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Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua puluh (2020)

bertempat di Putrmsibau, yang bertanda tangan di barvah ini:

1. H. KALIMIN Ketua Yasasan Media Insan (Yasrnin) Kapuas Hulu yang

selanjutriya disebut sebagai PII{AK PERTA&{A:

e
2. RIO.M.SITORUS,

,dmd,IP.rSH.,MH

l(epala Rumah I'ahanan Negara Klas llB Putussibau

selaniutnl,a disetrut sehagai PIHAK KEDUA;

PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEBtiA selanjutnya s*cara bersama*sama disebut sebagai

PARA PIII$K, sepakat rrembr-tat Perlanjian Kerla Sarna tentang pernbinaan dengan

ketenluan selagai berikut.



PASAL 1

KETENTUAN I]l/tTIM

RumahTahananNegaraKelasIIBPutussibaudalambidangPembinaanterdiridari

Kemandirian" Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan K*ag&rlaan {Islam} dan Kegiatan

Sosial.

PASAL 2

MAKSUD I}AN TUJUAN

( 1) Maksud dari Perlanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedonian bagi PARA PIIIAK
untuk melaksanakan keriasama dalarn dukungan peningkatan kualitas dan kapasitas

pernbinaan pemasyarakatan.

{.2i Tuiuan dari Perjanjian Keria Sanra ini adalah:

a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pernbinaan di

IIB Putussibau:

Negara Kelas

b. Meningkatkannya keterampilan dan pengetahuan Warga Binaan Pemasyarakatan

di Rumah llahanan Negara Kelas IIB Futussibau dalam biilang kerohanian isla.m.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkurp Perlanjian Keqla Sama ini nreliputi :

a. Baca Tulis Alquran .

b Kegiatan Yasinan ;

c. Kegiatan Sosial :

d. Ke_qiatan Sholat Jum'at

e. Kegiatan lain yang disepakati oleh pALd PIIIAI(

i

Runia,ir Tahanan



PASAL 4

PELAKSANAAN

i.l) Perjar,jian Ker.1a Sama ini secara teknis ditindaklanjnti dengan Rencana Kegrlatan oleh

PARA PII{AK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lrerjanjian Kerja

Sarna ini;

i.2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan vang berlaku;

(3) Program kerja sarna inr dilaksanakan di wila3rah Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas

Hulu { Putussibau ).

PASAL 5

TUGAS I}AN TANGGI}NG J

\,
(1)

{2)

\= (3)

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab.

a. Menyediakan tenaga ahli, narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;

b. Menyiapkan bahan ajar. sarana pelatilran dar: peralatan pendukung.

c. Iv{enerhitkansertifikatpelatihan.

PIHAK KEDUA ffiempunyai tugas dan tanggungjalvab.

a. Menyiapkan peserta kegiatan;

b. Menvediakan akomodasi, transportasidan honorariun bagi tenaga ahli dan

narasumber,

c. Menrredrakan tempat penyelenggaraan kegiatan;

d. Meryarnin keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;

PARA PlHAKruempunyai tugas dan tanggung jarvab bersama:

a. Menyiapkan prCIgram kerjasarna tiap Tahun ;

b. Melaksanakar:programkerjasama;

c. Membuat laporan pelaksanan program keriasanra.
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PASAL 6

PEMBIAYAAN

Peinbiavaan .van-tl tiinbul sebagar akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan dala*r peraturan perundang-

undangan -van g ber laku.

rASAL ?

MONITORING I}AN EYALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama irri dilakukan oleh PARA plt{,,{K

palrng sedikit satu kali dalarn enarn bulan atau s*suai kebutr&an yang disepakati PARA

PIIXAK.

PASAI, S

PEN}'E TESAIAN I'ERSE t,IS THA I'i

Apabrla teriadi perbedaan pendapat atau kesalahpahariran dalarn kerja sama fui, PARA
PIHAK sepakat men-velesai'kan secara musyar.varah lrnt*k mencapai rnufakat.

rASAL 9

JANCHA }TAKT{i

(1) Perjanjian KerjaSanra ini berlaku untuk jangka rvaktu 2 (dtra) tahun terhitung sejak

tanggai ditandatangani.

{2i Perianiian KerjaSarna dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebuluhan

herdasarkan kesepakatan PARA f IHAK.

i..:.) Perjairlian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waklu selragaimana dimaksud

daiaur a-vat (1) dengan k*tentuan piirak yang bermaksud niengakhiri perjanjian

KerjaSarna l!'ai,b memberitahukan n:aksud tersebut secara tertulis kepada pihak trainn-va

sekurane-kurangnva 3 (.tiga) bulan sebehunnya.

/
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PASAL 10

LAIN.LAIN

( i ) Apabila terjadi hal-hai 1,ang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure,

dapat dipertimbangkan kernungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

t2) Yang termasuk.fisrce majcure adalah :

a. Bencana alam;

b. Tindakan pemerintah di bidang viscal dan n:oneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengif inkan

"3) 
Segala perubahan danlataur pembatalan Perjanlia.n Ker.la Sama rni akan diatur bersama

kemudian oleh PIIIAK PERTAIIA dan PIHAK KEDU.{.

FASAL 1I

GRATIFIKASI

11) PAR.A PiHAK men,vatakan ieiah mengetahui seluruh peraturan perundang

tentang anti korupsi dan gratilikasr.

a2l PARA PIHAK berkornitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar

peraturan perr-indang-rindangantentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan

r ang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Peqiaryian Kerjasama ini.

PASAL 12

PEI{tiTIiP
Pertaniian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas"

drbLiat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta rnasing-rnasing mempunyai kekuatan

hukum \jang sama.

PIHAK PERTAMA, Kf,DUA,
\,TSA INSAN ffASMn{) RUTAr{,

US, Amd.IP.,SH.,MII
NIP. 19790817 199803 1 001


