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Ketua Al. HidaSrah Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut

sebagai PIHAK PIRTAN'IA;

Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IiB Putussibau

seianjutnya drsebut sebagai PIIIAK KEDUA,

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua puluh

berlempat di Putussibau, yang beftanda tangan di baivah ini:

1. T{AMZAH

2. RIO.M.SITORLTS,

Amd.IP.,SH.rMH

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selaryutnya secara bersama-sama disebut sebagai

PAR.'I PIIIAK, sepakat membuat Perjanjian Ker.la Sama tentang pernbinaan dengan

ketentuan sebagai herikut:
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PASAL 1

KETENTTTAN UMtIhI

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau dalarn bidang Peribinaan terdiri dari .

Kemandirian" Pernbinaan Kepribadian dan Pembinaan Keagarnaan {Islam} dan Kegiatan

Sosial.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAH

(l) ]v{aksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PITLAK

untuk tnelaksanakan kerja sama dalam +Jukungan peningkatan kualitas dan kapasitas

pembi naan pefirasyarakatan.

i2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah;

a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pemhinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas

IIB Putussibau,

b. Meningkatkannya keterampilan dan pengetahuan Warga Binaan Pemasyarakatan

di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau dalam bidang kerohanian islam.

rASAL 3

RT]ANGLINGKUP

R.uang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini rneliputi .

a. tsaca Tulis Alquran ;

h. Kegiatan Yasrnarr :

c. Kegiatan Sosial ;

d. Kegiatan Sholat Jum'at

e. Kegiatan lain yang disepakati rle.h PARA PII{AK.
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PASAL 4

TELAKSANAAN

i I ) Perjanjian Kerya Sama ini secara teknis ditindaklanjuti tlengan Rencana Kegiatan oleh

PAR{ PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perlanlian Kerja

Sarna ini,

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

peraturan perundang-undangan yang beriaku"

i3) Program kerja sarna ini dilaksanakan di rvilavah Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas

Hulu { Putussibau ).

}ASAL 5

TI}GAS DAN TANGGUNG JAWAB

il ) PIHAK PERTA&IA mempunvai tugas dan tanggung jawab:

a" Menyediakan tenaga ahli. narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;

b. Menyediakan akoilodasi, transportasidan lronorarimn bagi tenaga ahli dan

narasumber:

c. Men;,'iapkan bahan ajar, sarana pelatihan dan peraratan pendukung;

d lv{enerbitkansertifikatpelatihan.

(l ) PlIl,,lK KEDtiA memplrnyai tugas dalr tanggungiarvab.

a. Menyiapkan pesefia kegiatan;

tl. Iv{enyediakantelnpatpenyelenggari}&n kegiatan;

c. Meryamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;

f 3,) PARA PlHAKmempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:

a. &4enyiapkan program keriasama tiap Tahun ;

b. Melaksanakanprogramkerjasama;

c. Merntruat laporan pelaksanan program kerjasanra.



PASAL 6

TEMBIAYAAI{

Pernbiavaan ,vang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanlian Kerja Sanra ini
dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

rASAL ?

MONITORING I}AN EYALTIASI

Flonitoring dan evaluasi pelaksa.naan perjanjian kerja sarna ini dilakukan oieh pARA pIHAK
paling sedrkit satu kali dalarn enam bulan atau sesuai kehutrihan yang disepakati FAtr1{

PIHAK.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISISAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam ker"fa sama ini, pARA

PIHAK sepakat rnenyetresaikan secara musyarvarah untuk mencapai rnufukat.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

Ll) Pe4anfian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka rval,tu 2 (clua) tahun terhitung sejak

tanggal ditandatangani.

13; Fr:ria*iian K*rja Sa*:rr d*pa:t dir#air atsii riiperpa.njr"r:g s*suai ri*sgiin kei-:*t*hrrr:

berd*sarkan kes*pakatan FARA pII{Aei.

(3i Perlanji*n Kerja Sama ini riapat diakhiri sebelum jangka r,r.,aktr: sehagaimana djnurks*d

dalarn a};at (1i derigan ketentuan pihak !'ang bermaksud rnengalihiri perjanjran

KerjaSa.rna waiib mernberitahukan nraksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya

sek uran g-kurangnya 3 (ti ga) bulan sebel urnnva.
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PASAL 1S

LAIN-LAIN

(.i) Apabita terjadi ha!-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau lorce raajer"rre,

dapat dipertimbangkan kernungkinan perubahan tempat dan w'aktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak

t.2) Yang termasuk./irrce ilx$Jeure adalah .

a. Bencana alam,

b. 'findakan pernerintah di bidang viscal dan rnoneter, atan

c. Keadaan keamanan yang tidak mengi.jinkan

i3) Segala perubahan daru-atau pembataian Perjanjian Ker.1a Sama ini akan diatr.rr bersama

kemudian oleh PIHAK PERTAIIA dan PIHAK KEDtl,{.

PASAL 1I

GRATIFTKASI

i I i PAR.A PiHAK men,vatakatr telah mengetahui seluruh peraturan perundang-umdangan

tentang anti korupsi dan gratiflkasi.

{l} PARA PIHAK berkornitmen tidak akan melakukan tindakan apapLrn yang nrelang-uar

peraturan perundang-undangantentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan

vang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pe{aqiian KerjaSama ini.

PASAL 12

PEl\'tllTffP

Perjanjian Keqa Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal" buian dan tahun tersebut di atas"

drbr-rat dalam rangkap 2 [dua), bermeterai cukup serta masing-rnasrng mempun]rai kekuatan

hr-rhum yang salxa.

RflS, AMd. rP,. SH,. MH

F.

RUPIA H

.197908t7 199803 I 001


