
ft
PERJANJIAN KERJA SAMA

AI{TARA

BATAI PEMASYARAIGTAN XEI.As 1I XENDARI

KEMENTERIAN HUTUM DAT{ HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WI.AYAH XEMEI'ITERIAN

HUKUM OAN HAT ASASI MANUSIA SUUWESI TENGGARA

DENGAITI

ATUMINU]M GI.ASSES INSTATIER IAIWOI

TENTANG

PEI.ATIHAN I(EMANDIRIAN BAGI KUEN PEMASYARAXATAN

EAIAI PEMASYARAXATAN KEI.AS II XENDARI

Nomor : W25.E5.PK.04.02 - B6
Nomor :

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh

(L9/O2/2O2OI bertempat di Balai Pemasyarakatan (elas ll Kendari, yang bertanda tangan di

bawah ini :

1. Hasrudin, S.Sos, M.AP, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas ll Kendari berkedudukan di

Kota Kendari bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas ll Kendari

selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA;

2. Erwln. Y Panga : Pimpinan Alumunium Glasses lnstaller Laiwoi berkedudukan di

Kec.Baruga, Xota Kendari bertindak untuk dan atas nama Alumunium Glasses lnstaller

Laiwoi, selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK KEDUA;

PIHAX I dan PTHAX ll selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAX.

Ptl.GAYOmA'l



(1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAX untuk

melaksanakan kerja sama dalam bidanS Kemandirian Klien Pemasyarakatan.

(2) Tujuan da,i Perjanjian xeria Sama ini adalah untuk mensinerSikan pelaksanaan

pelatihan di bidang kemandirian Xlien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas ll

Xendari.

Pas.l 2
NUA G UI{GKUP

RuanB LinSkup Perjanjian l(erja Sama ini meliputi :

a. Pelatihan kerja kemandirlan klien pemasyarakatan;

b. Pelatihan kerja pengaotidenda klien anak.

Pasal 1

MATSUD DAI{ TUIUA

Pasal3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHA( I mempunyaitutas dan tanggungjawab :

a. Melakukan pentawasan pelatihan kemandirian klien pemasyarakatan;

b. Melakukan evaluasi pelatihan kemandirian klien pemasyarakatan;

c. Membuat Iaporan pelatihan kemandi(ian klien pemasyarakatan;

d. Melakukan Koordinasi pelatihan kemandirian klien pemasyarakatan.

(2) PIHA( ll mempunyai tugas dan tanSgun8jawab:

a. Membantu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian klien pemasyarakatan;

b. Meningkatkan kapasitas SDM klien pemasyarakatan;

c. Membantu Pengawasan Klien Pemasyarakatan;

d. Menjadi mentor pelaksanaan keSiatan;

e. Menyediakan sarana dan prasarana.

(3)pARA PIHAX mempunyaitugas dan tanggungjawab :

a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;

b. Melaksanakan program kerjasama;

c. Membuat laporan p€laksanaan protram kerjasama.



(1) Perjanjian Kerja sama ihi secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Ketiatan oleh

PARA PIHAX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama

ini;

(2) Pelakanaan Perianiian (era Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

peraturan p€rundang - undangan yang berlaku;

Pas.l4
PEI.A16ATAA

Pasal 5
PEMAhYAAN

Pasal 6
JANGXA WAKTU

Pasal 7
MONITORII{G OAN EVAI.UASI

Monitoring dan e\raluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAX

palinS sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA

PIHAl(.

Pembiayaan yang timbul sebaSai akibat dari p€lakanaan Perjanjian Kerja Sama ini

dibebankan kepada PARA P|HAI sesuai dengan tugas dan tangtuntjawab masint-masing.

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jan8ka waku 5 (Lima) tahun terhitunt sejak

tanggal ditandatangani.
(2) Perjanjian kerF Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai den8an kebutuhan

berdasarkan kesepakatan PAnA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri s€belum.iantka waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dengan ketentlan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja

Sama wajib memberitahukan maksud teGebut secara tertulis kepada pihak lainnya

sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.



Pasal 8

KEADAAT{ I,AHAfi, IFORCE M,/EUREI

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force mojeure,

dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .

(2) Yang termasukforce moieure adalah :

a. Bencana Alam ;
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur bersama

kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasa19

ANT] KORUPSI

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

tentang anti korupsi dan gratifikasi.

l2l 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 1O

PEI{YEI.ESAIAI\I PERIiEI.ISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA

PIHAI( sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih

lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan lAddenduml yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA HHAr sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau

ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAI( PCRTAMA maupun

P]HAK XEDUA.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA

PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-

masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1

(satu)eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAI( PERTAMA.

PIHAK PERTAMA
BAIAI PEMASYARAKATAN KELAS II

KEN

Kepala

Kelas ll

PHAT XEDUA

ALUMUNIUM GTASSES

INSTALLER TAIWOI

Pimpinan Alumunium Glasses

lnstaller Laiwoi
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