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Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang

dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia
maka yang bertandatangan di bawah ini

Pada hari ini, Senin tanggal 29 b€rtempat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Jalan
Pacuan Kuda No. 3A Arcamanik Bandung.

l. FAI(ULTAS PSIKOLOGI LINTVERSITAS PADJADJARAN, yang didirikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3711961 tentang Pendirian Fakultas Psikologi
di Lingkungan Universitas Padjadjaran, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Dr.
ffiNDRIATI AGUSTIAM, M.Si. jabatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas
Padjadjaran, selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal:

a. Bahwa pengetahuan mengenai pencegahan, pengenalan, pemetaan, dan penanganan
psikologis secara individual dan kelompok terkait warga binaan anak di dalam lembaga
permasyarakatan perlu ditingkatkan.

b. Bahwa sampai saat ini penanganan psikologis terkait masalah warga binaan anak kurang
optimat dan diperlukan adanya pengelolaan yang komprehensif, baik secara individual,
kelompok dan organisasi.

c. Bahwa mengingat Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Lapas Anak Kelas III Bandung
sebagai Penyelenggara pembinaan dan pembentuk Anak Didik Pemasyarakatan menjadi
manusia yang bergunq beriman, beriknu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
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2. LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS m BANDLJNG, yang didirikan
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor : M.I{H-04.OT.01.01 Tahun 2012, tentang difungsikannya Lembaga
Pemasyarakatan Anak Klas III Bandung sebagai Lembaga Pemasyarakatan Khusus
Anak, beralamat di Jln Pacuan Kuda No. 3A. Arcamanik Bandung yang dalam perbuatan

hukum ini diwakili oleh CATUR BUDI FATAYATIN, Bc.IP, SH, M.Si., jabatan

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas III Bandung selanjutnya dalam Piagam
Kerjasama ini disebut PIHAK I(EDUA



Maka terdorong oleh rasa tanggung jawab dan hasrat untuk memenuhi kebutuhan tersebut,

PIEAK PBRTAMA dan PIHAK KEDUA telah mencapai kesepakatan melakukan
kerjasama yang saling menunjang dalam pelayanaq penelitian dan pengembangan bidang
pengelolaan komprehensif masalah pendidikan dan pengembangan potensi serta kesehatan

mental warga binaan analq di Lapas yang diterangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan tenaga yang dapat digunakan untuk
membantu Pihak Kedua dalam penanganan w.rga binaan anak.

PASAL2
Pihak Pertama berhak menggunakan fasilitas Pihak Kedua untuk tujuan pelayanan, penelitian

dan pengembangan warga binaan anak, termasuk di dalamnya pemetaan, pengembangan

potensi dan kesehatan mental anak dengan program Pihak Pertama

PASAL3
Dalam rangka penyelenggaraan kerja sama ini pihak kedua tidak dibebani biaya, namun pihak
kedua berkewajiban menyediakan ruangan dan atau sarana prasarana yang dapat digunakan
pihak pertama dalam membantu pihak kedua.

PASAL4
Pihak Kedua berhak untuk menggrmakan tenaga yang disediakan Pihak Pertama sesuai

dengan program Pihak Kedua, sesuai dengan kesepakatan kerja tertulis yang akan dibuat
sesuai dengan kegiatan.

PASAL 5

Kerja sama akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak piagam kerja sama ini
ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak

PASAL 6
Bila salah satu pihak menganggap tidak diperlukan lagi kerjasama ini, maka pihak tersebut

menyampaikan hal itu kepada pihak yang lain paling lambat 2 (dua) bulan sebelumny4 untuk
dimusyawarahkan

PASAL 7

Bila ada perbedaan faham antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, kedua belah pihak akan

menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat
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yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masadepan, sadar

bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa.
d. Tugas pokok dan fungsi Petugas Lapas Anak Kelas III juga mencakup keseimbangan,

kemajuan Anak Didik Pemasyarakatan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik
untuk berperan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang
Maha Esa, serta mempersiapkan Anak Didik Pemasyarakatan agar mempunyai
kemampuan untuk berperan aktif dalam Pembangunan setelah kembali lagi ke masyarakat



PASALS
Hal-hal yang lebih terperinci mengenai pelaksanaan ke{asama ini akan diatur lebih lanjut atas
usul dan persetujuan kedua pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja antara Pihak
Pertama dan Pihak Kedua

PASAL 9
Tenaga kedua belah pihak bersifat independen serta lebih mengedepankan profesi dan etika

psikologi seraya memperhatikan aspek hukum yang berlaku
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