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NOTA KESEPAKATAN KERJA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SAUMLAKI DENGAN

KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : Bt 2?a ,VltrHUK.A.ti2A21 -

TENTANG

KERJA$AIAA PENINGKATAilI KEAIIIIANAN, KETERTIBAN DAN BANTUAN
PENGAMANAN DI LAPAS KELAS III SAUMLAKI

Fada hari ini rabu tang gal 7 bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di
::*-,ari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

DAVID LEKAToMpEssy, s.tp,. seraku KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS il SAUMLAK|, berkedudukan di Jatan s.
Luturyali-Ukurlarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

:' AKBP ROMI AGUSRIANSYAH, S.l.K. selaku KEPALA KEpOLtStAN RESOR
KEPULAUAN TANIMBAR, berkedudukan di Jalan. lr. Soekarno Saumlaki, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

: *AK' PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama disebut PARAPIHAK": .: - :a-,;iu menerangkan hal_hal sebagai berikut :

i J:-""'a PIHAK PERTAMA merupakan lnstitusi Pemerintahan yang tugasnya*: a-;'sanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan

';*; Terupakan Unit Pelaksa Teknis di bawa Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan*a- Asasi Manusia Maluku;



b' Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Alat Negara yang berperan dalarn Memilihara
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Penegakan Hukum, serta
memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpelihara Keamanan dalam Negeri;

e Bahwa perkembangan tindak pidana dan angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan
Tanimbar menunjukan Kecendrungan yang terus meningkat, disisi lain diperlukan
koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum dalam hal ini PARA PIHAK
agar lebih maksimal dalam hal upaya peningkatan keamanan dan ketertiban.

smgan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1- undang-undang Nomor 1 Tahun 1g46 tentang Hukum pidana;

L Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana;

e undang-undang Nomor 12 tahun 1gg5 tentang pemasyarakatan;

*- undang-undang Nomor 3g tahun lggg tentang Hak Asasi Manusia;
*" Undang-undang Nomor 2 tahun }aoztentang Kepolisian Negara Republik lndonesia;
8' Peratur:an Pemerintah Nomor 68 tahun 2008 tentang Tata Cara pelaksanaan

Hubungandan Kerjasama Kepolisian Negara Republik lndonesia;
7' Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 31 Tahun lggg tentang pembinaan

dan Pembibingan Warga Binaan pemasyarakataan.

s' Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor 6 tahun
2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;g' Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor s3tahun
2015 tentang Peraturan Pengamanan Lembaga pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan Negara;

to" Keputusan Direkfur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.pR.0g.03 Tahun 2001
tentang Prosedur Tetap pelaksanaan Tugas pemasyarakatan;

tt" Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor pAS-416.pK.01.04.01
tahun201 Stentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban;

te Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor pAS-45g.pK.01.04.01
tentang standar penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban;

1*- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor pAS-3g7.pK.01.04.02
tentang Standar pemiliharaan Sarana Keamanan ;

t4- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor 12 Tahun zalH
Tentang Panduan Penyusunan Keda Sama Kepolisian Negara Republik lndonesia;
dan



"a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repunlik lndonesia Nomor 1 tahun 2009

tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

3*rcjasarkan hal-hal di atas. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalarn

*laya meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini PARA PIHAK
:;ar lebih maksimal dalam hal upaya peningkatan keamanan dan ketertiban terkhusus

:,:3rlg Pengamanan melalui perjanjian kerjasama ini, dengan menyatakan beberapa hal

-.eoagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

melakukan kerjasama dan koordinasi dalam hal peningkatan keamanan, ketertiban

dan Bantuan Pengamanan.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya hubungan kemitraan

kelembagaandalam kerjasama dan sinergitas antara PARA plHAK.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- *ang lingkup perlanjian kerjasama ini meliputi :

' Penyelidikan dan Penyidikan.

I Pengamanan, dan operasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban
j Kej adian gangguan keamanan dan ketertiban luar biasa.
r Perbantuan tenaga pengawalan narapidana.

: Perbantuan kelengkapan alat dan/atau administrasi keamanan;
! Pertukaran informasi dan/atau data.* 

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia.



BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Penyelidikan dan Penyidikan

Paeal 3

laiam rangka mendukung penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana,
PARA

{'!}

PIHAK:

Dalam Hal Operasi/Khusus, dilakukan Koordinasi secara langsung Kalapas dengan
l(apolres;

Mendukung proses peminjaman narapidana dan tahanan yang dilakukan guna
kegiatan pemeriksaan dengan surat dinas tertulis, sesuai prosedur dan peraturan
perundangan yang berlaku;

Memberikan masukan berupa informasi, data, pendapat dan saran yang dilakukan
oleh penyidik polri dan petugas pemasyarakatan dalam proses penangan terhadap
tindak pidana;

Saling mendukung dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku
tindak pidana umum dan khusus yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan.

Bagian Kedua

Pengamanan, dan operasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban

Pasal 4

PARA PIHAK melakukan pengamanan dan koordinasi dalam rangka mencegah
timbulnya ganguan kemanan dan ketertiban daridalam dan luar lapas;
Kalapas dapat memintakan kekuatan pengamanan dalam situasi luar biasa dalam
rangkah mencegah timbulnya ganguan kemanan dan ketertiban dari dalam dan luar
lapas atau pada tempat tempat tertentu daram ringkungan rapas;
Kegiatan operasi pencegahan gangguan keamanan dapat dilaksanakan dengan cara
saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penggeledahan bersama oleh
PARA PIHAK;

Kegiatan operasi pencegahan yang diarahkan untuk mendeteksi, mengungkap dan
nremberantas kejahatan terorganisir serta gangguan keamanan harus selalu
dikordinasikan oleh PARA pIHAK;



: PARA PIHAK saling berkordinasi dalam Kegiatan pemantauan kondisi teknis
pengawasan CCTV terhadap kegiatan narapidana mapun di dalam dan luar bangunan
terhadap pencegahan ganguan kamtibmas.

Bagian Ketiga

Kejadian gangguan keamanan dan kEtertiban luar biasa

Pasal S

laam hal terjadi gangguan kemanan yang luar biasa di dalam dan di luar lapas, PARA: -'AK melakukan pengamanan dan koordinasi mengambil tindakan dan langkah-langkah
.:-g tepat sesuai tugas pokok dan fungsi:
' Apabila terjadi kerusuhan (chaos), kebakaran dan gangguan bencana alam di lapas

atau sebaliknya PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi dalam hal evakuasi
danlatau mobilisasi serta menyediakan tempat penitipan tahananlnarapidana
sementara sesuai dengan daya tampung atau kapasitas yang ada;

- Apabila terjadi gangguan keamanan yang memungkinkan danlatau menimbulkan
<orban jiwa hendaknya PARA PIHAK selaiu berkoordinasi dengan institusi ter.kait
:ajam hal pengobatan dan evakuasi korban.

Bagian Ke Empat

Perbantuan Tenaga pengawalan Narapidana

Pasal 6

Kcordinasi PARA PIHAK dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang
nerkaitan dengan pengamanan dan pengawaran narapidana;
Fengawalan narapidana yang akan dimutasi ke daerah lain dapat berkoordinasi
:enganpihak kepolisian setempat dan aparat terkait;
x'eg;atan pengamanan dan perbantuan pengawalan terhadap narapidana dilakukan
:eiEan surat dinas tertulis yang disampaikan oleh pIHAK PERTAI\IA kepada pIHAK
{i}riA sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berraku;
*:scialan pengamanan dan perbantuan pengawalan oleh PIHAK KEDUA terhadap-i'3nioana dilakukan dengan Surat perintah.

{r}

F}

{3}

{*}



Bagian Kelima

Perha ntuan Kelengkapan Alat DanlAtau Ad m inistrasi Kea manan

Pasal 7

'li PARA PIHAK saling mendukung dalam hal bantuan kelengkapan sarana alat dan
/atau administrasi keamanan;

2; Dalam hal perbantuan alat inventaris keamanan hendaknya mengacu kepada
prosedur dan berita acara antara masing * masing plHAK.

Bagian Ke Enam

Pertukaran informasi dan/atau data

Pasal 8

tr) PARA PIHAK saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal
adanya ketertiban antara tugas dan wewenang PARA PIHAK dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pindana umum dan khusus {pungli, Koropsi dan Narkoba);

ft) PARA PIHAK saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal
adanya ketertiban antara tugas dan wewenang PARA PIHAK dalam upaya
mengurangi angka kriminalitas yang terjadi;

{3} Permintaan dan Pemberian informasi danlatau data yang dimaksud dapat dilakukan
secara:

a. Elektronik;

b. Non Etektronik; dan

c. Lisan dan/atau tertulis.

{4} lnformasi dan/atau data ditentukan sifat kerahasiannya oleh pARA pIHAK:

a' PARA PIHAK dapat menolak untuk memberikan informasi dan/atau data
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b' PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan
informasi dan/atau data yang diterima;

c' lnbrmasi dan/atau data yang diterima tidak diperkenankan untuk memberikan,
meneruskan dan mengukapkan kepada pihak lain; dan

d' Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi danlatau data dilakukan
dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku dimasing-
masing PlHAKdan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Ketuiuh

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia

Pasal g

: i PARA PIHAK saling memberikan bantuan sebagai narasumber atau tenaga ahli dan
keahlian dalam pelaksanaan kegiataan yang dilakukan secara bersama-sama atau
masing-masing;

{2} PARA PIHAK melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan secara bersama-sama
atau masing-masing.

BAB IV

KERAHASIAAN

Pasal 10

{*} PARA PIHAK sepakat untuk meniaga kerahasiaan terkait kegiataan operasi
pengamanan yang dipandang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam
[APAS;

{3} PARA PIHAK dapat menentukan informasi danlatau data yang bersifat rahasia dalam
pelaksanaan perjanjian kerja sama;

t3) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan
informasi dan/atau data yang diterima;

{*} PARA PIHAK menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyimpan,
mengelola, dan mengkompulir data;

t5) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan
maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan,
rneneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 1{

::ii 3 ciaya yang timbul daiam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan:1:; :'ggaran belanja masing masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan
* ;5 ^ 

" ; ;ri(ungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan
, 
" : 

-: _: ^ *er-aturan perundang-undangan"



BAB VI

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Addendum

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau terjadinya perubahan
dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh pARA pIHAK dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama
persetujuan PARA ptHAK.

ini dapat dilakukan atas dasar

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

-,*abila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan
*;esepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk
-,rakat.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 14

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani;

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahutu dilakukan koordinasi
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan
Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sarah satu prHAK yang bermaksud
mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara
tertulis kepada pIHAK lain.



BAB VII

PENUTUP

Pasal 15
-'isepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan tahun,::;e3aimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua)asli, masing---:s ^g bermetrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang samaseterah ditandatangani: :- PAR.{ plHAK.

- t* <ran Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, dapat: i:'lun€kan sebagaimana mestinya dan dilakukan oreh PARA ptHAK dengan penuh':, - ;; Jngjawab.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

LEMBAGA KEPALA KEPOLISIAN RESORKELAS I TANIMBAR

TING
BESAR POLISI
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