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Pada hari ini Tanggal at Bulan aret T a a I , kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

1. ,s
Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Kotabumi dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Kotab i, yang berkedudukan di Jl.

Pemasyarakatan No.215 Kelurahan Tanjung

Harapan Kecam Kotabumi Sel

upaten Lampung Utara, yang selanjutnya

disebut PI KESATU.

2. S ,S.S . .Si.

Selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan

Informasi dalam hal ini bertindak u dan

atas nama Dinas Komunikasi Lampung Utara

dan Informasi yang berkedudukan di Jl.

Jenderal Sudirman No. I Kecamatan Kotabumi,

Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya

disebut PI KEDUA
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PIHAK KESATU dan PIHAK DUA selanj a disebut PARA PI secara bersama sama

bersepakat menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan Pembinaan Information Technology

(IT) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi.

Dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-undangRepubliklndonesiaNomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan

2. Peraturan Pemeri Re lik Indonesia Nomor 31 T 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

3. Peraturan Pemeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak-

hak Warga Binaan Pemasyarakatan

4. Keputusan Menteri Kehakiman R[ Nomor: 02.PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990

tentang Pola Pembinaan Narapidana

5. Peret enteri ukum dan ak Asasi usia Nomor :

O5.OT.O1.O1 Tahun 2oll te ang erubatr Atas eputusan enteri
I(ehakim 'Nomor : .Ol PR.O7.O3 T un 1985 Te g Organisasi
d Tata kerja Lembaga emasyarakat

6. Perj ian I(erja Sama ara Direkt Jendral Pemasyarakatan

Kementeri uku d am RI dan Yayasan Indonesia Bangkit d
Bersinar Nomor: PAS 19. .05.03 TA LTN 2018 d No or
:PP.0I.RSIW007/SPK/IV l2}l8 Tanggal 27 April 201 8 Tentang Pembinaan
dan Bimbingan bagi Warga Binaan Pe asyar at

Berdas hal hal tersebut diatas, PARA PI AK sepakat unt me buat
Perj ian Kerjas a tentang Pembinaan Info asi Tec ology (IT) Bagi
Warga Binaan Pemasyar at Lembaga Pemasyarakat Kelas IIA Kotabumi
deng ketentu sebagai berikut
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S.

Dalam Perjanjian Kerjasa a ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga emasyarakat elas IIA otabumi yang sel utnya
disebut Lapas adal tempat untuk melaksanak e binaan
Narapid a

2. inas I(o ikasi dan Info asi L p g lJtara adal inas yang
merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di

bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan.

3. egawai L as adal Petugas Lembaga Pe asyar atan I(elas IIA
I(ot i

4. ar:ga ina Pemasyar at adal narapidanry pada Lapas elas
IIA ot umi
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So

Perj i Kerjas a ini be u t eningk Pem a an tent e
Info ation Tec ology (IT) Bagi Warga Bina Pe asyar at sebagai
sal s u progr Pe inaan Ke andiri serta sebagai bekal ke lian
kel Warga Bina Ke bali ke teng masyarakat

Pelaksanaan Pe binaan dilaks akan di LAPAS pada waktu yang
dite an.
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PI AK KEDUA Berhak :

a. Mendapatk fasilitas dan tempat untuk enyelenggarakan
kegiatan Pe inaan Kem dirian Informasi Tec ology (IT) dari
Pihak KESATU

b. Mend atkan peng anan dari Pihak KESATU sel a proses
pembina berlangsung

c. Men uk Warga Binaan un mengikuti progr kegiat yang
dilakukan PIHAK KEDUA

d. Mengkoordinasikan hal hal yang diperlukan kepada PI AK
KESATU

e. Me b tu progr -progra pembinaan y g dil sanak oleh
Pihak Kesatu sep ang sesuai deng ketentuan yang berlaku.

PI AK KEDUA berkewajib :

a. Mengi i kete an y g berlaku di LAPAS dalam pel s aan

progra bimbing
b. Memberikan Bimbinganl Pelajaran y g berkait deng pe binaan

Information Technology (IT) kepada Warga Bina

c. Mengelu Surat Penu ukan kepada Warga Bina y e

memb u kel car proses pe binaan

d. elaksan €rn d ematuhi sel h kete u y g

diat dal perjanji kerjasama ini.
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S.

3. PI AK SATL berhak:

c

endapatk imbingan Pembinaan Kem dirian dan
Kepribadi Bimbingan Informasi Tec ology (IT) kepada arga

in Pemasyar at yarrg ber ada di Le baga
Pemasyarakatan elas IIA I(ot umi.

end atk Surat I(eterang bagi arga inaan
Pemasyarakat yang tel mengik i progr bimbingan dan

emb u ihak UA dal proses pe binaan
Mengkoordinasikan hal hal yang di perlukan kepada PIHAK
KEDUA.
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PI AK SATU Wajib :

a. Me berik Fasilitas d te at u uk penyelenggara proses
pe bina

b. Memberik Peng an kepada Pihak I(EDUA sel a proses

pe bina

c, Mempersiapkan Warga in emasyar atan u engik i
progr bimbingan Pe binaan Ke andirian d Kepribadian
Bi bingan Info ation Tec ology (IT) dan memb u

empersiapkan segala sesu guna kelancar proses kegiatan
terseb

elaks ak dan mematuhi seluruh kete uan y g diat
dal perj i kerjas a ini.

o

So

Perj i ini berlaku sejak dilakuk pen datarrgan kerjas a ini
d bera ir pada t ggal Tiga uluh Satu (31) ulan esember
T un ua Ribu ua ul

P A PIHAK sepakat u saling memberitatrukan aksudnya u uk
me pe ang perj ian ini d w u sel bat I batnya I (s )
bulan sebelum berakhirnya perj i atau dal w u ya,ng disepakati
PARA PI AK

Ap ila P A PI AI( sep at u uk me e ang jangka wa u
perj i ini m a P A PI AK enuangkannya dal s

demen at Addendum y g enjadi bagian tidak te is

dari perj ian ini



4 Ap ila sel bat I batnya s pai deng I (satu) bulan sebelum
bera i yaj gka wa u tid ada surat pe berit u dari
PI uk mempe ang w u perj i ini, maka perj i
ini ber ir deng sendirinya pada saat t ggal ber i a

perj 'i

s o7

Perj i ini d at di iri oleh PI AK KESATU dan PIHAK
KEDUA, atas persetujuan P A PIHAK sebelum jatgka w u
perj ian dan dibuat secara te lis

Perj ian ini ber ir abila dite an pelanggaran terhadap

peratur yang berl u di L AS'

erakhi a perj i ini tid menghapuskan kewajiban yang tel
timbul y g bel diselesaik atau te nggak oleh salah satu pih

terhadap pihak lainnya, sehingga syarat syarat dan ketentuan

kete u di dalam perj i ini ak tet berl s pai

terselesaik nya kewajib tersebut oleh pih yar;g wajib

elsaYa

PPlAsepakatuntukmengesampingkanketentuanpasal
1266itabukumlJndangundangPerdatasejauhyang

ensyaratkan diperlukannya suatu putusan haki /
pengadilanterlebihdahuluuntukpembata|an/pengakhiran
s at Perjanjian

s.

PAPlwajibelitoringterhadpelaksarra
perj ian kerjas u i"i '"t 

a berl gs gnyakerjas a ini
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P PI AK wajib el

pelaks Perj ian kerjas a ini

padakerjas a sel Ya

setel ber i a

b pert g
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So

Perjanjian Kerjasa a ini dibuat d ditandat g i oleh PARA PI AK
dal rangkap 2 (Dua) d be aterai c up serta mempunyai kek
huku yang sama un masing asing P A PIHAK

Perj ian Kerjas a ini dibuat deng semangat kerjas a yang baik.
untuk dipat i d dilaksanak oleh PARA PI AK, sesuai
ketentuan peraturan perund g dangan yang berl u

PIHAK KESATU
KEPALA LEMBAGA PEMASYAR AIE{TAN

IIAKOTABUMI

PIHAK KEDUA
Plt, KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMASI
LAMPUNGUTARA


