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PEEIANJIAN KERIA SAMA

ANTARA

BALAI PERMASYARAKATAN rctAS II TANIUNGPINANG

XEM€NTERIAN HUKUM OAN HAX ASASI MANUSIA BI XANTOR WILAYAH IGPULAUAN RIAU

DENGAN

SIKOI,AH TINGGIII-MU SOSIAT DAN ILMU POLITIK RATA HAJI IANJUI'IGPINANG

TEITTANG

PROGRAM PTNDAMPINGAN SOSIAI. DAI.AM PENYEI.ENGGAR,AAN PEMASYARA(ATAN

Nomor : W.32.PAS.PAS.8.OT.02-02-143

No'm.ot'. 0149 I E.Llrfi l20zl

Pada har; ini Senin tanSgal 25 bulan.lanuari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25101/2021)

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

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

Tanjungpinang berkedudukan diKota Tanjungpinang bertindakuntuk dan atas nama balai

Permasyarakatan kelas ll Tanjungpinang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAX

PERTAMA,

2. ENDRI SAI{OPAXA, S.SoS,MPM selaku (etua Sekolah Tlnggi llmu Sosial dan llmu Politik

Raja Haji Tanjungpinang, Eerkedudukan di Kota Tanjungpinang bertindak untuk dan atas

nama Sekolah ting:Bi llmu Sosial den llmu Politik Raia Heji TanjunBpinang selanjutnya

dalam naskah inidisebut PIHAI( KEDUA;

Palal 1

MAKSUD DAN TUITJAN

1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

melakenakan kerja sama dalam Program Pendampingan Sosial Dalam PenyelenSgaraan

Pemasyarakatan

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

pendidikan dalam kegiatan pemasyarakatan

?ENCAVO'SA}I

PIHAK I dan PIHAK ll selanjutnya secara bersama sama d,sebut sebagai PARA PIHAX



Pasal2

RUAI{G LINGI(UP

Ruang Lingkup Perianjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Xonsultasi Pemecahan Masalah Sosial Warga Binaan

b. Membangun Kepercayaan (Trust BrrildinS)

c. Reintegrasi sosial dalam lingkungan masyarakat

PASAT 3

TUGAS DAI TATGGUNG JAWAB

(1)P|HAKl mempunyai tu8as dan tangBungjawab :

(2) PIHAX ll rnempunyaitugas dan tanggungjawab

a. Membantu meninBkatkan sDM bagi pegawai BAPAS dan Klien BAPAS

b. Menyediakan tenaga tenaga narasumber dan fasilitator yang berkompeten

demijalannya kegiatan

c. Menyiapkan rancangaan kegaitan mulai dari tahap pelaksanaan sampai

evaluasi keSiatan

{3) PARAPIHA( mempunyau tuaas dan tanggung jawab :

a. Memfasilitasi dan menyediakan se8ala kebutuhan kegiatan pendampingan

so5ial

b. Mengkordinasikan dan menyiapkan Klien BAPAS yang menjalani proBram

pendampingan sosial

a. menyiapkan program kegiatan kerjasama;

b. melaksanakan program kedasama;

c. membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1) Perjanjian kerja sama inisecara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh

PARA PIHA( dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja

sama inij

2) Pelaksanaan perianjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

pe.aturan perundang-undangan yanS berjaku;



PASAL 5

PEMBIAYAA

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Keia Sama ini

dibebankan kepada PARA PIHA( sesuaidengan tugas dan tanggungjawab masin8-masing.

PASAI6

JA'{GXA WAKTU

1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu Satu (1) tahun terhitung sejak

tanSgal ditandatangani.

2) perjanjian kerje sama ini dapat diubah atau diperpanjang sen ai dengan kebutun

berdasarkan kesepakatan PARA PIHA(.

3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhki sebelum jancka waktu sebagaimana

dimakud dalam ayat {1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri

perianjian kerja sarna vraiib memberitahukan makud tersebut se€ara tertulis

kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya Satu (1)bulan sebelumnya.

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

palingsedikitTige (3) kali dalam 1 (Satu)tahun

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUA5I

Paela

KEAOAAI{ (AHAR (FORCE MA'EUIE/

(1) Apabila terjadi hal-halyang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau ro rce mojeure,

dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

{2} Yang termasuklorce mojeure adalah

b. Tindakan pemerintah dibidang fiskaldao moneter; atau

c. (eadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

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

kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal9

ANTI KORUPSI



PEIVYET.ESAIAX PEISEU5I!-II

Apabila teriadi pe.bedaa. pendarnl a:au t.*::-.:-:. 1rE- .-3 *:-: - ;{:.!

:D Cati li_ 
",

(r)5€8ala sesuaru yang belun diat!. Caraa .€q:-',:r (.-::.:-:
lanjul dalam su.at pe.jenjian rambat.n l;i6..c:-' i:-! -:--:ir:- :Ei - .:-i :,::r
terpirahkan dari Perianiian Kerja !.ra ini.

(?) PARAPIEAI(sepnbt bahwa Pe.ianiian Ke.ja s:-: .' : -( :<:_ =-je- ::_ :::-
ditarik keftbali bila te.jadi petusah.n.i-.I.E:. ."i:E:: ns-\< lE\ilttA _:-1-
PIHAI( XEDUA

oemiliian Perjaniaan Ke.ia Sada ini disepaG.i c:: :::_.::r_4.:_ :+-*i-: i.._ ;ii:
PlIAx,dandib0atdalam..nckap2l.t!a)ekerpl.r5.rc!i!a!E-::r-.
berlaie sebaAaiaslinya dn. mempunyai ke&uitan hu\ufr F.l si-:. sss..--3.s._*' :\\*3s-
untuk PlllAr XEot A dan selebihny. untuk PIHAX PEmAllA

PIHAX PERTAMA
BALA! PEMASYARAXATAN K€I,As II
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