
PER.'AITJIAN KER.'ASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAI(A,TAI{ KELAS IIA BINJN
KANTOR WIL/IYAII XETBI{TERIAN III'I(UU DAfr HAU SI'UATERA UTARA

DAN

BALIU BESAR PEITGEUBAITGAIT LIITIIIAIT KER.'A UEDAIT

DIREKTORAT JTNDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAIT

PRODI'KTIVITAS

KTMEtrTTERIAN KEDEITAGAIIER.'AAT{ REPI'BLIII IIYIX)NESIA

TENTANG

PENDIDIKAIT DAN PELITTIHAN KBTERAUPII.AIT BERSERTIFIIIAT BAGI

ITARAPII'AITA DI LEUBAGA Pffi KEI,AS IIA BII{JAI

NOMOR : W2.E5.P!LO1.O8-533

IYOUOR z 2.2199ILP.OO.O4 lU2O22

Pada Hari ini Selasa, tanggal Dua hrluh Lima Bulan Jaauari tahun Dua Ribu

Ihra hluh llua 125-Ol-2O221yang bertandatangan dibawah ini :

MAJU AMINTAS SIBURIAN

A.Md.I.P., S.Pd., M.H.

ANDRI SUSII,A, S.T., M.Si

Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Binjai, beralarnat di Jalan Jendral

Gatot Subroto No. 72 Binjai, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas narna l-embaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai untuk
selanjutnya disebut PIIIAK PERTAUA

Selaku Kepala Balai Besar Pengembangan

Latihan Kerja Medan, beralamat di Jalan

Gatot Subroto I(m 7,8 Medan, dalarn hal ini

bertindak untuk dan atas nama Balai

Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan

untuk selanjutnya disebut PIEAE ftDUA

PENGAYO'iAAN



PIHAK PERTIIUA dan PIEAI( XTDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut

sebagai PARA PIEAI(, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

a. Bahwa PIIIAK PERTAUA adalah Unit Pelaksana Teknis bidang pelayanan

pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kementerian Hukum dan FIAM yang bertugas melaksanakan pembinaan dan

pengamanan narapidana dan anak didik masyarakat.

b. Bahwa PIIIAI( IIEDUA adalah Unit Pelaksarra Teknis bidang pelatihan kerja

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan yang

bertugas melaksanakan pengembangan pelatihan dan pemberdayaan bagi

tenaga kerja, dan/atau instrulrh-rr, dal/ atau tenaga pelatihan.

Atas dasar tersebut, PARA PIEAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian

Kerjasama dalam bidang Pelatihan (6161arnpi1an Bersertifkat pada l,embaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, yang di atur dengan ketentuan dan syarat-syarat

sebagai berikut :

PASAL I
T,A.XSI'D DAIT TI'JUAIT

(1) Maksud Perjaljial Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAII

untuk melaksanakan ke{asama dalam progro'n pernbinaan kemandirian

melalui kegiatan Pelatihan Keterampilan Bersertifikat pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995.

(2) Tujuan Pe{anjian Kerjasama ini adalah :

a. Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kemandirian yang berkualitas;

b. Meningkahya pelayanan pembinaan pelatihan vokasi, pendidikan, dan

penanganan narapidana;

c. Meningkatkan efesierrsi dan efelrtivitas pelaksanaan bimbingan bakat dan

bimbingan keterampilan;

d. Menjamin konsistensi bimbingan bakat dan bimbingan lslqarnpilan
kepada narapidana, baik sisi mutu, waktu, dan prosedur;

e. Membantu meningkatkan mutu dan kualitas narapidana dalam

mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan

Yang dimiliki'



f. Terwujudnya narapidana yang merniliki keterarnpilan dan keahlian yang

mendukung terlaksananya proses reintegrasi;

g. Menyiapkan narapidana mampu sec€ra m€rndiri berkarya setelah bebas.

PASAL 2

RUAf,G LII|GI('P

Ruang Lingkup Pe{anjian Kerjasama ini meliputi:

a. Penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;

b. Penyiapan sarana dan prasarana pelatihan;

c. Penyelenggaranaarr pelatihan keterampilan bersertifikat;

d. Penyiapan serti-fikat [s1s1am pilam

e. Monitoring dan evaluasi

f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIEAI(.

PASAL 3

TIIGA,S DAIT TAf,GGI'ITG JAWAB

(1) PIIIAK PERIAUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menyediakan peserta pelatihan;

b. Menyediakan ruang teori, ruang praktek, bahan praktek dan

peralatan / mesin yang layak;

c. Menyediakan fasilitas mengajar dan honorarium instruktur.

(2) PIEAI( XEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menyediakan tenaga pengqlar/ instrulrhrr;

b. Menyediakan modul pelatihan;

c. Memberikan pelatihan keterampilan kepada warga binaan Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai;

d. Memberikan sertiEkat pelatihan keterampilan bagi peserta pelatihan yartg

telah menyelesaikan pelatihan.

(3) PARA PIEAK mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama dalam

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.



PASAL 4

KORESPOITDEI|SI DAIT PEL/IXSAITAAIT TDGIATAIY

(l) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan

5sSagai berikut:

a. PIHAK PERTATA

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

Alamat : Jalan Gatot Subroto No.72 Binjai

Telepon / Fax: (06118821053

F-mail : lapasbinjai@rahoo.com

b. PIEAI( XEDUA

Balai Besar Pengembangan Latjhan Kerja Medan

Alamat : Jalan Gatot Subroto I(m 7,8 Medan

Telepon / Fox: (O6tl845 l52O / (06r) 845r52O-8477715

E-mail : bbplkmedan@kemanker.go.id

(2) Pela-ksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan

Rencana Kegiatan yang disepakati oleh PARA PIEAI( mencakup kegiatan,

personil, jadwal kegiatan, dan lain-lain yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

PEUBIAYAAIT

(1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kemandirian

ditanggung oleh PIEAI( PERIAIA yang dibebankan pada DIPA Lr,nb^gA

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai Tahun Anggaran 2022 Nomor. SP DIPA-

o13.O5.2.40571312022

(2) Biaya makan siang dan bantuan transport bagi peserta pelatihan tidak

dibayarkan dari anggaran PIIIAI PERTAIA.



PASIIL 6

UOI|IIIORtrTG DAIT EIIIILUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh

P.ltRA PIEA.E paling sedikit l(kali) dalam 3 (bulan) atau sesuai kebutuhan yang

disepakati PARA PIIIAI(.

PASAL 7

PEIWII.ESAIAIT PERSELISIEAIT

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerjasama

irri, PARA PIEAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai

mufa-kat.

(2) Apabila dalam pelaksanaan Pe{anjian Kerjasama ini terdapat kebijakan

pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan

dalam Perjanjian Kerjasarna ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati

bersama oleh PIIRA PIEAI(.

PASAL 8

JAIIGTAWAI(TT'

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka walrhr 1 (satu) tahun terhitung

sej ak tanggal ditandatangan ;

(2) Hal-haf hin yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian

Kerjasarna ini akan diatur oleh PARA PIEAI( dan dituangkan dalam

addendum yang merupakan satu kesatuan yang tida-k terpisahkan dari

Pe{anjian Kerjasama ini.

(3) Pe{anjian Kerjasarna dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan

berdasarkan kesepakatan PARA PIIIAII.

(4) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka walrhr sebagaimana

dirnaksud dalam ayat (l) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri

Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.



PASAL 9

KETFTIITUAI| L/Uil-LlUil

(1) Apabila te{adi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAII atau force

majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu

pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAI(.

(2) Yang termasuk force majeure adalah:

a. Bencana Alam;

b. Tindakan Pemerintah dibidang fiscal dan moneter; dan

c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

(3) Segala perrbahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasarna ini akan diatur

bersama oleh PARA PIIIAII.

PASAL 10

PEilUTT'P

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing

bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani oleh PARA PIHAK

(2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh

PARA PIHAK.

PARA PIHAK

PIIIAII PIIIAI( XEDUA

EN.N'
=N;t;N
: CD987

w
td.

A STBIIRTAN, A.Md.I.P., S.Pd., M.H
IYIP. 19700105 199503 1 001

AJXs89882032

ANDRr SUSILA, S.T., M.Si
nrP. 19730,422 200501 1003


