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Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (14-11-2019), 

bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang, yang bertanda tangan 

dibawah ini : 

1. Dr. Daroe Istiwatiningsih, M.Si : Kepala Lembaga Kebudayaan Universitas 

Muhammadiyah Malang, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Universitas 

Muhammadiyah Malang, yang berkedudukan di 

Jl. Raya Tlogomas No.246 malang, dalam hal 

ini untuk selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA 

 
2. IKA YUSANTI, Bc.IP, SH, M.Si 

 
: 

 
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Klas IIA Malang, dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Klas IIA Malang, yang 

berkedudukan di Jalan Raya Kebonsari, Sukun, 

Kota Malang, dalam hal ini untuk selanjutnya 

disebut PIHAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA 

PIHAK. Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang penulisan Sastra dan Artikel bagi Warga 

Binaan Pemasyarakatan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut : 

 

 

 
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
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Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

Dalam kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan 

(1) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan 

Workshop Kepenulisan Cerita Pendek. 

(2) Lembaga Kebudayaan UMM selanjutnya disebut sebagai LK UMM merupakan salah satu lembaga 

di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Pusat Kebudayaan yang mampu 

mengakomodasikan realitas kebudayaan sebagai bagian dari nilai kemanusiaan yang membawa 

kesejahteraan baik di lingkungan kampus maupun bagi masyarakat luas. 

(3) Dosen adalah tenaga pendidik yang ditunjuk serta diizinkan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA 

untuk menyelenggarakan Workshop Kepenulisan Cerita Pendek. 

(4) Mahasiswa adalah peserta didik Universitas Muhammadiyah Malang yang berkewajiban mentaati 

segala aturan dan tata tertib yang berlaku dan telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA serta diizinkan 

secara tertulis oleh PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan Workshop Kepenulisan Cerita Pendek 

kepada masyarakat binaan sesuai dengan surat permohonan dari PIHAK PERTAMA. 

(5) Pembimbing adalah tenaga khusus yang ditunjuk oleh PARA PIHAK yang memiliki Kualifikasi 

tertentu yang berasal dari PARA PIHAK. 

(6) Klien adalah warga binaan dari PIHAK KEDUA baik perorangan, maupun kelompok dalam kondisi 

sehat atau sakit. 

 

 
 
 
(1) Maksud Kerjasama 

Pasal 2 

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA 

Maksud kerjasama ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan analisis dan rasional 

warga binaan pemasyarakatan untuk menciptakan, menintuisi, merasakan, dan menyingkirkan 

hambatan mental dengan menggunakan semua daya otak untuk memahami diri sendiri, orang 

lain, dan dunia sekitarnya dengan lebih baik. 

(2) Tujuan Kerjasama 

Dalam jangka panjang, terapi menulis sastra ataupun artikel dapat mengurangi kadar stress, 

meningkatan fungsi kekebalan tubuh, mengurangi kekebalan darah, memperbaiki fungsi paru, 

fungsi liver, meningkatkan mood sehingga kesejahteraan individu warga binaan pemasyarakatan 

itu menjadi lebih baik. 
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Pasal 3 

RUANG LINGKUP KERJASAMA 

Dalam upaya untuk mengembangkan kemampuan menulis sastra dan artikel, maka dipandang perlu 

untuk melakukan pelatihan penulisan sastra dan artikel untuk meningkatkan kemampuan dan minat 

bakat menulis warga binaan pemasyarakatan. 

 

Pasal 4 
PELAKSANAAN 

 
(1) Teknis pelaksanaan kerjasama dituangkan lebih rinci dalam surat permohonan atau sesuai 

kesepakatan PARA PIHAK. 

(2) Terhadap hal-hal yang bersifat khusus PIHAK KEDUA dapat mengizinkan, menolak, atau 

menangguhkan kegiatan Workshop Kepenulisan Cerita Pendek kepada masyarakat binaan yang 

akan diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA. 

(3) Pelaksanaan Workshop Kepenulisan Cerita Pendek disesuaikan dengan tersedianya fasilitas yang 

dimiliki oleh PIHAK KEDUA serta tidak mengganggu proses pelayanan yang menjadi tanggung 

jawab PIHAK KEDUA. 

(4) Terhadap pelaksanaan kegiatan dari PIHAK PERTAMA, harus memperoleh izin tertulis terlebih 

dahulu dari PIHAK KEDUA. 

(5) PIHAK PERTAMA wajib melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK 

KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK. 

(6) PIHAK KEDUA menerima surat permohonan atau pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA paling 

lambat satu bulan sebelum pelaksanaan kegiatan. 

(7) Dokumen sebagaimana ayat (6) akan dilakukan kajian oleh PIHAK PERTAMA yang hasilnya akan 

ditindaklanjuti dengan pemberian surat jawaban atau surat pengantar kepada pihak-pihak terkait. 

(8) PIHAK PERTAMA untuk pertama kalinya sebelum melakukan kegiatan Workshop Kepenulisan 

Cerita Pendek kepada masyarakat binaan terlebih dahulu mendapatkan pembekalan atau 

pemaparan profil, dan tata tertib dari PIHAK KEDUA setidak-tidaknya pada saat pertama kali 

memulai kegiatan atau hari-hari sebelumnya. 

(9) Teknis Operasional pelaksanaan kegiatan diatur bersama oleh PARA PIHAK atau yang ditunjuk. 

 
Pasal 5 

HAK DAN KEWAJIBAN 
 

1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 

a. Menyediakan tenaga pengajar/staf ahli untuk mengajar dalam Pelatihan Penulisan Sastra dan 

Artikel untuk warga binaan pemasyarakatan. 

b. Menyediakan alat dan bahan untuk penguatan pemahaman selama proses pelatihan menulis. 

c. Mendokumentasikan pelaksanaan Pelatihan Penulisan Sastra dan Artikel. 
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d. Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil karya tulis warga binaan di media massa atas 

persetujuan penulisnya. 

e. Membantu proses pencetakan dan penerbitan hasil tulisan warga binaan Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang di percetakan yang ditunjuk dengan biaya yang 

disepakati bersama. 

 
2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 

a. Menyediakan peserta Pelatihan Penulisan Sastra dan Artikel. 

b. Menyiapkan bahan dan fasilitas warga binaan dalam mewujudkan minat dan bakat menulis 

sebagaimana yang dibutuhkan. 

c. Pemuatan postingan kegiatan Pelatihan Penulisan Sastra dan Artikel di media sosial Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang. 

d. Diberikan fasilitas untuk Pelatihan Penulisan Sastra dan Artikel berupa tenaga pengajar/staff 

ahli serta alat dan bahan untuk penulisan sastra dan artikel. 

 
Pasal 6 

PEMBIAYAAN 

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung secara bersama-sama oleh PARA 

PIHAK baik melalui dana dari Lembaga Kebudayaan Universitas Muhammadiyah Malang dan Anggaran 

dari dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang serta sumber lain yang tidak terikat. 

 
Pasal 7 

MONITORING DAN EVALUASI 

1. PARA PIHAK akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala 

2. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini 

sehingga kegiatan berjalan dengan baik. 

 
Pasal 8 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA 

PIHAK dan akan merupakan tambahan (addendum) dari perjanjian bersama ini 

2. Apabila ada perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini maka, 

akan diselesaikan secara musyawarah atau mufakat. 

 
Pasal 9 

JANGKA WAKTU 
1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama sampai akhir 

Tahun 2019. Adapun Pelaksanaan kegiatan dilakukan satu bulan sekali, dengan durasi dan waktu 

kegiatan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama. 
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
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2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dapat 

mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama. 

 

Pasal 10 
LAIN–LAIN 

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dimungkinkan 

perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK. 

2. Yang termasuk force majeure adalah: 

a. Bencana alam; 

b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; 

c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan 

3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama 

kemudian oleh PARA PIHAK 

 
Pasal 11 

P E N U T U P 

3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhir Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana 

dimaksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara 

tertulis kapada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan. 

4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut 

dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain maka PARA PIHAK berkewajiban 

menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam 

pasal 3. 

 

 

 
 
 

PIHAK PERTAMA 
Lembaga Kebudayaan Universitas 

Muhammadiyah Malang 
Kepala Lembaga Kebudayaan Universitas 

Muhammadiyah Malang, 

 

Dr. Daroe Iswatiningsih, M.Si 
NIP. 19650825 199003 2 001 

PIHAK KEDUA 
Plt. Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Klas IIA Malang 
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Klas IIA Malang, 

 
 

 
LILIK SULISTIYOWATI, SH, M.Hum. 

NIP. 19661009 198603 2 001 
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