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PIHAK I dan PIEAK lI selanjutoya secara bersama-sama disebut sebagai pAl{A PIHAK,
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Pasal I
MAKSTJD DAN TUJT]AN

l) Maksud dari perjanJian Kerta Samz
untu-k melaksanakan lcrja sama 

rnr,adalah sebagai 
-Pedornan 

bagi pARA pIRAK

- 
Penlclenggaraan r;r;;*#;' 

oaram Program Pendampingan sosiat Darcm
l) tuJuan dari peqanjran Kerja Sama

masyarakar daram ;" ,,';;#; ';jjilJ"i{'"ffi ,*,,tr"tkan peran sos,ar

1

xIGIYOltal

Nomor i W.32.PAS.PAS.8.OT.02.02-568

Nomor I MOU/PTP/007/03/21

Pidi l1i:.":l"l.ll_,ansgal t6 Maret rahun Dua Ribu Dua puluh Satu (16/03/2021)
berlempar di PT. PUTRA TTDAR ptRKASA. yang benanda rangan di bawah ini :

L SUGENG SUKARJA, SlI, M.Eum selaku Kepala Balai pennasyarakatan kelas IITanjungpinang berkedudukandi Kota Tanjungpinang U"rti.a"l *irt dan atas namabalai pennasyarakatan ketas rr T"rjurgp;rr; .;l;;;r,* ;;ir;';;"" ini disebutPIEAK PERTAMA;



Pasal 2
I{1 AN(; I-IN(;KT]P

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Konsultasi Pemecahan Masalah Sosial warga Binaan
b. Membangun Keperc -yaan 

(flust Buildnlg)
c. Reinlegrasi sosiat dalam lingkungan masyarakat

PASAL 3

TTJGAS DAN TANGGTiNG JAWAB

(l) PIflAK I mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Meinfasilitasi dan rnenyediakan segala kebutuhan kegiatan pendampingan sosial
b. Mengkordinasikan dan menyiapkan Klien BAPAS yang menjalani program

pondampingan sosial

(2) PIIIAK II mempunyai tugas dan tanggungjawab i

a. Membantu meningkatkan SDM bagi KlienBAPAS.
b. Menyediakan tenaga tenaga narasumbfl dan fasilitator yang berkompeten demi

jalannya kegiatan
c. Menyiapkan rancangaan kogaitan mulai dari tahap pelaksanaan sampai evaluasi

kegiatan

PASAL 4
PELAKSANAAN

I) Peianjian ke{a sama ini secara t€knis ditindaklanjuti dergan rencana kegiatan
oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerja Sama init

2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh betentangan dengan ketentuan
peratu.an perundang-undangan yang berlakll;

PASAI,5
PE]!IBIAYT\AN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Keria Sama ini
dibebankan kep@da PARA PmAI( sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masin8-
masing.
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(3) PAR{ PIEAK mempunyai tugas dan tanggungjawab ;

a. menyraplan program kegiatan kerlasama:
b. melaksanakan program kerjasama;
c. menbuat laporan pelaksanaan program kerjasama.



P,\SA I- 6
.I,\\GKA W,\K'I'TI

1) Pe{arjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu Satu (l) lahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani.

2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau dip€rpanjang sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

3) Perjanjian Kerja Sarna ini dapat diakhiri sebelurn jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bennaksud mengakhiri
Perjanjian Kerja Sarna wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis
kepada pihak lainnya sekurang-kurangoya Satu (l) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALTIASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA
PIHAK paling sedikil Tiga (3) kali dalam I (Satu) tahun.

Pasal S

KtrADAAN KAHAR (FORCE MAJEARE)

(l)Apabila teiadi hal-hal yang di luar keL-uasaan kedua belai pihak ata,u force mayure,
dapat dipertimbangkan kemtmgkinan perubahan tempat dan waktr.r pelaksanaan tugas
pokerjaan dengan p€rsetujuan kedua belah pihak.

{ 2 )Yang termasuk/or.e mulcur, adalah
& Bencana Alam;
b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
c. Keadaan keamaran yang tidak mengijinkan.

(3)Segala perubahan dan/atau pembatalan Peianjian Kerja Sama ini akan diatur Bersama
kemudian oleh PARA PIflAK.

Pasal 9
ANTT KORT]PSI

PARA PIHAK berkomitrnen tidak akan melakukan tindakan/perbuatan apapun yang melanggar
ketentuan dan fieraturan pemndalg-undangan tentang Anti Korupsi dan Gratifikasi dalam setiap
kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pedanjian Kerja Sama rni.

Pasal l0
PENYELf, SAIAN PERSELISIfl AN

Apabila terjadi perbedaan pendapar atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini. PARA PIEAK
sepakat untuk menyelesaikannya secara musyarvarah untuk mencapai mufakat.
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Pasal 1l
ADIiNDTiM

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perianjian Kerja Sama ini akan diatul lebih
lanjut dalam Surat Perjanjian tanbahan (addeddun) yang merupakan bagian yang tidak
rerpisahlan dari PerjanSian Kerja Sama ini.

(2) PAR{ PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akaD berubah dar/atalr
ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIIIAK PERTAMA
maupun PIIIAK KEDUA.

Dernikian Per.janjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh para PARA.
PIEAIi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-
masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya I
(satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan selebihnya untuk PIHAK KtrDtlA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BALAI PEMASYARA(ATAN

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
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