
Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu

bertempat di universitas Muhammadiyah cirebon (UMC), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Giyanto,s.lP, M.si, Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon berkedudukan di

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 54 Cirebon bertindak untuk dan atas nama Balai

pemasyarakatan Kelas I Cirebon selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAIUIA

2. Arif Nurudin,M.T., Rektor Universitas Muhammadiyah cirebon (uMC) berkedudukan di

Jalan Tuparev Nomor 70, Kedungjaya, Kedawung, cirebon bertindak untuk dan atas nama

Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK

KEDUA;

P|HAKldanP|HAKllselanjutnyasecarabersama.samasebagaiPARAPIHAK.

Pasal I
IUIAKSUD DAN TUJUAN

(.1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

melaksanakan kerja sama dalam pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

dalamupayapeningkatanpelayananBalaiPemasyarakatandanmutuakademikdi
perguruan tinggi.

(2) Tujuan dari Perjanjian Keria Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

melaksanakan kerja sama .
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Pasal 2

RUAilG LINGKUP

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(,l) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menyiapkan Klien Bapas Kelas I Cirebon untuk mengikuti kegiatan yang

diselenggarakan bersama Universitas Muhammadiyah cirebon

b. Menyiapkan klien Bapas Kelas I Cirebon peserta kegiatan

c. Menyiapkan pendamping Klien Bapas peserta kegiatan

(2) PTHAK KEDUA mempunyaitugas dan tanggung iawab :

a. Menyiapkan materi dan tenaga pembimbing dalam kegiatan pengembangan institusi

dan pengembangan program kerja masing-masing lembaga

b. Menyiapkan materi dan atau pembimbingan dalam kegiatan yang diselenggarakan

bersama khususnya dalam pengembangan institusi dan peningkatan program keria

masing-masing lembaga.

(3) PARA PIHAK mempunyaitugas dan tanggung jawab :

a. Menyiapkan program kegiatan keriasama,

b. Melaksanakan program kerja sama;

c. Membuat Laporan pelaksanaan program kerjasama

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama inimeliputi :

1. Pertemuan llmiah untuk kepentingan PARA PIHAK

2. Pertukaran informasiyang dilakukan atas dasar kesepakatam PARA PTHAK

3. Pembangunan pengembangan jaringan kerja (net working)

4. Peningkatan kuatitas sumber daya manusia untuk kepentingan PARA PIHAK;

S. peningkatan pendidikan dan pengajaran di Universitas Muhammadiyah Cirebon

6. program Peningkatan Penelitian , pengaMian masyarakat, Praktek Kerja Lapangan bagi

Dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon ;

7. tmptementasi kurikulum Merdeka Betajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat

mewadahi mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu teoritisnya pada lembaga

kemayarakatan.

8. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.



Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh

PARA PTHAK 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;

Pasal 5

PETTIBIAYAAN

pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perianjian Keria 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 wahu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal

ditandatanginya Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan

kesepakatan PARA PIHAK

(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 waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perianiian Keria Sama

wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-

kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

ilIONITORING OAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pe4anjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK

pating sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA

PIHAK,



Pasal I
KEADAAN KAHAR (FORCE IJTAJEURE)

(1) Apabila terladi halhal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan

dengan persetu.iuan kedua betah pihak.

(2)Yang termasuk force majeure adalah :

a. Bencana Alam;

b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengiiinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama

kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESIAII PERSELISIHAN

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

sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat'

Pasal I 1

AOOENOUm

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian Kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut

dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidek

terpisahkan dari Perianiian Keria Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berubah dan / ditarik

kembalibilaterjadiperubahanpimpinan,baikPIHAKPERTAi'AmaupunP|HAKKEDUA

Pasal 9

ANTI KORUPSI

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

tentang anti korupsi dan gratifikasi.

(2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar

peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan

yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini'



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangai bersama oleh PARA PIHAK ,

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

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

untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PERTAMA PIHAK KEDUA

S.IP, M.Si
Kelas lCirebon

SARIr
Rektor Univerbitas

F NURU M.T T
CirebonMu h (uMG)


