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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI ARAKATAN KEIAS II GORCNTATO

I(EMEI{TERIAN HUI(UM HAKASASI MANUSIA fiI I(ANTOR WTAYAH GORONTAI.O

DENGAN

USAI{A CUTTII{G STICKER

TENTANG

KETOMPOK MASYARAXAT

PEDU1J PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Jumat tanggal E Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh lL4lAzfZAzOl

bertempat di Gorontalo, yang tangan di bawah ini :

RM. Driri Arnanto.,S.H,, Kepala Balai pemasyarakatan Kelas ll Gorontalo berkedudukan di

Jalan Tinaloga No.01 Kota lo bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan

Kelas llGorontalo dalam naskah ini disebut PlltAK PERTAMA;

2. Nanang S. PakaYa, Pemilik

Gorontalo be*indak untuk

Cutting Sticker berkedudukan di Kecarnatan Botupingge,Kota

atas nama cutting Sticker, selanjutnya dalam naskah ini disebut

PIHAI(KEDUA; .

PIHAK I dan PIHAK ll

Maksud dari Perjanjian

melaksanakan kerja sama

secara bersama-sama disebut sebaga i PARA PIHAI(

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan'

Tuiuan dari Perianiian Sama ini adatah melaksanakan pembinaan' pembimbingan dan

dalam Restorative Justiq dan mendukr'lng percepatan
peningkatan Peran

Pemasya ra katan sekaligus mewujudkan Resolusi Pemasyara katan
Revitalisasi

tahun 2020 menuju re- yang sehat.



Ruang Lingkup Perjanjian Kerja

Pasal 2

RUANG LINGKUP

inimeliputi :

a. Meningkatkan partisipasi dalam pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan

b. 0ptimalisasi pemberdayaan ketcrlibatan masyarakat dalam penyelenggaran Pernasyarakatan

c- Mewujudkan kesamaan

Peduli Pemasyarakatan

dan pemahaman dalam pembentukan Kelompok Masyarakat

d. Meningkatkanperanan dan Organisasi mewujudkan pelanggar hukum yang mandiri

secara financial dan sosial

serta menciptakan kondisi

ingga mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna,

aman dan nyaman bagi Masyarakat

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK I mempunyaitugas

a. Melaksanakan

b. Berpartisipasi n bentuk kegiatan yang inovatif dengan menjunjung tinggi etika

dalam pelaksanaan pemasyarakatan;

c. Melaksanakan dalam rangka pencegahan terjadinya pghnggaran oleh klien

pemasyarakatan

d. Melakukan Evaluasi memberi ka n rekomendasi dala m rangka peningkata n kinerja

kelompok masyarakat pemasyarakatan

{2) PlHAf ll mempunyai tugas tanggung jawab:

a. Membantu untuk m keterampilan dan keahlian;

b. Membantu dalam tenaga kerja;

c. Meningkatkan Ka SDM;

(3) PARA PIHAK mempunYai dan tanggung jawab :

Menyiapkan program kerjasama;

Melaksanakan

Mernbuat laporan pel an program kerjasama.

Pasal 4
PELA(SANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini ra teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA

PIHAK dan meruPakan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Felaksanaan Ferianiian Kera ini tidak boieh bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan Ya berlaku;

Pembiayaan Yang timbul sebaga

Pasal 5

PEMBIAYAAN

akibatdaripelaksanaanPerjanjianKerjaSamainidibebankan

n tugas dan tanggung jawab masing-masing'
kepada PARA PIHAK sesuai

tanggung jawab :

dengan mitra kerja dalam pengawasan klien;

a.

b.

c.
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{1) Perjanjian Kerja Sama ini

ditandatangani.

Pasal 6
JANGKAWAKTU

untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal

(2)

(3)

Perianiian keria Sama ini t diubah atau diperpaniang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini d

ayat {1) dengan ketentuan

diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

k yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib

(r)

memberitahukan maksud

(Tiga) butan sebelumnya-

secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3

Pasal 7
MONITORING DAN EVATUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksa n perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling

sedikit 1(satu) kalidalam 1 bulan/tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8

KAHAR IFARCEMAJEUREI

Apabila terjadi hal-hal yang luar kekuasaan kedua belah pihak atauforce maieure, dapat

dipertimbangkan n perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan

dengan persetujuan kedua pihak.

lah:{2} Yang termasukforce

a. Bencana Alam;

b. Tindakan pemerintah di fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan mengijinkan.

{3) Segala perubahan dan/atau

oleh PARA PIHAK.

mbatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur hersama kemudian

{1) PARA PIHAK menYatakan

Pasal 9

ANTI KORUPSI

rnen8etahui seluruh peraturcn perundang+rndangan tentang

anti korupsi dan

(2} PARA PIHAK tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan

perundang:undangan

dilakukan sehubungan

anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang

pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 10

PE'IIVELESffAN PERSEUSIHAN

Apabila teriadi perbedaan atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAN

sepakat menyelesaiakn secara untuk rnencapai mufakat.

Pasal 11

ADOEITIDUITd

(11

(2)

Segala sesuatu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dlatur lebih lanjut

dalam Surat Perjaniian {Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Ferjaniian Keria Sarna

PAfiA PIHAK sepakat Ferjaniian Keria Sama ini tidak akan berubah danlatau ditarik

Pimpinan, baik pada HHAtr( PERTAMA rnaupun plt{Al( XEDUA.kembali bila teriadi

Demikian Perjanlian Kerja Sama disepakati dan ditandatangani bersama oleh PABA PlllAK, dan

dibuat dalam rangkap 2 ekernplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku

sebagai aslinya dan mempunyai hukurn yang sarna, selaniutnya 1(satul eksemplar untuk

PIHAK KEDUA dan selebihrrya PIHAKPERTAMA.

PIHAK PERT PIHAK KEDUA

CUTflNG gfiCIGRBAIAI PEMASTARAIGT KE|"ASlr

It Gorontato Usaha Cutttng Sticker


