
PER^'ANJIAII KER.'ASAMA
AI{TARA

BALAI PEMASYARAXATAN KELITS II KARAITGASEM
DEI{GAIT

YAYASAN DUA HATI BALI

ITOMOR :W2O.PAS.EBKA.PK.O1.O7-O3-353
ltoMOR : O4IYDIIB-PKS I ll I 2O2L

TENTANG

PROGRAM KEGIATAN ASIMILASI KER^IA SOSIAL
BAGI KLIEIT PEMASYARAXATAIT

Pada hari ini , Rabu Tanggal Sepuluh, bulan Februarl, tahun Dua rlbu dua
puluh ratu bertempat di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem,
kami yang bertandatangan dibawah ini :

1 I Kadek Dedy Wrawan
Arlntama, S.H., M.H

2. Yusuf Prlbadl

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Karangasem, dalam hal ini bertindal< untuk
dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas
II Karangasem, yang berkedudukan di
Jalan Serma Natih, Amlapura, Kecamatan
Karangasem, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali 80811 selanjutnya disebut
sebagai PII{AI( PERTA.MA.

Ketua Yayasan Dua Hati Bali, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Yayasan
Dua Hati Bali, yang berkedudukan di Jlan
raya Sesetan, Gang Udang No.3x,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Provinsi Bali untuk selanjutnya
disebut sebagai PIIIAII XEDUA.
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PIHAI( PERTA.UA dan PIHAI( KEDUA yang selanjutnya disebut Para Plhak,
bersepakat untuk melakukan ke4'a sama dalam bidang Program Kegiatan
Asimilasi Ke{a Sosial Bagi Klien Pemasyarakatan. Program kegiatan termaksud
dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut :

Paral 1

MAI(SI'D DAN TUJUAN XER.'A SAUA
(1) Maksud dari ke{a sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk

memberikan program kerja social terhadap Klien Balai Pemasyarakatan Kelas
II Karangasem khususnya Klien Pemasyarakatal yang diselenggarakan atas
dasar semangat pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tujuan keda sama ini adalah untuk membantu dan memberi kesempatan
kepada Klien Bapas untuk memperoleh penguatan kepribadian agar dapat
melaksanakan kewajiban dan memenuhi persyaratan untuk proses
pembimbingan tahap selanjutnya. Program PIHAIi PTRTAUA dan juga
kegiatan program yang dilaksanakan oleh PIHAI( NEDUA.

Pasd 2
RUAITG LIGKUP KER^'A SAMA

Ruang lingkup Pe{anjian ke4'a sama ini meliputi :

a. Melaksanakan bimbingan kepribadian dalam bentuk sosialisasi atau

penyuluhan dan asimilasi dalam bentuk kerja sosial non profit terhadap

Klien Pemasyarakatan Kelas II Karangasem.

b. MeLaksanakan Bimbingan Kepribadian berupa sosialisasi atau penyuluhan

dan keqja sosial bagi Klien Bapas Karangasem tanpa upah/gaji di Balai

Pemasyarakatan Kelas II Karangasem.

c. Memberikan pemahaman/ sosialisasi konselor kepada petugas Balai

Fe masyarakatan Kelas II Karangasem.
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Pasd 3
TUGAS DAIT TAN(rcUilG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai T\rgas Dan Tanggung Jawab :

a. Menyediakan data dan informasi mengenai data Klien yang diperlukan
oleh PIHAK KEDUA terkait bimbingan Klien.

b. Melakukan pemanggilan peserta bimbingan kepribadian.

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait bimbingan yang telah
dilaksanakan Klien.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Thgas Dan Tanggung Jawab :

a. Memberikan sosialisasi atau penyuluhan keg'a social non profrt kepada
Klien Bapas secara professional sesuai jadwal Yayasan Dua Hati.

b. Memberikan laporan hasil bimbingan Klien kepada Bapas

c. Memberikan pemahaman/ sosialisasi konselor kepada petugas Balai
Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Pacd 4
PELAKSAIYAAIT

(1) Pedaljian Kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana
Kegiatan oleh PARA PIIIAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Pedanjian Kerja Sarna ini.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paral 5
PEIEBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Peq'anjian kerja sama ini
dibebankan pada anggaran Para Pihak dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JAITGI(A WAX?U

(1) Pe{anjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun
terhitung sejak tanggal penandatanganan pe{anjian ini.

(21 Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu dan harus
berdasarkan kesepakatan PARA PIIIAtr melalui pemberitahuan secara
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tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat I (satu) bulan
sebelumnya.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian keqiasama ini dilakukan oleh
PARA PIIIAK paling sedikit setiap 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan
yang disepakati PARA PIHAX. Dalam keadaan yang berpotensi kejadian luar
biasa, PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu.

Paral E

XEADAA.II KAHAR (ttORCE MA,.TEURE)

(l) Apabila tery'adi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak ataw fore
majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan
waktu pelaksanaan tugas pekeqiaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(21 Yang termasuk force majeure adalah :

a. Bencana AIam ;

b. Keadaan pandemik penyakit menular
c. Tindakan pemerintah di bidang frskal dan moneter
d. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan

(3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan
diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAII.

Paral 9
AJ{TI KORUPAI

(1) PARA PIHAI( menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-
undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

(21 PARA PIHAI( berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang
melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan
gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan
pelaksanaan pe{anjian kerja sama ini.
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Perd 1(}
PEIYreLEAAIAIT PIRSELISIHAI|

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerjasama ini,
PARA PIHAI( sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat.

Pasel I I
ADDENDUU

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam pe{anjian ke{asama ini, akan
diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peq'anjian keg'asama ini.

(21 PARA PIHAI( sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini tidak akan berubah
dan / atau ditarik kembali bila tedadi perubahan pimpinan, baik pada
PIIIAI( PERTA.UA maupun PIIIAI( KEDUA

Demikian pe{anjian kerjasama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh
PARA PIHAI, 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 PIEAI(
I(EDUA dan selebihnya untuk PIIIAI( PERIA'HA.

. PIHAII PERTAUA

{ Xepata Balai Peaas5rarakataa Kelas II
Karangasem

I Kadek Dedy Wlravan Arlatarna, S.H., U.H.
IIIP 19841015 200312 1003

PIHAK KEDUA
Ketua Yayasan llua tt Bali

Yusuf Hbadi
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