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Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Eelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh

(18/O2/2O2O! bertempat di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 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 PTHAK PERTAMA;

2. l Gusti Made Dwi Adnya : Pemilik CV. G&R Sukses Jaya berkedudukan di Kota Kendari

bertindak untuk dan atas nama CV. G&R Sukses Jaya, selanjutnya dalam naskah ini

disebut PIHAX KEDUA;

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

\GV J



(1) Maksud dari Perjanjian Xerja sama ini adalah sebatai pedoman ba8i PARA PIHA( untuk

melaksanakan keaia sama dalam bidang Kemandirian Kien Pemasyarakatan.

(2) Tujuan dari Perjanjian xer.ia Sama ini adalah untuk mensinergikan pelaksanaan

pelatihan di bidang kemandirian xlien Pemasyardkatan Balai Pemasyarakatan Kelas ll

Kendari.

Pasal 2

RUANG LINGXUP

Ruant Lingkup Perianjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pelatihan kerja kemandirian klien pemasyarakatan;

b. Pelatihan keria pengantidenda klien anak.

Pasal 1

MAKSUO OAI{ TUJUAT{

Pasal3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAS

(1) PIHAK I mempunyai tuSas dan tantgung jawab :

a. Melakukan pengawasan pelatihan kemandirian klien pemasyaIakatan;

b. Melakukan evalua5i pelatihan kemandirian klien pemasyarakatan;

c. Membuat Laporan pelatihan kemandirian pemasyarakatan;

d. Melakukan Koordinasi pelatihan kemandirian klien pemasya.akatan.

(2) PIHAK ll mempunyaitugas dan tangtury jawab :

a. Membantu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian klien pemasyarakatani

b. Meningkatkan kapasitas SDM klien pemasyarakatan;

c. Membantu Pengawasan Klien Pemasyarakatan;

d. Meniadi mentor pelaksanaan kegiatan;

e. Menyediakan saraha dan prasarana.

(3) PARA PlltAK mempunyaitugas dan tanggungjawab :

a. Menyiapkan proSram kegiatan kerjasama;

b. Melaksanakan program kerjasama;

c. Membuat laporan pelakanaan program kerjasama.



(1) Perjaniian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti denSan Rencana KeSiatan oleh

PARA PIHAr dan merupakan ba8ian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama

ini;
(2) Pelaksanaan Perjanjian Xera Sama ini tidak boleh bertentangah dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Pasal4
PEI.AXSANAAN

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pasal 6
JANGXA WAKTU

Pasal 7

MOTVITORIIVG DAI{ €YAI.UASI

Pembiayaan yang timbul sebaSai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tutas dan tan8gunt jawab masint-masint.

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk janSka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

tanSSal ditandatanSani.

(2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperpaniang sesuai dentan kebutuhan

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAX.

(3) Perjaniian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum janSka waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud menSakhiri Perjanjian kerja

Sama wajib membeitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya

sekuran8-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Monitorint dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja $ma ini dilakukan oleh PARA PIHAX

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

PIHAK.



Pasal 8

xEAOAAN (AHAR (FORCE 

'L/UEUB4

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force nojeure,
dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan peEetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasukrorce majeurc adalah I

a. Bencana Alam;
b. Tindakan pemerintah di bidangliskaldan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yary tidak menSijinkan.

(3) segala perubahan dan/atau pembatalan Perianjian Kerja sama iniakan diatur bersama

kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal9

AiITI KORUPSI

(1) PARA PIHAr menyatakan telah mentetahui seluruh peraturan perundang-undanSan

tentanS anti korupsi dan 8ratifi kasi.

(2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanSSar

peraturan perundang-undaoSan tentan8 anti korupsi dan Sratifikasi dalam setiap

legiatan yang dilakukan sehubunSan dengan p€laksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

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

PIHAX sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

PE YELESAIA'{ PERSELIgHA

Pasal U
ADDEITIDUM

(1) segala sesuatu yan8 belum diatur dal.m Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih

lanjut dalam Surat Perjanjian lafibahan lAddendum) yan8 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Perjanjian Ke.ja S.ma ini.

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

ditarik kembali bila terjadi pe.ubahan Pimpinan, baik pada PIHAX PERTAMA maupun

PIHAK KEDUA.



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
(satuleksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PERTAMA PIHAI( XEDUA

CV. G&R SUKSES JAYAKELAS II

rakatan
I GUSTI MADE DWI ADNYA

Pimpinan CV. G&R Sukses Jaya
ll Kendari


