
a
PERJANJIAN KERJA SATUIA

ANTARA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

KEUENTERIAN HUKUM OA}I HAK ASASI TIIANUS]A RI

KANTOR WLAYAH JAWA BARAT

DENGAN

YAYASAN PRAD|TA MADANT CEIIPAKA (PRAMA)

TENTANG

t+
YAYASAN PRAIIA

PROGRAM KAII,IPANYE PE]TICEGAHAN NAPZA D! IIiASYARAKAT, KEGIATAN

REHABILITASI SOSIAL DAN PASKA REHABILITAS! SOSIAL i{APZA

Nomor

Nomor

: W1 1.PAS.PAS.32.UM.01 .01 '\']CB

: 08iCfiPMlXl/2021IRESOS

Pada hari ini selase tanggal Dua Puluh riga bulan November tahun Dua Ribu Dua puluh Satu

(231111202'll bertempat di Kota Cirebon, yang berlanda tangan di bawah ini :

1. Glyanto, S.l.P., M.cl, Pelaksana Tuges Kepala Betai Pemesyarakatan Kelas I Cirebon

berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 54 Cirebon bertindak untuk dan

atas nama Balai Pemasyarskatan Kelas I Cirebon selanjutnya dalam naskah ini disebut

PIHAK PERTAMA

2. AW lsmayanti, S.S,T., M.ir. Ketua Yayasan Pradita Madani Cempaka (PRAMA)

berkedudukan di Taman Kapuk Permai Jalan Kapuk IV No. 40 Blok H Kecamatan

Kedawung Kabupaten Cirebon bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Pradita

Madani Cempaka (PRAMA)selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK ll secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat

untuk melakukan kerja sama dalam Program Kampanye Pencegahan Napza, Rehabilitasi

Sosial dan Paska Rehabilitasi Sosial Napza.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan

melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan Kentuan sebagai berikut :

PII{GAYO'iAN



Pasal I
ilIAKSUD DA}I TUJUA}T

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagi pedoman bagi PARA pIHAK untuk

melaksanakan kerja sama dalam Program Kegialan Kampanye Pencegahan NAPZA di

Masyarakat, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Paska Rehabilitasi Sosial NAPZA.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah

a. Terlaksananya program pencegahan NAPZA di Masyarakat dan Kegiatan Rehabilitasi

Sosial NAPZA secara efeKif, efisien dan akuntabel.

b. Meningkatkan layanan paska rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban

penyalahgunaan narkotika yang diselenggarakan oleh Yayasan prama dan BApAS

Kelas I Cirebon

Pasal 2

RUAIiIG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pelaksanaan Program Kampanye NAPZA yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA

dan PIHAK KEDUAmelalui kegiatan kampanye, penyuluhan, sosialisasi seminar dan lain

nya.

b. Pelaksanaan program rujukan dari PIHAK KEDUAkepada PIHAK PERTATA untuk

Program Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, khususnya usia anak.

c. Pelaksanaan pembinaan melalui program pasca rehabilitasi NAPZA bagi warga binaan

dengan kasus pidana narkotika yang telah mengikuti program rehabilitasi NAPZA di UPT

Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Ciayumajakuning

d. Pelaporan pelaksanaan program pencegahan napza di masyarakat, program rehabilitasi

sosial napza dan pasca rehabilitasi sosial NAPZA yang dilaksanakan oleh PIHAK

PERTAiIA dan PIHAK KEDUA

e. Monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program pencegahan napza di

masyarakal, program rehabilitasi sosial napza dan pasca rehabilitasi sosial NAPZA yang

dilaksanakan oleh PIHAK PERTAIIIA dan PIHAK KEDUA secara berkala.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(r) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a. Menyiapkan klien Bapas Kelas I Cirebon untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan

oleh Yayasan Prama



('l ) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh

PARA P]HAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama

ini;

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

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

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

(sesuai kesepakatan)

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal

ditandatangi.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

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

dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama

wajib memberitahukan maksud tersebut secara terlulis kepada pihak lainnya sekurang-

kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MO}IITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK

paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA

PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAI



b. Menyiapkan data Klien

c. Menyiapkan jadwal kegiatan yang disesuaiken dengan kegiatan yang akan

dilaksanakan

(2) PIHAK ll mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Bekerja sama dengan Pihak Ke I meleksanakan program kampanye Napza ke

masyarakat.

b. Melaksanakan layanan terapi dan rehabilitasi sosial rawat inap program 4 bulan dan

rawat jalan program 3 bulan bagi pecandudan korban penyalahgunaan na*otika sesuai

dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rujukan dari

Pihak Ke l.

c. Melaksanakan program pembinaan melalui program paska rehabilitasi napza bagi

warga binaan dengan kasus pidana narkotika yang sudah mengikuti program rehabilitasi

NAPZA di UPT Kemenhukham di wilayah Ciayumajakuning

d. Memanfaatkan dan mengimplementasikan hasildukungan peningkatan kemampuan

dalam layanan terapi dan rehabilitasi sosial bagi pecandudan korban penyalahgunaan

narkotika sesuai dengan peruntukannya;

Melaksanakan pencatatanl pendokumentasian dan pelaporan mengenai

penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang meliputi; pelaksanaan kegiatandata klien dan

perkembangan klien, sertamonitoring dan evaluasi layanan rehabilitasidan paska

rehabilitasi NAPZA yang dilaksanakan oleh Pihak Ke I dan Pihak Ke ll

Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar

dari program rehabilitasi sosial dan/atau pascarehabilitasi;

S Mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan programserta hasil pelaksanaan

mekanisme pemantauan terhsdap klien yang telah selesai atau keluar dari program

kerjasama PIHAK Ke I dan PIHAK K6 llkepada Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Jawa

Barat;

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;

b. Melaksanakan program kerja sama;

c. Membuat Laporan pelaksanaan program kerjasama

e

f



Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE ITIAJEUREI

('l) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waKu pelaksanaan tugas pekerjaan

dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2)Yang termasuk force majeure adalah :

a. Bencana Alam;

b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak menguinkan.

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

kemudian oleh PARA PIHAK.

(1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan 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 Perjanjian kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESIAN PERSELISIHAI{

Apsbila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK

sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal '11

ADDENDUM

Pasal I
AI{TI KORUPSI

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

dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan / ditarik

kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangai bersama oleh PARA PIHAK ,

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

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

untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.
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