
PERJANJIAN KERJASA1i,rA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKA'TAN I(LAS II A KEROBOKAN

DSNGAN

YAYASAN MERCY INDONESIA DI DENPASAR

1}IEhIYANGI(UT:

Pada Hari Ini , Rabu tanggal 16 januari 2019 bertempat di Aula Ardha Candra Lapas Klas II A
Kerobokan, kami yang b€rtan datangan di bawah iri:

L TONNYNAINGGOLAN. Bc. IP.SH.MH selaku Kepala Lapas Klas IIA Kerobokan

herkedudukan di JIn. T*ngkuban erahu Kerobokan, Kuta Utara Badung dalam hal ini

bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan, Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIIIAK SATU"

2. PAULUS WIRATNO. M.Div selaku Founder Yayasan Mercy Indonesia berkedudukan di

Deupasar dalam hat irri bertirylak dan atas nanra YAYASAN MERCY E{DOhItrSIA yang

selaqiutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIFIAK KEDUA selaqjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat menindak

lanjuti trlota Kese *]mruan antara {epas Klas IIA Kerobr*en dengam Y*y*sall M*rcy Indonesia di

Denpasar denganNomor :

Nomor: W20.EDP-62.PK.0 1.0 4 /20 19

Nomor : 2?/ Ylv{I/K.trS/ V/ 2019

Menyangkut kegiatan Program Pembinaan Moral, Mental dan Kerohanian bagi Warga Binaan

Pernasyarakatan {WBP) pmghuni l"embaga Pernasyarakatan , dalam bentuk-benelk kegiat*n:



- Training Konseling

- Sekolah Peugembangan Kepribadian Terpdu

- Konseling

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perj*jian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
Ruangl-ingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :Pembinaan Mental, Moral dan Kerohanian bagi Warga Binaan

dalam ruang dan lingkup wilayah kerja lapas Klas IIA Ke,robokan.

Pasal 2

Tugasdan Tanggmg Jawab

l. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU

a) Menyediakan prasarana tempat pelaksanaan pnbinaarL kepelatihan dan konsstring berupa

ruangan, perlengkapan/perkakas, mejq kursi, ruangan dsb.

b) Mengorganisir/nrenetapkaa peserta training.

2. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA

a) Menyediakan Maferi ,Ssrta Pimbina Bagi Warga Binaan $esuai Dengan Prcgrann dan

Konsumsi Sesuai Dengan Kemampuan .

b) MenyediakanTutor.

c) Menyediakan Materi Training Konseling.

Pasal 3

Pelaksanaan

Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (actian plan) yang

merapakm bagian yang tidak terpisahkan dari perjanlian kerjasama ini.



Pasal4

JanglaWaktu

Perjanjian kerjasama ini sebagai berikut :

l. Bahwa untuk Kegitan-kegiatan: Training Kcnseloq Sekolah Pengembangan Kepribadian

Terpadu, Konseling pengaturan waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan materi dan wakhr

yang diprlukan, untuk masing-masing tiap jenis kegiatar training tersEbut dengan pengduran

uraian sebagai berikut:

a- Untuk haining konselor memerlukan waktu pelaksanaan selarna satu minggu, untuk tiaptiry
angkatarlperiode.

b. Untuk kegiatan Sekolah Pengembangan Keprikdim Terpadrl mernslukan waktu

pelaksanaan selama Satu Tahun Tiga Bulan (ada waktu jeda) untuk tiaptiap angkatan

periode.

c. Untuk kegiatan konseling secara rutin sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu.

2. Pengaturan waktu untuk masing-masing kegiatan Training konselor, Sekolah Pengembangan

Kepribadian Terpadu, tahap pertama akau diselenggarakan dalam {satu) waktu periode, rmtuk

masing-masing kegiatan-kegiatan tersebu! untuk kegiatan konseling berlaku untuk jangka waktu

satu hhun, teftihrng ssjak ditaada tangani oleh PARA PIHAK dsn dapat diplpan$ang atau

diakhiri atas persetujuan PARA PIFIAK melalui pemberitahuan tertulis dari satu pihak kepada

pihak lain paling lamhat 3 (Tige) butran sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal5

Keadaanlfuhar

DalamterjadikeadaanKaharPlHAK KESATU atau PIHAK KEDUA member tahukan tentang

terjadinya keadaail Kahar secara tertu"lis dalarn jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hmi

kalender sejak terjadrnya keadaa nKahar, dengan menyatakan salinan pernyataan Kahar yang

dikelurkan oleh pihaklinstansi yang krwenang sesuai ketfftuar peraturan pmmdang-

undangan.

Keadaan Kaharsebagaimaaa dimaksud pada ayat (l) di atas,meliputi :

a- Bencanaalam

b. Bencana non alam

l.



c. Bencana sosial

d. Pemogokandanaahu

e. Kebakaran

3. Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIIIAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan

tindak lanjut pelaksanaan kerjasanra ini.

Pasal6

PenyelesaianPerseli sihan

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan

diselesaikan oleh PARA PIHAK secaramusyawarah mufakat.

Pasal 7

Adenderm

Setiap perubahan dalam perjanjian akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIIIAK

dalarn bentuk addendum rnslalui pemberitahuail s€cam tertulis dari salah satu pihak kepada pihak

lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulans ebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari prjanjian kerjasama ini"

Pasal S

Evalrrasi

PARA PIHAK mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini setiap 6 (enam)

bulan sekali atau resuai kebutufuan berdasar{<au kes*pakatan PAR"A PIHAK-

Pasal9

Psnuhrp

l. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta

menpnryai ketentuas hukum yang mma setelah ditanda tangani PARA PIIIAK.



Z. Perjanjian kerja$ama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PS{A-K dengan ketontuan

ruabila dikemrudianharitemdryat keftelimar akan dipeiki sebagaimma - mya

PIHAKKEDUA
Yayasan Merey lrdofiesia

N PAULUSWIRATI{O . MJ)iv
FOUNDERNIP. I 966081 5 199103 1003


