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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BATAI ABATATAN KEIAS II GORONTATO

IGMENTERIAN HUKUM HAKASASI MANUSIA RI KANTORWLAYAH GORONTATO

DENGAN

RUMAH SOSIAT ANAK 'AMAL SHOI"EH"

TENTANG

TEIOMPOX MASVARAKAT

PEDUU PEMASYARAKATAN

: W.26.PAS. PAS.2-U m.0 L,gl-245
: 02lRPSA.AS/..12o2o

Pada hari ini Jumat tanggal Em Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh l14l02l2020l
bertempat di Gorontalo, yang tangan di bawah ini :

Rltll. thfiri Arnanto.,S.H., Kepala Balai pemasyarakatan Kelas ll Gorontalo berkedudukan di

Jalan Tinaloga No.01 Kota bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan

Kelas ll Gorontalo se dalam naskah jni disebut PIHAI( PERTAMA;

Lian A. Mukmin, Ketua Perlindungan Sosial Anak (RPSA) AMAL SHOLEH berkedudukan

di Jalan Merpati, Keca n Tilango, Kabupaten Gorontalo bertindak untuk dan atas nama

Anak TRPSA) AMAL SHOLEH, selanjutnya dalam naskah ini disebutRumah Perlindungan

PIHAK KEDUA;

PIHAK I dan PlH.Al( ll secara bersarna-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Pasal 1

MAKSUD DANTUJUAN

Maksud dari Perjanjian

melaksanakan kerja sama

Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

lam Pem bentuka n Kelompok Masyarakat Peduli Pemasya ra kata n.

(2) Tujuan dari Perjanjian Sama ini adalah melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan

peningkatan peran datam Restorative Justice dan mendukung percepatan

Revitalisasi Pemasyarakatan sekaligus mewujudkan Resolusi Pe masyara katan

tahun 2020 menuju yang sehat.
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Ruang Lingkup Perjanjian Kerja

Pasal 2
RUANG UNGI(UP

inimeliputi:
a. Meningkatkan partisipasi da lam pencapaia n tujuan Sistem Pemasyara kata n

b- Optimalisasi / kete rtibatan masyarakat dalam penye lenggaran pemasyarakatan

c. Mewujudkan kesamaan

Peduli Pemasyarakatan

dan pemaharnan dalam pembentukan Kelornpok Masyarakat

d. Meningkatkanperanan ntah dan Organisasi mewujudkan pelanggar hukum yang mandiri
secara financial dan sosial

serta menciptakan kondisi

(1) Pll{Al( I mernpunyaitugas

a. Melakanakan
b. Berpartisipasi

dalam pelaksanaan pemasyarakatan;

Melakanakan
pemasyarakatan

Melakukan Evaluasi

kelompok masyarakat ipemasyarakatan
(2) PlrulK ll mempunyai tugas

a. Memberikan layanan

tanggungjawab:
ntuan hukum;

mampu kembali rnenjadi anggota masyarakat yang berguna,
aman dan nyaman bagi Masyarakat

Pasal 3
ru6AS DAN TANGGUNG IAWAB

tanggung jawab:

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

d.

dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran oleh klien

mem beri ka n rekornendasi dala rn ra ngka peni ngkata n ki nerja

klien;

d. Menyediakan Akses Sosial;

(3) PARA PIHAK mempunyai dan tanggung jawab :

a. Menyiapkan program

b. Melakanakan progra

c. Membuat laporan pel

iatan kerjasama;

b. Membantu

c" Membantu

kerjasama;

(1)

(21

program kerjasama.

Pasal 4
PETAKSANAAN

Perjanjian Keria Sama ini teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh pARA

PIHAK dan merupakan

Pelaksanaan Perjanjian

yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

perundang - undangan ya

Sama initidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan
berlaku;

Pasal 5

PEMBXAYAAN

Pembiayaan yangtimbul akibat dari pelakanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan
kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.



(1) Perjanjian Kerja Sama ini

ditandatangani.

Pasal 5
JANGI(A WAKTU

untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal

(21 Perianiian keria Sama ini diubah atau diperpaniang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini t diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

ayat {1} dengan ketentuan yang bermaksud mengakhiriPerjanjian kerja Sama wajib
memberitahukan rnaksud

(Tiga) butan sebetumnya.

secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3

Pasal 7
MONITORING DAN EVATUAS!

Monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama inidilakukan oleh PARA PIHAK paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 bulanltahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PlFlAK.

Pasal 8
(AHAn IFARCEM,/IEUfrEI

(1) Apabila terjadi hal-hal yang luar kekuasaan kedua belah pihak atau/orce majeure, dapat

dipertimbangkan kem peruhahan tempat dan waktu pelakanaan tugas pekerjaan

dengan persetujuan ked ua

(2) Yang termasuk/orce

a. Bencana Alam;
b. Tindakan pemerintah di fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan tidak mengijinkan.
(3) Segala perubahan dary'atau

oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama iniakan diatur bersama kernudian

(1) PARA PtHr\K

Fasal 9

ANN KORUPSI

telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang
anti korupsi dan gratifi

(2) PARA P|HAK tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan
perundang-undangan

dilakukan sehubungan

anti korupsi dan gratifikasi dalarn setiap kegiatan yang

pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna ini.

Pasal 10

PENYETESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK

sepakat menyelesaiakn secara untuk mencapai mufakat.
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Pasal 11

ADOE]{OUfi[

(11 Segala sesuatu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut
dalarn Surat Perjanjian Ta

dari Perianiian Keria Sama

n lAddendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

PARA PIIIAI( sepakat Perianjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik
Fimpinan, baik pada PIHAK PERTAiIA maupun Ptlt tK KEDUA.kembali bila teriadi

(2)

Demikian Perjanjian Kerja

dibuat dalam rangkap 2

sebagai aslinya dan

PIHAK XEDUA dan selebihnya PIHAI( PERTAMA,

PIHAK PERT.

t(Er.Asil

ll 6on ntald

ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan
eksemplar semuanya bermaterai cukup rnasing-masing berlaku

hukum yang sama, selaniutnya t (setu) eksemplar ur$uk

PIHAK KEDUA

RUII,IAH PENUilDUffGATT SOSIAT ANAK
AMAISHOIEH

U4N LMUKMIN
Ketua Rumah Pedindungan Sosial Anak Gorontab
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