
PER^IANJIAI{ KER.'ASAUA
ANTARA

BAIAI PEUASYARAIIA'TAIT I(ELAS II I(ARANGASEM
DENGAN

PERIfl'TPI'LAN PTRLINDIIITGAN PEREUPUAN DAN ANAK BALI

NOMOR ! UI2O.PAS.EBKA.PK.O 1.O7.o,3-977

TEI{TANG

RUUAH SIN(rcAH BAGI ANAK BERIIADAPAN DETTGAN HUKUM IABH}

Pada hari ini , Selasa Tanggal Enam, bulan Aprtl, tahun Dua rlbu dua puluh
satu bertempat di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, kami yang
bertandatan gan d ibawah ini :

1. I Kadek Dedy Wlrasan
Arlntama, S.H., U.H

2. ltl lltyoman Suparal, S.H.,
UGH.

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Karangasem, dalam hal ini bertindak 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 PIIIAI( PERTAUA.

rI fYOllAf SUPARtrI, S.H.,MGH., dalam hai
ini bertindak untuk dan atas nama Ketua
Perkumpulan Perlindungan dan Anak Bali,
yang berkedudukan di Lingkunga-n Jasri
Tengah, Kelurahan Subagan, Kecamatan/
Kabupaten Karangas.em, Frovinsi Bati
selanjutnya disebut sebagai PIHAI(
XEDUA.
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PIHAK PERIAUA dan PIEAE XTDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAI(,
bersepakat untuk melakukan ke{a sama dalam Program Rumah Singgah bagi
Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Program kegiatan termaksud
dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut :

Pard I
UAI(SI'D DA.!T TUWAI| XIR.'A SAUA

(l) Maksud dari ke{a sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk
memberikan rumah singgah atau tempat tinggal sementara bagi AIIH selama
menunggu proses peradilan selesai.

(2) Tujuan keq'a sama ini adalah untuk membantu dan memberi kesempatan
kepada ABH untuk memperoleh penguatan kepribadian agar dapat
melaksanakan kewajiban dan memenuhi persyaratan selama menunggu
proses peradilan selesai.

Paral 2
RUAI{G LIGKI'P KER.IA SAUA

Ruang lingkup Peg'anjian kerja sama ini meliputi :

a. ABH yang berada di Kabupaten Karangasem, dimana merupakan wilayah
ke{a Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUITG JAUIAB

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

a Memberikan data ABH yang ada di Kabupaten Karangasem
b. Melakukan kontrol secara periodik
c. Memastikan progr€rm yang diberikan ini be{alan sesuai dengan kesepakatan.
d. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai T\rgas Dan Tanggung Jawab :

a. Menyiapkan tempat berupa rumah singgah yang layak bagi AEIH.

b. Melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap ABH.

c. Memberikan laporan hasil bimbingan ABH kepada Bapas.
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Pasal 4
PELAKSAITAAN

(l) Pe{anjian Ke4'a sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana
Kegiatan oleh PARA PIIIAX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Pe{anjian Kerja Sama ini.

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

Palal 5
PEIBIAYAAI{

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama
dibebankan kepada masing-masing Prhak sesuai dengan tugas dan talggung
jawab masing-masing.

Pald 6
JANGXAWAKTU

(1) Peg'anjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun
terhitung s€jak tanggd penandatanganan pe{anjian ini.

(21 Pe{anjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jargka waktu dan harus
berdasarkan kesepakatan PARA PIHA.X, melalui pemberitahuan secara
tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan
sebelumnya.

Pasal 7
UOMTORING DAN TVALUASI

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

Pard 8
I(EAITAAII XAHAR (Fo.RCE ilAJEURE)

(1) Apabila te{adi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pl}:,ak atau fore
majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan
waktu pelaksanaan tugas peke4'aan dengan persetujuan kedua belah pihak.
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(21 Yang tennasuk force majeure adalah :

a. Bencana AIam ;

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

(3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan pe{anjian kerja sama ini akan
diatur bersama kemudian oleh PARA PIIIAK.

Pasd 9
AITTI I(ORI'PSI

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

(21 PARA PIEAI( berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yarrg
melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan
graffikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan
pelaksanaan pe{anjian ke{a sama ini.

Peral 10
PEIYYELESAIAIT PERSELISIHAN

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

Pasal 11
ADDENDUU

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian keg'asama ini, akan
diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pe4'anjian keq'asama ini.

2) PARA PIBAI( sepakat bahwa pedanjian kerjasama ini tidak akan berubah
dan / atau ditarik kembali bila tedadi perubahan pimpinan, baik pada
PIHAL PERIAUA maupun PIHAI( XTDUA
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Demikian perjanjian kerjasama ini disepaJ<ati dan ditandatangani bersama oleh
PARA PIIIAI(, dan dibuat dal,am rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya
bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIIIAI(
IIEDUA dan selebihnya untuk PIIIAI( PERTAilA.

PIHAI( PERTAilA
Kepala Ealal Pemaeyarakatan

Kelas II Karangasea

PAL4

\\
TAN

Arintama, S.H., M.H. lItI TIYOMAN SUPARTTI, S.H.,MGH
200312 1 003

I KEDUA

Bali
I

:o.

i€,
I

356A1

I
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