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KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DUMAI

DAN
KEPALA KEPOLISIAN RESOR DUMAI

TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGST DI BIDANG PENGAiiANAN SERTA IUEWUJUDKAN ZERO

OVERSTAYING TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DUi'AI

NOMOR : W4.PAS.PAS.8.HH.05.05-051 2
NoiloR : y eq/v/ fluv.b.t./to+t

1. Pance Daniel, A.Md.|P.,S.H.,M.M., selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas llB Dumai, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas llB Dumai berkedudukan di

Jalan Pemasyarakatan No. 1, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai,

selanjutnya disebut Pihak l;

2. AKBP Andri Ananta Yudhistira, S.|.K.,M.H., selaku Kepala Kepolisian Resor Dumai, dalam hal ini

bedindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Dumai berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman

No. 1, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai

Pihak Il.

Pihak I dan Pihak ll yang selanjutnya se&lra bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, terlebih

dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pihak I merupakan Rumah Tahanan Negara Kelas llB Dumai yang mempunyai fungsi

melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu adanya pengamanan dan terwujudnya zero

overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas llB Dumai;

b. Pihak ll merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik lndonesia;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia

Nomor M-HH-01.05.05 Tahun 2O2O dan Kepolisian Republik tndonesia Nomor Nl(3illl2020

tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-03-2021),

bertempat di Dumai, yang bertanda tangan di bawah ini



Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan

Bersama dalam rangka Optimalasasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengamanan serta Mewujudkan

Zero Overstaying Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas llB Dumai, dengan ketentuan sebagai

berikut :

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka

pelaksanaan optimalisasi tugas dan fungsi di bidang pengamanan serta mewujudkan zero

overstaying Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas llB Dumai;

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi di bidang

pengamanan serta mewujudkan zero overstaying Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas llB

Dumai.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

a. Pertukaran dan pemanfaatan data;

b. Bantuan Keamanan;

c. Penegakan Hukum;

d. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya,

e. Pengiriman Surat Perintah Penahanan dan Perpanjangan Penahanan; dan

f. Kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3

(1) Para Pihak saling tukar menukar data dan/atau informasi baik secara manual maupun elektronik

dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi di bidang pengamanan serta mewujudkan zero

overstaying dengan kewajiban bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan,

kelengkapan, validitas dan/atau informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan

serta tidak boleh diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Para Pihak;

(2) Pihak ldapat meminta bantuan pengamanan kepada Pihak ll, dalam bentuk pengamanan terhadap

setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kelangsungan berfungsinya aset dan/atau

operasional Pihak l;

(3) Bantuan pengamanan yang diberikan oleh Pihak ll, adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan personil / petugas pengamanan dari Polres Dumai;

b. Melakukan sambang patroli rutin;

c. Memberikan bantuan personil pengamanan untuk melaksanakan sidak I razia gabungan yang

dilaksanakan di Rutan apabila Pihak I membutuhkan; dan

d. Bantuan Pengamanan Lainnya.

(4) Dalam situasi tertentu, bantuan pengamanan dapat diminta secara lisan yang ditindaklanjuti dengan

permohonan tertulis;

PELAKSANAAN



. (5) Pihak I bertanggung jawab melakukan koordinasi H-10, H-3, dan H-l bahwa Tahanan akan habis

masa penahanannya baik secara lisan maupun tertulis;

(6) Pihak I bertanggung jawab mengeluarkan Tahanan Demi Hukum terhadap Tahanan yang habis

masa penahannya karena tidak ada dasar surat penahanan yang sah;

(7) Pihak ll bertanggung jawab dalam mengirimkan secara tepat waktu Surat Perintah Penahanan dan

Perpanjangan Penahanan;

(8) Kesepakatan Bersama ina berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai

dengan kesepakatan Para Pihak;

(9) Lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan kegiatan adalah di Kepolisian Resor Dumai dan Rumah

Tahanan Negara Kelas llB Dumai;

(10) Para Pihak dapat menyelenggarakan kerja sama pada bidang lainnya yang disepakati.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban

dan tanggung jawab Para Pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan

Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

ADDENDUTU

Setiap perubahan dalam Kesepakatan Bersama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan

Para Pihak dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada

pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force maieure, dapal

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan

persetujuan Para Pihak;

(2) Yang termasuk force majeure adalah:

a. Bencana alam;

b. Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama

kemudian oleh Para Pihak.



Pasal E

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup

ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1

(satu) rangkap disampaikan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK I PIHAK II

KEPALA KELAS IIB SIAN RESOR DUMAI

.IP.,S.H.,M.M. YUDHISTIRA, S.I.K.,M.H.
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