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Pada hari ini Selasa, hnggal Lima Belas bulan $eptember tahun Dua Ribu

Uma Belas (15-09-2015), bertempat di Semarang, kami:

I WAYAil K. DUSAK, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl, dalam kedudukan dan jabatan tersebut

bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl berkedudukan di Jalan

Veteran Nomor 11 Jakarb Pusat, selaniutrya disebut PIHAK KE$ATU.

iiAYOR JENDERAL TNI JASWAIIDI, Panglima Komando Daerah Militer

lVlDiponegoro, dalam kedudukan dan iabatan tersebut bertindak untuk dan

atas nama Kodam lV/Diponegoro berkedudukan di Jalan Perintis

Kemedekaan Watugong Semarfng, selanjuhya disebut PIHAK KEDUA-

l-

il.



Berdasarkan:

1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl

dan Tentara Nasional lndonesia Nomor: M.HH.07.HM.05.02 Tahun 2015 dan

Nomor : Kerma/l1fiVn015 tanggal 2 April 2015'

2. Surat Telegram l(asad Nomor : STft290E015 tanggal 19 Agusttts 2015 perihal

perintah untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Keria Sama (PKS)

dengan Direktorat Jenderat Pemasyarakatan Kemenbrian Hukum dan l-lAlttl Rl

tentang kegiatan lGrya Bakti TNI melaksanakan pekeriaan pembukaan akses

jalan penghubung pos pengamanan di Pulau Nusakambangan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secarA bCTSAMA diSCbUt PARA PIHAK

dalam kedudukan dan iabatan tersebut di atas terlebih dahulu tnenemngkan hal-hal

sebagaiberikut:

(1) Datam rangka mengantisipasi meningkatnya ancaman dan gangguan

keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) / Rumah

Tahanan Negara (Rutan) yang disebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas

sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sarana dan prasarana maka

dipandang perlu mengatur langkatrlangkah upaya bersama dengan instansi

terkait termasuk TNI untuk melaksanakan lGrya Bakti TNI dalam pekeriaan

pembukaan akses jalan penghubung pos pengamanan di Pulau

Nusakambangan;

Bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia dan Tentara Nasional lndonesia

Nomor : M.HH.07.HM.05.02 Tahun 2015 dan Nomor : Kerma/l1fiUn}15.,

tanggal 2 April 2015 tentang Keria Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pemasyarakatan;

Bahwa Perianiian Keria Sama ini dalam rangka melaksanakan kegiatan ](arya

Bakti TNI dalam pekedaan pembukaan akses jalan penghubung pos

pengamanan di Pulau Nusakambangan sepanjang 15 (lima belas) kilometer.

(2'
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Sehubungan dengan haltersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukan dan

jabatannya sepakat untuk membuat Perjanjian Keria Sama dengan ketentlan dan

syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut

Pasal I
itaksud dan Tuiuan

(l) Perianjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan abu pedoman PARA

PIHAK dalam melaksanakan kegiatan lGrya Bakti TNI dalam pekeriaan

pembukaan akses jalan penghubung pos pengamanan di Pulau

Nusakambangan.

A, Perjaniian Kerja Sama ini bert{uan untuk mensinergikan kegiatan

pengamanan TNI di Pulau Nusakambangan demi tenwiudnya kondisi Lapas

yang aman dan tertib.

Pasal 2
Ruang LingkuP

Ruang lingkup Perianjian Kerja Sama ini adalah pekeriaan pembukaan akss ialan

penghubung pos pengamanan di Pulau Nusakambangan sepaniang 15 (lima belas)

kilometer.

Paeal 3
Asas

Pelaksanaan Pedaniian Keria Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dilakukan dengan memperhatikan asas legalitas, kepatutan, kewajaran, efisiensi,

efektivitas, fansparansi dan akuntabilitras-

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) Pekerjaan pembukaan akses ialan penghubung pos pengamanan di Pulau

Nusakambangan sepanjang 15 (lima belas) kilometer yang dilaksanakan



(2)

dengan metode l(arya Bakti TNI dan pertanggung jawaban keuangan secara

swakelola.

Hal-hal yang bersiFat teknis pengeriaan diahrr lebih lanjut dalam Perjaniian

Pelaksanaan Swakelola antara Pejabat Pembuat Komifrnen (PPK) Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan selaku PTHAK KESATU dengan Perwira Pelaksana

Lapangan (PPL) yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA-

Wakhr pelaksanaan pekeriaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender

terhitung seiak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Swakelola antara

Pejabat Pembuat Komitnen (PPK) Direlrtorat Jenderal Pemasyarakatan selaku

PIHAK KESATU dengan Penrira Pelaksana Lapangan (PPL) yang ditunjuk

oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Hak dan Kewaiiban

(1) Hak PIHAK KES/ITU adalah mendapatkan akres ialan penghubung pos

pengamanan di Putau Nusakambangan sepaniang 15 (lima belas) kilometer.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

a- Menyediakan anggaran untrk pekerjaan pembulraan akses ialan

penghubung pos pengamanan di Pulau Nusakambangan sepanjang 15

(lima belas) kilometer.

b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan hasil keria sesuai dengan

Perianiian Keria Sama.

(3) Hak PIHAK KEDUA mengelola anggaran untuk pekeriaan pembukaan akses

jalan penghubung pos pengamanan di Pulau Nusakambangan sepanjang 15

(lima belas) kilomefier.

(4) Kerruaiiban PIHAK KEDUA:

a. Menyediakan SDM, peralatan, bahan materialdan mobilisasi alat.

(3)



Melaksanakan pekeriaan pembukaan akses jalan

pengamanan di Pulau Nusakambangan sepaniang

kilometer.

Menyerahkan hasil pekeriaan pembukaan akses jalan

pengamanan di Pulau Nusakamhngan sepanjang

kilometer kepada PIHAK KESATU.

penghubung pos

15 (lima belas)

penghubung pos

15 (lima belas)

Pasal 6
Masa Berlaku

Pedaniian Keria Sama ini berlaku sampai dengan selmai dan diterimanya akses

jalan penghubung pos pengamanan di Pulau Nusakambangan sepanjang 15 (lima

belas) kilometer oteh PIHAK KESATU.

Pasal 7
Addendum

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perianjian Keda Sama ini

akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan satu

kesatran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
Penyelesaian Percelisihan

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasamya Pedanjian Ke{a Sama ini

merupakan rrrnrjud pengertian brsama yang didasarkan pada itkad baik dari

PARA PIHAK;

(21 Apabita terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perianjian ini, PARA

PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyaYv€lrah unfuk mencapai

mufakat

(3) Apabila penyeleaian secara musyaryalah unhrk mufakat tidak dapat dicapai,

maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih penyelesaian melalui melranisnc

mdiasi oleh PIHAK KETIGA yang dihrnjuk dan disetrjui oleh PARA PIHAK.



Pasal 9
Lain-Lain

(1) Apabila teriadi hal-hal yang di luar kekuasan PARA PIHAK atau force

majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan pemindahan tempat dan waktu

pelaksanaan pengeriaan obyek perjaniian berdasarkan persetuiuan PARA

PIHAK;

(2) Yang termasuk forre maieurc adalah:

a. Bencana alam;

b. Perubahan kondisitermasuk perubahan kondisidan situasi politik, ekonomi

maupun hukum yang bersifat nasionaldan luar biasa yang dinyatakan oleh

pemerintah sebagai forre maieurc;

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan"

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2

(dua), di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing rnempunyai kekuatan

hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

,"Tyrakabn
PIHAK KESATU


