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PIHAK I dan PIHAK ll selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai PARA PIHA(.

Pasal 1

Pada hari ini Senin tanggal 15 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15/02/2021)

bertempat di Kota Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGENG SUKARJA, SH, M.Humselaku Kepala Balai Permasyarakatan kelas ll

Tanjungpinang berkedudukan di (ota Tanjungpinang bertindak untuk dan atas nama

balaiPermasyarakatan kelas ll Tanjungpinang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK

PTRTAMA;

2. jUHLI EDI SIMANJUNTAK, SE, MM, Ak, CA, g(P, CFra selaku penmimpin Petra Tiana

Ministry, Berkedudukan di Kota Tanjungpinang bertindak untuk dan atas nama Petra

Tiana Ministry, selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK KEDUA;

1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PA;IA PlHAKuntuk

melaksanakan kerja sama dalam Program Pendampingan Sosial Dalam Penyelenggaraan

Pemasyarakatan

PET{GAYO}IAI{

MAKSUD DAN TU.IUAN



2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar dapat meningkatkan peran lembaga

pendidikan dalam kegiatan pemasyarakatan

a. menyiapkan program kegiatan kerjasama;

b. melak5anakan program kerjasama;

c. membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

PASAI.4

PELAKSANAAN

1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan

olehPARA PIHAX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja

sama ini;

2) Pelakanaan perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentrran
petaturan perundang-undangan yang berlaku

pasal 2

RUANG I-INGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pelayanan lbadah

b. Kunjungan Sosial

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

{1) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Memfasilitasi dan menyediakan segala kebutuhan kegiatan pendampingan

sosial

b. Mengko.dinasikan dan menyiapkan Klien BAPAS yang menjalani program

pendampingan sosial

(2) PIHA( ll mempunyaitugas dan tanggungjawab:

a. Memberikan pelayanan lbadah Rohanibagi Klien BAPASyang beragama

Kristen

b. Menyediakan tenaga tenaga narasumber yang berkompeten demi jalannya

kegiatanlbadah (erohanian Kristen

c. Menyiapkan rancangan kegiatan mulai dari tahap pelaksanaan sampai

evaluasikegiatan lbadah dan kunjungan sosial

(3) PARA PIHA( mempunyaitugas dan tanggungiawab :



PASAL 5

PIMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Pe.janjian Kerja Sama inr

dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai denran tu8as dan tanssunB jdwdb nrdsins-masrnB

PASAL 6

IANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerla Sama ini berlaku unt!kjangka waktu Satu (1)tahun terhitung sejak

tanggal ditandatangani.

2) perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutun

berdasarkan kesepakatan PARA PIHA(.

3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu s€bagaimana

dimaksud dalarn ayat 11) dengan ketentuan prhak yang bermaksud mengakhifl

perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

kepada pihak lainnya sekurang kurangnya satu (1) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING OAN €VALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK

paling sedikitTiga {3) kali dalam 1 (satu)tahun

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila terjadi hal halyang di luarkekuasaan kedua belah pihakataufarce moleure,

dapat dlpertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk/orce nojeure adalah :

a. Bencana Alam;

b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama

kern udian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9



AI{II (ORUPSI

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila teriadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA

PIHAK sepakat menyeleiarian recara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjaniian kerla sama ini, akan diatur lebrh

lanjut dalam surat perjanjian tambahan fAdderdrml yang merupakan bagian yang tidak

terpisahhdn odr perldnl,an \erld sdmd rnr.

(2) pARA PlHAKsepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau

ditarik kembali bila terjadi perirbahan pimpinan. baik pada PIHAK PTRTAMA maupun

PIHAK KEDUA

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA

PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 idua)eksemplar semuanya bermaterai cukup masing masing

berlaku sebagai asiinya dan mempunyai kekuatan hokum yang sama, selaniutnya {satu) eksemplar

untuk PIHAK (EDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA

(1) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar

peraturan perundang undangan tentang anti korupsi dan gratiflkasi dalam setiap

kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama inr

PIHAK PERTAMA

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN (ELAS I'
PIHAK KEDUA
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