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PERJANJIAN KERJASAMA  

 

ANTARA  

 

UNIVERSITAS PARAMADINA 

DENGAN 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SALEMBA 

 

TENTANG  

KERJA SAMA DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SALEMBA 

 

Nomor (Universitas Paramadina)        : 
Nomor (Lapas II A Salemba)  : W10.PAS.PAS 3 - PK.01.01.08.03 – 

 

Pada hari ini Kamis,  tanggal 17 (tujuh belas), bulan Juni tahun 2021 (dua ribu dua 

puluh satu) yang bertanda tangan di bawah ini: 

   

I. Nama : Prof. Dr. Didik J. Rachbini 

 Jabatan   : Rektor 

 Alamat    : Jl. Gatot Subroto No. Kav. 97 

  Mampang Prapatan - Jakarta Selatan 12790 

 Bertindak untuk dan atas nama Universitas Paramadina berdasarkan Surat 

Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-015/Pengurus/YWP/V/2021 tentang 

Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2021-2025, tertanggal 18 

Mei 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

  

II. Nama : Yosafat Rizanto, A.Md.I.P., S.H., M.Si. 

 Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba 

 Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 88A Jakarta Pusat 10570 

 Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia No. SEK-71.KP.03.03 Tahun 2020, tertanggal 07 Desember 2020, 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak. 

 

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : 

a. bahwa Pihak Pertama atau Universitas Paramadina merupakan lembaga pendidikan 

tinggi swasta yang menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan 

tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

b. bahwa Pihak Pertama sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki sumber daya 

manusia atau tenaga pengajar dan tenaga pendidikan yang berkewajiban 

melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

c. bahwa Pihak Kedua  atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba; 

d. bahwa Pihak Kedua bersedia bekerja sama dengan Pihak Pertama dengan tujuan 

meningkatkan kualitas atau sumber daya manusia kedua belah pihak; 
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Berdasarkan keterangan di atas, Para Pihak setuju dan mufakat untuk menandatangani 

dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 

sebagaimana dituangkan ke dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: 

 

PASAL 1 

LANDASAN KERJA SAMA 

 

Perjanjian Kerjasama ini menjadi dasar dan landasan bagi Para Pihak untuk melakukan 

kerja sama yang saling mendukung dan memberikan manfaat dengan cakupan atau 

ruang lingkup kegiatan yang disebutkan di dalam Perjanjian Kerjasama ini; 

 

PASAL 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Maksud Para Pihak mengadakan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk bekerja sama, 

saling mendukung, dan berkolaborasi di dalam meningkatkan dan mengoptimalkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui fungsi dan kompetensi masing-masing, 

dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi sesuai dengan Visi 

dan Misi masing-masing; 

 

PASAL 3 

RUANG LINGKUP 

 

(1) Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan Para Pihak berdasarkan 

Perjanjian Kerjasama ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada Program Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat guna peningkatan kualitas SDM sesuai dengan bidang 

yang dimiliki. 

  

(2) Pihak Pertama akan melaksanakan atau melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 a. Menjadi penyelenggara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang bertujuan untuk meningkatkan SDM Para Pihak; 

 b. Menjadi kontributor ilmu pengetahuan di dalam peningkatan SDM di bidang yang 

dimiliki; 

 c. Menjadi narasumber pada kegiatan kuliah umum, praktek, dan sejenisnya 

sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua; 

  

(3) Pihak Kedua akan melaksanakan atau melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 a. 

 

 

b. 

Menerapkan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk 

penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

diselenggarakan Pihak Pertama untuk kepentingan Pihak Kedua; 

Menjadi kontributor ilmu pengetahuan di dalam peningkatan SDM di bidang yang 

dimiliki; 

 c. Menjadi narasumber pada kegiatan kuliah umum, praktik, dan sejenisnya sesuai 

dengan kebutuhan Pihak Pertama; 
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PASAL 4 

PELAKSANAAN KERJA SAMA 

  

(1) Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan 

mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Para Pihak 

maupun wilayah hukum Indonesia; 

  

(2) Pelaksanaan kerjasama-kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini akan 

dituangkan  lebih lanjut oleh Para Pihak di dalam suatu Perjanjian Kerjasama 

tersendiri yang mengatur rincian hak dan kewajiban Para Pihak, mekanisme 

kerjasama, dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Para Pihak; 

  

(3) Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini 

merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan; 

  

(4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, 

Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan 

fungsinya; 

 

 

PASAL 5 
JANGKA WAKTU 

 

(1) Kerja sama yang dilaksanakan Para Pihak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini 

berjangka waktu 2 (dua ) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian 

Kerjasama ini; 

  

(2) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir, dan Para Pihak 

sepakat mengadakan perpanjangan waktu kerja sama, maka Para Pihak akan 

kembali mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang terbaru; 

PASAL 6 
MONITORING DAN EVALUASI 

 

(1) Monitoring dan evaluasi atas terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini, termasuk 

terlaksananya hak dan kewajiban Para Pihak dilakukan secara periodik oleh Para 

Pihak; 

  

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan 

menjadi bahan pertimbangan bagi Para Pihak, baik untuk perbaikan atau 

penyempurnaan atau penambahan hal-hal yang belum dan/atau belum sesuai 

dengan tujuan kerjasama yang tercantum. 
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PASAL 8 
KERAHASIAAN 

  

(1) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau 

informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

  

(2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini 

dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat 

persetujuan Para Pihak; 

  

(3) Para Pihak harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau 

informasi yang diperoleh dari Pihak Pertama atau Pihak Kedua; 

 

PASAL 9 
KORESPONDENSI 

 

(1) Di dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian 

Kerjasama, Para Pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung 

jawab sebagai penghubung yang ditetapkan oleh Para Pihak di dalam setiap 

Perjanjian Kerja Sama yang diadakan; 

  

(2) Para Pihak menetapkan tempat kedudukan Para Pihak sebagai alamat 

korespondensi, yaitu: 

 Pihak Pertama : Universitas Pramadina 

  Jl. Gatot Subroto No. Kav. 97 

  Mampang Prapatan – Jakarta Selatan 12790 

 Pihak Kedua : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba 

  Jl. Percetakan Negara No.88A Jakarta Pusat 10570 

  

(3) Para Pihak setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan 

alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) 

hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut; 

 

 

 

  

 

PASAL 7 
KEWAJIBAN HUKUM DAN FINANSIAL 

  

Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan beban atau kewajiban dan tanggung jawab 

bagi Para Pihak, baik kewajiban dan tanggung jawab hukum maupun finansial. 
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(4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima 

oleh pihak lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap 

menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (2); 

 

 

PASAL 10 

PENUTUP 

 

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup yang 

ditandatangani oleh Para Pihak, dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama; 

 

 

Pihak Pertama,  

Universitas Paramadina 

 Pihak Kedua, 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

 

 

 

 

 

  

Prof. Dr. Didik J. Rachbini 

Rektor 

 Yosafat Rizanto, A.Md.I.P., S.H., M.Si. 

Kepala 

 

 

 

 

 


