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a hari ini abu T ggal Empat ul aret T un ua ibu ua Puluh,
k i yang bertanda tangan dibawah ini :

' s"t Kepala Lembaga
emasyarakat Kelas IIA Kotab i

dal hal ini bertind tuk d
atas n a Le baga Pemasyar at

elas IIA Kot u i, y g
erke duk di Jl. Pe asyarakatan

.215 Kelur . T ung trap
ec at Kot u i Selat

upaten. L pung lItara, y g
sel utnya disebut PI AK

ESATU.

2. ro ) Selaku I(epala Sekolah enengah
as Negeri 4I(otabumi dal hal ini

bertindak untuk dan atas n a
Sekolah Sekolah enengah as
Negeri 4 l(otabumi atau disingkat
S Negeri 4 I(ot umi y g
berkedudukan di Jl. s ia No.84b
Skip l(elurah . Tanjung at7,

I(ec atat7,. of umi Sel atarr
upaten. L pung {Jtara

y g sel utnya disebut PI
UAI



I
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PI AK KESATU dan PI AK KEDUA sel a disebut P
PI AK secara bers a sa a bersepakat menjalin kerjas a sebagai
D a Lay ung di Le baga Pe asyarakat Kelas IIA
Kot ui
deng dasar sebagai berikut:

Undang Und g epublik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
te g emasyarakatan
Perat Pemeri epublik Indonesia Nomor 3l T un 1999
tentang embina dan embimbingan arga in

emasyarakatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 99 T un 2Ol2
tentang Perub an I(edua Peraturan Pemeri atr No or 32 T un
1999 tent g Syarat dan Tatacara Pelaksanaan H h Warga Binaan
Pe asyarakatan

I(eputus Menteri Kehaki an No or : 02.PK.04.10 T un 199O
Tanggal 10 April 1990 Te ang Pola Pembinaan Nar idana
Pereturan e eri ukum dan ak Asasi anusia Nomor :

. O5.OT.OI.O1 T un 2Ol l tentang erub Atas I(eputus
enteri ehakim I Nomor : .Ol P .O7.A3 T 1985

Tentang Organisasi dan Tata kerja LembagaPemasyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, P PI K sep at t embuat
Perj i tr(erjas a tentang Pembina sebagai Duta Layanan K g
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi deng ketentu
sebagai berik

o

S.

Dalam Perja ian Kerjasa a ini yang di aksud dengan :

l. Lembaga emasyar atan elas IIA I(ot umi y g sel utnya
diseb L as adal te pat uk mel s Pe bin
Nar idana d idik Pe asyar atan

2. Sekol eneng Atas Negeri 4 otab i y g sel ya disebut
S Negeri 4. adalah tempat anak memperoleh pendidik dan
ketr pil

3. Pegawai L as adal etugas Lembaga e asyarakat elas IIA
I(otab i

4. ffga inaan Pe asyarakatan adal nar idana pada Lapas elas
IIA otabu i
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Per: i Kerjasa a ini bertuju untuk meningkatk pelayanan kepada
asyar at Khususnya Keluarga dari Warga Bina Pemasyar at sebagai

s satu progr Pemasyarakat dal r gka membentuk Presepsi yang
baik tentang Lembaga Pemasyarakatan

Pelaks aan Pe binaan kegiatan Duta Layan K gan dil s akan di
L AS pada waktu yang dite an.

o

So

PI AK KEDUA BET :

a. Mend atkan fasilitas d te at u menyelenggarakan
kegiat D a Lay an I(u gan dari Pihak KESATU

b. Mendap peng zulan dari Pihak SATU sel a proses
pe bina berl gs g

c. enerima pet uk d Bimbing te g D a Lay an
K ung dari PIH SATU

d. Mengkoordinasik hal hal y g diperluk kepada PI AK
KESATU

e. embantu progr -progra pembina y g dilaks ak oleh
Pihak Kesatu sep g sesuai dengan keten y g berl

PI AK KEDUA berkewajiban :

a. Mengikuti ketentuan yang berl u di LAPAS dala pel s

progr Duta Lay Ku ungan.

b. Memberikan pelayan Prima kepada keluarga Warga Binaan
Pe asyarakat

c. Mengeluarkan Surat Penu ukan Siswa y g terkait Progran Duta
Layan Kunjungan.

d. el sanakan d mematuhi sel h ketentuan ya
di r dal perj ian kerjas a ini.
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S.

3. PI K SATU berhak:

a. enerima Siswa yang di tunjuk me adi uta Layanan
u ung kepada eluarga arga inaan e asyar atant

y g ber ada di Lembaga emasyarakatan otabu i.
b. end atkan a u dari a Lay an unjung bagi

terselenggamnya kegiat layanan di L as.

c. Mengkoordinasik hal hal yang di perl kepada PI AK
KEDUA.

PI AK SATU Wajib :

a. Memberik Fasilitas d te at untuk penyelenggara kegiat
D alayananK ungan

b. e berikan Peng kepada Pih KEDUA sel a proses
Lay an kunjung berl gs g.

c. Me erikan bimbingan kepada siswa yang menjadi Duta Lay
Kunjungan.

d. el s an dan memat i sel uh kete uan y g diatur
dal perj ian kerjas a ini.

o

So

Perj ian ini berlaku sejak dilakukan penandatangan kerjas a ini
dan ber ir pada t ggal Tiga Pul Satu (31) ul esember
T un ua Ribu ua Pul
PARA PIHAK sep at untuk saling e berit uu1 m su ya u uk
mempe ang perj ian ini dal wa u sel bat lambatnya 1 (satu)
bul sebelum ber irnya perj ian at dat waktu y g disepakati
PARA PI AK
Apabila PARA PI AK sep at un k memperp ang jangka w tu
perj ian ini aka P A PIHAK ak menuangk ya dal satu
A demen at Addendum y g menjadi bagian tidak te is
dari perj ian ini
Apabila selambat I batnya s pai deng I (satu) bul sebelu
bera irnya jangka waktu tidak ada surat pemberitahuan dari P
PI tuk memperp ang w u perj ian ini, m a perj i
ini bera ir dengan sendirinya pada saat t ggal berakhi ya
p 'ian
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So

t. Perj i ini d at di hiri oleh PIHAK I(ESATU d PI K
KEDUA, atas perse uzul PARA PI K sebelum j gka waktu
perj i dan dibuat secara te lis

Z. Perj ian ini berakhir ila ditem pel ggtr te ad
peraturan yarlrg berlaku di LAPAS.

3. er hi a perj i ini tidak menghapuskan kewajiban y g tel
ti bul y bel diselesaikan atau tertunggak oleh sal satu pih
te ad pihak lainnya, sehingga syarat syarat dan kete
kete u di dalam perj ian ini akan tetap berlaku s pai
terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yarrg wajib
melaks aka ya

4. PA PI AI( sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal
1266 itab ukum Undang undang erdata sejauh yang
mensyaratkan diperlukannya suatu putusan haki /
pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan / pengakhiran
suatu perjanjian

a

S.

l. PARA PI wajib melak al monitoring te ad pelaks
perj i kerjas a ini sela a berlangsungnya kerjas a ini

2. P A PI AK wajib el an evaluasi setel ber irnya
pel s a ped i kerjas a ini un b pertib g
pada kerjas a sel utnya

a

s.

Perj ian Kerjasama ini dibuat dan ditandat gani oleh PARA PI K
dal rangkap 2 (dua) dan be aterai c up serta memp yai kekut
huku yang sama unt masing masing P A PIHAK
Perj i I(erjas a ini dibuat deng semangat kerjas a yang ba .
u uk dipatuhi dan dil sanakan oleh PARA PIHAK, sesuai
ketentuan peraturan perundang dangan yang berlaku
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PIHAK KESATU
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

IIA KOTABLII\4I

PIHAK KEDUA
MENENGAHATAS

4 KOTABUMI

OAN

raN lu
199303 I 001 199203 2 0


