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Pada hari ini Sabtu tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas yang

bertanda tangan dibarvah ini :

l. Yandi Suyandi,Bc.IP' S.Sos : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A

.lember. berkedudukan di .ll' PB Sudinnan

No. 13 Jember, .lalva Timur dalam ha1 ini

untuk dan atas nama Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Jember,

selanjutnya diseb*t PIHAK PARTAMA

2. Ilhoho Sastro Ali, S.H.' M.E Direktur Utama Garwita Institurte,

berkedudukan di Jember Jl' Kertabumi YI

No. 20 Talangsari Kabupaten Jember, Jawa

Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Garwita Instifirte, selanjutnya disebut

PIHAKKEDUA



pmAK PERTAMA DAN rIrrAK KEDTJA, seranjutrrya sscar& bersama-sama disebut

paRA prHAK bersepakat menjalin kerja sama dalarn bidang pendampingan, pelatihan, dan

pemberday aarl warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Jember, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I"

Msksud dan Tuju*n

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pcdoman bagi PARA PIHAK untuk

melakukan kerja sama yang saling mengu$tungkan dalam bcntuk kemitraan sesuai

denganbatastanggungjawab,wewenangdankapasitasmasing_masing.

Z. Tujuan yang ingin dicapai dalam kesepakatan bersama ini adalah untuk mengoptimalkan

proses pemasyarakatan yang akan dijalani oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan

ager mampu menghadapi proses peradilan secar& mandiri, mampu menjadi pribadi baik

serta {remiliki kemandiriao ketika kembali beradadi tengalrtengah masyarakat'

P*sal2

Ruarg LingkuP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup hal-hal berkaitan dengan pendampingan

untuk warga binaan Lembaga Fernasyarakatan Kelas II A Jember yang akan dilakukan di

seluruh fasilitas yang dimiliki Lembaga Femasyarakatan Keras II A Jember, dan terdiri dari

ke giatan-ke giatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan dan pendampingan hukum' yang diwujudkan dalam kegiatan

penyululuhan hokum rutin mingguan dengan materi proses peradilan pidana dan

teknik advokasi mandiri. serta pendampingan terhadap \\'arga binaan yang

men ghadaPi Persidangan.

2. ,lail schlolmgbagiwarga binaan lapas anak, yang dirvujudkan dalam kegiatan proses

belajar lrengajar kepada anak didik pernasyarakatan untuk 6enumbuhkan dan

rnenjaga semangat belajar anak didik pemasyarakatan'

3. Pen<lampingan psikologis bagi warga binaal'r dengan kondisi khusus.

4. Pembinaan keterafirpilan ke{a, --vang diltujudkan claiam bentuk bimbingan dan

pelatihan kerla bagi W'arga Binaau Pemasyarakatafl setra bantuan pemasaran hasil

karya Warga Binaan Pemasvarakatan'

5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK'



1. PARA PtrIAK sepakat bahwa kesepakatan bersama akan diatur lebih lanjut

dalam bentuk perj*njian kerja sama sssual yang b*rlaku.

2. PARA PIHAK akan membentuk tim teknis yang akan mengirnplementasikan

kesepakatan bersama sebagaimana dalam Pasal 2.

Pa*al4

PemhiaYaan

l.segalabial.ayangtimbulakibatpelaksanaanKesepakatanBersamainimerupakan

tanggurrgjarvabPARAPIHAKs*suaidengank*tentuanperaturanyangberlaku.

2. PAR{ PIIIAK dapat menggunakan sumber pembiavaaan dari:

a. sumber anggaran tnasing-masing pihak'

b. sumber pendanaaan tidak mengikat dari pihak ketiga'

c. hasil usaha atras kegiatan !'ang telah dilakukan'

Pasal5

Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka rvaktu 2 idua) tahun sejak ditanda tangani dan

akan di evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali sefia dapat diperpanjang/diperbaharui kembali

atas kesepakatan PARA PIIIAK'

Pasal 6

Penutup

dalam rangkapKesepakatan Bersama ini dibuat 2 {dua) dan masing- masing dibubuhi

materai secukupnya, pada rangkap pertama dan semua

rangkap kekuatan hutrlum yang PIHAK.

NIP. 1985031001

PasSl3

Pelaksaraan Keriasam*




