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PT. PALAPA TEKNOLOGI INDONESIA KOPERASI UPT PEMASYARAKATAN

PERIANJIAN KERJASAMA

antara

PT. PALAPA TEKNOLOGI INDONESIA

dengan

KOPERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

LAPAS KLAS IIB ARGAMAKMUR

tentang

PENEELOLAAN TNTEGRATED WARTELSUS (I-WARTEL$US)

I,

NOMOR: PALAPA - KOP.UPT PAS I zOLg't77

DenganRahmatTuhanYangMahaEsa,padahariiniKfur,'ttanggalWCa
bulan lhac.l tahun 4oA ( +t - os - t4 ), bertempat di Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Pemasyarakatan setempat, oleh dan antara:

NANANG PURWONO SCIAKU MANAGER OPERATIONAL, dAIAM hAI iNi

bertindak untuk dan atas nama PT. PALAPA TEKNOLOGI INDONESIA,

berkedudukan di lalan Monumen Pancasila SaKi No. 60 Lubang Buaya, lakarta

Timur 13810.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebEgai PIHAK PERTAMA'

--dan*
Frgt 1 i,f * Paraf PIIiAK PERTAMA :

PEraf PIHAK IGDUA :

/
R
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II. Koperasi unit pelaksana Teknis pemasyarakatan (Lapas, Rutan dan cabang

Rutan), adalah badan hukum selaku Pengelola Integrated Warung Telekomunikasi

Khusus (I-WARTELSUS) Pada,

KEMENKuM HAM - .'.9S:e.tS:Ll

kili secara sah oleh,
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UPT PemasYarakatan:

Kanwil :

yang dalam hal ini diwa

Nama :

NIP :

Koperasl :

labatan :

Telepon :

Alamat KoPerasi :

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut

sebagai PARA PIHAK.

Kerjasama operasional pengelolaan I-WARTELSUS ini mengacu dan berpedoman serta

seblgai tindak lanjut dari dasar sebagai berikut :

1. NOTAKESEPAHAMAN
Antara : Direktorat lenderal Pemasyarakatan dgn PT. Palapa Teknologi Indonesia.

Nomor : PAS-31.HM.05.03 Th 2016 dan No. PTI-DITJENPAS/MOU/2016/IV-001'

Tanggal : 27 APril 2016.

2.

Tentang : Pembangunan, Pengembangan dan Pendampingan $efta Fengamanan
Sistem Telekomunikasi dalam rangka layanan Pemasyarakatan berbasis
Teknologi Informasi,

PERIAHJIAN KER'AsAMA
Antara : Dlrektorat Bina Keamanan dan Ketertlban Dlrektorat Jenderal

Pemasyarakatan clengan PT. Palapa Teknologi Indonesia,

Nsmor : PA52,D1,02,02,CI3-249 elan Nomor 001/ PTI - DTIENPAS / IV 124fi,

Tanggal : 05 September 2012

Tentang Peningkatan Teknologi Telekomunikasi dan Informasi Integrated
Wartelsus (I-WARTELSUS) Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan di Seluruh Indonesia,

Maka PARA PIHAK sepakat untuk menindak lanjuti dan menuangkan dalam suatu ikatan
kerjasama operasional pengelolaan I-WARTELSUS (Voice Call) pada Unit
PelaksanaanTeknis Pemasyarakatan setempat sebagai berikut :

PaTaf PIHAK PERTAMA :

PaTaf PIHAK KEDUA:
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Pasal 1

SKEMA KERJASAMA

I. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menyediakan I

a, Jaringan infrastrukturI-WARTELSUS,

b, Menyediakan material perangkat I-WARTELSUS.

segala hal yang tlmbul berkaltan dengan penyediaan tersebut menjadi tanggung

Jawab PIHAK PERTAMA,

2. PIl.lAK KEDUA bertanggung iEwab menyediakan :

a, Tempat/ruang/lokasi I-WARTELSUS.

c. Menyediakan power supply aliran listrik.

d. Memastikan ketersediaan Jaringan Internet sebelum dilakukan Instalasi I-
WARTELSUS oleh PIHAK PERTAMA.

Segala hal yang timbul berkaitan dengan penyediaan tersebut menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA menyelenggarakan Pengelolaan I-WARTELSUS secara terpusat
bekerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagai operator pengelola unit/lokasi I-
WARTELSUS di UPT Pemasyarukatan setempat.

4. PIHAK KEDUA sebagai operator pengelola unit/lokasi menunjuk petugas

operasional sebagai pelaksana penjualan/pengisian pulsa ke warga binaan

pemasyarakatan dan administrasi keuangan serta dukungan lainnya demi

kelangsungan operasional I-WARTELSUS pada unit/lokasi UPT Pemasyarakatan

setempat.

5. PIHAK PERTAMA beftanggung jawab atas kelangsungan perangkat I-WARTELSUS

yang terpasang be6alan optimal atas dasar pengecekan secara terpusat dan atau

laporan dari PIHAK KEDUA, apabila terjadi kerusakan menyangkut sistem dan

perangkat I-WARTELSUS maka PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA

melalui telephone yang sudah di sepakati dan PIHAK PERTAMA menindak lanjuti
pengaduan tersebut.

6. PARA PIHAK secara bersama membagikan ID card/Smart Card I-WARTELSUS herisi

nomor PIN yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA kepada warga binaan
pemasyarakatan secara gratis.

7. PIHAK PERTAMA melakukan sosialisasi meliputi penjelasan, pemaparan,

training/pelatihan dan segala tata cara pengoperasian sefta standart operasional
prosedur (SOP) yang berkaitan dengan pengelolaan I-WARTELSUS kepada petugas

operasional yang di tunjuk oleh PIHAK KEDUA.

8. Fungsi pemantauan, analisa dan pengawasan kerjasama ini dilakukan oleh kepala

UPT Pemasyarakatan dan kepala divisi pemasyarakatan wilayah ini sedangkan

tugas PIHAK pERTAM,A hanya terbatas melakukan pemasngan sarana,

Bengelolaan pulsa dan maintenance perangkat I-WARTELSUS.
' rrgu: rrr PaTEf FIHAK PEFTAMA :

Pafat PIHAIT KEDUA I
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Pasal 2

PEMESANAN PULSA I.WARTELSUS

PIHAK KEDUA sebagal operator pengelola unlt/lokasl I-WARTELSUS pada UPT

Pemasyarakatan setempat beftugas melayanl pengisian pulsa pada nomor kaftu

ID/smart card sesuai permintaan warga binaan pemasyarakatan.

Besaran pecahan nominal pulsa voucher/elektrik pulsa I-wARTELSUS terdiri dari :

a. V 5.000

b. v 10.000

c. v 20,CI00

d. v 25,000

e. v 50.000

f. v 100.000

PIHAK KEDUA melakukan pemesanan/pembelian pulsa sesuai dengan jumlah

nominal yang di butuhkan kepada PIHAK PERTAMA secara tunai dan atau transfer

melalui :

BanK : BCA

Account : 6871333383

Atas Nama : PT. Palapa Teknologi Indonesia

Cabang : Plaza Pondok Gede - Bekasi.

Setelah dilakukan transfer ke rekening tersebut diatas, bukti transfer di kirim

melalui email/faks/posVpetugas yang di tunjuk ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan

alamat dalam pasal 7 perjanjian ini untuk dikirim Bulsa voucher/eleKrik I-
WARTELSUS sesualJumlah dan nominal yang dl pesan.

Pasal 3

SHARING KOPERASI UPT

PIHAK KEDUA mendapat hak Discount Pulsa dalam pengelolaan penyelenggaraan I-
WARTELSUS sebesar !t3.?ia/o dari discount top up setiap pemesanan pulsa yang

didapatkan secara langsung dalam setiap transaksinya sebagai sharing/bagi hasil,

PaTaf PIHAK PERTATqA :

PaTaf PITIAK KEDUA :

3

4
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Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. HaK PIHAK PERTAMA

1. Mendapatkan citra dan performansi yang baik tentang kegiatan program

kerjasama ini.

?. Menerima dana pemesanan/pembelian pulsa voucher/elektrik I-
WARTELSUS setelah dikurangi hak sharinglbagi hasil PIHAK KEDUA pada

setiap transaksinya.

3. Mendapatkan jaminan konsistensi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Kewaj|ban PIHAK PERTAMA

I- Menyedlakan dan melakukan pemasangan/lnstalasl Ferangkat I-
WARTELSUS sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1, sesuai spesifikasi dan

kebutuhan Jumlahnya,

2, Melakukan pemellharaan/malntenance blla tefiadl kerusakan dengan cara

melakukan pengecekan terhadap perangkat I-WARTELSUS secara berkala

pada waktu-waktu teftentu dan atau dari laporan petugas.

3. Melakukan pemhlnaan manajemen sumber daya manusia dan

pelatihan/training berkaitan dengan pengoperasian dan pengelolaan I-
WARTELSUS kepada petugas yang di tunjuk ol€h PIHAK KEDUA s€suai

dengan buku panduan dan standart operasional prosedur, termasuk

memberikan panduan terhadap penempatan stiker dan post material

promo lainnya sesuai dengan petunjuk pelaksana kepala divisi

pemasyara katan setempat.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. HaK PIHAK KEDUA

1. Berhak memperoleh hak 33.3olo dari Top Up setiap Pemesanan Pulsa

sebagai sharing/bagi hasil,

2. Berhak melakukan pengajuan penambahan perangkat I-WARTELSUS untuk
meningkatkan pelayanan I-WARTELSUS jika di butuhkan tanpa dikenakan

biaya,

3. Berhak mendapatkan pembinaan manajemen sumber daya manusia dan

pelatihan/training berkaitan dengan pengoperasian dan Pengelolaan I-
WARTELSUS.

4. Berhak mendapat fasilitas pemeliharaanlmaintenance berkaitan dengan
perangkat I-WARTELSUS dari PIHAK PERTAMA.

b

2
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Pamf PIHAK KEDUA :
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b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menyediakan tempat/ruang/lokasi yang memadai untuk penempatan
perangkat dan pengelolaan penyelenggaraan I- WARTELSUS sebagaimana
dimaksud pasal 1 Ayat 2.

2. Menyediakan petugas operasional untuk layanan pembelian dan penjualan
pulsa voucher/elektrik I-WARTELSUS,

3. Membagikan kartu perdana/ID card/smaft card I_WARTELSUS kepada
seluruh warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan arahan dan standart
operasinal prosedur yang ada guna keperluan data dan analisa.

4. Membantu melakukan pengamanan pada kegiatan pemasangan dan
pengoperasian perangkat I-WARTELSUS agar selalu berfungsi dengan baik.

5. Menjamin terlaksananya seluruh isi Perjanjian ini secara konsisten dan
berkelanjutan dan tidak akan melakukan penyalahgunaan pengelolaan
penyelenggaraan I-wARTELsus yang bertentangan dengan ketentuan
dalam perjanjlan ini dan aturan hukum yang berlaku termasuk melakukan
pengawasan atas penggunaan I-WARTELSUS secara benar dan tidak
disalah gunakan oleh warga binaan pemasyarakatan/oknum.

6' Membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dari pihak manapun
apabila ternyata di kemudian hari terdapat tuntutan dan/atau gugatan
sehubungan dengan penyalahgunaan penyelenggaraan I-WARTELSUS

sebagaimana dimaksud ayat 2 butir b point 5 pasal ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Jangka waktu kerJasama ini berlaku terhitung seJak tanggal penandatangan selama 5
(lima) tahun dan dapat otomatis diperparrjang selama UpT pemasyarakatan melekukan
penyediaan layanan fasilitas kebutuhan sarana telekomunikasi legal I-WARTELSUS
sebagai solusi hak berkomunikasi bagi warga binaan pemasyarakatan,

Pasal 6
KEPEMILIKAN ASSET

Bahwa selama masa pelaksanaan perjanjian ini, segala asset PIHAK pERTAMA yang

telah terpasang di UPT pemasyarakatan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

dengan status PINJAM PAKAI.

1
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2. Bahwa pada saat rentang waktu 5 (lima) tahun asset PIHAK PERTAMA yang berupa

material perangkat I-WARTELSUS yang telah terpasang di UPT Pemasyarakatan

akan di hibahkan kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya status kepemilikan asset

tersebut dalam kelanjutan kerjasama ini menjadi milik dan tanggung jawab PIHAK

KEDUA.

3. Sesuai dengan maksud ayat 2 pasal ini material perangkat I-WARTELSUS adalah

semua perangkat yang telah terpasang di UPT Pemasyarakatan dan terdaftar pada

surat Perintah Kerja yang diserah terimakan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

pada saat pemasangan dan atau penambahan perangkat I-WARTELSuS meliputi :

Pesawat Telephone lengkap, switch/hub, analog telephone adaptor (ATA), kabel

LAN, hox panel, alat listrik, router,
/t. Bahwa kerugian yang dltimbulkan karena akibat Force Majeure, maka segala

kerugian dan kerusakan yang berakibat berkurangnya nllai asset tidak dapat
diperhitungkan dan dibebankan kepada pihak manapun,

Pasa! 7

KORESPONDENSI

1. setiap pemberitahuan, Pembelian pulsa voucher/elektrik, pelaporan gangguan,

komunikasi lainnya kepada PIHAK PERTAMA dialamatkan kepada :

PT. PATAPA TEKNOLOGI INDONESIA.

Office Phone : AZL - 87785666.

Direct Phone I 021 - 081284319166.

Faksimili : 021 -87785655.
E-mail : email@palapateknologi,com

palapateknologi @gmail, com

Alamat : Cyber Building 6th Floor.

JL Kuningan Barat No, 0g lakarta selatan 127Lo.
Workshop : Jalan Monurnen pancasila Sakti No. 60 Lubang Buaya,

Jaka*a Timur 13810,

Apabila terjacli perubahan data alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini
maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada

PIHAK KEDUA,

FETsf PIHAK FEfffAItIA :

PaTaf PIHAK KEDIJA :

2
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Pasal 8
PENUTUP

Perjaniian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas
keftas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh para pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

NANANG PURWONO.

Manager Umum

fl
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Paraf PIHAK pERTAMA :

PaTaf PIHAK KEDUA :

I
&
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