
PERJANJIAN KER,ASAMA (MoU)
DT BIDANG PENGAWATAN, PEIANHAN DAN PENGAMANAN

ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS tIA SAMARTNDA

DENGAN
KOMANDO DISTRIK MIUTER (KODTM} KOTA SAMARTNDA

Bahwa yang bertanda tangan dibawah inr :

Nama : M. Ilham Agung Setyawan. A.Md.l.p. SIp
Jabatan : Kepala

Unit Kerja : Lapas Kelas IIA Samannda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lapas Kelas IIA Samarinda yang selanjutnya
disebut sebaqai Pihak Pertama-

Nama

Jabatan

Unit Kerja

: Kolonel lnfanteri Oni Kristiyono Goendang, SH

: Dandim 0901 Samarinda

: Kodim 0901 Samainda

Dalam hal ini be.tindak untuk dan atas nama Komandi Distrik Militer Kota
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Samarinda yang

Pada hari ini, Rabu Tanggal 10 Maret tahun 2021, kedua belah pihak telah sepakat untuk
melakukan kerjasama kegiatan sebagai berikut :

Maksud dan Tujuan Dilakukan Perjanjiarl
1. Bahwa Pihak Pertama meminta kepada pihak kedua untuk melakukan keriasama

dibidang Pengawalan, Pelatihan dan pengamanan

2. Bahwa pihak kedua menerima dan sepakat untuk melakukan kerjasama pengawalan,

Pelatihan dan Pengamanan kepada pihak pertama

Prosedur Pelaksanaan dan Pelayanan :
Pengawalan, Pelatihan dan Pengamanan akan diberikan k€pada pihak pertama denqan
ketentuan sebagai berikut :

a. Antara Pihak Pertama dan pihak Kedua telah sepakat untuk menandatangani
perjanjian kerjasama dalam program Pengawalan. pelatihan dan pengamanan.

b. Permintaan personil oleh Pihak Pertama kepada pihak Kedua untuk kegiatan
Pengawalan, Pelatihan dan pengamanan yang bersifat kegiatan terjadwal, diajukan
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

c. Untuk kegiatan pengamanan yang bersifat emergency, pihak pertama dapat
melakukan permintaan personil melalui telepon tanpa didahuluisurar permrnraan-

Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan kegiatan Pengawalan, Pelatihan dan pengamanan, akan ditentukan sesuai
denganjenis kegiatan dan kebutuhan kegiatan.

Walitu Peftil6anaan

Waktu pelakanaan kegiatan bersifat tentative, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk
melakukan koordinasi secara kontinyu demi kelancaran kedasama yang telah disepakati.
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Tangguryan Biaya

Semua biaya yang timbul dari kerjasama ini, sepenuhnya ditanggung oleh pihak pertama.

M6a Berlala|nF Xerftisama

Kerjasama ini berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan.

Penlnleeahn dan Ferselisihan

Jika terjadi sebuah kesalah pahaman selama kerjasama ini berlangsung maka kedua belah pihak
harus setuju untuk menyelesaikannya dengan cara muryawarah untuk mencapai kata mufakat

Aturan Penutup
1. Perubahan kesepakatan kerjasama yang sudah ditetapkan didalam petanjian kerjasama

ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak )€ng terkait
2. Hal-halyang timbul ketika pelaksanaan kegiatan akan dimula;, akan diatur nantidengan

persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh pihak pertama dan pihak Kedua.

Dibuat dan ditanda tangani
Di Samarinda, ..... Maret 2021


