
PERJANJIAN KERJASATA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO

DENGAN
KOTIANDO DISTRTK ]SILITER 1403 SAWERIGADING

Nomor : W.23.PAS6.PK.0t.0'1.05471
Nomor :

TENTANG
KERJASAXA DI B]DANG PENGAWAIAN, PEI-ATIHAN,

PENGAHANAN DAN PERTUKARAN INFORIASI

Pada hari ini, Senin, 08 Maret 2021 bedempat di Palopo, yang bertanda tangan
dibawah ini :

1 Nama

Jabatan

Alamat

Nama

Jabatan

Alamat

: Drs. lndra Sofyan, t.S.,t.A.P
: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Palopo

: Jalan Dr. Ratulangi Km. 08 Kota Palopo

: Letkol INF Gunawan S.lP

: Komandan KODIM 1403 Sawerigading

: Amasangan, Wara, Kota Palopo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA
Palopo, selanjutnya dalam perianjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAIIA;
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Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 1403
Sawerigading, selanjutnya dalam pefanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;
PTHAK PERTATA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama yang selaniutnya disebut
PARA PIHAK, Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, dengan ini kedua belah
pihak sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam pasal-pasal berikut:

PASAL.I
iIAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PIHAK
PERTAUA dan PIHAK KEDUA dalam rangka sinergitas pengingkatan keamanan.

2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk lerlaksananya kerjasama yang
menunjang tugas dan fungsi PIHAK PERTAilA dan PIHAK KEOUA serta
mengoptimalkan potensi kedua belah pihak dengan tetap berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan.



PASAL 2

RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup pefianjian keriasama ini meliputi :

1. Pengamanan berupa sambang patroli yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada

PIHAK PERTAMA;
2. Penggeledahan/sidak bersama jika diperlukan;
3. Pertukaran informasi antara kedua belah pihak dalam menjalin sinergitas;

4. Peningkatan peran serta PIHAK KEDUA dalam upaya meniaga keamanan dan

ketertiban;
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak

6. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN
HAK:

1. PIHAK PERTATA berhak memperoleh bantuan keamanan dari PIHAK KEDUA
sesuai kesepakatan bersama;

2. PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasidari PIHAK PERTAilA secara jelas;

3. Bantuan pengamanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PERTATA merupakan tanggung jawab bersama kedua belah pihak.

KEWAJIBAN:
1. PIHAK PERTATA wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK

KEDUA;
2. PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan pengamanan kepada PIHAK

PERTATIA.

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA

PIHAK;
2. PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna

mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perianjian ini;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tekhnis dari kerjasama ini akan

dituangkan dalam komitmen tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari

PARA PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU
1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (Satu) tahun sejak ditandatanganinya

Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA

PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasalinidengan ketentuan pihakyang ingin

mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal

berakhir Perjanjian Kerjasama ini
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PASAL 6
PEilIBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan

kepada anggaran instansi PARA PIHAK yang diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan

dimaksud dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hariterdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini,

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah

PASAL 8

LA!N.LAIN
Setiap perubahan dan ha!-hal lain yang belum diatur dalam Perianjian Kerjasama ini akan

diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu

adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

Kerjasama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup

ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-

masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab.

Demikian perjanjian inidiketahuioleh PIHAK PERTATA dan PIHAK KEDUA.

PERTATA
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