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hari ini Rabu Tanggal Empat ulan aret T ua ibu ua Puluh,
k i yang bertanda tangart dibaw ini :

)
tua Sel I(etua Yayasan USNA

dal hal ini bertindak u uk dan atas
n a Yayasuul USNA, yang
berkedudukan di Jl. oegenvil No. 19

elur arf.. ulyoj ati ecamatan.
etro arat K ate odya etro

yang sel utnya disebut I
EUA

1' ' s"t Kep a Le baga
Pe asyar at Kelas IIA Kot i
dal hal ini bertind u d
atas n a Le baga Pe asyar at
Kelas IIA Kot u i, y g
berkeduduk di Jl. Pe asyar at
No.215Kel .T g arap
Kec atan. Kot umi Selat
Katen.LpgLJtara,yang
sel nya disebut PI AK
KESATU.
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PI AK KESATU dan PI AK KEDUA sel utnya disebut PA
PI AK secara bers a-sa a bersep at er{alin kerjas a unt

enyelenggar ar1 Pembinaan Kepribadi / Pelatihan Dzikir dan
uky M diri bagi Warga Binaan Pe asyarakatan Le baga

Pemasyar Kelas IIA Kot umi
deng dasar sebagai berikut:

Und g Und g epublik Indonesia Nomor lZ T lggs
tentang e asyar at
er emerintah epublik Indonesia Nomor 31 T un 1999

tentang embin dan Pembimbingan trga Binaan
emasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 99 T un 2olZ
tentang Pe b Kedua Per r Pemerint Nomor 32 T un
1999 tent g Syarat d Tatacara Pel sanaan -h Warga Bina
Pemasyarakat
Keputus Menteri Kehakiman RI Nomor : 02.PK.04.10 T un 1990
Tanggal 10 April l99O Tentang Pola Pembina Nar id a

Pereturan enteri uk dan ak Asasi anusia I Nomor :

. O5.OT.OI.OI T 2Oll tent g erubah Atas ep usan
e eri l(ehaki I No or : .Ol P .O7.O3 T un 1985

Te ang Organisasi d Tata kerja Lembaga e asyarakatan

Berdas hal hal tersebut diatas, P A PI AK sep at u e buat
Perj i Kerjas a tent g Pe ina Kepribadi / Pelatih Dzikir

y M diri Bagi Warga Bina Pe asyar at Le aga
Pe asyar at Kelas IIA Kot u i deng ketentu sebagai berikut

S.

Dal Perja ian l(erjasa a ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pe asyar at elas IIA otab i yang sel nya
diseb L as adal te pat elaksanak Pe bin
Nar id a

2. Yayas AL USNA adal Org isasi y g bergerak dal bid g
Pendidikan d akw Ag a Isl

3. egawai L as adal Petugas Lembaga e asyarakatan elas IIA
ot ui

4. trga ina Pemasyarakat adal nar id a, pada L as elas
IIA I(otabumi
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Perj i Kerjas a ini be u uk eningk Pe tent g
Ag a Isl agi Warga Bina Pe asyar an sebagai sal satu progr
Pe bina I(epribadian d ke u un k e bersihk iri d
Iingk g dal rangka e bentuk pribadi Warga Bina Pemasyarakatan
y gteg i ad emilikibek Spiritualy gbaik

Pelaks aatt Pe binaan
ditentukan.

dilaksanakan di L AS pada waktu yang

1

a

S.

PI AK KEDUA Berh :

a. end atkan fasilitas d te at enyelenggarak
kegiatan Pembinaan Kepribadi / Pelatih Dzikir d Ru ah
M diri dari Pih KESATU

b. end atk peng an dari Pih KESATU sel a proses
pe ina berl gs g

c. en Warga Bina engikuti progr kegiat y editak PIHAK KEDUA
d. Mengkoordinasikan hal hal yang diperluk kepada PI AK

KESATU
e. Memb progr progr pe bina y g dil s an oleh

Pi Kesatu sep g sesuai deng kete u y g berl u.

PI AK KEDUA berkewajib :

a. Mengi i ketentu y g berlaku di LAPAS dal pet s
progra bimbingan.

b. emberik Bi bing Pelajaran yang berkait deng pe binaan
rohani kepada Warga Bina

c. engeluark Surat Penu ukan kepada Warga Binaan y g

emba u kel car proses pembina
d- elaksanakan d e atuhi sel h kete uan ya

diatur dal perja ian kerjasa a ini.
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S.

PI AK SATU berhak:

a. en k imbing pelatih zikir dan y kepada
a in e asyarakatan yang ber ada di Le baga

e asyar at otab i.
b. endap an Surat eter g bagi a inaan

emasyar at y g tel mengik i program bimbing dan
me b u Pihak UA dal proses pe bina

c. engkoordinasik hat al y g di perl kepada PI K
KEDUA.

PI K KESATU Wajib :

a. e berik Fasilitas dan tempat t penyelenggara proses
pe bina

b. emberik Peng kepada Pih KEDUA sel a proses
pe bina

c. Me ersi k Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti
progr bimbingan/ pelatih Dzlkir dan Rukyah dan memb u
mempersiapkan segala sesuatu guna kelancar proses kegiatan
tersebut.

d. elaks an d e atuhi sel kete u y g diat
dal perj i kerjas a ini.

a

S.

erj i ini berl u sejak dilakuk pen datang kerjas a ini
dan bera ir pada tanggal Tiga Puluh S (31) ulan ese ber
T un ua ibu ua uluh
PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitatrukan aksudnya u uk
me erp ang perj ian ini dal wak sel bat-lambatnya I (satu)
bulan sebelu ber irnya perj ian at dal w tu yang disepakati
PARA PI K
Ap ila P PI AI( sep at untuk me erp ang jangka wakfu
perj ian ini maka PARA PI AK an enu gk nya dal satu
Amande en atau Addendum yang menjadi bagian tidak te is k
dari perj ian ini
Ap ila selambat la batnya sampai dengan I (satu) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu tidak ada surat pemberitahu dari P
PI un k mempe anj g waktu perj i ini, maka perj i
ini bera ir dengan sendirinya pada saat t ggal bera irnya
perj 'ian
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l. Perj i ini d at di hiri oleh PI AK KESATU d pI K
KEDUA, atas perset uan P A PI K sebelum j gka wakfu
perj i d dibuat secara tertulis

Z. Perj ian ini ber ir ila dite an pel ggar te ad
peraturan y g berlaku diL AS.

3. erakhi a perj ian ini tid enghapuskan kewajiban y g tel
ti bul y bel diselesaikan atau tertunggak oleh sal satu pih
te ad pih lainnya, sehingga syarat syarat dan kete
kete u di dalam perj ian ini akan tetap berlaku s pai
terselesaik a kewajiban tersebut oleh pihak yarrg wajib
melaks ya

4. PA I A sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal
1266 itab ukum Undang undang Perdata sejauh yang

ensyaratkan diperlukannya suatu p tusan hakim /
pengadilan terlebih dahulu unt k pembatalan / pengakhiran
suatu perjanjian

a

S.

l. P A PI wajib melak an monitoring te ad pelaksan
ped i kerjas a ini sel a berlangs gnya kerjas a ini

2. P A PI AK wajib elak evaluasi setelah ber irnya
pel sErna perj ian kerjas a ini un b pertimb g
pada kerjas a sel u ya

a

S.

Perj ian Kerjas a ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PI AK
dal rangkap 2 (dua) d be aterai c up serta memp yai kekutan
h um yang sama untuk masing masing P A PI AK
Perj ian Kerjas a ini dibuat dengan sem gat kerjas a yang baik.

k dipatuhi dan dilaksan an7. oleh PARA PIHAK, sesuai
ketentuan per rzul perundang undangan y g berlaku

PIHAK KESATU PIHAKKEDUA
KETUA YAYASANAL - HUSNAAPEMASY TAN

IIAKOTABUMI
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