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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS lIB SERANG
DENGAN

UNIVERSITAS AGENG TIRTAYASA SERANG

NOMOR : W12.R8.HH.05.05'06 TAHUN 2020

NOMOR : B/01 /UN.43/HK.07 12020

TENTANG

DUKUNGAN TENAGA PENGAJAR (GURU) PKBM

UNTUK PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN {WBP)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SERANG

pada hari ini ..5.;atfl*L.. tanssar o? bulan ....4.,f.?i..... tahun Dua Ribu Dua

B Serang, kami yang bertanda tangan dipuwn P.?-9.!.-2020), bertempat di Rutan Kelas ll
bawah ini:

ALI ANDRA HARAHAP., Amd.l'P.,S.H.,M'Si. selaku Kepala Rumah Tahanan Negara

Kelas llB Serang, berkedudukan di Jalan Mayor Syafe'l No.1 18 Serang, bertindak

untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas llB serang, untuk selanjutnya

disebut PIHAK KESATU;

2. ILA ROSMILAWATI, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Nonformal FKIP

UNTIRTA, berkedudukan di Jl. ciwaru Raya No. 25 Cipare Kecamatan Serang,

bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Nonfomal FKIP UNTIRTA,

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Dukungan Tenaga

Pengajar untuk Kegiatan PKBM peningkatan pendidikan bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara Kelas llB Serang, dengan ketentuan

sebagai berikut:
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Pasal I
TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan Pembinaan di bidang pendidikan

bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas llB

Serang.

Pasal2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama inimeliputi :

(1) Meningkatkan kapasitas dan kapabililas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKB[/])/
lembaga penyelenggara kegiatan pendidikan kesetaraan paket A, B dan C dalam

memberikan layanan pembelajaran dan pelatihan kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanana Negara (Rutan) Kelas llB Serang.

(2) Kursus/ Pelatihan bagi petugas;
(3) Kursus/ Pelatihan Peningkatan keterampilan (life skill bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) seperti KeteEmpilan l\4eniahit, Tata Rias dan Kursus

Komputer, Budidaya lkan Lele, Budidaya Tanaman Hias;

(4) Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

(1) PIHAK KESATU mempunyaitugas dan tanggung jawab

a. Menyiapkan peserta kegiatan pendidikan;

b. Menyiapkan tempat kegialan;
c. Menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan;

d. l\4enyiapkan petugas pendamping kegiatan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menyediakan Tenaga Pengajar/ pelatih;

b. lvlenyediakan materi/ bahan alar:
c. lvlembantu sarana dan prasarana Pusat Kegiatan Belaiar Masyarakat (PKBM);

d. Membantu sarana dan prasarana peningkatan keterampilan (lite ski,]. bagi

Warga Binaan Pemasyarakatan WBP);
e. lvlembantu Kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB



Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini

dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA

PIHAK paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati

PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam perjanjian kerja sama

ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai

tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang, atau

diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian

kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak

tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3

(tiga) bulan sebelumnya.

(3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan

yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh PARA PIHAK.



Pasal 8
LAIN.LAIN

(1) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan

kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja

sama ini;

b. keadaan kahar (force majeure) antara lain berupa bencana alam dan keadaan
keamanan yang tidak mengijinkan.

(2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib
memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan
pemerintah.

(3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini

akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis
dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian

kerja sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kefla sama ini dibuat rangkap dua asli pada kertas bermaterai cukup, masing-
masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak

mendapatkan satu rangkap asli.
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