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Nornorll踊「罐5.PAS、 PASl.PK.01.03.03‐

ahun Dua Ribu Dua F*luh $atu

1 Surabaya. Kam! yanE befianda

$elaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 $urabaya,

PiHA紙 : selanjutnya secara bersama*sa P:HAK

Dalam be

a bahwa PI Asasi itlianusia

‡Rlepubiik indonesia yang Narapidana dan Pelaksana

|くebttakan― |くebuakan dalaFn bidang pemaSyaraKatan SeSt』 al derlgan peraturan perundang―

蓼菫dangan yang berlaku.

b. 13aれ wa PI11.AK Ii adalah Yayasan yang beFgerak dalan′ l bidattg rehabilitaSi bagi peCandu

narkotika.

Dengan rnenlperhatikan peraturan perundang― undangan sebagai berikuti

嗜.Undang Undang Nonlo『 12 Taね un 2012 tentang PerΥ lasyarakatan

2.Peraturan Pe:γ lerinta lR: N。 lγlor 31 Tahu角 1999 Tentang PerTlbinaan dan iDeFγ ibi:γibingen

理

Warga Binaan Penrasyarakatan

3. Feraturan Pemerintah

Nomsr



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasyarakatan

4. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Penyelengaraan Layananan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan

Pemasyarakatan

6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor :PAS-3O.PS.01.07.01 Tahun 2016

Tentang Standar Terapi Rehabilitasi Medik

7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-168.OT.02.A2 TAHUN 2020

Tentang $tandar Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi Tahanan dan

Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika, Psikotropika dan Zat Akdiktif Lainnya (NAPZA) di UPT Pemasyakatan

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama melaksanakan kegiatan

rehabilitasi sosial bagi narapidana dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Rehabilitasi Pemasyarakatan adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang

mencakup rehabilitasi medis, sosial, dan pascarehabilitasi bagi tahanan dan warga binaan

pemasyarakatan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika Psikotropika

dan ZatAkdiktif Lainnya (NAPZA) di UPT Pemasyakatan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari layanan kesehatan dan pembinaan dalam rangka pemulihan fisik dan mental

pada kondisi sebelumnnya agar produktif dan berfungsi sosial dimasyarakat.

2. Rahabilitasi Sosial adalah Suatu Proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik, fiisk,

mental maupun sosial agar mantan pecandu narkotika (recoveryaddict) dapat kembali

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat'

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan Narapidana

4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga

Pemasyarakatan

S. pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan

dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya baik

secara fisik mauPun Psikis.

6. Asesmen Rehabilitasi adalah Pengumpulan lnformasi untuk mendapatkan gambaran klinis

dan mendalam dari calon peserta rahabllitasi, membuat rencana pemberian layananan

rehabilitasi dan pengukuruan keberhasilan dalam menjalani layanan rehabilitasi dengan

menggunakan formulir Addictian Seveity Index (ASl)

7. Konselor Adiksi



7. :くonselor Adiksi adalah seseorang yaめ 9『ne溝111ik:konlpetesi da[anl rnelakukan konseling di

bidang rehabilitasi bagi pene」 rna layanan yang didapat rnelalui pelatihart atau peningkata強

kornpetensi dan atau pengalarttan prak!:k atau rnerniliki sertittkat konopetensi nasional.

8. :轟 Struktur r FaSilita邁 ◎r adalah SeSeOrang yang be威 爛gaS untuk Fnenialankan kegiatan haFian

yang Sudah tettadWal prOgrarn FehabilitaS:.BiaSanya Fnernbattu dalam menialankan kegaitan

yang rnellbatkatt kelonlpok seperti senl:森 ar atau kegiatatt kelornpok lalnnya.

9. Rekarn lRehabilitasi adalah berkas penerin'la layattan yang be百 sikan catatan dan dokurne魏

lengkap identitas pettcttnla layanani nasil asesnlenノ perne菫 ksaan,pengObata織,Tindakanノ

intervensi dan pelayanan yang telah dibettkan kepada penerirna layanan.:〕 )apat pula d:sebut

Settagai Fekanl rnediSノ Catatan kaSuS.

10.SttperViSi K:i識 iS adalah keil『 Tヽ場an,prOSeS pengalaran,p西 湾Sip"pttnSip yang diterapkan pada

keterarnpi:an praktiS dari kOnSe10r Serヽ i●r kepada kOnSe10r iuniOr yang bertuluan untttk

peningkatan kualitas datt irnpienlentasi prakt:k berbasis bukti.

‐_   PASAL 2
. 1 ‐

■   .                                                     |

.   1‐ コ|⌒‐KSUD DAN TUJUAN

(1)MlakSud keSep●Iatart beFSa,摯 a ini adalah Se♭ agaliandaSan kettaSaria bagi PARA PiHAK

dala甲『轟犠ll時|おaklll撃,habilitasi Sosial軸 gi Narapidana.

(2)TujlalⅢ l,,0‐pe‐≒atatt bersama ini adalah:

a.Terla‐kttalanv‐書prOgrarn Rehabilitasi Sosial bagi Nattpidana secatt eね ktif dan temrah.

:趣‐‐11颯 e‐■11縁

.‐
gallkё berlangsungan layanan rehabtttasi sosial yang dikelola oleh Lapas lく elas l

l Surablya l1111熱 勲emberikan pembinaan kepribadian bagi Narapidana・

C・ Terillll幸 韓1,1"網 hittya hak‐ hak bagi narapidana.

PASAL 3

RttA震慇 獲:鐵OKUP

:3)alarn sttratた lesepakatan bersar、 la ini lPI機『畿 IP:如 議撫 n′、elaksanakan ikatan kettasarna dalarn hal

『ller、lenuhi kebutuhatt Layttnan iRchabilitasi Sosial bagilヽ larapidana

参ASAL蝶

PELAKSANAA鶴

{1} Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjutidengan penyusunan rencana kegiatan (action plan}

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Perjanjian Kerja $ama ini.

(2) Rencana kegaiatan sebagainrana dimaksud pada ayat {{} memuat antara lain : waktu,

kegiatan, lokasi p*nanggung,lawab dan biaya

PASAL 5

HAK DAN KEWAJ:BAN

P:HAK I mlel鶴 punyal撫織資dalerFl:

a.iVlenerirlla Layanan Rehabtttasi Sosiai datt PIHA瀞 【 :l utttuk rnelaksanakan peFγ :binaan

kepribadian聰ⅣI議rga 8irtaan Perγ lasyarakatan Lapas Kolas l Surabaya

b. 乱』elaksanakan rnoniloring dan evaluasi pada lP:HAK il sesuai dengan kebutuhan.

PIれ自kl

で
'



P‡纂AK I mernpunyai keWttibaぬ :

a. A』 enyiapkan narapidana untuk rnendapatkatt rehabilitasi sosial da嘉 IPi卜IAK ll

b. A4endoror19 1erllbaga untuk rrleningkatkan dan『 γDengenlbangkan pr。 9rarn pernbinaan seSuai

dengan standart pelayattan yang te:ah ditetapkan.                                |

c.PIHAK::berke'wafiban rllel町 lberikan、 桑「akttt kepada l『lstruktuFノ FaSi:織atOr yang be『 Sangkむ ta強

暖ntuk rnelaksanakan tugas di Lapas!く eles l Surabaya.

d. ム』elakukan rnOnitOring datt eValuaSi teFhadap pelakSattaan prOgFarn dan kegiatan yang

berhubungan dengan peningkatatt kenllanlpuan perttbinaan yang diselenggarakan oleh

P:HAK ll.

e. 晟Лenyediakan Sarana dan praSaFana pettuniang kegiatan rehabilttaSi SOSial.

Pll'lAK ll mempunyai hak dalam hal :

a. ftllenerima dukungan penuh dariP|HAK ldalam kegiatan rehabilitasisosial bagiWarga Binaan

Pemasyarakatan.

b. Menempati sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pihak Lembaga

Pemasyarakatan.

Pi鶏AK]]memp懸 nyai keWaliban dalam hal

a. 》ピ:elaksattakatt rehabilitasi sosial bagiよ まヽ3rapidana.

PASAL餞

PE鱗醸IAYAAN

P傘彎3blaya醸輸 y鍛自9 tir轟妙場i SCbag騒 1機kibat dari pe‡ akSanaan Pettanilen!く etta SaFna ini dibebankan

kepada lDaFa lDittak SeSual dengatt ketetttttail peratttF'att ptt「 u織緩a職 9-機 ndttngan

PASAL 7

闇ONITORINO DAN ttVAUAS:

M*nitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK

pal:ng Sedikit l(Satu) kali dalarn 6 ienami bulan atau

Ｌ
〔
澪

P:HAK= 帯趣無
轡蝿|

sesuai kebutuhan yang disepakati PARA

PASA鰹 8

祇鍾RAttAS:Att DAtt PU露鯉‡KAS:

(1)PARA PiHAK sepakat untuk lTtё niaga kerahasian segaltt data,inforFΥ :aSi,dan keterangan

yang diperOleh berkaitan dCngan pelakSanaan pettanjian ketta SarTla ini,keCua:i infOrFnaSi

yang sifatnya sudah diketahui oleh un自 覇『n atau sepatutnya sttdab diketahui Oleh urnurn ata轟

Sepatutunya dikategOrikan Sebagal infOFnlaSi yang dapat diketahu1 01eh r71aSyarakata luaS

atau bO「daSaFkan ketentuan perattttatt perundang― 議ndangan,

(2)lMaSing―『naSing Para Pihak dapat Fnelakukan publikaSi haS:: kegiatan ketta Sarγ la ataS

persetujuan pihak lainya.

(3i Ketentuan



{3} ketentuan kerahasian sebagaimana dirnaksud pada ayat i1) dan ayat (2} akan terus

berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Ferjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 9                          1

JANGKAもⅣIAKTU                       I

(1)Perianlian Kleria Sartta ini benaku seiak tanggal ditandatangani、

(2) Pettattan lく etta sarna ini dapat diubah atau diperpaniang sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK"

(3)Pettaqian Ketta Sattta ini dapat diakhid sebelumiangka wa饉 むsebagirnana dimaksud dalal磯

ayat(1)dengan ketentuan pihak yang berrnakSud rYlengakhiFi pettanilan Ketta Sarrta、 着ajib

nnennbetttahuka鶴 了職aksud tersebut secara terttllis kepada pihak lainnya sekura織 9‐kurangnya

3《iga)bulan sebei襲 綴nnya

(4)Pengakhittan Perianilan Keria Sarγla ini tidak rnerlpengaruhi benangsungya kegiatan yang

Se《lang bettalan Sebelurn pemberitahu鏡 籠pemberhentian sebagalttana dirnaksud pada ay載

(2),隆 cuali ji鑽 disetu脚 i●lettFI拿騨 PヽIHAK.

・―‐     ~  PASAL 10
-  PENYELESA:AN PERSELlHAN

Apabila‐11可 a‐di‐滲o「lbedaan pendapat atatt kesalahpanarrttn dala:Y、  pettattj:an ketta sarna

PARAl‐ Pihak Sepekati麟eneyelesalkan secara rnusyawarah untuk lTlencapal:η urakat.

inl)

PASAL ll

KttTttNTttAN LAIN‐ L“A:N

(1)『
)≪)rianilan Iくe罐〔

'S`を

臨 1詢 i dapat berakhir apabila tel‐ ;adil

aI Perubaい 0, 卜1911,ntuan peralturari perttndattg― 轡ndattgan da『 1ノatau perubahan kebijaka書

peFnettntab yantt tidak:磯 elrΥttngkinkan beFlangSungnya Perianilan Ketta SaFna inil

b. :くeada群l KahaF(fOrCe Fnaleure)antara lain berupa benCana alarn dan keadaan keannanan

yang ttdak了磯Ongilittkan.

(2よ  『》ihaK yang terkena keadaan sebagairnana dirTlaksud pada ayat(1)huruf a, 、″ajiわ

:γ〕erΥiberitahttkan kepada PIHAK lalttnya ttaling larY、 bat 14(empat belaも )hari:

(3)hal… hal ya自 鬱
‐belY摯

1ゞ'1ソ lalaЧ
bel甲 甲W彎

p.diatttr dal,mp?『iaTi'1卜

'中

Sama ini attn diatuF

berdasarkatt kesepakatah PARJヽ‐PIHAK yeng dituangkan SeCara tettuliS dal轟Fi bentuk

addendu町l yang merupakan ba癬農籠tidttk terpiSahkan dari Pettanila資 iくetta(3an'la ini.

PASAL嗜 2

ANT:KORttPSI DAN GRATIFIKASi

(1)PARA PiHAK rnenyatakan telah ‡ηengetahui seiuruh peraturan perundan9-undanga隅

tentang anti korupsi dan gratifikasi.

(2)PARA PI婦 AK berkorFlit:Υlen tidak akan Fnelakukatt tindakan apapun yang lmlelanggar

peraturan perunttan9‐ undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalarn setiap kegiata轟

yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pettanilan Ketta Sarna ini.

Pase1 13
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PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut

dibuat 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan

yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap aslil

PIHAK:
KELAS l SU

P:HAK::
PROC

GUNAWAN EFENDi
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