
PERJA]TJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA BALAI PETIASYARAKATAN KELAS ICIREBON

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI ilIANUSIA RI

KAilTOR WLAYAH JAWA BARAT

DENGAN

FAKULTA$ HUKUI'I UNIVERSITAS 17 AGUSTUS {945 CIREBON

TENTANG

PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN PENINGKATAN PROGRAM KERJA LEMBAGA

Nomor : W1 1.PAS.PAS.32.UM.01.g1- \\109

Nomor : /Dek-FH/UNTAG|XU2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tlga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu

(2311112021) bertempat di Kota Cirebon, yang bertandatangan di bawah ini:

1. GIYANTO, S.lP., M.Si. Pelaksana Tugas Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon

berkedudukan di Cirebon bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I

Cirebon selanjutnya dalam naskah inidisebut PIHAK PERTAMA;

2. H. SUNARKO KASIDIN, S.H., M.BA., M.M., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17

Agustus 1945 Kota Cirebon ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945

Kota Cirebon berkedudukan di Jalan Perjuangan No. 17 Karyamulya Kec. Kesambi Kota

Cirebon selanjutnya dalam naskah inidisebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK ldan PIHAK ll secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat

untuk melakukan kerja sama dalam Pengembangan lnstitusi dan Peningkatan Program

Kerja Lembaga.

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

melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal {

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam

rangka pengembangan institusi dan peningkatan program kefia lembaga masing-masing; hal

ini selaras dengan Undang-undang Rl Nomor 12 Tahun 2A12 bntang Perguruan Tinggi;

PII{OAYOMAT



Undang-Undang Rl Nomor'14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; serta Undang-Undang Rl

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik.

Patal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pertemuan ilmiah untuk kepentingan para pihak;

b. Pertukaran informasi yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak;

c. Pembangunan pengembangan jaringan pengembangan (Networking);

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk kepentingan para pihak;

e. Peningkatan pendidikan dan pengajaran di Universitas lTAgustus 1945 Kota Cirebon;

f. Program peningkatan penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945

Kota Cirebon;

g. Pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas I

Cirebon Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Kantor Wilayah Jawa Barat;

h. Program pelaksanaan prahek kerja lapangan dan magang bagi mahasiswa Universitas 17

Agustus 1945 Kota Cirebon di Balai Pemasyarakatan kelas lCirebon Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Rl Kantor Wilayah Jawa Barat

i. Bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh para pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

a. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak

dilandatanganinya perjanjian kerja sama ini dan dapat diPerpanjang sesuai dengan

kesepakatan para pihak;

b. Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;

c. Para pihak bersepakat bahwa pelaksanaan kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk

kerjasama operasional (KSO) untuk setiap kegiatan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;

d. Kedua belah pihak bersepakat bahwa setiap pelaksanaan kerjasama tidak akan

mengganggu kerjasama yang telah ada maupun yang akan diadakan dengan pihak pihak

lainnya oleh masing-masing pihak;

e. Semua perbedaan pendapat dan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini

akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan kekeluargaan;



Pasal 4

PEMBIAYAATTI

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

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

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

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan

dengan persetujuan k6dua 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 mengijinkan.

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

kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal I
ANTI KORUPS]

(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 7

ADDENDUI,l

(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 atau ditarik

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

Pasal 5

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE}



Pasal 8

PENUTUP

1. Apabila dipandang perlu, pEra pihak bersepakat untuk memperluas ke$asama ini sEsuai

dengan perkembangan kebutuhan masing-masing pihak;

2. Apabila kemudian hariternyata ditemukan kekeliruan dan atau kesalahan dalam perjanjian

kerja sama ini, maka akan diadakan perbaikan sepedunya atas dasar persetujuan para

pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK

dengan itikad baik se(a penuh rasa tanggung jawab; dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar

semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk

PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

, ,

s.lP., M.st H.S s.H., ltI.BA., M.M., M.H.

Kelas lGirebon Dekan Fakultas Hukum Univensitas {7 Agustus
1945 Kota Clrcbon


