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Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh empal, bulan Februari, tahun dua ribu dua

puluh, bertempat di l\4agelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAPTO ISNUGROHO selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Magelang

beralamat di Jalan Gatot Subroto 18 Pakelsari Magelang, dalam hal ini bertindak

dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas ll

Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. SATRIA BUDHI selaku Ketua Kantor Hukum Satri Adji and Partners yang

beralamat di Dusun Bayanan RT 04i11 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan

Mertoyudan Magelang hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan

atas nama Ketua Kantor Hukum Satri Adji and Partners selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Program Pembimbingan Bidang

Hukum Bagi Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien Balai

Pemasyarakatan Kelas ll Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat

sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal I
MAKSUD DAN TUJUAN

'1. N.4aksud diadakannya Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi

PARA PIHAK dalam melaksanakan Pembimbingan di bidang Hukum bagi Klien.



2. Tujuan Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas instilusi dan sumber

daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-

masing pihak dalam rangka peningkatan kepribadian dan kemandirian secara

keseluruhan bagi Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas ll Magelang dengan

memberikan pembimbingan secara sistematis, terencana, terarah, terpadu, dan

berkesinambungan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Segera menghubungi dan mengoordinasikan dengan PIHAK KEDUA apabila

ada Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas ll Magelang yang memenuhi syarat

sebagaimana tersebut dalam Pasal 2;

b. Memantau perkembangan Klien secara rutin.

2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan langgung Jawab:

a. Memberikan Pembimbingan di bidang Hukum bagi Klien yang meliputi

perbaikan tertib hukum klien pemasyarakatan.

b. l\4emberikan Penyuluhan hukum bagi Klien meliputi pemberian informasi

terkait aturan, undang-undang dan pidana.

c. Memberikan bantuan hukum bagi Klien pemasyarakatan terkait permasalahan

hukum yang dihadapi.

3. PARA PIHAK mempunyaitugas dan tanggung jawab:

a. lvlenyiapkan program kegiatan kerjasama.

b. lvelaksanakan program kerjasama.

c. lvlembuat laporan pelaksaan program kerjasama.

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti kesepakatan bersama ini dalam bentuk

perjanjian kerja sama yang mengatur secara rinci dengan memperhatikan prinsip-

prinsip kerja sama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penanganan Klien dalam Program Pembinaan Kepribadian dengan

memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

a. Pemberian lnformasi Hukum

b. Pemberian Nasihat Hukum

c. Pendidikan

d. Bimbingan Hukum, dan

e. Penyuluhan Hukum



Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya kesepakatan bersama ini

menjadi tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh

PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA

PIHAK,

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

l\4onitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh PARA

PIHAK paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang

disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force

majeure, dapal dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu

pelaksanaan tugas persetujuan kedua belah pihak.

2. Yang termasuk force majeure adalah:

a. Bencana alam

b. Tindakan pemerintah di bidang fiskaldan moneter

c. Keadaan keamanan yang tidak mengUinkan

3. Segala perubahan dan / atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur

bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana Kegialan

oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Perjanjian Kerjasama ini.

2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 9

ANTI KORUPSI

1. PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-

undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

2. PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang

melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi

dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerjasama ini,

PARA PIHAK sepakal menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai

mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur

lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjas Sama ini.

2. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/

atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik PIHAK PERTANIA

maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh

PARA PIHAK, dan atau dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya

bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan

selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PERTAMA, PIHAK KED

\a
o Satria Budhi

lai Pemasyarakatan Magelang Ketua Satria Adji and Partners Advokat


