
'TTGITOTT'{ PT. BAHARI MITRA SURYA

PERJAI{JIAN KER.IASAI'IA

ANTARA

LTMBAGA PEIT,IASYARAI(ATAIII KLAS I SURABAYA

DAIT

PT. BAHARI MITRA SURYA

TENTAITG

PEITTYELENGGARAAN PTMBIIITAAIT KEfTRAITIPILAII

WARGA BII{AAN PTMASYARAI(ATAN IWTLALUI KEGIATAN MEUBELAIR

Nomor : WIS.PAS.PAS 1.UM.02.O6-1266 Tahun 2O2l

Pada hari ini Selasa, tanggal 27 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh

Satu, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, J1.

Pemasyarakatan No 1 Porong Sidoarjo, kami yang bertandatangan di bawah

u11

1. eUN GUN GUNAWAN, Amd,

IP, SH, MH

selaku Kepala Iembaga Pemasyara-

katan Kelas I Surabaya, beralamat di

Jl. Pemasyarakatan No L Porong

Sidoarjo dalam hal ini bertindak

untuk dan atas narna Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Surabaya,

selanjutnya disebut sebagai PIIIAI(
PERTAMA
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2. DAULAT ARUAI{, SE $elaku Direktur Utama PT. BAHARI

MITRA SURYA, beralamat di Perum

Sutorejo Prima Barat PQ 32 RT 05 /
RW Og Surabaya Jawa Timur, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama

PT. BAHARI MITRA SURYA,

selanjutnya disebut sebagai PIIIAK

KEDUA.

PIITAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA

PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Tentang

Penyelengga,raan Pembinaan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan

Melalui Kegiatan Industri Meubelair dengan ketentuan dan syarat

sebagaimana tertuang dalam pa*al-paeal dihawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAI{ TUJUAI{

Perjanjian Kerjasama ini diselenggarakan dengan tujuan untuk
mengembangkan potensi, minat, bakat, keterampilan, kewirausahaan dan
profesi Warga Binaan Pemasyarakatan agar memiliki kecakapan hidup yang

bermanfaat untuk bekeqja atau berusaha mandiri melalui kegiatan

pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja produktif.

PASAL 2

RUA1TG LI}IGKUP KER"IASAITIA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini rneliputi peningkatan kemampuan

ketrampilan Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang meubelair melalui
kegiatan pelatihan, kegiatan kerja produktif, dan pemasaran hasii produksi.
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PASAL 3

TUGAS DAil TANGGIING JAIIIAB PARA PIHAK

(U T\rgas dan tanggung jawab PIIIAI{PERTAMA:

a. Mempersiapkan \[arga Binaan Pemasyarakatan sebagai tenaga

kerja dalam kegiatan penyelenggaraan pembinaan ketrampilan

Warga Binaan Pemasyarakatan;

b. Melakukan pengawasanr keamanan da:r ketertiban pelaksanaan

kegiatan kerja fiarna yarrg dilaksanakan oleh Petugas Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Surabaya;

{21 Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

a. Menyediakan modal dan pembiayaan kegiatan penyeienggaraan

pembinaan ketrampilan Warga Binaan Pemasyarakatan.;

b. Melakukan perencanaan dan penyusunan program ke{asama;

c. Melakukan pemasaran hasil produksi;

d. Menyediakan tenaga administrasi kegiatan industri meubel air

dan instruktur;

e. Menyediakan peralatan, perlengkapan dan bahan baku serta

bahan pembantu untuk kegiatan kerjasama industri;

f. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja;

g. Memasang jaringan listrik dan meteran tersendiri serta membayar

tagihan listrik untuk kepentingan kegiatan penyelenggaraan

pembinaan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan;

h. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan;

i. Membayar sewa tanah, bangunan gedung dan mesin inventaris

Lapas yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sewa barang milik
negara;

j. Membayar sewa tanah dan bangunan Gedung yang digunakan

untuk proses produksi setiap awal tahun kepada PIHAK

PERTAMA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta

merawat lingkungan sekitarnSra;
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k. Membayar serra aJat / mesin setiap awal bulan kepada PIIIAII
PERTAMA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak {PNBP} dan

merawat alat / mesin milik Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Surabaya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

PASAL 4

JAITGI{A WATITU PELAKSAT{AAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Nota Kesepahaman antara Kanwil Jawa Timur Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

dan PT. Bahari Mitra $urya Nomor: .....

tg) Peq'anjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan tanggal 27 April

Tahun 2O23;

t3) Apahila PIIIAK KEDUA bermaksud mempetpary'ang waktu kedasama,

maka dalam waktu 3 {tiga) bulan sebelum berakhirnya kerjasama

dapat mengqjukan permohonan peqpanjangan tersebut kepada Kepala

I-embaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

t4) Apabila kerjasama ini berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan,

maka peralatan dan bang{rnan yang dipergunakan untuk kegiatan

proyek kerja sanla diatur sebagai berikut:

a". PIHAK PERfAIIA menerima pembagian dari nilai peralatan yang

dipergunakan sesuai dengan nilai peralatan tersebut pada saat

kerjasama berakhir;

b. Besarnya pembagian yang diterima FIHAII PERTAMA didasarkan

pada prosentase perbandiagan antara jangka waktu keda sama

dengan jangka waktu sampai dengan saat kerja sama berakhir;

c. Seluruh bangunan yang dipergunakan sepenuhnya menjadi milik
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia"
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PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya timbul dan yang diperlukan untuk kegiatanpenyelenggaraan

pembinaan ketrampilan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang termasuk

dalam ruang lingkup pe{aojian kerjasama ini ditangsung PARA PIHAK

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 6

PE,ITGGUITAA}I TEI{AGA I(ER.}A

(U PIIIAII KEDUA harus mengutamakan tenaga kerja Warga Binaan

Pemasyarakatan pada Lemba"ga Pemasyarakatan Klas I Surabaya yang

memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan;

(21 PIHAK KEDUA harus mengalihkan semua keahlian yang dibutuhkan

dalam proses pengelolaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan

ketrampilan Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya;

(3) PII{AK KEDUA dapat menggulrakan tenaga kerja instruktur dari

anggota masyarakat secara selektif dengan serjin PIIIAI( PERTAMA;

(4) PIHIIK KTDUA mempekerjakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang

dipandalg mampu dalam program pembinaan dan telah memenuhi

syarat untuk asimilasi sesuai ketentuan yarrg berlaku dengan

rekomeudasi dari PIIIAII PERTAIIA pada pabrik rnilik PIIIAK KEDUA

di luar Lcmbaga Pemasyarakatan Kla* I Surabaya.
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FASAL ?

UPATI

(1) PIIIAIT I(EDIIA wajib membayar insetif tenaga kerja Warga Binaan

Pemasyarakatan yang bekerja pada kegiatan penyelenggaraan

pembinaan keterampilan Warga Binaan Pernasyarakatan;

(2) Besarnya iasentif ditentukan berdasarkan ke*epakatan antara FIHAK

PERTAIIA dengan PII{AII l(tDUA;

{3} PIIIAK ITEDUA memberikan insentif tenaga kerja Warga Binaan

Pemasyarakatan melalui PIIIAI( PTRTAMA y&rng selanjutnya

dilakukan pembagian upah oebagai berikut:

a. 75 Yo dari inseatif diserahkan kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan dalam bentuk tabungan.

b. 25 o/o dari insentif ditambah dengan insentif yang lain diberikan

kepada Warga Einaan Femasyarakatan"

PASAL 8

JAMIIUAIT I(ESEHATAIT DAI{ KESELA}IAITAil TEITAGA KEBI"}A

{1} PIIIAI( KEDITA w4iib memperhatikan kesehatan daa keselamatan

peke{a;

(21 PII{AII I{EDUA w4jib menyediakan peralatan kerja yang memenuhi

syarat keselamatan kerja;

(3) Apabila terjadi kecelakaan terhadap tenaga kerja pada waktu

melakukan pekerjaan, PIIIAI( KEDUA wajib menanggurlg seluruh

biaya perawatan dan pengobatan.

PASAL g

PE}IBAGIAN I{ASIL I(ER.JA SAI}IA

(U PII{AI{ KEDUA memberikan Zo/a dari basil nilai jual yang diperoleh atas

hasil kerja sama setiap hulan kepada PIIIAI( PERTAMA;
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{21 PIIIAI( KEDUA memberikan pembayaran sewa alat/mesin milik
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya kepada PIIIAK PERTAMA

setiap bulan;

(3) PIHAI( PTRTAMA menyetorkan nilai jual sebagaimana dimaksud pada

ayat t1l dan pembayaran sewa alatlmesin sebagaimana dimaksud

pada ayat {2} sebagai Penerimaan Negara Bukan Pqjak (PNBP} ke Kas

Negara;

PASAL 10

PENGAWASAN

(1) PIIIAK PEIfTAIlIfr, berhak mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu

terhadap pengelolaan hasil kerja produksi dan administrasi kegiatan

kerja sama;

{21 Dalam hal kelalaian terhadap pelaksanaan Pe{anjian Kerjasama ini
oleh PIIIAI{ NEDUA, maka PIIIAK PERTAI$, sewaktu-waktu dapat

memanggil PIIIAK KEDUA untuk melakukan upaya perbaikan;

(3) Dalam hal PIIIAI( KEDUA tidak melakukan upaya perbaikan

sebagaimana dimaksud padaayat {2r, maka PJIIAK PERfA*IA dapat

menerapkan sanksi kepada FIIIAK KEDUA berupa:

a. Teguran lisan;

b. Peringatan tertuts;
c. Pernbekuan sementara kegiatan kerjasama;

d. Pencabutan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasarna.
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PASAL 11

LAIN.tAIN

(1) PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan

atau pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaika! secara

musyawarah dan mufakat;

l2l PARA PIIIAK sepakat apabila dalam pengelolaan kerjasama ini timbul

sengketa akax diselesaikal secara musyawarah dan mufakat, dan

apabila tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIIIAK akan

menunjuk Pengadilan Negeri setempat guna penyelesaian sengketa

tersebut;

t3) Dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan kegiatan kerjasama

dilaksarakan, PARA PII{AX dapat menghentikan sementara kegiatan,

dan kemudian dapat dilanjutkan apabila kondisi tersebut telah pulih

kembali;

t4l Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian

ke{asama ini diatur dalam bentuk addendum danlatau amandemen

yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagran yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;

(5) PIHAI( HEDUA tidak diperkenankan mengalihkan kepada Perorangan

maupun Badan Usaha yang lain tanpa seijin PIIIAK PERTAMA.

PASAL 12

PEITUTUP

tU Pe{anjian Keq'asama ini dihuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,

bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian

Kerjasama hi, dalam rangkap 2 {dua} as1i, dibubuhi meterai

secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

setelah dita:rdatangani PARA PIIIAI(;
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{2} Sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama ini PIIIAI( KEDUA
wqiib memenuhi kewajiban-kew4iiban yang ditanggung sebagaimana

diatur dalarn keputusan bersama sebelumnya ata,u kew4jiban lain
sebagaimana ketentuan perundanga:r yaflg berlaku.

Demikian Pe{anjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad d.an semangat
kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA
PIHAX.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I

eul[ GIII{ G{MAtrAIf, Amd, Ip, SH, MIf
rrP. 1973(}4{}1 1997t}3 1001

PIITAIT KEDUA

Pf. Bahari Mitra $urya

DAUTAT ARUAI{, SE

Iei&\N
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