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Sel u Kepa Lembaga
Pemasyar at Kelas IIA Kotabu i
dal h i bertind un d
atas n a Lembaga Pe asyarakat
Kelas IIA Kotab i, y g
berkeduduk di Pe asyar at
No.2l5Kelur .T g ar
Keca atan. Kot u i Selatan
K aten. L gUtaxa, y g
sel utnya disebut PIHAK
KESATU.

a hari ini abu Tanggal Empat ul aret T trn ua ibu ua Puluh,
kami yang bertanda tangan dibaw ini :

,l
Lt ) . . Selaku ekan Fakultas ukum dan

Ilmu Sosial tlniversitas
uh madiyah otab i dal hal

ini bertindak untuk d atas n a
F ultas ukum d Ilmu Sosi

iversitas uh madiy
I(otab i yang berkedud an di Jl.

asan epala Ratu No. lO52
el ahan. Sind g Sari ec atatl^.
of r-ri K upatelt. L pung

Utara, yang sela utnya
disebut I UA

a
a

?



PI AK KESATU dan PI AK KEDUA sel u ya disebut PA
PI AK secara bers a s a bersepakat e alin kerjas a un

enyelenggar Penyuluh um bagi Warga Binaan
Pemasyar at di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi
dengan dasar sebagai berikut:

1,

2.

3.
I

4.

5,

Und g Undang epublik Indonesia No or 12 T un 1995
tent g e asyarakatan
Peraturan Pemerintah epublik Indonesia Nomor 3f T un 1999
te g embin d embi bing arga in

emasyar atarr
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 99 T un 2Ol2
tent g Pe bah Ke a Peraturan Pemerint Nomor 32 T un
1999 tent g Syarat dan Tatacara Pel s a hak Warga Bina
Pemasyarakat
Keputus enteri Kehakim RI Nomor : 02.PK.04.10 T un 1990
Tangg l0 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Nar idana
Peretur e eri uk dan ak Asasi anusia Nomor :

. O5.OT.O1.O1 Tah 20ll tentang Pe bahan Atas I(eputusan
enteri eh iman Nomor : .Ol P .O7.O3 T un 1985

Te g Org isasi d Tata kerja Lembaga Pe asyarakatan

Berdas hal-hal tersebut diatas, P A PI AK sep at unt e buat
Perj i Kerjas a tent g Pe bina berupa Penyul d
B tuan m bagi Warga ina Pemasyar at Le baga
Pe asyar at Kelas IIA Kot u i deng ketentu sebagai berikut

o

So

alam Perja ian Kerjasa a ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pe asyarakat elas IIA otab i yang sel ut a

disebut Lapas adal tempat u uk melaksanak embinaan
Narapid a dan Anak idik Pemasyarakatan

2. Fakultas um dan Ilmu Sosial [Jniversitas uh madiyah
I(otabumi, adal Institusi endidikan yang enang i d mengk i

asal ukum y g berl u di Indonesia.
3. Pegawai L as al Pe gas Lembaga emasyar atan I(elas IIA

otab i
4. arga in Pemasyar at nar idana pada L as elas

I otab i



Perj i Kedas a ini bert u meningkatk Pe a tent g
d No a no a kum y g berl u sebagai positif di

Indonesia, d agi Warga Bin Pe asyar at sebagai sal s
progr Pe bina Kepribadi d r gka embentuk pribadi arga
Bin Pe asy at y e e iliki kesadar um y g baik

t

S.

Pelaksana Pe binaan dilaks ak di L AS
diten k

padaw tuy g

1

a

So

PIHAK KEDUA Berh :

a. end atkan fasilitas dan te at unt menyelenggarakan
kegiatan Penyuluh m dari Pihak SATU

b. Mend atkan peng an dari P ak KESATU sel a proses
pe bina berl gs g

c. enu uk Warga Bin untuk mengik i progr kegiat y g
dilakukan PIHAK KEDUA

d. Mengkoordinasikan hal-hal y g diperluk kepada PI AK
KESATU

e. Me bantu progr program pe bina yang dilaks akan oleh
Pih I(esatu sep g sesuai deng ketentu y g berlaku.

PI AK KEDUA be ewajiban :

a. engikuti ketentu y g berlaku di LAPAS dal pel s
progr bimbing

b. emberik Bimbing I Pelajar y g be ait dengan pe bina
ukum kepada Warga Binaan.

c. Mengeluarkan Surat surat te ait Progran Penyuluhan u m
d. el san an dan ematuhi sel h kete uan ya

di r dal perj i kerjas a ini.
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S.

3. PIHAK SATU berhak:

a. en atk imbingan ukum kepada atga in
Pe asyar at y g ber ada di Lernbaga Pemasyarakatan

otabu i.
b. endap antuan uk bagi arga inaan

e asyarakat yang bermasalah dengan hu
c. engkoordinasik hal h yang di perluk kepada PI K

KEDUA.

PI AK SATU Wajib :

a. Me berikan Fasilitas d tempat t penyelenggara proses
pembina

b. e berik Peng kepada Pih KEDUA sel a proses
pe binaan.

c. e ersi k Warga Binaan Pemasyarakat untuk mengikuti
progr Penyuluhan Flukum, membantu mempersiapk segala
sesuatu guna kel caran pros€s Tersebut.

d. elaksanakan d me atuhi sel h kete uan y g diatur
dal perj ian kerjas a ini.

a

S.

erja ian ini berlaku sejak dilakukan penandatangtrn kerjas a ini
d bera ir pada tanggal Tiga Puluh Satu (31) ulan ese ber
T un ua ibu ua Pul
P A PI AK sepakat tuk saling e berit Eul m sudnya
me e g perj 'i ini dal w tu sel bat lambatnya 1 (satu)
bulan sebel ber irnya perj ian at dalam w tu yang disep ati
PARA PI AK
Ap ila PARA PIFIAK sep at untuk memperp ang jangka w tu
perj i ini maka PARA PI AK ak menu gk ya dal satu
Am demen atau Addendum y g menjadi bagian tidak te is
dari perj ian ini
Apabila sel bat lambatnya s pai dengan I (satu) bul sebelum
ber i yajangka w tid ada surat pemberitahuan dari PA
I uk me e{pa ang waktu perj ian ini, maka perj ian

ini berakhir deng sendirinya pada saat tanggal ber i ya
perj 'ian

I

2.

3
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l. Perj i i i d at di iri oleh PI AK KESATU d PIHAK
KEDUA, atas persetuju PARA PI AK sebelum j gka waktu
perj i d dibuat secara te lis

Z. Perj ian ini ber ir abila dite uk pel ggff te ad
per r yang berlaku di L AS.

3. erakhi a ped ian ini tidak men apuskan kewajiban yang tel
timbul y g belum diselesaik atau tetrunggak oleh sal satu pih
te ad pihak lainnya" sehingga syarat syarat d kete
kete uan di dalam perj i ini an te berlaku s pai
terselesaik reya kewajib tersebut oleh pih y g wajib

elaks aka ya
4- PA I A sepakat untuk mengesa pingkan ketentuan pasal

1266 itab ukum Undang undang erdata sejauh yarrg
mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim /
pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan / pengakhiran
suat perjanjian

o

S.

l. P A PI K wajib mel an monitoring te adap pelaks
ped i kerjas a ini sel a berlangs gnya kerjas a ini

2. P A PIHAK wajib elak evaluasi setel berakhirnya
pel sana perj i kerjas a ini untuk b perti b g
pada kerjas a sel nya

a

Srt

Perj i Kerjasama ini dibuat dan dit dat gani oleh PARA PI K
dal rangkap 2 @ua) dan bermaterai c up serta mempunyai kekutan

kum yang sama untuk masing masing PARA PIHAK
Perj ian I(erjasama ini dibuat dengan sem gat kerjas a yang baih

uk dipatuhi dan dilaksanakan oleh P A PIHAK, sesuai
ketentuan peraturan perundang dangan yang berlaku

I

PIHAK KESATU
ALAL AGA PEMASYAITUA\TAN

KOTABUMI

PII]AK KEDUA
DEKAN FAKULTAS ILMUHUKUM DAN

ILMU SOSIAL IJNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH KOTABUMI
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