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TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh

Salu (22/02/2021), bertempat di Kantor Kodim 1506 Namlea, yang bertandatangan di bawah

lnt :

1. ILHAM , selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas lll Namlea, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas lll Namlea,

berkedudukan di Jalan Propinsi, Namlea,Waimiting,Maluku, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA;

2. AGUS GUWANDI,S.A.P.,M.Tr (Han), selaku Komandan Kodim 1506 Namlea, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Kodim 1506 Namlea, berkedudukan di jalan

Nametek, Namlea Kabupaten Buru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAI( PERTAMA dan PIHAK (EDUA yang selanjutnya di sebut PARA PIHAK, terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unsur Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku, yang mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan;

b. Bahwa PIHAI( KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam menegakan

kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik

lndonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

lndonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;



c. Bahwa PARA PIHAX perlu bersinergi melalui Perjanjian Kerja Sama sebagai panduan

dalam mengimplementasikan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik,

khususnya dalam kerjasama penyelenggaraan tuBas dan fungsi pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAX sepakat untuk melaksanakan kerja sama

dalam rangka penyelerggraan tugas dan fungsi pemasyarakatan, melalui Perjanjian Kerja

Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

8AB I

MAIGUD DAN TUJUAH

Pasal 1

(1) Makud Dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam

bekerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi

PARA PIHAK

BAB II

RUAI{G UITGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pelatihan;

b. Pengamanan;

c. Pertukaran informasi;

BAB III

PEIAI(SANAAN

Bagian Pertama

Pelatihan

Pasal 3

(1) PARA PIHAJ( melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia yang di lakukan secara bersama-sama atau masing-masing;

(2) PARA PIHAI( saling memberikan bantuan sebagai narasumber/tenaga ahli dalam

pelakanaan kegiatan secara bersama-sama atau masing-masing;

(3) PARA PIHAK melakukan studi banding dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia masing-masing pihak;



Bagian Xedua

Pengamanan

Pasal 4

PARA PIHAI( bekerjasama dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di

Lembaga pemasprakatan Kelas lll Namlea, pengadaan pos polisi dan titik sambang

pengawalan, pemindahan, pengamanan narapidana resiko tinggi, i.iin senjata api,

kewenangan dan mekanisme kerja polisi khusus pemasyarakatan, penggeledahan,

perlindungan terhadap petugas serta monitoring dan evaluasi sistem pengamanan.

Batian Xetiga

Pertukaran lnformasi

Pasal 5

(1) PARA PIHAI( bertukar informasi dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan

penyelenggaraan tugas dan ftingsi pemsyarakatan ;

(2) PARA PIHAX bertanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi dan atau data yang

diterima ;

BA8 !V

Sosialisasi

Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini di sosialisasikan oleh PARA PIHAI( pada Satuan Kerja (Satker)

masing-masing ;

(2) Sosialisasi sebagaimana di maksud pada ayat {1), di lakukan sendiri-sendiri dan/atau

bersama-sama oleh PARA PIHAK.

BAB V

PEI{AI{GGUI{G 
'AWAB

Pasal 7

Penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. PIHAK PERTAMA: (epala Lembaga pemasyarakatan Kelas lll Namlea

b. PIHAK KEDUA : Komandan Kodim 1506 Namlea



BAB VI

MONITORII{G DAN EVATUASI

Pasal 8

{1) PARA PIHAN sepakat melakukan monitoring dan erraluasi atas pelaksanaan Perjanjian

Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

(2) Melakanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan

berdasarkan kesepakatan PARA PtHAf ;

utBv[
PEMBIAYAAN

Pasa! 9

Biaya Vang timbul dalam pelaksanaan Perjaniian Kerja Sama ini menjadi tanggung lawab

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

Bagian Kedua

Jangka Walcu

Pasal 11

(U Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari

mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini di tandatangani dan dapat di perpanjang atau

di akhiri dengan persetujuan PARA PIHAX;

{2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat {1), mana pihak

tersebut wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya selambat-

lambatnya 3 {tiga} bulan sebelumnya;

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak

mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus di selesaikan

terlebih dahulu sebagi akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjaniian Kerja Sama

tnt.

BAB VIII

XETEIITUAI{ LAIN

Bagian fesatu

Perbedaan Dalam Penafsiran

Pasal 1O

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjaniian Kerja Sama

ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAX.



BAB IX

PEl{UTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini di buat dan di tandatangani PARA PIHAX pada hari, tanggal,

tahun dan tempat sebagaimana di sebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam

rangkap 2 (dua) asli. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini di buat dengan semangat kerja

sama, untuk di patuhi dan di laksanakan oleh PARII PIHAI(

KEDUA PIHAI( PERTAMA

(Han)
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