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PERJANJIAN RJA SAMA
AIYTARA

RT'MAH TAHAI{AN I{EGARA KELAS IIB MUIYTOK

DENGAN

KEPoLrsraN REsoR t*o* BARAT

TENTAI1G

BA.IITUAN PENUCGKATAI KEAlr4AIrAIr DAII KETERTIBAI{,
pErycEcArrArv DAN PEMBERAJ{TASAI{ P4TYAL/UIGUI{AAJ{ DA.!t PEREDARATT
(iErl\P ITARKOTTKA DA.!t PRTKURSOR I{ARIIOTIXA, SERTA PENAJYGAITAIT

orzERsTArlnrc

IIOMOR : trI.7-PAS.PAS.5-HH.O5.O5-1068

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh

Satu (O4-O3-2O211 bertempat di Muntok, kami yang bertanda tangan dibawah

ln1:

I ABDUL RASYID
MELIALII,
A.Md.IP., S.H.,
M.H.

II. AKBP
FEDRIANSAH,
S.I.K

Kepala Rutan Kelas IIB Muntok bertindak untuk
dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Muntok, berkedudukan sebagai Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM
Kepulauan
Bangka B t, un

Belitung di Kabupaten
tuk selanjutnya disebut

PIHAN PERTATUA.

Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat bertindak
untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Resor
Bangka Barat yang berkedudukan dan
berkantor di Muntok, Kabupaten Bangka Barat
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAX PERTAMA dan PIHAK KED A yang selanjutnya secara bersama-

sama disebut PARA PIHAK dengal ini m atakan sepakat dalam melakukan

ke{a sama dalam peningkatan bantuan

dan pemberantasan penyalahgunaan

dan ketertiban, pencegahan

peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika (P4GN) serta

ketentuan sebagai berikut:

an masalah ouerstaging dengan

l1
MAXSUD TUJUAN

1 Maksud dilaksanakannya keq' sama ini adalah untuk saling

melaksanakan keg'a sama bidang bantuan peningkatan

pengamanan dan ketertiban, pencegahan dan pemberantasan

gelap narkotika dan prekursorpenyalahgunaan dan

narkotika (P4GN), serta penan

PIHAK PERTA.MA,

masalah ouerstaging di lingkungan

2. Y ang dimaksud Ouerstaging di adalah kondisi dimana tahanan

menjalani masa penahanan leb

dilakukan penahanan dari pih

lama karena sudah tidak ada dasar

penahan (habis masa penahanan)

atau bisa dikatakan status huk yang tidak jelas.

3. Tujuan dari Pe{anjian Ke{a

a) MeningkatJ<an semangat

Pemasyarakatan yang

penyimpangan lainnya;

ini adalah:

membangun integritas menjadikan

Be sih dad Pungutan Liar, serta

b) Meningkatkan koordinasi

PIHAT( PERTAMA;

c) Terlaksananya program

kegiatan kemanan di lingkungan

cegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredar Gelap Narkotika (PaG$ yang dapat

menunjang tugas pokok, fun dan potensi PARA PIHAK dengan

tetap berpedoman pada pera ran perundang-undalgan;

d) Saling meningkatkan koo dan sinergi pertukaran data dalam

penangan€rn masalah o di Rumah Tahanan Negara Kelas

IIB Muntok dalam memberi

atau terdakwa.

kepastian hukum bagi tersangka



RUANG

Ruang lingkup kerja sama ini
1. Bantuan kegiatan Patroli Sam

KEDUA terhadap PIHAK

2. Pelaksanaan tes urine/uji
Pemasyarakatan PIHAI(

PERTAMA.

3. Bantuan pengawalan pen

mutasi Narapidana dan /atau
tinggi atas permintaan PIHAK

4. Penyebarluasan informasi P4GN

lingkungan keq'a PIHAK

5. Pengembangan kapasitas P4GN

Kelas IIB Muntok sebagai re

6. Melakukan pertukaran in

menghindari teq'adinya ouersta

Pertukaran informasi dalam

penyelenggaraan tugas serta

8. Kegiatan lain yang disepakati P

PELAKSAJT

1 Pelaksanaan kery'asama sesuai d

ditindak lanj uti berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

2. Perjanjian Keda Sama se

satu kesatuan yang tidak dapat

ln1

2
GTIUP

puti:

yang dilaksanakan oleh PIHAK

ba bagi Petugas dan Warga Binaan

atas permintaan PIIIAI(

dalam meiakukan pemind ahan /
lainnya yang memiliki resiko

ui desiminasi informasi P4GN di

agi petugas Rumah Tahanan Negara

dan penggiat Anti Narkoba.

data terkait Taharan guna

penyelidikan, penyidikan dan

informasi data yang terima.

PIHAK.

3
I(ER^'ASAMA

kesepakatan bersama ini akan

tan PARA PIIIAK sesuai dengan

a dimaksud pada ayat (1) merupakan

pisahkan dari Pedanjian Kerja Sama

7.
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4
WAKTU

untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun,

021 Sampai dengan tanggal 04 Maret

dimaksud pada ayat (1), dapat

kesepakatan PARA PIIIAIL

tan sebagaimana dimaksud pada

lis oleh pihak pemrakarsa paling

rakhirnya pe{anjian ini.

5

ngan dengan pelaksanaan kerjasama

pihak sesuai dengan perannya

kedua belah pihak maka akan diatur

tan PARA PIIIAK.

6
AI{ LAIN

kekuasaan kedua belah pihak atau

kemungkinan perubahan tempat

kerjaan dengan persetujuan kedua

ah

fiscal dan moneter;

mengizinkan.

batalan terhadap piagam kerja sama

oleh PIHAX PERTAMA dan PIHAK

JANG

1 Kesepakatan bersama ini berl

2

terhitung mulai tanggal 04 Maret

2023.

Kesepakatan bersama sebagai

diperpanj ang kembaii berdasar

3. Dalam hal perpanjangan

ayat (21, diberitahukan secara

lambat 1 (satu) bulan sebelum

1 Segala biaya yang timbul sehub

ini menjadi bebal masing-

maslng-maslng.

2. Apabila dana bukan berasal dari

secara trersama dan atas kese

(1) Apabila te4'adi hal-hal yang dilu

force majeure, dapat dipertimban

dan waktu pelaksanaan tugas

belah pihak.

(2) Yang termasuk prce majeure

a. Bencana alam;

b. Tindakan pemerintah dib

c. Keadaan keamanan yang ti
(3) Segala perubahan dan/atau

ini akan diatur bersama kemu

KEDUA.



Pasal

Pery'anjian Kerja Sama ini dibuat ditanda tangani pada hari, tanggal,

bulan dan tahun tersebut diatas. anjian Ke{a Sama ini dibuat dalam

rangkap 2 (dua), bermaterai cu p serta masing-masing mempunyai

kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAIi

PIIIAIT PERTAUA PIHAN I(EDUA
TEPALA

XELAS IIB UI'ITTOI(
ALA

XEPOLISIAIT R BAIYGI(A BARAT
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