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Pada hari inr Senin. Tatggal Dua Pululi Hrripat. Bulan Jalua.ri Tahrur Dua

Ribu Dua Pultft IJua, befiempat di I-embaga Pemasvarakatan Kelas IIA

Tenggarong. yarig ber-tanda tangan di barryah ili:

I AGtiS D\,VIRIJANTO A.},ID.I.P, S.Sos, M.M Kepala Lernbaga

Pemasyarakatan Kelas IlA T'enggarong. berkediidukan dan i:eralamat di

.lalan \'langkrira-ja llo.l Kelulahan Loa lpLrh Kecamatan Tenggarong,

trertindak unluk dan atas narna Lernbaga Peinasy'arakatan Kelas IIA

Tenggarong. rurtuk seianjrtn-va disebirt PIHAK KESATU.

fi. l',it-iR SANDI- Pirnpinan Lembaga Krrsus dan Pelatil'ran Nnrsandy

Collection, berli.edudukan dan beralamat Jalan h,'langkuraja Dalam RT.

09 Kelurahan fu{angturalvang Kecamatan Telggarong bertindak untuk

dan atas nama Lembaga Kursus dan Pelatihan Nrrsandy Collection.

untuk se1an-jutr1,'a disebut PIFLAK KEDtiA.

PI}IAK KESATLT dau PIHAK KEDLIA, y'an*t selzurjutnya secara bersana-sama

clisebut PARd PIHAK terlebih dahulu nienerai:gkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahrva PIHAK KESATL] adalah institusi pernenntah y'ang rnelaksanakan

peurbinaan N arapidana;



2. Bahrva PI}IAK KEDIrA adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan Nursandy

Collection yang bergerak di bidang rnanutaktur rneniahit.

Den gan rnern perl i hatkan Feraturan Perund"tng- undangan sebagai beri kut:

1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentanu Pernasyarakatan:

2. Undang-Undang Nomor 27 fahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak:

3. Peraturan Pemerintah Nomar 31 Tahun 1999 tentang Penrbinaan dan

Petnbr rnhing Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;

.+. Peraturan Pemerintah Nomor 32 T'ahun i999 tentang S-varat <ian Tata Cara

Pelaksanaan Hak lVarga B i naan Pern as.v-arakatan.

5. Peraturan Penrerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama

Penyelenggataan Pembinaan dan Pembirnbingan Warga Binaan

Pemasl,arakatan.

6. Peraturan Pemerintang Ncmor 99 Tahrin 2021 tentang Per-urhahan Kedua

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Svarat dan Tata Cara

Peiaksanaan Hak Warga Binaan Pemasvarakatan;

7 . Peraturan l\{enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016

tentang Pengelolaan dan Pernanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;

8. Peraturan Menteri Hukr"nn dan Hak Asasi lvlanusia Nlomor 65 -fahun 
2016

tentang Penataan Ke{a Sama di lingkungan Kementerian Flukum dan l-lak

Asasi Manusia Republik lndonesia.

9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Ri Nornor: M.HH-91-PK.01.08.0i

T'ahun 20 i 7 tentang Petr-rnjuk Peiaksanaan Tata Cara Narapidana Beker3a <ii

l,embaga Pemas_varakatan.

10. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterarnpilan di Lembaga

Pernasyarakatan Tahun Anggaran 2021 Noinor. PAS"3-5 I -PK.01.0-5. 1 1

'l'ahun lL)l L



PARA PIIIAK sepakat untuk mengadakan per"laryian kerjasarna program

pernhinaan kemandirian warga binaan pemaslrarakatan di bidang manuf'aktur

rrenjahit pada Lernbaga Pemasvarakatan Kelas IIA Tenggarong yang dituangkan

dalarn pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

&I;trKSLID DAN TIiJUAN

(i) Maksud perjanjian kerjasama ini yaitu sebagai pedornan dalam upalja

bersama untuk mengadakan ke{asarna dalam kegiatan pekerjaan pada

program pernbinaan kemandirian narapidana l,eutbaga Peniasyarakatan

Kelas IIA Tenggarong.

(2) Tujuan peqaniian kerjasarna ini yaitu:

a. Meningkatkan pengetahuan cian kemampuan manaieriaj cian tek.nis para

petrigas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yailg prot-essional

dan kompeten.

h. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja

narapidana.

c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertiflkat dan

mandiri;

d. ir,,ienghasiikan prociuk 1'ang berkuaiitas cian mengutamakan potensi

Iokal serta maffipu bersaing detrgan produk lainn1'a;

e. Meningkatkan peran serta masvarakat dalant pengenrbanga.n kegiatan

kerja narapidana;

L Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa penerimaan negara bukan

pajak {PNBP).

Pasal2
RUA}{G LII{CKUP

Perjanyian kerjasama ini meliputi hal-hal sebagai berikul.



h

Pelatihan, mehputi kegiatan edukasi kepada petugas daiam rangka

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan rnanajerial dan teknis serta

edukasi kepada narapidana tentang prospek peluang bisnis atau r.virausaha,

mendorong peserta pelatihan untuk bisa mandiri dalam berrvirausaha.

pengenalan produli dan sarana penunjang rvirausaha serta praklek lapangan

untuk memuiai usaha rii biriang n:anut'aktur meniahit

Produksi, melrputi kegiatan pengadaan bahan baku eian tenaga keria.

mempersiapkan tempat produksi dan sarana kerja. dan proses produksi di

rnanu laktur rnenlah i t:

Pengec-ekan r"neliputi kegiatan pengecekan trahan baku, tenaga keria, tempat

praduksi. sarana kerja serta pengecekan hasil produksi sebelum di pasarkan.

Pasal3
HAK DAN KE}YAJIBAN PARA PTIIAK

( I ) Hak dan Kervajiban PllLA,K KESATIT

a. Hak PIHAK KESATT:;

l. Menerima upah r"rntuk peke{a dalam hal ini narapidana sesuai

dengan kesepakatan;

2. Menerima sertifikat tragi narapidana yang sudah bekerja apabila

narapiciana vang bersangkutan teiah habis masa pidanan.va i'bebas);

3. Mendapatkan laporan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini:

4. Mendapatkan iai-ninan konsistensi terhadap pelaksanaan perjanjian

keryasarna rni

h. Keivajiban PIIIAK KESATU

1. Menyediakan tempat untuk kegiatan peiatihan dan produksi

2. iMenyeciiakan rianatau men.viapkan tenaga kerja daiam hai ini

narapidana Lapas Kelas llA Tenggarong.

3. Menjaga keamanan dan ketertiban barang-barang PIHAK KEDtlA.



(2) liak dan Kervajiban PIHAKKEDUA

a. Hak PIHAK KEDtiA

L Melakukan pcnga.juan penambahan daruatau pengurangan tenaga

kerja narapiciana untuk rneningkatkan pela,vanan nrutu dan/atau

kualitas dan,atau apabila ada narapidana -yang tidak prodriktif;

2. ivienciapatkan akses keiuar masuk Ler-nbaga Pemasyarakatan Keias

ilA Tenggaron-q sesrni dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Mendapatkan pendarnpingan dari PIHAK KtrlSATtr dalam

pelaksanaan kegiatan di Lembaga Peinasyarakatan Kelas IIA

Tenggarong.

b. i(ervajiban PIHAK KEDIIA;

i. lvienjaga citra cian periomansi 1"ang baik tentang kegiatan keria

program kerja sama ini.

2. Memakai t'd (tardyang ditandatangani oleh PIHAK KESATII;

3. N{ernberikan pelatihan daniatau mengikuti pengawasan daianr hal

perekrutan narapidana untuk meniadi peke{a;

Menyediakan petugas pelatihan untuk narapidana:

Mengeluarkan sertitlkatbagr narapidana yang sudah beker.1a apabila

narapiciana y'ang bersangkutan teiah habis masa picianan-Ya (beba.s);

Mernberikan infonnasi dan men.rralurkan narapidana yang bebas

untuk rnendapatkan pekeriaan setelah narapidana menyelesaikan

masa pidana,

Membantu menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban pada sent

kegiatan beriangsung agar berjalan dengan baik.

Pasal4
PALAI(SANAAI\i

(1) PARA PIITAK melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana keqa

sebagaimana terlampir -yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

perjaniian keryasanra ini.
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(2) Rencana keria kegiatan ini disusun dan disetqiut bersama oleh PARA

PII1AK.

(3i Dalam melaksanakan tugas PIHAK KES.{Ttl menunluk beberapa petugas

sebagai penanggun gj aivab kegiatan.

Pasal5
JANGKA WAKTTT

( 1) Perjanjian keriasams ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditanda

tanganin.va perjanyian keriasama ini dan akan dievaluasi di akhir periode

perjaryian bersama-sama oleh PA&{ PIHAK.

(2) Perjaniian keriasama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya

berakhir dengan kesepakatan PAR4I PIHAK.

Pasal 6
PE}IBIAYAAT{

r I i Derrrhir.taF 1'nnc tirnhrr! eLihql ,.'litnnrJnr:an,,rrnint rr nar-ieniion f,'6-ri'r.nnra i6i
i i j J;;iiUi!t-l;!ii; 

-1 
tlliil iiiiiLjUi frirtUGi Uii(IiuuiiaiiDniiirj]q Pvt.,uttj,qtr i\iijsJGriru ilii

berkaitan dengati pen,velenggaraan kegiatan penanda tanganan perlanjian

kerjasarna ini ditanggung PIIIAK KESATIT.

i2) PIHAK KESATII menginvestasikan raodal dalam kegiatan kerjasanra

dalam bentuk material bahan baku dan instalasi pendukung lainn5,"a.

(l ) Segaia bia-va -vang diperiukan untuk kegiatan-kegiatan y'ang tennasr"rk dalarn

ruang lingkup perianlian kerjasama ini ditanggung PII{AK KESATU.

i.1) Apabila diketrudian hari terladi perbedaan pendapat dan permasalahan

dalam pelaksaruran perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara

nlusvar!'arah dan mufakat oleh PARA PII{AK.

Pasai 7

LAIN-I-AIN

11) Apabila terLadi hai-hal yang diiuar kekuasaan kedua trelah pihak atau"{r'srce

mujeure, dapat dipertimbangkan kenrungkinari perubahan tenrpat dan r.vaklu

pelaksanaan tllgas pekerjaan dengan persetujuan kedr"ra belah pihak.



(2) Yang termasukJirr{'e tn*leure yaitu.

a. Bencana alanr;

b. Tindakan pernerintah di bidang f-iskal dan moneter:

c. Keadaan keamanan --vang tidak mengizinkan.

(3) Segaia perubahan dantatau pernbatalan terhadap perjanjian kerjasarna ini

akan ciiatur bersama kernudian oieh PARA PIHAK.

Pasal I
KETENTT]A}i PEI{T]TT] P

11) Per.lanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asii masing-masrng

bermaterai Rp 10.000 serta meinpunyai kekuatan hukum -vang sama setelah

ditandatangani oleh PARA PI[{AK.

(21 Perjanjian kerjasama ini muiaiberiaku sejak ciitanciatangani PARA PI-IIAK

dengan ketentuan apabila dikemr.rdian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagai rnana rnestinva

Ifenrikianlah perjanjian kerjasama
sebagaimana mestinva.

dibuat untuk dapat dipergunakan

PII_IAK KESATU
KEPA LA LEfulBAGA PEMAS YARAKATAN

P1HAK KEDUA
PIMPINAN NURSANDY COLT, EL]TION

IT A -rr\T1.]1lA Da-\'NrllTI11 I Li\\JLIr\I\\-,rI\LI

NTJR SANDY



(2) Yang tern-rasuk.li:rce tn{{ettre yaitu.

a. Bencana alam;

b. Tindakan penrerintah di bidang flskal dan rroneter.

c. Keadaan keamanan _vang tidak rnengizinkan.

(3 ) Segala perubahan daniatau pernbatalan terhadap per.lanjian kerjasarna ini

akan ciiatur i:ersama kemudian oieh PAR+ PttiAK.

Pasal S

KETETT-Tf]AI{ PE}i TJ T[ P

L1) Per.lanlian ker"lasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asii masing-masing

bennaterai Rp 10.000 serta mempunyai kekuatan hukum vang sama setelah

ditandatangani oleh PARA PIHAK.

12.t Perjan3ian keriasanra iru muiai beriaku sejak ciitanciatangani PARA FIiiAii
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

dipcrbaik i sebagainrana mcst in1'a.

Denrikianlah perjaniian kerjasama
sebagaimana mestrnva.

PIHAK KESATLI
KEPALA LEMBAGA PEMASYARA KATA}I

dibuat untuk dapat dipergunakan

PIHAK KE.DUA
PIMP1NAN NURSANDY COLLECTION

II A TTII" A DNXIAlld I Lr\UU/11\L.rl\\-l

NUR SANDY


