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Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (24/2/2020)

bertempat di Yayasan Pasraman Gurukula Bangli, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RONI DARMAWAN, AMd.lP..sH., Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas ll Karangasem

berkedudukan di ialan Serma Natih, Amlapura bertindak untuk dan atas nama Balai

Pemasyarakatan Kelas ll Karangas€m s€lanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA;

2. I WAYAN ARSADA, S.Pd., M.Ag , Ketua Pasraman curukula Bangli berkedudukan di lalan Puc;k

Hyang Ukir, Kubu- Bangli bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pasraman Gurukula Bangli,

selaniutnya dalam naskah ini disebut PIHAK KEDUA;

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

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjaniian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

melaksanakan kerja sama dalam tmtuk melaksanekan program pendidikan dan pelatihan kerja

kepada Anak Berhadapan dengan Hukum yang untuk s€lanlutnya disebut dengan ABH, serta
program Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanrutnyd disebut dengan WBP di

Pasraman Gurukula Sangli, Bali.

(2) Tujuan dari Perianjian Kerja Sama ini adalah

1. Memberikan hak ABH, khususnya hak pendidikan kepada ABH, yang mana sebagai salah satu
syarat dalam proses Diversi.

2. Memberikan Pendldikan yang lebih layak kepada ABH, sesuai dengan kemampuan ABH
tersebut.

3. Memberikan pelatihan keria yang sesuai dengan kemampuan ABH dan ketersediaan program
pelatihan kerja yang ada di Pasraman Gurukula, Bangli.

4. Memb€rikan program asimilasi kepada WBP, sesuai dengan program yang sudah disiapkan
pihak Pasraman Gurukula Bangli.



Pasal 2

RUANG TINGKUP

Ruang Lingkup Perianjian Keria Sama ini meliputi ;

ABH dan WBP yang berada di wilayah keria Ealai Pemasyarakatan Klas ll Karangasem yang mewilayahi
Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli

(l) PIHAX I mempunyaitugas dan tanggungjawab:
1. Memberikan data ABH yang orang tua/wali mempunyai keterbatasan ekonomi dan

permasalahan sosial lainnya untuk melanjutkan pendidikannya;
2. Melakukan kontrol secara periodik atas program pendidikan ini;
3. Memastikan program pendidikan ini berjalan sesuai dengan kesepakatan.
4. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan.

(2) PIHAK ll m€mpunyai tuBas dan tanggung rawab :

1. Menyiapkan segala kelengkapan untuk program pendidikan ini;
2. Melakukan keriasama dengan lembaga pendidikan yang berkompeten atau berhubungan

dengan program pendidikan ini;
3. Melakukan supervisi dan kontrol periodik atas program pendidikan ini baik secara langsung

maupun tidak langsung.
(3) PARA PIHAX mempunyai tugas dan tangtunt iawab :

1. Menyiapkan program kegiatan keriasama;

2. Melaksanakan program keriasama;

3. Membuat laporan pelaksanaan program keriasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Perjaniian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA

PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Keria Sama ini;
(2) Pelaksanaan Perianiian Kera Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan yang berlaku;

Pasal 3

TUGAS OAN TAI{GGUNG JAWAB

Pasal 5

PEMSIAYAA'{

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjaniian Kerja Sama ini dibebankan

kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAICIU

(1) Perjaniian l(erja Sama ini berlaku untuk ,angka waKu 2 (dua) tahun terhitung seiak tanggal

ditandatangani.



(2) Perianjian kerja Sama ini dapatdiubahatau diperpanjang sesuaidengan kebutuhan berdasarkan

kesepakatan PAIIA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum iangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian keria Sama waiib

memberitahukan maksud tersebut seca ra tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 2

(dua) bulan sebelumnya.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjaniian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling

sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

(kalimat diatas adalah contoh, dapat dis€suaikan dengan kesepakatan bersama mitra kerja)

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MIJ,EUR4

(1) Apabila teriadi hal-halyangdi luarkekuasaan kedua belah pihak atau lorce mdjeure, dapat

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekeriaan

dengan persetuiuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk force mojeure adalah:.

a. Bencana Alam ;

b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengiiinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjaniian Keria Sama ini akan diatur bersama kemudian

oleh PARA PIHAK

Pasal 7
MONITORING DAN EVATUASI

Pasal9

ANTI KORUPSI

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh p€raturan perundang-undangan tentang

anti korupsi dan gratifikasi.

(2) 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 Perianjian Kerja Sama ini.

Apabila terjadi perb€daan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK

sepakat menyelesaiakn secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



Pasal 11

ADDENDUM

(l) Se8ala sesuatu yang belum diatur dalam Perjaniian Kerja Sama ini, akan diatur lebih laniut dalam

Surat Perianjian Tambahan lAddenduml yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Perianjian Keria Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perianiian Keria Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik

kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAX PERITAMA maupun PIHAK (EDUA.

Demikian Perranjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan

dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanyd bermaterai cukup masin8-masing berlaku sebagai

aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1(satu) eksemplar untuk PIHAK

KEDUA dan selebihnya untuk PIHAX PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

BALAI PEMASYARAKATAN KEI.AS II

PIHAK KEDUA

YASAN

RUKULA BANGLI
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