
og BIL6r4o

.s' 
-'4-i8,ti

THON ilRYS

P ERJA I\. J IA I T* K ERJASANL,\
AIi'TARA

LE]VIBAGA PEh,IASY ARAIi{ TA N KE LAS I tA TEN GGARONC
DENGAN

P[ISAT KEGIATAN BELAJAR :1{ASYAR,{KAT A}IOR RAYA

I\OL{OR: W.1 8.PAS.PAS.{-PK.01.05.1 I -J35
|{O}IOR :,12 0/041P KB }l-A II/TGR S I I I 2{}22

TENITAI(G

PROCRA.]\{ PESIBINAAN KEI,I ANDIRIAN
WARCA B I\ AAN PE}I,{SYARAKATA}'{ t} T BIDANG }{ANU T.A K.t TjR

{ t{ ELjBBLATR DA}i OTOtlt OT t F)
PADA LE}IBAG,T PEMAS},AR{KATAIIJ KEL"{.S IIA TENGGARONG

TAHLIN 2022

Pada han ini Senin. Tanggai Dua Puluh Empat, Bulan Januari Tahun Dua

Ribri Dua Pr.rluh Dua. bertempat di Lernbaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Tenggarong, ),ang berlalda tangan di bawah ini:

I. AGUS D\4'IRIJANTO A.I{D.I.P, S.Sos, M.i\{ Kepala Leinbaga

Pernas-varakatan Kelas IIA Tenggarolg. berkedudukan dan beralarnat di

Jalan N{ang}nrraja No.l Loa lpuh. befiindak untuli dar atas nama

Lemtraga Femasyarakatan Kelas IIA Tenggarong. untuk selanlutnya

disebut PIHAK KESATU.

IL RIjDIAI,IT0, S.Pd Pirnpilan PLrsat Kegiatan Belajar lv{as-varakat Amor

Ra.va, berkedudnkar"r dan beralarnat di .lalau Jambu RT 06 Keiurairan

Karai:rg TLrnggal Kecarnatan Tenggarong Seberang bertindak rurtuk dan

atas narna Pusat Kegiatan Belajar il,'Iasyarakat Amor Raya, untuk

selarjutrrya disebut PIHAK KEDtiA.

PIHAK KESATII dan PIHAK KEtlUA. --vang selanjutflya secara bersama-sama

disebut PAR{ PIHAK terlebih dahuhi mererangkarr hal-hal sebagai beiikut:



l. Bahr,va PII{AK KESAT[I adalah instrtusi pemerintah -vang melaksanakan

pembinaan Narapidana,

2. Bahwa PIHAK KEDIIA adalah pusat kegiatan Bela-jar Masyarakat Amor Raya

yang bergerak di bidang manufaktur (rneubelair dan otornotit).

Dengan rnernperlihatkan peraturan perundang-undangan sebagai benkut.

1. Undang-Undang Nomor l2 'fahun 1995 tentang Pemasvarakatan.

2. Undang-lJndang Ncmor 27 Tahun 1997 tentang Penenmaan Negara Bukan

Pajak;

3. Peraturan Pernerintah Nornor 31 Tahun l9Q9 tentans Pembinaan dan

Penrbirnbin g Ba-ui Warga B i naan Pem asvarakatan;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Peiaksanaan Hak Warga Binaan Pemasl.'arakatan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun lq99 tentang Kerja Sama

Penyelenggaraan Pembrlnaan dan Penrbirnbingan Warga Binaan

Pemasyarakaian"

6. Peraturan Pemerintang iriornor 99 Tahun 202i tentang Perubahan Kedua

Peraturan Pemerintah Nornor 32 fahun I999 tentang Syarat dan 
-fata 

Cara

Pel a ksanaan llak Warga tsin aan Pem asyarakatan;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nonror 53 l'ahrin 2016

tentang Pengelolaan dan Pernanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas,

8. Peraturan Menteri F{ukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 T'ahun 2016

tentang Penataan Keria Sama di hngkungan Kernenterian i-Itikurn dan l-lak

Asasi Manusia Republik lndcnesia.

9. Keputusan Menteri Hukun: dan F{AM Ri Nonior: M.I{H-91-PK.01.08.0i
'fahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana l3ekerja di

l-ernbaga Pemasyarakatan,

i0. PetunjLrk Peiaksanaan Penriiciikan dan Peiatihan Keterampiian <ii Lem'baga

Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 ]llonror: PAS.3-51-PK01 05.1i

I ahun l0l l.



PARA PIIIAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasarna program

pembinaan kemandirian warga hinaan pemasyarakatan di hidang manut-aktur

inieubelair dan otomotit-i pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Tenggarong

.vang ditr"rangkan dalam pasal-pasal sebagai berikr"rt.

Pasal 1

T1LAKSUD llA N'rt[{iA]\

(1i Maksud perjanjian kerjasama ini yaitu sebagai pecloman dalam Llpaiia

Bersama untuk rnengadakan Kerjasanra dalarn kegiatan pekerjaan pada

program pembinaan kemandirian narapidana Lernbaga Pemasyarakatan

Kelas ilA I'enguarong.

(2) Tujuan perjaniian kerjasama ini yaitu:

a. ivieningkatkan pengetahuan <ian kemampuan manajeriai dan teknis para

petugas kegialan kerja sehingga menjadi instruklur )'ang prolessional

dan kompeten;

tr. h4enrngkatkan pengetahuan, kemauipuan dan keterampilan keqa

narapidana:

c. Menciptakan tenaga kerja narapidana l'ailg terampil- bersertifikat dan

mandiri.

d. Mengirasiikan produk vang berkuaiitas cian mengutamakan potensi

lokal serta inaffipu bersaing dengan produk lainn-va,

e. Meningkatkan peran serta mas-varakat daiam pengembangan kegratan

kerja narapidana;

f. Menghasilkan pernasukan hagi negara bempa penerimaan negara bukan

pajak {PNBP)"

Pasal2
RtiAli{; t,It{GKllP

Perjanjian keriasama ini meliputi hal-hal sebagai berikr"rt.



b.

Pelatihan, rneliputi kegiatan edukasi kepada petugas dalarn rangka

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial dan teknis sefia

edukasi kepada narapidana tentang prospek peluang bisnis atau r.virausaha,

mendorong peserta peiatihan untuk bisa mandirr dalam berrvirausaha,

pengenalan produk dan sarana penunjang wirausaha serta praktek lapangan

untuk memuiai usaha cii bidang manuiaktur (meubeiair cian otorxotil);

Produksi" rneliputi kegiatan pengadaan bahan baku dan tenaga keria.

mempersiapkan ternpat produksi dan sarana kerja, dan proses produksi di

B i dang manutiiktrir ( m e Libelai r dan otornoti t) ;

Pengecekan rneliputi kegiatan pengecekan trahan baku, tenaga ker1a" tempat

procluksr, sarana kerja serta pengecekan hasrl produksi sebelur"n di pasarkan.

Pasal3
HAK DAII KE\,YAJIBAN PARA PIHAK

( i ) Hak dan kervajiban PIIIAK KESAT[I

a Hak PIHAK KESA'IU;

l. Menerima upah i-rntuk peker-ia dalam hal ini narapidana sesuai

dengan kesepakatan:

2. N{enerirna sertifikat bagi narapidana -vang sudah bekerja apabila

narapiciana 1'ang bersangkutan teiair habis masa piciananva (betras).

3. Merrdapatkan laporan berkaitan dengan pelaksanaan perjaniian ini.

4. Mendapatkan iarrinan kansistensi terhadap pelaksanaan peqanjian

kerjasarna ini.

b" Kervaiiban PIIIAK KESATII

L Menygdislian tempat untuk kegiatan pelatihan dan produksi

2. Menvediakan dan/atau men-viapkan tenaga ke{a dalanr hal ini

narapiciana Lapas Keias IiA Tenggarong.

3. Menjaga keamanan dan ketertiban barang-trarang PIHAK KEtltiA.



(2) I{ak dan Kervajihan PIHAK KEDtiA

a. Hak PIHAK KEDIIA

l. Melakukan pengaluan penambahan danratau pengurangan tenaga

kerja narapidana untuk rneningkatkan pelavanan mutu daniatau

kualitas daniatau apaLrila ada naraprdaila yang tidak produktit.

7. lvienciapatkan akses keiuar nrasuk Lernbaga Pernasyarakatan Keias

IIA Tenggarong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Mendapatkan pendarnpingan dari PtrI{AK KESATti dalarr

pelaksanaan kegiatan di l,embaga Penrasyarakatan Keias IIA

Tenggarong.

b Keivajihan PIHAK KEDLIA;

i. Menjaga citra <ian periormansi yang baik tentang kegiatan kerja

program kerja sama ini.

2. Memakai ltl t'urd yang diiandatangani r:leh PIIIAK KESAT[I;

3. Merttrerikan pelatihart dan,iatau r:rengikr"rti pengawasan dalarrr hal

perekrutan narapi dana untuk ln en i adi pekerj a.

lvtlenS,edi akan petugas pelatihan untuk narapidana,

N{engeluarkan sertiilkat bagi narapidana 1.,ang sudah bekerja apabila

narapi<iana vang bersangi<utan teiah habis rnasa picianan-ya (bebas):

Memberikan inf'onnasi dan menvalurkan narapidana yang bebas

untuk rtendapatkan pekerjaan setelah narapidana menyelesaikan

inasa pidana;

l\{ernbantu menjaga kebersrhan- keamanan dan ketertiban pada saat

kegiatan berlangsung agar trerjalan dengan baik.

4.

5.

6.

7.

Pasai d
PELAKSAIT{AAI{

(li PARA PIHAK melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja

sebagaimana teriarnpir yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari

Per.ianj ian ker.iasalna rni.



(2) Rencana kerja kegiatan ini disusun dan disetuiui hersama oleh PAR{
PIHAK.

{3) Dalam rnelaksanakan tugas PIHAK KESATII menr"rn3uk beberapa petugas

seba gai penanggun gj arvab kegi atan.

Pasal 5
JAr\GKA \YAKTtl

(1i Perianjian kerjasama rni berlakr-r selama I (satu) tahun seiak ditanda

tanganin.va perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi di akhir periode

perjanjran bersama-sarna oleh PAIL{ PlIlAlL
(2) Perjanlian ker.yasarna ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunva

berakhrr dengan kesepakatan PAR"I FIHAK.

Pasal6
PE}iBIAYAAI,{

( 1) Pembiayaan.yang timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini

herkaitan dengan penvelenggaraan kegiatan penanda tanganan perjanjian

kerlasa*ra ini ditanggung PIHAK KESATII.

{2) PI}fAK KES.{TL rnengtnvestasikan rnodal dalam kegiatan kerjasama

dalam bentuk rnaterial bahan baku dan instalasi pendrikung lainnya.

13) Segaia biaya 1'ang ciiperiukan untuk kegiatan-kegiatan yang teilnasuk <iaiarn

ruang lingkr"rp pe{anjian kerjasama ini ditanggung PIHAK KESATU.

(zt) Apabila dikernudian hari terjadi perbedaan pendapat dan pennasalahan

dalam pelaksanaan perjanlian kerjasa:na ini akan diselesaikan secara

musyawarah dan mufakat oleh PAR{ PIHAK.

Pasal T

LAIN-I",AIJX

(i ) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atauJorce

ntuj ctre, dapat dipertirirbangkan kemungkinan perubahan tempat dan rt"aktir

pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.



(2) Yang tennasuk.lb rce maieure Yaitu.

a. Bencana alam;

b. Tindakan pernerintah di bidang fiskal dan moneter;

c. Keadaan keamzinan yang tidak mengizinkan.

t3i Segatra perubahan daniatau pernbatalan terhadap Perjanjian kerjasama ini

akan ciiatur Bersama kernudian oieir PARa PIIi;\K.

Pasal I
KETENTT]AN PENUTTIP

1l)Perianjian kerjasama ini dibuat dalarn 2 (duai rangkap asii masing-masing

bermaterai Rp 10.000 serta mempunyai kekr"iatan hukum -vang sama setelah

clitandatangani oleh PARA PII{AK.

12; Perlanjian keriasama ini rnuiai ireriaku sejak ditandatangani PARA PIiiAK

dengan ketentuan apabila dikenrudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagairaana mestinl'a.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sel-:agaimana me sti ny a.

PiHAK KES,ATU

KEPALA LENTBAGA PE.MAS YARAKA]'AN AMOR RAYA
PI}{AK KEDUA
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(2) Yang termasuk.fo rce rnqf etre yaitu:

a. Bencana alam:

b. 'findakan perrierintah di bidang t-iskal dan moneter,

c. Keadaan keamanan yang tidak n'lengizinkan.

(3) Segala perubahan dan,atau penrbataian terhadap Perjanjian kerjasarna ini

akan ciiatur Bersa*ra kernuriian oieh P,rR{ PiI{AI{.

Pasal 8
KETEI{TT]AN PENUTTIP

(1) Perjanjian kerjasarna ini dibuat dalam 2 idua) rangkap asii rnasing-masing

bermaterai Rp 10 000 serta meinpunvar kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani oleh PARA P[HAK.

12) Perlanjian kerjasarna ini muiai beriaku sejak ditanciatangani PAR{ PIi{,+ii

dengan ketentuan apabila dikernurdian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki scbagairnana mestinya.

Denrikianlah perjarlian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana inestinva.

PKBM AMOR RAYA
PIHAK KESATU

AGA PEIVIASYARAKATAN
! I A t-r-\ir-l^ i D/'-\\ r/-
I lii I Lr\\JLr/-ii\Lri\Li

PIHAK KEDUA
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