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PERIANJIAN KERIA SAMA

ANTABA

BATAI PERMASYARA(ATAN KEI.AS II TANJUNGPINANG

XEMTNTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANIOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU

DCNGAN

I(AHFI MOTIVATOR SCHOOL XEPRI

TENTANG

PROGRAM PEMBENIUKAN I(ARA(TER DAN MOTIVASI BAGI KLIEN

DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARA(ATAN

Nomor : W.32.PAS.PAS.8.OT.02.02-295

Nomor : KF.033/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 05 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh satu (05/02/2021)

bertempat di Kota Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGSNG SUI(ARJA SH, M.Hum selaku Kepala Balai Permas!€rakatan kelas ll

Tanjungpinang berkedudukan di Kota Tanjungpinang bertindak untuk dan atas nama balai

Permasyarakatan kelas ll Tanjungpinang selanjutnya dalam haskah ini disebut PIHA(

PERTAMA;

2. Mw. MAHMUD ARIFIN, MCHC. CMPS. cHT. selaku kepala cabang KAHFI MoTIVAToR

SCHOOT KEPRI, Berkedudukan di Kota Taniungpinang bertindak untuk dan atas nama

KAHFI MOTIVATOR scHooL KEPRI selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK IGDUA;

PIHAK I dan PIHAK ll selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK,

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

melaksanakan kerja sama dalam Program Pembentukan Karakter dan Motivasi bagi klien

Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan

2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar dapat meningkatkan peran lembaga

pendidikan dalam kegiatan pemasyarakatan

Ptl{OAYOITIA}{



Pasal 2

RUANG TINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

PASAI- 3

TUGAS DAN TANGGUNG IAWAB

(1) PIHAX I mempunyaitugas dan tanggungjawab

(2) PIHAK ll mempunyaitugas dan tanggungjawab

(3) PARA PIHAK mempunyau tugas dan tanggung jawab

a. Membangun kepercayaan diri

b. Membentuk karakter positif baSi klien BAPAS Kelas ll Tanjungpinang

c. Reintegrasisosialdalamiingkunganmasyarakat

a. Memfasilitasi dan menyediakan segala kebutuhan kegiatan pendampingan

sosial

b. Mengkordinasikan dan menyiapkan Klien BAPAS yang menjalani program

pendampingan sosial

a. Membantu meningkatkan SDM bagi peeawai BAPAS dan Klien BAPAS

b. Menyediakan tenaga tenaga narasumber dan fasilitator yang berkompeten

demijalannya kegiatan

c. Menyiapkan rancangaan kegaitan mulai dari tahap pelaksanaan sampai

evaluasikegiatan

PASAL 4

PETAKSANAAN

1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana k€giatan oleh

PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja

sama ini;

2) Pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a. menyiapkan program kegiatan kerjasama;

b, melaksanakan program kerjasama;

c. membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.



PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama inr

dibebankan kepada PARA PIHAx sesuai dengan tugas dan tanggungiawab masing-masrng.

PASAL 6

JANGI(A WAIfiU

1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak

tanggal ditandatangani.

2) perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutun

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAI(.

3) Perjanjian kerja saha ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu 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 satu (1) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING OAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK

paling sedikitTiga (3) kalidalam 1 (Satu)tahun

Pasal 8

KTADAAN XAHAR (FOBCE MNEURE)

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau lorce mojeure,

dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2)Yang termasukrorce mojeure adalah '.

a. Bencana Alamj

b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

{3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama

kemudien oleh PARA PIHAX-



Pasal 9

ANTIKORUPSI

(1) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan metakukan tindakan apapun yang rnetanasar
peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap
kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan p€rjanjian kerja sama ini

Pasel 10

PENYELESAIAN PERSETISI HAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama

PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasalll

ADDENDUM

PIHAK PERTAMA

KEPALA BATAI PEMASYARAKATAN K KEPALA CABANG KA MOTIVATOR SCHOOL

INANG AN RIAU

ini, PARA

(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 peUanjian ke4a sama tnr.

(2) PARA PIHAI( sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau

ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun

PIHAI( I(EDUA

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA

PIHAX, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing

berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya (satu) eksemplar

untuk PIHA( KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
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MTV MAHMUD ARIFIN, MCHC. CMP5, CHT
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