
NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA

RUTAN KLAS IIB PACITAN
DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA PACITAN
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM ASIMILASI (KERJA SOSIAL) BAGI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KLAS IIB PACITAN

Nomor : W15.PAS.PAS2g - PK.01.07.03 - o4'o

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

Pada hari inr Kamis, iangga 13 buan Pebruari tahLrn 2020 bertempat d Rutan Kas llB Pacitan.

yang bertanda tangan d bawah inl :

Nama : bnu Faiza

lnslansi/Lernbaga : Rlrtan K as IIB Pacitan

Jabatan : Kepala Rutan Klas IIB Pac tan

Alarnai : Jl Ronggowarsito No.5 Pacitan

Daanr hal ni sah bertindak untuk dan atas nama Rutan Klas llB Pactan selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA,

Nama MUTONGIN S Pd I

lnstansi/Lembaga :KANTOR KEMENAG KAB PACITAN

Jabatan :KASI BII\TBINGAN I\,IASYARAKAT ISLAI

Aamat :JL COKROAI\,IINOTO NO 07 PACITAN

Dalam hal ini sah bertindak untLrk dan alas nama Kementeran Agana Pactan selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDI.JA.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut dr atas dengan n menerangkan terlebih dahulu hal-

hal sebagai ber kut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka uasaha kerjasarna yang saling

menguntungkan dengan manfaat potensl. keah ian dan fasilitas yang diniLikl mas ng-masing p hak da am

rangka melaksanakan Program Pemb raan dan Pengalaran bag wai!a 0 naan pernasyarakatan

PHAK ( PERTAI\IA ) adaLah Unlt Pelaksaan Tekns dlbawah naungan Direktorat Jenderai

Pemasyarakatan Kementerian Huk!m Dan HAI\,4 Rl

PHAK KEDUA adalah suatu Lembaga Pemeintah yang bergerak dalam bldang keg alan

Keagamaan

Bahwa PARA PIHAK da am hal ni bermaksud rne akukan kerjasarna penempatan Warga Binaan

Rutan Klas llB Pactan untuk pelaksanaan program as m las

Atas dasar pedimbangan yang diura kan tersebut dl atas, PARA PIHAK selanlutnya menerangkan

dengan ni teiah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum of Understanding Nota

Kesepahaman kerlasama yang salng menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syaral-syarat

sebagai berikut

\_



a

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati daLam Nota Kesepahaman in adalah sebaga berikut:

1. Program Pembinaan Asimllasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kas llB Pacitan

dalam bentuk bidang keagamaan

2. Bentuk kerja sosial sebagai pengajar, penyuluh dan tenaga pendukung peLaksanaan kegiatan

keagamaan dalam Rutan Klas llB Pacltan

PASAL 2
RUANG LINGKUP

PASAL 3
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan satuan pekerlaan pada pasa 2 d atas.PARA PIHAK akan membuat pelanjian

kerjasama yang memuat hak dan kewaliban. kedudukan serta peran dan fungs masing'masing pihak

Blaya yang timbu atas pelaksanaan Nota Kesepahaman n akan ditanggung bersama oeh masing-

_..'_q Dl_lA" od'dr No.d r'6\epafanar '
PASAL 5

JANGKA WAKTU

1 Kesepahaman ni berlaku untuk langka waktu 2 (dua) tah!n. terhitLrng m!la selak Nota

Kesepahaman ini d tandatangan dan dapat d perpanjang untuk langka waktu tertentu yang

d sepakatloleh PARA PIHAK sebelum atau setelah Nota Kesepaharnan ini berakh r

2 Apab a ketentuan mengenai jangka waklu sebagarmana dimaksud ayat (1) dratas Udak segera

dtindaklanlut sebagaramana pelaksanaan ketentuan pasal 3 dalam Nota Kesepahaman inr maka

dengan send rnya kesepakatan kerlasama sa ing menguntungkan ini batal dan/atau berakh r

PASAL 6
PENUTUP

1. Hal hal yang belum diatLrr dalam Nota Kesepahaman n akan dataur kernudian dalam bentuk

addendum atas kesepaharnan dan kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang lidak

terprsahkan dar Nota Kesepaharnan ini;

2 Nota Kesepahaman ini d aksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengrndahkan

peraturan dan ketentuan yang berlaku dr Lembaga masrng masing.

3 Nota Kesepahaman in dbuat dalarn rangkap 2 (dua) dan masing-masing dbubuhl materal

secukupnya. berkekuatan hukum yang sama r.asing masing untuk PARA PIHAK

PIHAK PERTAIV]A KEDUA
UTAN PACITAN

ISLAI\,,I

iN, S.Pd ]

NIP ]
i-iK rN

199403 1 001 70910199303 1001

PASAL 4
PEMBIAYAAN


