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Nomor

Pada hari ini】 Kanづs Tanggal Delapan IBelas Bulan Maret Tahun iDua lRibu lDua puluh Satu

(18・03‐2021}betterΥ lpai di Lernbaga PerYlasyarakatan kelas l Surabaya,Karni yang bertanda

tangan di bawah ini.:      ‐

1.Gun cun sり nawaln  i Selaku Kepala Lernbaga Pemasyarakatan Kelas l Sul‐ abaya,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia

yang beralamat di Desa Kebongagung Kec" Porong Kab. Sidoarjo,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai

PiHAK l.

2.SenO Hariono     : selaku Pembina Pramuka Kwattir Cabang Sidoa霧 o beralamat d[Jl.

Yos Sudarso No.35 Kab.Sidoa噸 o,dalarγl ini bettindak untuk dan

atas nama Cerakan Pramuka Kwartir Cabang Sidoaり o

ll .  I  Selaniutnva disebut P:HAK:L   .  ‐  _ .‐

PiHAK i dan PiHAIK::vanttselaniutnva seCara bersar:a,sama diSebut PARA P!HAK
‐   ~     

‐‐
‐
 ‐ ‐

1.‐  ‐  ‐ .  ‐‐‐.__ .  .

IE)alarn berdasarkan pada pe威 irnbangan― pe■irnbangan sebagai be潤 kut i

a.bahwa PIHAK l adalah Unit Pelaksana Teknis KerΥ lenterian Huktlrn dan‖ ak Asasi lVlanusia

Republik lndonesia yang nleyelenggarakan Pen'lbinaan iNarapidana dan Pelaksana

lくebittkan":くebiiakan dalanl bttang pemaSyarattan SeSuai dengan peraturan perundang―

undangan yang beFiaku.

b.3餞 hwaF》 ]H」亀K」 ]adalah Satuatt C)rganittasi pengelola(Derakan Prarriuka di Tittgkatan VⅥ layah

Kabupaten SidOattQ

Dengan memperhati kan p*ratu raR peru ndang-u ndangan sebagai beri kut

1. Undang-Undang ilasar Rl Tahun 1945 pasal 31;

2. Undang Undang Nornor "'i2 Tahun 2012 tentang Fernasyarakatan

3.t_lndang ur、 dang



3. Undang * Undang No. 12 Tahun ?010 Tentang Gerakan Pramuka

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan.

5. Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun lQgg tentang syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata Cara Pelak$anaan Hak Warga

Binaan Pemasyarakatan

S. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembirnhingan Warga Binaan Pemasyarakatan

$elanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama melaksanakan kegiatan

Gerakan Pnamuka haginarapidana dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL l

KETENTUAN UMUM

1.Pra興襲な議adalah wlrga Negara lndonesia yang aktif dalam ke9iatan Kepramttkaan setta

mengaFnakan SatVa Pramuke dttn Dharma Prarnuka

2.GOra“a甲 P,総 u峯ladaiah Organisasi yang dibentukoleh Prarnuka untukrnenyeienggarakan

PO■輛dttan XlpFamukattn

3,  Pendidikan i《epFaFnttkaan adalah PrOSeS pernbentukan kepribadian,keCakapan hidup,dan

等りlakⅢ‐ⅢI議‐pⅢⅢ由ka melalui penghayatan dan pengamalan nilai‐ nilal kepramttaan・

4 Te■ 91‐renoid啓 ,dalah Ang90ta PFamuka DttaSa yang terdm atas Pembina,Peidih,

Pamongぐ an‐ instrottur

5, te綺11aga lPo口 nasyarakatan yang sdaniutnya disebut Lapas adalah ternpat untuk

FΥlelakSanakatt peFrllbinaan l｀ arapidana

ら,  lЧ arapidan五  五む量lah tё rpidana yang nlenialani pidana hilang kerneFdekaan di Lernbaga

Pemasyarakatan
FI・

PASAL愈

IMIAKSU鍮 醸AN TUjUA掲

{1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK

dalam rnelaksanakan Kegiatan Kepramukaan bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan

Kelas 1 Surabaya

{2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah :

a. Terlaksananya program Kegiatan Kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Lapas Kelas'! Surabaya

b. Menjaga keberlangsungan layanan pembinaan kesadaran berbangsa dan bemegara

yang dikelola oleh Lapas Kelas 1 Surabaya .

c. Terlaksana dan terpenuhinya hak-hak bagi narapidana untuk mendapatkan pembinaan

kesadaran berbangsa dan bernegara.

PASAL 3....."



PASAL 3

RUANG LINGKUP

Dalam surat kesepakatan bersama ini Para Pihak melaksanakan ikatan kerjasama dalam hal

memenuhi untuk memberikan Pembinaan Kepribadian kesadaran berbangsa dan bernegara

berupa kegiatan Kepramukaan bagiWarga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan

Kelas 1 Surabaya.

PASAL 4

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (action plan)

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Rencana kegaiatan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : waktu,

kegiatan, lokasi penanggung jawab dan biaya

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK I mempunyai hak dalam :

a. Menerima Pembina Pramuka dari PIHAK ll untuk rnelaksanakan Kegiatan Kepramukaan di

Lapas Kelas 1 Surabaya

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada PIHAK ll sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK I mempunyai kewajiban :

a. Menyiapkan narapidana untuk mendapatkan Kegiatan Kepramukaan dari PIHAK Il

b. Mendorong lembaga untuk meningkatkan dan mengembangkan program pembinaan sesuai

dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan.

c. PIHAK I berkewajiban memberikan waktu kepada Pembina Pramuka yang bersangkutan

untuk melaksanakan tugas di Lapas Kelas 1 Surabaya.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang

berhubungan dengan peningkatan kemampuan pembinaan yang diselenggarakan oleh

PIHAK II.

e. t\llenyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pramuka

PIHAK ll mempunyai hak dalam hal :

a. Menerima dukungan penuh dari PIHAK t dalam Kegiatan Kepramukaan di Lapas Kelas '1

Surabaya

b. Menempati sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pihak Lembaga

Pemasyarakatan.

PIHAK ll mempunyai kewajiban dalam hal :

a. Melaksanakan Kegiatan Kepramukaan bagi Narapidana'

b. Metaporkan hasil kegiatan kepada PIHAK I'

Pasal 6.



PASAL 6

PEMBIAYAAN

PeFTlbiayaan yang tirnbuI Sebagai akibat dari pelakSanaan Perian」 ian Kela Salγ la ini dibebankan

kepada Para l⊃ihak sesual dengan ketentuan peraturan perundang… undangan

PASAL 7

MONITORING DAN EVAUASi

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pettanilan Ketta Salmla ini dilakukan oleh PARA P:HAK

paling sedikit l(satu)kali dalan1 6(enarn)bulan atau sesual kebutuhan yang disepakati

PARA PiHAK.

PASAL 8

KERAHASIAN DAN PUBLIK.ASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasian segala data, informasi, dan keterangan

yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kecuali informasi

yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau

sepatutunya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakata luas

atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing'masing Para Pihak dapat melakukan publikasi hasil kegiatan kerja sama atas

persetujuan pihak lainya.

(3) ketentuan kerahasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus

berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, rneskipun Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

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

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagimana dimaksud dalam

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

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya

3 (tiga) bulan sebelumnya

(4) Pengakhirian Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungya kegiatan yang

sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), kecualijika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

PENYELESA:AN PERSELIHAN

Apab‖a te」adi perbedaan pendapat atau kesalahpaharnan dalarn pe」 attian ketta sarna ini,

PARA Pihak sepakatrTleneyelesalkan secara lγ lusyawarah untuk:γlencapai rnufakat.

Pasa1 11

■



,

PASAL 11

KETENTUAN LAIN.LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila terjadi :

a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan

pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;

b. Keadaan Kahar (force majeure) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan

yang tidak mengijinkan.

(2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (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 dalm bentuk

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

PASAL 12

ANTI K(0)RUPSi DAN GRAT:FIKASi

(1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan

tentang anti korupsi dan gratifikasi.

(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 l Pi

KALAPAS KELAS l
0

GU GUNAWAN HARJONO

RPEMBIYA


