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Pada hari ni Kamis tangga Tiga buian Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, befiernpat di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas llA Denpasar kami yang be(anda tangan

dibawah in :

apt.I Made Agus

Sunadi Putra,S.Si"

M.Biomed

|I L:‖ ,S.H"M.H

Dekan Fakultas Farmasi Universitas l\y'aharaswau Denpasar,

daiam hal ini bedindak untuk dan atas nama Fakultas Farmasl

Universitas IVahasaraswat Denpasar, yang berkedudLrkan di

Jalan Jl. Kambola No.11 A, Dangin Pur Kangin, Kec. Denpasar

Utara, Kota Denpasar Bali 80236 uniuk selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA,

Kepala Lembaga Pernasyarakatan Perempuaf Kelas llA

Denpasar, dalam hal ni bert ndak !ntuk dan atas nama Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas llA Denpasar. yang

berkedudukan di Jalan Intan Permai Kuta Utara Kabupaten

Badung Bali. untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA SecaTa BeTsama.sama disebut PAR-A PIHAK.

Terlebih dahulu menerangkan hal'hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK PERTAIVIA adalah Fakultas yang menyelenggarakan Pendldikan Tinggi

dan bergerak dalam brdang Pendidikan, Pelrelitian dan Pengabdian kepada Niasyarakati
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a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan

bergerak dalam bidang Pendidikan, Pen€litian dan Pengabdian kepada l,lasyarakat;

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusaa Republik lndonesia Bali, yang mempunyai

lugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan,

melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana dan anak didik, [.4€mberikan

bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja, serta meJakukan pemeliharaan

keamanan dan tata tertib Lapas.;

c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan
dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

'1. Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun '1999 tentang Kerjasama

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

4. Keputusan Mentei Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola

Pembinaan Narapidana;

5. Keputusan Menteri Hukum dan HAL4 Rl Nomor : M.HH-g1-PK.01.08.02 tahun 2017

tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana bekerja di Lembaga

Pemasyarakatan.

PARA PIHAK Sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pembinaan bagi warga

Binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas llA Denpasar yang diatur dengan ketentuan

dan syaratsyarat sebagai berikut :

Pasal ,
MA.KSUO OAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk

mengadakan keria sama pelaksanaan Pembinaan bagi warga Binaan pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas llA Denpasar.
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(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk:

a. Mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Narapidana

dan Anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas llA Denpasar dan

diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan

masing-masing pihak

b. Ireningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan kerja warga binaan

pemasyarakatan serta dapat meningkatan kualitas hidup serta kualitas kehidupan social

masyarakat yang lebih baik.

c. Meningkatkan hasil dan nilai tambah karya warga binaan pemasyarakatan;

d. Untuk memantapkan harga diri dan kepercayaan serta bersikap optimis akan masa

depannya.

Pasal2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

b. Penyelenggaraan kegiatan llmiah,Seminardan Lokakarya;

c. Pembimbingan dan pembinaan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan dalam

hal pembuatan produk kesehatan/farmasi:

d. Pengolahan dan pemasaran hasi, karya warga binaan pemasyarakatan

e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK,

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA

a. Melaksanakan pelatihan / pembimbingan kegiatan dan memberikan pendampingan;

b. l\,,lenyediakan tenaga Pembina teknis kegiatan

c. Memberi bantuan fasilitasisarana yang diperlukan;

d. Memberikan evaluasi

e. Bentuk lain yang disepakatiPARA PIHAK.



(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA

a. Menyediakan warga binaan pemasyarakatan sebagaipeserta dalam pelaksanaan

pembinaan dan pembimbingan:

b. Menyediakan petugas sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan;

c. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan;

d. Menjaga keamanan dan ketertiban.

e. Bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan kesempatan pada kedua pihak atau pihak

lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam semua bentuk kegiatan sejauh tidak

bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta mendapat persetujuan dari PARA

PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK

(2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama iniakan dibebankan pada anggaran masing-msing

pihakatau pihak yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan kesepakatan PARAPIHAK serta

sumber Iain yang tidak mengikat dan disepakati bersama.

Pasal 6

PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh PARA PIHAK diatur lebih lanjutantara PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEOUA dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan hak

memperoleh informasi antiara PARA PIHAK.
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PasalT

MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala dan akan ditentukan

kemudian:

2. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasiatas pelaksanaan kesepakatan kerjasama

ini sehingga kegiatan berjalan baik.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR 
' 

FORCE MAJEURE

1, l\,lasing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau

kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum daiam perjanjian ini, yang

disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang

digolongkan sebagai Force,4ajeure;

2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah adanya bencana alam seperti

gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit adanya perang,

peledakan, sabotase, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomidan

moneter yang secara nyaia berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

3. Apablla terjadi Kahar/Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib

memberitahukan kepada pihak lainnya selamballambat waktu 14 (empat belas) hari

setelah terjadi Force l\4ajeure;

4. Keadaan Force Majeur sebagaimana dimaksud ayat (2) perjanjian ini tidak

menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar / Force lllajeure

berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, PARA

PIHAK dapat melanjutkan pelaksanaan perjaniian ini sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam perjanjian ini.

Pasal9

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan perjanjian kerjasama ini dapat dibuat

secara tertulis maupun lisan dan bisa diserahkan secara langsung, surat pos tercatat atau jasa



kuriratau surat elektronik dengan tanda terima yang jelas dialamat masing-masing pihaksebagai

berikut

a Nama
Alamat
Telepon
Faksimile
Email

b. Nama
Alarnat
Telepon
Faksimile
Email
U,P

: Lapas Perempuan Kelas llA Denpasar
: Jalan lntan Permai Kuta Kerobokan Badung
i 0361 - 9342084

lppdenpasar@gmail.com

Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar
Jl. Kamboja No.11 A, Denpasar
0361 - 4723035. 0361 - 227992

farmasi@unmas.co.id
agussunadi@gmail.com

Bila tedadi perubahan te adap alamat dari salah satu pihak, p hak yang berubah alarnatnya

wajib merrberitahukan kepada pihak lainnya dalam '14 (empat belas)hari.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dalam perjanjian kerlasama ini menyatakan bahwa dokumen, fakta yang

menyangkut status hukum, keadaan keuangan dan hal-hal laln yang digunakan selama

kerjasama ni berlangsung adalah benar dimiliki oleh PARA PIHAK dan sah secara hukum yang

berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan atau dapat dlbuktikan hal yang dikemukan tidak

benar. maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian atau menyatakan

salah satu PIHAK telah wanprestasi.

Pasal 11

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Atas permohonan salah satu PIHAK sebagai pemohon ( PIHAK PERTAMA atau PIHAK

KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah PIHAK, perjanjian ini dapat dibataLkan

dihentikan sebe um berakhirnya jangka waktu pe.janjian.

2. Pemohanan pembatalan / penghentian per]anjian kerjasama sebagaimana d maksud pada ayat

(1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada PIHAK lainnya secera tertulis disertai

alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tlga puluh) hari sebelum tanggal

pembatalan/penghenUan peljanjian.
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Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apab a dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diantara kedua belah pihak terdapat

perselislhan atau ketidak sesuaian pendapat, akan dlselesaikan dengan musyawarah mufakat;

2. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaskud ayat ('1)pasa ini tidak tercapat, PARA

PIHAK sepakat untuk diselesa kan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan

akan diperbarul 5 (lima) tahun kemudian atau sebelum rrasa berakhirnya kesepakatan

kerjasama jika PARA PIHAK rnenghendaki adanya perubahan klausa yang telah disepakati;

2. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berakhir baik disebabkan karena ha -hal sebagaimana

dimaksud pada pasal 12 rnaupun karena sebab-sebab Lain, rnaka PARA PIHAK berkewajiban

nrenyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut

dalam pasal (4).

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal-ha yang belum d atur dalam kesepakatan kerjasama inl akan dltentukan kemudian oleh

PARA PIHAK dan merupakan tambahan (addendum)dari perjanjian kerja sarna ini.

2. Perubahan terhadap pasal-pasal dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas

persetujuan PARA PIHAK.

3. Apabila ada perubahan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

4. Perjanjian kerjasama inidibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing PIHAK.

5. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bu an dan tahun

sebagairnana disebutkan pada awal perjanijan kerja sama ini, rnasing-masing bermaterai

cukup dan rnempunyai kekuatan hukum yang sama sete ah ditandatangani PARA PIHAK,



Demikian Perjanjian Kerja Sama ni dbuat dengan ha.apan dapat dipatuhi dan

dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara baik dan sungguh-sungguh.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Desember 2020

PIHAK KEDUA PERTAMA
FAKULTASPEREMPUAN KELAS

ASAR

MH
4992032001

ITAS SARASVVATI

SUNADIP
NPK.08.7717488


