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I

ada hari ini abu Tanggal Empat ulan aret T ua ibu ua Puluh,
k i yang bert da t gan dibaw ini :

' 'S"luko Kepala Le baga
emasyar atan Kelas IIA Kot u i

dal hal ini bertindak tuk d
atas n a Lembaga Pe asyarakat

elas IIA Kotabumi, y g
erkedudukan di Jl. Pemasyar at
o.215 Kel . T ung ar
ecamat Kotabumi Selat

aten. L p gUtara, y g
sel utnya disebut PI AK

ESATU.

Z.rs..) Selaku I(epala I(antor l(eme erian
Agama ab aten L pung LJtara
dalam hal ini bertindak u uk dan atas
nama I(antor I(e enterian Ag a
I(abupaten L pung Utar4 y g
berkedudukan di J[. Al syah atu
Perwira Negara I(elur el a
Tuj ecamatan.. otabumi Selatan

abupaten. L pung fltara
y g sel utnya disebut PI
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PI AK I(ESATU dan PI AK KEDUA sel u ya disebut PA
PI AK secara bersama s a bersepakat enjalin kerjas a tuk

enyelenggarakan Pe bina di Kepribadi bid g Rohani Ag a
Isl d Percepatan Penc ai Bebas Buta Al Qur' d Ag a
Kristen Bagi warga Binaan Pe asyar at Le baga pemasyarakatan
Klas IIA Kotabu i
deng dasar sebagai berikut:

1. Und g Und g epublik Indonesia Nomor 12 T un lgg1
te g e asyarakatan

2. Peraturan Pemerint epublik rndonesia Nomor 3l r un 1999
tent g Pembin d ebibing a inaan

emasyar at
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No or 99 T 2Ol2 te g

Syarat dan Tatacara Pel sana -hak Warga Bina
Pemasyarakatan

4. I(ep s Me eri Kehaki an RI No r : 02.PI(.04.10 T n 199O
Tanggal 10 April 1990 Te g Pola Pembinaan Nar idana

5. eret enteri uk dan ak Asasi usia Nornor :

. O5.OT.O1.O1 T un 2O1L te g erubahan Atas ep usan
e eri l(ehaki an I No or : .O1 .O7.O3 T 1985

Te g Org isasi d Tata keda Le bagaPemasyarakat

Berdasark hal hal tersebut diatas, PARA PI sepakat t me buat
Perj ian Kerjas,Lma tentang Pembinaan di bidang Kepribadian Roh i
Ag a Isl dan Percepatan Penc ai Bebas Buta Al Qur'an d
Ag a Kristen Bagi Warga Binaan Pemasyar atan Lembaga
Pemasyar atan Kelas IIA Kot umi dengan keten an sebagai berikut

Dala Perja ian I(erjasa a ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyar at elas IIA otabumi y g sel nya
disebut Lapas adalah tempat t melaksanakan Pe bin
Nar id a

2. ementerian Agama yarl;g sel utnya disebut Kemenag adal
I(ementerian dal Pemerint Indonesi a yang membidangi Urusan
Ag a dan a or ementerian Ag a ab aten L pung L)tara

alah Instansi yang en g i asal Ag a susnya berger
dal bi g endidik dan ah dan Ag a di abupaten
L pung Utara.

3. egawai L as adal Petugas Le baga Pemasyarakatan I(elas IIA
otab i

4- arga inaan Pemasyarakat adal nar idana, pada Lapas elas
IIA ot umi
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Perj i Kerjas a ini bertuju t meningkatkan Pem an tent e
Ag a Isl d isten Bagi Warga Bina Pemasyar at sebagai sal
satu progr Pembina Kepribadi dal r gka emben k pribadi

arga Binaan Pemasyarakatzln y g teguh im ya d me iliki bekal
Spiritual yang baik

Pelaks a Pe bina dilaks ak di L AS pada w tu yang
ditentuk

a

So

PI AK KEDUA Be :

a. Mend atkan fasilitas d te pat menyelenggarakan
kegiatan bimbingan roh i Ag a Isl d Kristen dari Pih
KESATU

b. Mend atk peng an dari Pih KESATU sel a proses
pe bina berlangsung

c. en Warga Bina un k engikuti progr kegiat yane
dil uk PI AK KEDUA

d. engkoordinasik hal hal y g diperlukan kepada PI AK
KESATU

e. emb tu progr -progra pe bina y g dil s akan oleh
Pih Kesatu sep g sesuai deng kete an y g berl

PI AK KEDUA be ewajib :

a. engikuti kete u yang berl u di LAPAS dala pelaks aan
progr bi bingan.

b. Me berikan Bimbingan/ Pelajar yang berkaitan deng pe binaan
rohani kepada Warga Bina . Dan secara Rutin menunjuk Im dan
Khotib Sholat Jum'at dan Tarawih di L as

c. Mengelu an Surat Penu ukan kepada Warga Binaan y g

e ba u kel car proses pembina

d. elaksan an d mematuhi seluruh kete uan yang
diatur dal perjanji kerjas a ini.
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S.

PI K SATU berhak:

a. e d imbing kepada a inaan Pe asyarakatan
y g ber ada di Le baga e asyarakat otabumi.

b. end atk Surat eterang bagi arga inaan
Pemasyar atan y g telah mengi i program bimbingan dan

e b u ihak UA dal proses pembinaan
c. Mengkoordinasik h hal y e di perl an kepada PI K

I(EDUA.

PIHAK SATU Wajib :

a. Me berikan Fasilitas dan tempat untuk penyelenggaxaan proses
pe bina

b. emberik Peng kepada Pih I(EDUA sel a proses
pe bina

c. Mempersi k Warga Bin Pemasyarakat untuk mengikuti
progr bimbingan rohani, memb u mempersiapkan segala
sesuatu guna kelancaran proses bimbingan rohani Agama Isl dan
I(risten.

d. el s ak d e at i selu ketentuan y g diatur
dal perj i kerjas a ini.

a

s.

Perj i ini berl u sejak dil uk penandat g an kerjas a ini
dan berakhir pada tanggal Tiga ul Satu (31) ulan ese ber
T n ua ibu Sembil elas
PARA PI AK sep at u saling me berit ukan maksudnya untuk
me e 'ang ped 'ian ini dal w tu sel at I batnya I (s )
bulan sebel ber irnya ped ian atau dal waktu y g disepakati
PARA PI AI(
Apabila PARA PIHAI( sep at un mempe ang jangka w tu
perj ian ini m a P A PIHAK akan menu gk ya dal satu
Amandemen atau Addendum yang menjadi bagian tid te is
dari perj ian ini
Apabila selambat lambatnya sampai dengan I (satu) bulan sebelum
bera i yajangka waktu tidak ada surat pe beritahuan dari A
I K untuk memperp g w u perj ian ini, maka perj i

ini ber ir dengan sendirinya pada saat tanggal ber irnya
perj 'i
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Perj i ini d at di iri oleh PIHAK I(ESATU dan PI AK
KEDUA, atas persetujuan PARA PI AK sebelum j *a waktu
perj i dan dibuat secara tertulis
Perj ian ini ber ir ila ditemuk pel ggar te ad
peraturan yang berl u di LAPAS.

erakhirnya perj ian ini tid mengh uskan kewajiban yang tel
timbul y belum diselesaik atau te nggak oleh sal satu pihak
te ad pi ak lil y4 sehingga syarat syarat dan ketentu
kete uan di dal ped ian ini an tetap berlaku s pai
terselesaik nya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib
melaks ya

I A sepakat untuk mengesa pingkan ketentuan pasal
1266 itab ukum Undang undang erdata sejauh yang
mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim /
pengadilan terlebih dahulu unt k pe batalan / pengakhiran
suatu perjanjian

a

S.

P A PI AK wajib mel an monitoring terhadap pelaks aan
peq i kerjas a ini sel a berlangs gnya kerjas a ini
P A PI AK wajib melakukan evaluasi setelah berakhi a
pelaksanaan perj i kerjas a ini untuk b perti bang
pada kerjas a sel utnya

o

S.

Perj i Kerjasama i dibuat dan ditandatangani oleh P A PI K
dal r gk 2 (dua) d be aterai c up serta mempunyai kekutan
hukum yang sama u uk masing-masing P A PI AK
Perj ian Kerjas a ini dibuat deng se angat kerjas a yartg baik,
untuk dipatuhi dan dilaks akan oleh PARA PIHAK, sesuai
ketentuan peraturan perundang dangan y g berlaku

PIHAK KESATU
L AGA PEMASYARAKATAN

PIHAK KEDUA
AGAMA

IIAKOTABUMI G UTARJT
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