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Pada han ini Senin, Tanggal Dua Puiuh Erapat. Bular Januari Tahun Dua

fubu Dua Puluh Dua. ber-ternpat di Lernbaga Pemasyarakatan Kelas ilA
Tengga.rong. !'ang bertanda tangan di bawah ini.

I. AGUS DWIRIJANTO A.l{D.l.P. S.Sos, M.}tl Kepaia l.ernbaga

Petnasvatakatan Kelas ilA Tenggarorrg" berkedudukan dan beralarnat di

Jalan 1\{angkru'aja No.i Kehirahan Loa ipuh Kecamatan Tenggarolig,

bertin<lak urtuk dan atas natna l.embaga Fernas-varakatan Kelas IIA

Tenggarong. untuk selanjutn,va disebut PIHAK KESATLI.

IL RATIH SLRANTI, S.H Piinpinan CV. Gelukking Samen,

berkedLrdLrkm dan beralamat di Jalair tr4u.l-_vo Pranoto No. 64 RT. 02

Keiurahan Loh Sumber Kecamatan Loa Krrlu^ bertindak untuk dan atas

nama CV. Gelukking Samen. untuk selanjutnya disebut PIHAK

KEDTiA.

PIHAK KESAT[J dari PIHAK KEDUA, yang selanjuh4,a secara bersama-sama

disebut PARA PIHAT( terlebih dahulu menerangkan hal-hai seba-qai berikut:



l. Bahrva PIHAK KESATIT adalah institusi pemerintah yang rnelaksanakan

pembinaan narapidana:

2. Bahx,a PIHAK KEDtiA adalah pimpinan CV. Gelukking Samen yang bergerak

di bidang ilanutaktur (pertukangan kayu, pertukangan batu, dan las listrik).

Dengan rn emperlihatkan Peraturan Peruuda ng-undan gan seba gai beri kut :

1. tJndang-Undang Nomor I2 Tahun 1995 tentang Pemasvarakatan.

). [Jndang-Undang Nomor 27 Tahun i997 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak;

3. Peraturan Peinerintah hJomor 31 Tahun 1999 tentans Pembinaan dan

Pembimbrng Bagi Warga Binaan Pemasvarakatan;

4. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 19Q9 tentans Svarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasvarakatan:

5. Peraturan Pemerintah Nolnor 57 Tahun 1999 tentang Keqla Sama

Penveienggaraan Pembinaan dan Pernbinrbingan Warga Binaan

Pernasyarakatan:

b. Peraturan Pemerintang i.iomor 99 Tahun 2u2i tentang Perubahan Keciua

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun I999 tentang S-varat dan Tata Cara

Pelaksanaan i {ak Warga Binaan Pe tnasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Hukuin dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 "fahun 2016

tentang Pengelolaan dan Pernanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;

g. peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6_5 l"ahun 20i5

tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukurn dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia:

9. Keputusan Menteri Hukum dan l{AM RI Nomor: M.Htl-g1-PK.O1.08.01

Tahun 20 1 7 tentang Petunj uk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerj a di

Lernbaga Pe mas,varakatan -

i0. Petunjr-rk Peiaksanaan Peniiiciikan cian Peiatihan Keterarnpiian di Lembaga

Pemasyarakatan Tahun Anggaran 20? I Nornor: PAS.3-5 I -PK.01 .05. I 1

Tahtrn 2021.



P:{RA PI}IAK sepakat untuk mengadakan perjanlian keriasarna program

pembinaan kernandirian warga binaan pemasyarakatan di bidang manufaktur

{pertukangan kayu, pertukangan batu, dan las Iistrik) pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas llA Tenggarong -yang ditr"rangkan dalam pasai-pasai sebagai

berikut:

Pasal I
$IAKSTID DAN TTIJT]AN

(1) Maksud perjanjian kerjasarna ini ,vaitu sebagai pedonran dalarn upaya

bersama untuk mengadakan Kerjasarna dalam kegiatan pekerjaan pada

program pemhrinaan kemandirian narapidana Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Tenggarong.

(2) Tuiuan perianSian kerjasarta int -r'aitu:

a. Meningkatkan pengetahuan <ian kemampuan rnanajeriai dan teknis para

petugas kegiatan kerja sehingga rrenjadi instruktur yang protbssional

dan kompeten.

b. Meningkatkan pengetahuan, kemamptian dan keterampilan ker.ia

narapidana,

c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan

mandiri:

d. Menghasiikan prociuk _vang berkuaiitas cian n'lengutamakan potensi

lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnva;

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalarn pengernbangan kegiatan

kerja narapidana.

f. Menghasilkan perrasukan bagi negara berupa penerimaan negara br-rkan

pajak (PNBP)

Pasal 2
RTJANG LT}{GKT.IP

Perjanjian kerjasarna ini meliputi hal-hal sebagai berikut:



b

C.

Pelatihan, rneliputi kegiatan edukasi kepada petugas dalarn rangka

meningkatkan pengetahuan dan kerrampuan rnanaierial dan teknis serta

edukasi kepada narapidana tentang prospek peluang bisnis atau rvirausaha,

mendorcng peserta pelatihan untuk bisa mandiri dalarn berlvirausaha,

pengenalan produk dan sarana penunjang rvirausaha serta praktek lapangan

trnturk memuiai usaha rii bidang rnanufhktur penukangan kavu, penukangan

batu, dan las listrik.

Produksi, meliputr kegiatan pengadaan bahan baku dan tenaga kerja.

mempersiapkan tempat produksi dan sarana keria. dan proses produksi di

manufaktur pertukangan kavu, pertukangan batu, dan las listrlk;

Pengecekan nteliputi kegiatan pengecekan bahan baku, tenaga kerja, tempat

produksr, sarana kerja serla pengecekan hasil produksi sebeium di pasarkan.

Pasal 3
HAK DAI{ KEWAJIB:\N PARA PIHAK

(1) Hak dan Kervajiban PIIL{K KESATU

a. Hak PII{AK KESATIT;

1. Menerima upah untuk pekerja dalam hal ini narapidana sesuai

dengan kesepakatan.

2. Menerima sertifikat bagi narapidana ,vang sudah bekerja apabila

narapidana,vang bersangkutan telah habis masa pidanan.va (bebasi:

3. Mendapatkan laporan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini;

4. Mendapatkan janrinan konsistensi terhadap pelaksanaan perjanjian

kerlasama irri

ir. Kervajihan PIIIAK KESATiI

1. Menyediakan tempat untuk kegiatan pelatihan dan prodr"rksi

2. Menyediakan dan/atau rnenyiapkan tenaga kerja dala.m hal ini

narapidana Lapas Keias IlA -lenggarong"

3. ir4enjaga keamanan dan ketertiban barang-barang PIIIAK KEDIJA.



(2) Hak dan Keu,aiiban PIIIAK KI,DIIA

a, Hak PIHAK KEIIUA

L Melakukan pengajuan penanrbahan dadatau pengurangan tenaga

kerja narapidana untuk rneningkatkan pela,vanan mutu daniatan

kuaiitas daniatau apabiia ada narapidana yang tidak produktif;

2. l,'ien<iapatkan akses keiuar masuk Lernbaga Pemasyarakatan Keias

llA Tenggarong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

3. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KESATLI dalam

pelaksanaan kegiatan di l,embaga Petnasl'arakatan Kelas IIA

Tenggarong.

b Kervajiban PIHAK KEIlt,A;

i. ivienjaga citra <ian perionnansi rang baik tentang kegiatan kerja

program kerja sama ini:

2. Memakai ftl ( Ltrdyanil ditandatangani oleh PIIIAK KESAII-l;

3. Memherikan pelatihan dan,'atau rnengikuti pengawasan dalarn hal

perekrutan narapidana untuk menjadi pekeria;

Men1,'ediakan petugas pelatihan untuk narapidana;

Mengeluarkan sertif-ikat bagi narapidana -v-ang sudah beker;a apabila

narapiciana -vang bersangkutan teiair habis r-nasa picianan-ya tbei-1as,):

Men'rberikan inlbnnasi dan rnen-valurkan narapidana yang bebas

untuk mendapatkan pekerjaan setelah narapidana urenvelesaikan

nrasa pidana;

Meml:antu menjaga kebersthan. keamanan dan ketertiban pada s;uat

kegiatan berlangsung agar berialan dengan baik.

Pasal4
PELAKSANAAN

4.

5.

6.

1

(l) PARA PIIIAK melaksanakan kegiatan

sebagaimana terlarnpir )'ang merupakan

perjarlian kerjasarna i ni.

dengan rencana kerla

tidak terpisahkan dari

sesuai

bagian



(2) Rencana keria kegiatan ini disusun dan disetujui bersama oleh PARA

PIHAI{.-

(3) Dalam melaksanakan tugas PIHAK KESATU menuryuk beberapa petugas

sebagai penan ggun gj arvab kegiatan.

Pasal5
JANGKA WAKTTJ

(l)Per:aniian keriasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditanda

tanganiny'a perjanlian kerjasama ini dan akan dievaluasr di akhir periode

perjanjian bersaura-satna oleh PARA PIHAK.

(2) Perjaniian kerjasama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya

trerakhir dengan kesepakatan PAR{ PII{AK.

Pasal 6
Pf MBIAYAA}i

t I r P+rnhirr'rran 1.rno t!ir[r,rl ,rL ih.rt ,lrtnnrlr!rnttnin.-]t !)er-i.anii:rrt !.:erins,rtrrs rrri
\ I i j Lii;ijiii-iUdii idii; liiiiUair aai\ii/!ii vlrr(,ru.i.qllvlqllrii_iu i Li.luriJ

berkaitan dengan penvelenggaraan kegiatan penanda tanganan perjanlian

kerjasama ini ditanggung PIHAK hESATtr.

(2) PIHAK I\ESAT[I menginvestasikan modal dalam kegiatan Kerjasarna

dalam bentuk material bahan baku dan rnstalasi pendukung lainny'a.

(3) Segaia hiava yang diperlukan untuk kegratan-kegiatan yang tennasuk daiarn

ruang lingkup perjanjian kerlasaina ini ditanggung PII{AK KESATU.

(4) Apabita dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan permasalahan

dalarn pelaksanaan perjanjian kerjasarna ini akan diselesaikan seoara

mus-yawarah dan mufakat oleh PARA PIIIAK.

Pasai 7
LAIIi-LAIN

11 ) Apabiia te{adi hai-hal -_vang diluar kekuasaan kedua beiah pihak atau.fitrc:e

ntu-f eure. dapat dipertimbangkan kerlringkinan perubalran tenrpat dan rvaktu

pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.



(2) Yang termasukfir rcc *t{tlc?tre yaitu:

a. Bencana alam:

b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;

c. Keadaan kearnanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan daniatau pembatalan terhadap peqanjian kerjasaraa ini

akan diatur bersama kemuciian oieh PARA ftHAK.

Pasal I
KETE]VTL]A}i PEN UT'T IP

(1) Perjanlian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing

bennaterai Rp 10.000 serta mempunirai kekuatan hukum yang sama seteiah

ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2.i Penantian kerjasama ini muiai beriaku sejak ditanciatangani PARA PiFiAK

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestrnva.

PIMPINAN G SAMEN
PIF]AK KESATLI

ACA PEMASYARAKATAN
trATrtt^^ADnx:-
lial I i.i\\JLJ/ \r\\rr\\J

PI}{AK KEDUA



(2) Yang tennasukJorc'c m*f eure yaitu:

a. Bencana alam;

h. Tindakan pemerintah di bidang llskal dan moneter;

c. Keadaan keamanan l,ang tidak mengizinlian.

(3) Segala perubahan dar";atau pembataian terhadap pe{anjian keriasarna ini

akan ciiarur hersama kemudian oieh PAR{ PIHAK.

Pasal S

KETEI{TT]AN PE}i TJTI IP

(l ) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masirrg-masing

bematerai Rp 10.000 sefia meixpunvai kekuatan hukurn yang sarTta setelah

ditandatangani oleh PARA PIHAK.

12.1 Perjanjian kerjasama ini rruiai beriaku sejak ciitanciatangani FARA PiliAK
dengan ketentuan apabila dikeniudian hari terdapat kekelirr"ran akan

diperbaiki sebagairnana mesti nva.

Den"likianlah perjan;ian kerjasama
sebagaimana mestinya.

PiI'IAK KESATI]
KEPALA LEN,{BAGA PE.MA S YAR A KATAN

dibuat untuk dapat dipergunakan

PIMPINAN SAMEN
PIHAK KEDT]A

T AC !Ir -r-Tt\!/-/-{D/r\r/.
Lr1J ll1\ I Lr\LILr.r1l\\_rl\\J
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