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PERJANJIAN KERIA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI

:13/PKlBtl2OrB
: Wl4.PAS.PAS. 1122- 09-PK.01.05.12 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN

BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh lima bulan April tahun Dua ribu delapan belas
(25-04-2018), beftempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : Drs. SULISIYANTO, M.Pd

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN

PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTUL

berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, berdasarkan
Keputusan Bupati Bantul Nomor 77lPeglD.412076, tanggal 29 Desember 20t6,
dalam hal ini beftindak dalam jabatannya untuk dan atas nama sefta sah mewakili
Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2 Nama : SURYA DHARMA

]abatan : KEPALA BAIAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
berkedudukan di Jalan Mgr. Sugiyo Pranoto No. 37 Wonosari, Gunungkidul, yang
beftindak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia Nomor SEK-33.KP.03.03 Tahun 20t6 tanggal 14 Desember 2016
tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan administrasi di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dalam hal ini ber.tindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama sefta sah mewakili Balai Pemasyarakatan Kelas II
Wonosari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan
kemampuan, sefta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat
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untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling

menguntungkan, sefta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri

dalam perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pembimbingan Kemandirian Bagi

Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, dengan ketentuan-

ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan

kemandirian bagi klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

khususnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul.

(Z) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengembangkan ketrampilan,

pengetahuan dan wawasan melalui pemberian bimbingan kemandirian yang

disesuaikan dengan program yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan

Perindustrian KabuPaten Bantul.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pengembangan kreativitas, usaha dan

kemandirian bagi klien pemasyarakatan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul.

Pasal 3

KEWA]IBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah menyelenggarakan bimbingan kemandirian bagi

Klien pemasyarakatan PIHAK KEDUA khususnya yang berdomisili diwilayah Kabupaten

Bantul.

(Z) Hak PIHAK KESATU adalah mendapatkan data klien calon peserta bimbingan

kemandirian dari PIHAK KEDUA khususnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten

Bantul.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah menyiapkan data klien calon pesefta bimbingan

kemandirian.

(Z) Hak PIHAK KEDUA adalah mendapatkan dukungan bimbingan kemandirian dari PIHAK

KESATU bagi Klien Pemasyarakatan khususnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten

Bantul.
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Pasal 5

PENGORGANISASIAN

Untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini, akan dibentuk kelompok keria yang terdiri

dari unsur PARA PIHAK dan klien yang telah menerima layanan bimbingan kemandirian.

Pasal 6

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan

kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejaktanggal

ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat

30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal B

PENGAKHIRAN PERJAN]IAN KERJA SAMA

(1) perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuaijangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7.

(Z) Dalam hal PARA PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut

wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan

dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian

Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi

hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat

pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk Addendum yang dilakukan

di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266

dan Pasal L267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan

diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

(5) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan

dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak

dapat dilaksanakan.

+
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Pasal 9

ADDENDUM

(1) Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama

ini, maka perubahan tersebut akan disepakati oleh PARA PIHAK sefta akan dituangkan

dalam bentuk Addendum Perjanjian Kerja Sama.

(2) Addendum Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

EVALUASI

(1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan

kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

(2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan berkala

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan acuan

untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

FORCE MA]EURE

(1) Dalam hal terjadi force majeure, antara lain bencana alam, kebakaran/ gangguan

keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4

ayat (1) maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri

dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari force maieureini.

(Z) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat

secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK sefta dibuktikan dengan

Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung

membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban

melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh

PARA PIHAK,

t)

{
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Pasal 12

SANKSI

(1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), setelah

diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali befturut-turut dengan

tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut

berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan

kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewaiiban tanpa ada

tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai

mufakat diantara PARA PIHAK.

(2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang

berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama

ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan

dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN.LAIN

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja

Sama ini harus dibuat secara teftulis dan disampaikan secara langsung atau melalui

pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAKKESATU : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN

PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul

Telepon : (027fi 2810422
Faksimile : (027fl 2810422
Email : dkukmn@bantulkab.go.id

l
\.
l
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PIHAK KEDUA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI

Alamat : Jalan Mgr. Sugiyo Pranoto No. 37 Wonosari,

Gunungkidul

Telepon : (0274) 392929

Faksimile : (0274) 392929

Email : 'iZ!;;--,- =iJ .' ..:''f,-i,-..)'i:

Pasal 15

PENUTUP

(1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk sefta

mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

(Z) perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal,

bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk

PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum

yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU L
pi l;f,,-ll:ff,.:

h+
72728

198803 1 004

i:r ffi
SURYA DHARMA 2

NrP. 19701005 199303 1 001

J
r
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