAK KEDUA berhak untuk: 

1. Menerima uang sewa lahan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan 

kepada Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap tahun 

dari PIHAK PERTAMA berdasarkan kesepakatan.  

2. Menerima upah/premi narapidana sebagai tenaga kerja dari PIHAK 

PERTAMA yang besarannya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian lain 

yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

3. Mencabut hak assimilasi narapidana apabila terbukti melakukan 

pelanggaran hukum dan/atau melanggar tata tertib serta terindikasi 

membahayakan keamanan LAPAS. 

4. Mendapatkan bagi hasil dari PIHAK PERTAMA sebesar 15% dari hasil 

usaha. 

 

 

Pasal 6 

PELAKSANAAN 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut 

dalam ketentuan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian 

kerja sama ini. 

 

 

Pasal 7 

BAGI HASIL 

 

Ketentuan tentang bagi hasil adalah sebagai berikut: 

a. Hasil usaha yang diperoleh PIHAK PERTAMA merupakan pendapatan bersih yang 

didapatkan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. 

b. PIHAK PERTAMA mendapatkan 85% dari hasil usaha. 

c. PIHAK KEDUA mendapatkan 15 % dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai 

berikut : 

 5 % hasil usaha yang diterima diserahkan kepada negara sebagai Pendapatan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) 

 10 % digunakan untuk pembinaan pegawai 

 

 

Pasal 8 

JANGKA WAKTU 

 

(1) Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA 

PIHAK dan akan diperbaharui 5 (Lima) tahun kemudian dan/atau sebelum 
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berakhirnya kesepakatan kerja sama jika PARA PIHAK menghendaki adanya 

perubahan klausul yang telah disepakati. 

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerja 

sama ini sebagaimana dimaksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang 

bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.  

 

 

(3) Dalam hal kesepakatan kerja sama ini berakhir baik disebabkan karena hal-hal 

sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain 

maka PARA PIHAK berkewajiban menyelesaikan tanggungjawab masing-masing 

sesuai dengan yang tersebut dalam Pasal 5. 

 

 

Pasal 9 

EVALUASI 

 

a. PARA PIHAK akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 01 

(satu) kali dalam 01 (satu) tahun. 

b. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan 

kerja sama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.  

 

 

Pasal 10 

PERSELISIHAN 

 

1. Jika dalam hal pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau penafsiran 

berbeda maka PARA PIHAK menyetujui untuk menyelesaikannya melalui jalan 

musyawarah dan mufakat dengan itikad baik.  

2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara PARA PIHAK dalam musyawarah maka 

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil tempat tinggal 

(domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri setempat. 

 

 

Pasal 11 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

(1) Setiap addendum pada perjanjian kerja sama ini harus dituangkan pada lisensi 

tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

(2) Segala perubahan, penambahan dan untuk pembatalan terhadap perjanjian kerja 

sama ini hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh PARA PIHAK.Perubahan 

dan/atau penambahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjanjian ini.  

(3) Lampiran-lampiran, dokumen-dokumen dan surat-surat yang berhubungan 

dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

(4) PARA PIHAK menjamin bahwa yang menandatangani perjanjian ini adalah wakil-

wakil yang sah dari PARA PIHAK. 
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