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Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua putuh Satu
(23111.12a21) bertempat di Kota cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Giyanto, S.l.P., M.Sl, 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. SriWahyuni, S.Kep.,S.H., Ketua Cabang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati

Kabupaten Kuningan, berkedudukan di Jln. Pramuka Gang Persada Kel. Purwawinangun

KedKab. Kuningan Jawa Barat bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Pancaran Hati Cabang Kabupaten Kuningan 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 Pendampingan Klien dan Peningkatan Kesadaran

Hukum.

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

melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal I
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud darl PcrJanjian KerJa Sama lnl adalah sebagi pedoman bagl PARA PTHAK untuk

mclaksanakan kcrJa aama dalam membedkan pcndampingan klisn dan pcningkatan

kesadarn hukum terhadap masyarakat khususnya terhadap Klien Balai Pemasyarakatn

Kelas I Cirebon khususnya yang berdomisilidi Kabupaten Kuningan

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama iniadalah

a. Terlaksananya program bantuan hukum

b. Melibatkan Klien Bapas Kelas I Cirebon khususnya yang berdomisili di Kabupaten

Kuningan dalam peningkatan kesadaran hukum

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pelaksanaan Kegiatan pendampingan klien dan peningkatan kesadaran hukum khususnya

yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui kegiatan

penyuluhan, sosialisasi seminar dan lainnya.

b. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan klien dan peningkatan kesadaran hukum

yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

c, Monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan prcgram pendampingan klien dan

peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA secara berkale.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

({) PIHAK I mempunyaitugas dan tanggung jawab :

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

oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran HatiCabang Kabupaten Kuningan

b. Menyiapkan data Klien Bapas Kelas I Cirebon khususnya yang berdomisili di

Kabupaten Kuningan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan PARA PIHAK

c. Menyiapkan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan yang akan

dilaksanakan PARA PIHAK



(21 Pll{AK ll mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Bekerja sama dengan Pihak Ke I m€laksanakan kegiatan pendampingan klien dan

peningkatan kesadaran hukum

b. Melaksanakan program pembinaan melalui program penyuluhan , sosialisasi, seminar,

dI

c. Mengembangkan mekanisme pemantauan kegiatan yang telah dilaksanakan .

d. Mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program serta hasil pelaksanaan

kegiatan ;

(3) PARA PIHAK mempunyai lugas dan tanggungjawab:

a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;

b. Melaksanakan program kerja sama;

c. Membuat Laporan pelaksanaan program kerjasama

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti d€ngan Rencana Kegiatan oleh

PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama

ini;

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

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

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

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

Pasal 6

JANGKAWAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waKu 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 waKu sebagaimana dimaksud

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



wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-

kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING 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 I
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(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 kedua belah pihak.

(z)Yang termasuk force majeure adalah :

a. Bencana Alam;

b. Tindakan pemerintah di bidang fiskaldan 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 KORUPSI

(1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan

tentang anti korupsi dan gratifikasi,

(2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakuksn 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 PERSELISIHAN

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

sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



Pasal 1{

ADDENDUM

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

dalam Surat Pe$anjian 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 Pefianjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangai bersama oleh PARA PIHAK ,

dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermateraicukup masing-masing berlaku

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

untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PERTAMA PIHAK KEDUA

s.t.P., ilt.si.
Kelas lCirebon LBH Pancaran Hati

Kuningan
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