
PERJANJIAN KER'A SAMA
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Pada hari ini Jumat tanggal E Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh lL4lOzlZAzAl
bertempat di Gorontalo, yang tangan dibawah ini :

2_

RM. tluri Arnanto.,S.H., M.[, Kepala Balai pemasyarakatan Kelas ll Gorontalo berkedudukan di
Jalan Tinaloga No.01 Kota lGorontalo bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan
Kelas ll Gorontalo selanjutn,fa dalam naskah ini diiebut plt{At( PERTAMA;

Rizky Saputra Prahma U[tu S.Sf, Sekretaris Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS] Ummu
Syahidah berkedudukan dipalan Merpati, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo bertindak
untuk dan atas narna Lembfsa feseianteraan Sosiat (LKS) UMMU SYAHIDAH, selanjutnya dalam
naskah inidisebut PIHAK KEDUA;

PIHAK I r,lan DTHAK ll selanjulnya sccara hersama-sama disehrrt sehagai PAIA EtEAf.

Pasal I
iIIiAiGUD DAiI'TUJUAN

(1)

I2)

Maksud dari Perjaniian Kfda Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk
melaksanakan kerja sama df lam Pembentulon Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan.
Tujuan dari Perjanjian Kerjh Sama ini adalah melakanakan pembinaan, pembimbingan dan
peningkatan peran masYdrikat dalam Restorative Justice dan mendukung percepatan
Revitalisasi Penyelenggaraair eemasyarakatan sekaligus mewujudkan Resolusi pemasyarakatan

tahun 2020 menuju re'integrasiyang sehat.



Pasal 2

RUANG TINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan

b. Ootimalisasi pemberdayaan / keterlibatan masyarakat dalam penrlelenggaran Pemasyarakatan

c. Mewujudkan kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pembentukan Kelompok Masyarakat

Peduli Pemasyarakatan

d. Meningkatkan peranan Pemerintah dan Organisasi mewujudkan pelanggar hukum yang mandiri

secara financial dan sosial sehingga mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna,

serta menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi Masrlarakat

Pasal 3

TUGAS DAN -IANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK t mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Melaksanakan koordinasidengan mitra kerja ctalam pengawasan klien;
b. Berpartisipasi menciptakan bentuk kegiatan yang inovatif dengan menjunjung tinggi etika

dalam pelaksanaan Drogram pemasyarakatan ;

c. Melakanakan pengawasan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran oleh klien

pemasyarakatan

d. Melakukan Evaluasi serta memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja

kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan

(2,l PIHAK ll mempunyaitugas dan tanggung jawab :

a. Melaksanakan pelayanan Pembinaan Karakter dan Kepribadian;

b. Melaksanakan rehabilitasi sosial dan Konseling BPPS ( Biologis, Pisikologis, Sosial, Spiritual);

c. Melaksanakan Pelatihan Keterampilan Kerja;

d. Membantu pengawasan klien;

e. Menyediakan Akses Layanan Sosial;

(3) PARA PIHAI( mempunyaitugas dan tanggung jawab :

a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;

b. Melaksanakan program kerjasama;

c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

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

pIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

{2! pelaksanaan per.ianiian Kera Sama ini tidak holeh Lrertentangan dengan ketenttran neratllran

perundang - undangan Yang berlaku;



Pasal 5

PEMBIAYAAN

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

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

Pasal 6
JANGKAWAKTU

iii Perjanjiin Kerja Samd ini beridku uniuk jangka wdktu 2 (Dua) tahun rerhitung sejak ianggai

ditandatangani.
(2) Perjanjian kerja Sama ini danqt 41upqh atau dlperpAnjang sgsqqi dengan kebqtqhgn berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK.

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

ayat (i) ciengan ketentuan pihak yang bermaksuci mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3

(Tiea) bulan sebelumnya.

Pas-'! 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring cian evaiuasi peiaksanaan perjanjian kerja sama ini diiakukan oieh PARA PiHAK paiing

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

Pasal 8

KEADAAN KAHAR IFORCE MNEURE

(1i Apabiia terjadi hal-hai yang di iuar kekuasaan kedua beiah pihak alau iorce maieure, dapat

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan

clengan persett.tjttan kedrta helah pihak .

(2) Yang termasuk/orce maieure adalah :

a. Bencana Alam;

b. Tinciakan pemerintah di hidang fiskai dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama iniakan diatur hersama kemudian

OIEh PARA PIHAK.

Pasai 9

ANTI KORUPSI

(u PARA pll{AK 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

PENYELESAIAN PERSEUSIHAITI

Pasal 11

ADDENDUM

PIHAK KEDUA

LEMBAGA IGSEJAHTERAAN SOSIAL
i, r-FAL

(1) Segala sesuatu yang belunl diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut
dalam Surat Perjanjian fanJbah an (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perlanjian Kerja Sama ini-

(2) PARA PIHAK sepakat bahla Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik
kembali bila terjadi RerubaJan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PTHAI( KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati tian ditandatangani bersama oleh PARA Pltl,AK, dan

dibuat dalam rangkap 2 {duaf eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku
sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk

PIHAK KEDUA dan selebihnV, ,rrjtut PIHAK PERTAMA.


