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Pada hari ini Selasa tanggal Belas bulan Februaritahun Dua Ribu Dua Puluh 178/O2/2O2OI

bertempat di Gorontalo, yang tangan di bawah ini :

RM. Dwi Arnanto.,S.H., M Kepala Balai pemasyarakatan Kelas ll Gorontalo berkedudukan di

Jalan Tinaloga No.0L Kota bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan

Kelas ll Gorontalo dalam naskah inidisebut PlHr\K PERTAMII;

2, Anis Domili, S"AB, Kepala Tsanawiyah Alhuda berkedudukan di jalan Kiai Modjo,

Kelurahan Limba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo bertindak untuk dan atas nama

Madrasah Tsanawiyah Alh Gorontalo, selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAI( KEDUA;

PIHAK Idan PIHAK II secara bersama-sama disehut sebagai PARA PIHAK.

Pasal 1

MAI(SUD DAIII TUJUAIII

(1)

(2)

Maksud dari Perjanjian

melakanakan kerja sama

Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

Pembentuka n Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan-

Tujuan dari Perjanjian Ke Sama ini adalah melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan

peningkatan peran dalam Restorative Justice dan mendukung percepatan

Revitalisasi Pemasyarakatan sekaligus mewujudkan Resolusi Pemasyarakatan

tahun 2020 menuju yang sehat.



d.

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja

Pasal 2
RUANG LINGKUP

inimeliputi:
a. Meningkatkan partisipasi syarakat dalam pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan
b. 0ptimalisasi / kete rlibata n masyara kat dalam pe nye [e nggaran pe masyarakata n

Mewujudkan kesamaan

Peduli Pemasyarakatan

Meningkatkan peranan

i dan pemahaman dalam pembentukan Kelompok Masyarakat

ntah dan Organisasi mewujudkan pelanggar hukum yang mandiri
secara financial dan sosial

serta menciptakan kondisi

hingga mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna,

aman dan nyaman bagiMasyarakat

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK I mempunyaitugas

a. Melaksanakan

b. Berpartisipasimenci

dalam pelaksanaan

c. Melaksanakan

pemasyarakatan

d. Melakukan Evaluasi

tanggung jawab:

dengan mitra kerja dalam pengawasan klien;
bentuk kegiatan yang inovatif dengan menjunjung tinggi etika
pemasyarakatan;

dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran oleh klien

memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja
kelompok masyarakat i pemasyarakatan

(2) PIHAK ll mempunyaitugas tanggung jawab:

dan Ketaqwaan;a. Meningkatkan Keim

b. Meningkatkan Ka SDM;

c. Membantu Rehabil Medis;

d. Meningkatkan Jasmanidan Rohani;

dan tanggung jawab:(3) PARA PIHAK mempunyai

a. Menyiapkan program kerjasama;

b. Melaksanakan

c. Membuat laporan

t1)

(2)

Perjanjian Kerja Sama ini

PIHAK dan merupakan bagi

Pelaksanaan Perjanjian

perundang - undangan

kerjasama;

n program kerjasama.

Pasal 4
PETAKSANAAN

a teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh pARA

yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Sama initidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan

berlaku;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebaga akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan
kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.



(1) Perjanjian Kerja Sama ini

ditandatangani.

Pasal 6
JANGIG WAKTU

untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal

(2) Perianiian keria Sama ini da

kesepakatan PARA PiHAK.

diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan

(3) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) dengan ketentuan k yang berrnaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib
memberitahukan maksud

(Tiga) bulan sebelumnya-

secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3

Pasal 7

MONITORING DAN EVATUASI

Monitoring dan evaluasi pela perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling

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

Pasal 8

KAHAR IFORCE M,/IEURE',

(1) Apabila terjadi hal-hal yang luar kekuasaan kedua belah pihak ataufarce majeure,dapat
dipertimbangkan kemu perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan

dengan persetujuan kedua pihak.
(2) Yane termasuk/orce

a. Bencana Alam;

(3) Segala perubahan danlatau
oleh PARA PIHAI(

(1) PARA PIHAK menyatakan

anti korupsi dan gr
(2) PARA PIHAK

perundang-undangan

dilakukan sehubungan

adalah:

b. Tindakan pemerintah di ng fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan ya tidak mengijinkan.

talan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian

Pasal 9

ANTI KORUPSI

:elah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang

tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan

ng anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang

pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.



Apabila terjadi perbedaan

sepakat menyelesaiakn secara

(1)

(2)

Segala sesuatu yang

dalam Surat Perjanjian

dari Perianiian Kieria Sama

PARA FlllAK sepakat

kembali bila terjadi

Demikian Perjanjian Kerja

dibuat dalarn rangkap 2

sebagai aslinya dan

PIHAK KEDUA dan selebihnya PI}IAKPERTAMA,

ll Gorontalo

Pasal 10

PEHYEI,"ESAIAI{ PERSEUSI}IAfrI

atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK

untuk mencapai mufakat.

Pasal 1I
. ADDEIIIDUtrT

diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut

lAddendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Perlanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik
Pimpinan, baik pada plilAK PERTAM| maupun PHAK KEDUA.

ini disepakati dan ditandatangani bersama sleh PARA PIHAIC dan

ekemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku
hukum yang sama, selaniutnya 1 (satul ekemplar untuk

EI>l(
,7-

Tsanawiyah


