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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WLAYAH JAWA TENI,/TI-I

DENGAN

LPK STIPER GAMA MEDIKA

TENTANG

PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN KLIEN PEMASYARAKATAN

w.13 PAS 46.PK.01 04.13- Jr3
Nomor

Nomor

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh empat bulan Februari' tahun dua ribir d'ra

puluh, bertempat di Magelang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SAPTO ISNUGROHO selaku Kepala BAPAS Kelas ll Magelang

berkedudukan di Jalan Gatot Soebroto no'18 Magelang' dalam hal rn

bertindakuntukdanatasnamaBalaiPemasyarakalanKelasllMaqelanq

selanjutnya dalam

PERTAMA.

2. ARINA FAYZA TAHMIDA selaku Pimpinan LPK Stiper Gama l\'4eort:r

berkedudukan di JL Magelang Kopeng' Km' 12' Sidomaju' Teqa relu

Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPK 'lr/r

Gemilang, selanjutnya dalam Perianjian Kerjasama ini disebut sebaga

PIHAK KEDUA,

bersepakat melakukan kerjasama dalam bidang Pembimbingan Kemandiriarr l(iie-

PemasYarakatan

Perjaniian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAr'



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedor'an b'gi

PARA PIHAK dalam melaksanakan Pembimbingan Kemandirian Kien

Pemasyarakatan.

2. Kerjasama bertujuan untuk:

a. Peningkatan kegiatan Pembimbingan, pelaksanaan pengawasan darl

pendampingan bagi klien pemasyarakatan

b. Membantu memecahkan permasalahan klien pemasyarakatan

c. Peningkatan peran serta lnstansi lain dalam kegiatan pembimbinqan

kemandirian klien pemasyarakatan

d. Mempersiapkan Klien Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara senat

dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota

masyarakat yang bebas dan bedanggungjawab'

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1 . Tugas dan kewajiban PIHAK PERTANIA

a. Menyiapkan klien pemasyarakatan dengan melakukan assessment terhadap

klien yang akan mengikuti pelatlhan kemandirian berupa ketrampilan kerja

latihan kerja dan Produksi'

b. Melakukan pendampingan dan pengawasan klien pemasyarakatan se a!'ra

kegiatan Pelatihan berlangsung'

c. Melakukan pendampingan dan pengawasan setelah klien pemasyarakatan

mengikuti Pelatihan.

2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA

a. Menyiapkan bahan kegiatan pelatihan dan pembimbingan'

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup dalam Perjanjian keriasama ini meliputi :

'1. Peningkatan peran serta lnstansi lain dalam pembimbingan kemandirian klierr

PemasYarakatan

2. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan kerja yang difasilitasi oleh

instansi swasta / Perorangan

3. Penyaluran kerja bagi Klien Pemasyarakatan

4. Kegiatan lain yang disePakati PARA PIHAK'



b. Menyiapkan fasilitator' instruktur' pelatrh serta sumber daya untuk keqiatan

sepertiyang termuat dalam ruang lingkup

c.MemfasilitasiPlHAKPERTAMAdenganmasyarakatdalamkeglatan
pembimbingan kemandirian'

d. Menghubungkan dan menyalurkan Klien Pemasyarakatan kepada Pemberi

Kerja.

3. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menyiapkan program kegiatan keriasama

b. Melaksanakan program keriasama

c. Membuat laporan pelaksaan program kerjasama'

PIHAK KEDUA

Dalam proses pelatihan kerja, ketrampilan kerja dan produksi kedua belah pLrrak

1, Pelaksanaan pelatihan kerja, ketrampilan kerja, dan produksi diselenggaiakal]

untuk klien pemasyarakatan yang bertempat tinggal di Wilayah Kerja BAPAS

Magelang.

2. Kegiatan pelatihan kemandirian berdasarkan materi yang sudah ditetapkan o eh

3
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6

saling berkoordinasi.

dilaksanakan.

dan berkomunikasr guna kelancaran kegiatan yang

Pelaksanaan kerjasama ini dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan ine 
'ri'rl

keputusan Kepala BAPAS Kelas ll Magelang'

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya kesepakatan bersa-n') '

menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAI\'4A

Kegiatan pelatihan kerja' ketrampilan kerja dan produksi dilaksanakan di Kanlof

BAPAS Kelas l! Magelang yanq berlokasi di Jalan Gatot Soebroto No iB

Magelang.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya kesepakatan bersama inr mer iadi

tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesua de|qan

tugas pokok dan fungsinya

Pasal 4

PELAKSANAAN



Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA

PIHAK dan dapat diperpaniang, diubah atau dlakhiri atas persetujuan PARA PIHAK

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ke'lasa rr'1

inidi akhir tahun berjalan atau sesuai kebutuhan'

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1 . Apabila teriadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force

majeure, dapal dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu

pelaksanaan tugas persetuiuan kedua belah pihak'

2. Yang termasuk force majeure adalah:

a. Bencana alam

b. Tindakan pemerintah di bidang llskal dan moneter

c. Keadaan keamanan yang tidak mengiilnkan

Segala perubahan dan / atau pembatalan Perjanlian Kerjasama iniakan diatur
3

bersama kemudian oleh PARA PIHAK

1 PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan

tentang anti korupsi dan gratifi Kasi

2. PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melal!i!3r

peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setLap

kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama rn

Pasal 9

ANTI KORUPSI

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila teriadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasa'rra ln'

akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK'

2.Dalamhaltidakterdapatkesesuaianpendapatdalammusyawarahdanm!|faKat

maka PARA PIHAK sepakal menyerahkan kepada Pengadilan Negeri'

3. PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk domisili/ kedudukan hukum yang teiap ci

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri se-wilayah Magelang'



Pasal ll
ADOENDUM

1. Segala sesuatu yang belum diatur dala perjanjian Kerja Sama ini' akan diatur letrili

lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian 'y'a'g

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama in

2. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/ aiarr

ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik PIHAK PERTAMA maL pL tr

PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA

PIHAK, dan atau dibuat dalam langkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterar cukup

masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sanra'

selanjutnya 1 (satu ) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PlllAK

PERTAMA.

RTAMA PI DUA

ROHO
Pemasyarakatan l\.4agelang

INA FAY

rmprna n L

TAHMIDA
Stiper Gama [,4edika


