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Nomor:

Padtt hari ini,Kianl:s Tanggal Delapan l購 lel象sB場 la:1:喚aret Tahun:Dua Rib顧 :〕ua pじ :鶴h Satu

(18螂03口2021)betterYlpat di Lernbaga lPernasyarakatan kelas l Surabaya, |く a打li yang bertanda

tangan di bawah ini:  ‐

1.Gun Cun Gunawatt   i  Selaku Kepala Lernbaga Perr、 asyarakatan Kelas l Surabaya,

Ke,γlettterian Huk崚 窪燿dan‖ ak Asasi lVianusia Republlk indonesia

yang beralalγlat di Desa KebOFigagung Kec.Porong Kab.Sidoa嘔 o,

dalarn hal ini bertindak untuk dan atas narna Lernbaga

pe打lasyarakatan Kelas l Surabaya,Selaniuinya diSebut Sebagal

PIHAK l.

2. Riska Fitri Januarianty Seiaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jati Mulya yang

beralamat di Jl. Raya Cemengkalang RT.04 RW.02 Kec. Sidoarjo

Kab. Sidoarjo, dalam ini berlindak untuk dan atas nama

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jati Mulya Selanjutnya

disebut PIHAK ll.

PIHAK:dan PiHAK Il yang selaniutnya secara bersa『 :a…saria disebut PARA PiHAK

DalarYl berdaSarkan pada pe戯 iFttbangan―peninlbangan Sebagai berikuti

a.baれwa PiHAK l adalah Unit pelaksana Teknis Kerγ tenterian Hukurt、 dan Hak AsasilⅥ 議nusia

Republ:k lndonesia yang Fneyeleng9arakan [Dernbinaan Narapidana dan Pelaksana

Kebijakan― Kebijakan dalar・l bidang pernasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang…

undangan yang beriaktI.

b.[3ahwa PiHAI( 1! adalah Satuan pendidikan nonformal yang rnenyelenggarakan berbagai

kegiatan bela』ar sesuai dengan kebutuhan ivlasyarakat atas dasar prakarsa dari,Oieh,da恥

untuk F71aSyarakat.

IE)engatt rnernpeFhatikan peFaturan perundang― undangan Sebagai beFikuti

l. Undang‐ tJndang lDasar RI丁 ahun 1945 pasa1 31:

2.  iJndang Undang NOrnOF 12 Tahun 2012 tentang iDernasyarakatan
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SelanJutnya PARA P:HAK sepakat untuk F:le:‐ igadakan ketta Sarna l′nelakSattakan kegiatan

birnbingan rOhani bagi naFapidatta peSeittt rehabilitaSl SOSial dengan ketentuan Sebagai berikut i

PASAL l

K=TENTむAN UMU調

1. pendidika■ adalah usaha sadar dan teren像 ana untuk rη ewttjじ dkan suasana beiな jar dan prOs● S

pembel篭 aran agQr pはSetta didik secara機 饉if mettgembap9kan.,Otensi dirinya untuk rnemi‖ k:

kekuatan spifitttal keagarnaan,pengendalian diri,kepribadiaril kecerdasan,akhiak rYluliar setta

keteFarnpllan yeng dipe‖ ukan diFitty鍮 ,:1laSyarakat,bangSa dan negara.

2. Pendidikan nOnfOrFT増 al Selanjut∩ ye dlSebut P鮮 Fヾ ada:ah ialur pendidikan di l崚 ar pettdidikan

fOrFnal yang dapat dilakSanakan SeCara terStruktttr dan berieniattg.

3.  IPendidikan nasiOnal adalah pendi懸 lkan yang berdasarkatt Pancasila da∩  tJndangべ Jnda静 9

11)aSarか¶egara lRepublik indOneSia Tah崚 織 1945 yang berakar paca nilai_nilal agaFna,kebudayaa耐

nasiottalindOnesia dan tanggap terhadap tunttutan perubahan zarrlan.

4. Per■ belalaran adalab prOses interaksi pesetta didik dengan pendidik dan sunlber belalar pada

Suatu!ingkungatt belalar.

5,Satuan PN「



5. lsatuan IP34F adaiah Reloritp● k ‡ayanan pendidikatt yang Ftte∩ yelenggarakatt prOgraF.n

pendidikan nonforrual,

6, pusat Kegiata鏑 IBelajaF lviasyaFttkat scia11;摯 tnya disebut PK6Ⅳ l edalah Satuan pendidlkan

nonforrttal yang nlenyelenggarakati berbagai kegiatan belalar SeSuai dengan kebutu換 機n

翔lasyarakat ataS daSaF,「 akarSa darii Ole豫 ,dQtt utttuk y｀naSyaJ‐akat,

7. PFo9ranl  lPendidikan  kesetarattn  adalah  prograttn  pendidikan  nOnfOrrnal  yang

rYlenyelenggarakan pendidikan むnlむ『In sctara so/MI, sMP/MTs, dan SMAttA yang

資nencakup progrartt paket A,paket E〕 チdan paket《)_

8. 証e詢lbaga lPe縄亀asyarakatan yang selanitlinya disebut ヒapaS adalah teF'npat untuk

密nelaksanakan Oernbinaa崎 INerapidana

9.  INarapidana adalah terpidana yang i■ lerlialani pidttna hilang kCFtlerdekaan di Le痛 1かaga

Peiηasyarakatan

10. :Denclidik adalah tenaga kependidikao yang berkualiflkasi sebagai guru,doseni konselor,

Pa資10ng belalar, 、ぼldyttiswara, tut◎ rl instruktttF〕 fasilitatori datt sebutan iairt yang sesuai

dengan kekhuSuSannya,Serta bCrpaltiSipaSi dalarn F謗enyelettggarakan pettdidika:1.

PASA饂 2

麟AKSUD DAtt Tじ JUAN

(1)IⅥaksud kesettakatan bersarγ la ini adalah sebagallandasa∩ kettasalma bagi PARA PittAK

dalarΥ l:γtelakSartakan PFOgraFΥ Pヽendidikan KeSetaraatt Paket A`8 1DAN Cわ agilNarapidana

LerΥlbaga Perγtasyarakatan Kelas l Sttrabttya

(2)・
'「

ujuarl keSepakatan berSattna ini adalah i

a.Teriaksananya  prograFI  Layenan  シくeseteraan  i)endidikan  bagi  vvarga  13inaan

Per・nasyarttkatan Lapas Kclas l(3u「 abaya

b.ltteniaga kCberiangSungan layanan ρerpbinttan itttelekt級 後l yang dikelola oleh Lapas lく elas

l Surabaya.

c.Teriaksana terpenuhittya hak_hak bagi narapidttna ttntuk rnendapatkan pendidikan.

PASA抵 3

RUA閻OL:NGKUP

DalarTn Surat keSepakatan beFSarna ini Para lPihak rγ leiakSanakaη lkatatt kettasarna dalar、 ¬hal

ギ1lerttentthi prOSeS peFτlbelalaran Setta tettaga pendidik untuk rnerYlberikan Layanan∫ Dendidikan

bagi VVaFga 13irlaan PerrlaSyarttkatan Lembag感 IPeFnaSyarakata識 |くelaS l(3urabaya.

PASAL 4

PELAKSANAAN

(1)P()嘔aniian掏(eria SarTla ini ditindaklanittti dengan penyuSunan rettCana kegiatan(aく )[lon pla繊 )

yang inerupakan bagian yang tidak teFpiSahkan iDerianilan隆 噸a(3arna ini.

(2) Rencana kegalatan sebagairnanan dirnaksud pada ayat(1)rnernuat anatar iain i wak査 暖,

kegiatan,10kaSi penang9tlng iaヽ Arab dan biaya

Pasal 5



I                             PASAL 5

PiHAK i rneFnpunVai hak dalam i

4.Menerima Layanan pembelalaran bettulud MateFi MOdul Belaiar dan Tenaga Pengalar da通|

I PiHAKll untukmelaksattabn Layttan Pttbelalarandi Lapas酷
laS l Surabaya

も,Mlelaksanakan rr10nitO西 ng dan evaluasi pada PI‖AK II sesual dengan kebutuhan.

I PiHAK irnernpunyal kewttiban:

1 1.Menyiapkan narapidana untuk meadapatttn layanan pembelalaran dari PI‖
AK ll

1 2.MendOrOng iembaga untuk mettingkatkan dan rnengembangkan prOgrarVl pembinaan SeSuai

l  dengan Standatt pelaya∩ an yang telan ditetapkan.

1 3.P:HAK i berkewttiban mernbe辰 kan waktu kepada Tenaga Pendidik yang bersangkttan untttk

l   Fnelaksanakan tugas di Lapas Kelas l Surabaya.
|

14.懸
elakuttn monitoring dan evaluasi to曲 議dap pelattattaan pFOgttm dan降 9iatan yttg

l  berhubungan dengan peningkatan kerγ tampuan pembinaan yang diSelenggattkan Oleh

1 5.Mettyediakan Sarana dan pra,aFana penuniang kegiatan Layanan Pembel鋼 aran.

I  P:HAKIi mempけれVai‐ hak dなlam hali

l a、 Menerima dttku識 9an penuh dari PIHAK l dalam pemberian iayanan Kesetaraan Pendidikan

l  PaketAI.B ldlan C begi VVarga Binaan pernasyarakatan,

l b. Fttenempati  sarana  dan  prasarana yang  teiah  disediakan  oleh  pihak  LeFnbaCa

l P]H鼻不I:memp響諄yal kewajiban dalarn hall

l a._闇 91‐aなSan,卜an tayenan Kesetaraan Pendidikan Keiar Paket A,8 dan C bagi Narapidana.

lb.Mol●porkatt hasil kegatan kepada PIHAK l,

PASAL 6

PEI闇IBIAYAA譴

Perylbiayaan yang tirnbuI Sebagei akibat dari pelakSanaan Pettattjian Ketta Sarna ini dibebankan

kepada l》 ara l⊃ ihak sest』 al dengan ketentuan peraturatt perunda降 9-undangan

PASAL 7

MO撻ITORING DAN EVAUASi

iViOnitOring dan EVal崚 aSi pelakSanaan Pettanj'an Ketta Sal.γ :a ini dilakukan oleh PARA P!HAK

paling Sedikit l(Satu)kali dalarFヽ 6(ettar換 )bulan ataU tteSu畿 i kebutuhan yttng diSepakati PA!RA

Pi‖AK=

PASA盤 8

KttRAHASIAtt DA‖ PUBL:KASi

(1)PARA PiHAK sepakat untuk rlleniaga kerehaslan segala data,inforttasL dan keterattOan

yang diperOleh berkaitan dengan pelakSanaan pettanlian ketta Salγ ta irヽ i7keCttali infOrrnaSi

yang sifatnya sudah diketahui Oleh uttnurγ l atau sepatutnya sudah diketahui oleh urnttrll ata頓

sttpatutunya dikategorikatt sebagalinfO『 撃1lasi vang dapatごiketahui oleh rnasyarakata luas

atau berdaSaFkatt ketentuan peFatuFan perttndang― undangan.

{2} IVlasing-masing



(2)IⅥ aSing― rnaSing Para Pihak dapat :nelakukan publikaSi haSil kegiatan ketta SaFna ataS

perSetuluan pihak lainya、

(3) ketentuan kerahaSian Sebagairnana dirnakSud pada ayat(1)dan ayat(2)akan terus

be‖angs瞑 ng dan FΥlengikat PARA PIHAK,Itteskipun Pettaniian Kettasarna ini beFakhir.

FASAL 9

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja $ama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

(2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

{3} Peryanjian Kerja Sarna ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagimana dimaksud dalam

ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib

memberitahukan maksud tersebut $ecara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya

(1) berakhir apabila terjadi .

uratt perundangい unda織 9att dan/atau peFubahan kebilakan畿 .

b.

ak memu ng ki nkan berlan gsu n g n ya Perja njlan Kerja

re) antara lain berupa he

ini;

keamanan

yang

t21 Pihak yang (1) huruf a, wajib

memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari;

{3} hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk

addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini"

PASAL 12

ANT:K10RUPSI DAN GRATIFIKAS:

(1)PAFtA PiHAK lllenytttakan telah iγ lengetahui seluruh peraturan perundang‐ urldattgan

tentang anti korupsi dan gratifikasi.

(2)PARA PIHAK.

(4)

:  |・1   1 11            PASAL 10

‐     ・    PENYELESA:AN PERSttLlHAN

Apaゃ
i19 teriadi pl‐ 1摯|ザ

aan pendapat atau kesalahpaharnan dalam pettaniian ketta sama inL

PARA‐ Pihak Oこ鱒 kat轟 eneyelesalkan secara musyawarah untuk mencapai mufattt.



{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 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas,

dibuat 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum

yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PiHAK:
KALAPAS KELAS l SURABAYA JAT!
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