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NOTA TESEPAHAMAI{ BERSAMA (MoU}

AT{TARA

KEPAI.A KEFOI.ISIA]II RESORT SAMBAS

DEI{GAN IGPAIA RUMAH TAHANAN NEGARA KEIAS IIB SAMBAS

r{oMoR
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tBl ttl ,l2o2o
: W16.PAS.&P|C 0t.O2-117

TE]$TA]{G

PEI ATqNU{/{il BAilruAT{ PETGAITI,/INAT, PEilAI{GGUIAITGAN PEREDARAT{

NARI(O8A DATT PEN'EI.EI{GGARAA'I TUGAS PEMBIilAAT{ SEftTA

OPER,\SIOI{AI PEilG/NUIAT,UI D! RUMAH TAHA]TAT{ ]{EGARA IGIAS ttB

SAMEAS

Pada hari ini Senin, Tanggal 21 bulan JanuariTahun llua Ribu Dua Puluh, bertempat di
Markas Xe@lsian Resor Sambas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Pangkat AJUII XOME TflS BESTIR PTOUSI

ilRP. 75091(f7, selaku Kepala

Kepollslan Recor Sambas berkedudukan
di Jalan xartiasa no 16 Sambas,

Selanjutnya disebut sebagai PIHAX

PENTAMA,

2. PRTYO TRI LAXSOI{O Anrd.lPS.So6 PanSkat PENATA Tll{GHT Mld
il1P.197811O7 2(m12 1 (xll, Selaku

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas llB
Sambat berkedudukan di Jalan

Pembangunan Km 6 Kec. Sambas Kab.

Sambal yang selanjutnfd disebut
sebagai PIHAX XEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak (edua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA

PIHA( terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PIHAX PEffiAMA selaku Alat Negara Penegak Hukum yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi dan melayani

misyarakat serta melaksanakan penegakan hukum dan melakukan koordinasi
dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan;

\\

1. ROBERTUS.B-HERRY-AP,Sl.r.,M.si
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Deryafi memperhadken Peratrran Perundarg-undar4an se@al berikut :

o Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia tahun 1945,
. Urdang-Undang nomor l tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
o Undang-Undang nornor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

pidana,

o Undang-Undang Republik lndonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik lndonesia,
o Undang-Undang nonror 12 tehun 1995 tentang Pemasyarakatan,
o Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hak-Hak

Warga Binaan.
. Peraturan (apolri nomor 10 tahun 2fl)5 tentang Pedoman Penyusunan Nota

Kesepahaman,
o Standar Operasaonal Prosedur Polda Kalbar tanggal 2 Agushrs 2013 Tentang

Penanganan Situasi Darurat Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Negara.

Dengan menyadari tanggung jawab Bersama untuk dapat berperan aktif dalam

upaya pelaksanaan pengamanan bersama dalam rangka menciptakan keamanan dan
ketertibair, PARA PIHAX. dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah kerjasama /
kesepakatan seperti tertuang sebagai berikut :

a

a

a

\r

Bahwa PIHAX IIDUA adatah institusi Pemerintah yang berwenang menjaga

keamanan dan ketertiban serta melakanakan pembinaan terhadap warga binaan

Rumah Tahanan Negara-

Bahwa PIHA( PERTAMA dalam menialankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan
wewenanSnya terdapat keterkaitan dengan PIHAr KEDUA;

Warga Binaan Rumah Tahanan Negara adalah Narapidana dan tahanan yang

merupakan penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas llB Sambas yang sedang
menjalani proses hukum dan proses pembinaan yang dapat menimbullan potensi

rawan tanguan keamanan dan ketertiban;

Tahanan adalah seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum yang sedang
menjalani proses peradilan pidana;

Patroli adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memantau suatu
keadaan yang diFlastikan bahwa situasi dan kondisi dalam keadaan aman;

Bahwa beban tugas dan tanggung jawab yang semakin meningkat di Rumah Tahanan

Negara yang merupakan wewenang flHAf IGDUA, menuntut penanSanan yang

lebih intensif, termcana dan terpadu dengan PllUlX PEIITAMTU

Bahwa untuk mencapai maksud diatas maka perlu adanya kesepakatan antara PIHAI
PEnffAMrl dan PlHrlI XEIXTA secara bersama-sama untuk meningkatkan
profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi

sebagai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

PASAI l
DASAR XEIEPAHAMAT{ BERIiAMA
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PASAI2
MATSUD DAIITT"UAI{

Maksud Kesepakatan B€rsama ini adalah untuk meningl€tkan keamanan dan

ketertiban serta kewaspadaan / pencegahan dini terhadap gangguan kerawanan dan

sebagai pedoman bagi PARA PtHAf,. dalam rangka Kerie<a63 Pengamanan,

Penanggulangan Kerusuhan, Peredaran Gelap Narkoba dan Penyelenggaraan

Operasional Pengamanan, baik dari dalam maupun dari luar Rumah Tahanan Negara

Kelas llB Sambas.

Tujuan dan Kesepakatan Bersama adalah :

r Meningkatkan koodinasi, kerjasama dan hubungan, dalam kegiatan

Pengamanan dan Penanggulangan Kerusuhan, peredaran Gelap Narkoba

serta Penyelenggaraan Operasional Pengamanan pada Rumah Tahanan

Negara Kelas llb Sambas,

o Tenvujudnya Profesionalisme petugas dan kinerja pengamanan pada

Rumah Tahanan Negara Kelas llB Sambas.

PASAT3
RUANG UilGTUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

Pertukaran lnformasi;
Administrasi Kepolisian Khusus;

Razia Peredaran Gelap Narkotika dan tindak pidana lainnya di RUTAN;

Bantuan Pengamanan RUTAN;

Penitipan dan Penerimaan Tahanan

Penyelidikan dan penyidikan;

Peminjaman Narapidana dan Tahanan.

Bantuan Pengawalan Terhadap Narapidana Yang Mendapat lzin Keluar RUTAN

PASAL4
PEIA1(5AHAAITI

Pertukaran lnformasi :

a PARA PIHAI saling memberikan data dan informasi mengenai Narapidana

dan Tahanan yang diduga rawan menjadi pemicu kerusuhan, Tahanan

Teroris dan yang terlibat peredaran gelap Narkotika yang ada di Rutan

atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan

ketertiban;
PIHAX XEDUA memberikan data dan informasi tentang para Narapidana

dan Tahanan yang akan habis menjalankan masa pidananya kepada

PIHAK PEnifAMA, setidak-tidaknya 15 hari sehelum warga. binaan
tersebut dikeluarkan;

PARA PIHAX menunjuk Pejabat yang diberikan wewenang untuk
memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat diatas;
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a Rada p€r€damn Gelap t{arkclka dan dndak pidam lainnya dl RUTAII :

o Pemberantasan penyalahgunaan dn peredaran gelap narkotika di
dalam Rutan dpat dilakukan oleh PIHAI( PERTATI A, atas permintan

tertulis maupun lisan dari PIHAX KEOUA, atau berdasrkan hasil
penyelidikan dan pengembangan penyidikan oleh PlltA( PERf,AMA,

setelah berkoordinasi dengan PIHAX rcDUA;
o Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA Pll.lAI secara

Bersama-sama melaksanakan sweeping / Razia (penggeledahan) di
RUTAN dan dituangkan dalam Eerita Acara Penggeledahan serta ikut
menyakikan pelaksanaan test urin bagi warga binaan maupun
petugas RUTAN, serta melaporkan hasil tes urin tersebut kepada
pimpinan kesatuan masinS-masin8.

PIHAI PEnrAMA dapat memberikan bantuan pengamanan kepada PIHAX

IEDUA pada situasi kontijensi apabila ada kerusuhan massal,

pemberontakan, huru hara, kebakaran besar, penyanderaan petugas,
penguasaan senjata api oleh narapidana atau taharan, peristiwa bencana

alam (force Moieurel. Dapat dilakukan baik diminta maupun tidak diminta
oleh PIHAf, IEDUA kepada PIHAI( PERf,AMA secara tertulis atau lisan.

Administrasi Kepolisian Khusus

PIHAX PERTAMA melakukan pendataan terhadap seluruh Petugas Rumah

Tahanan Kelas ll8 Sambas untuk penerbitan kartu POISUS.

PIHAX PERTAMA melakukan koordinasi serta pengecekan terhadap
data/keadaan senjata api yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA

PIHA( PERTAMA melakukan pembaharuan/perpanjangan izin senjata api,
apabila masa berlakunya berakhir.
PIHA( KEDUA melenglGpi dokumen terhadap pendataan dari PIHAX

PERTAMA untuk penertiban Xartu POISUS dan pembaharu an/perpanjangan
senjata api.

Bantuan Pengamanan di RUTAI{:

Bantuan Pengamanan Pll{AX PERTAMTI kepada Pl}lAX lgplJl p2da situasi

dan kondisi normal dalam tlentuk :

. Mengadakan komunikasi melalui jaringan frekuensi yang ditentukan;

. Pengamanan terhJtup dalam rangta mencegah timbulnya gangguan

keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar Rutan;
o Melaksanakan Patroli ruUn ke Rutan.
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Penitipan dan penerimaan Tahanan

a P,HAK PERTAMA dalam proses penitipan atau pengambilan tahanan di Rutan
Sambas berkewajiban untuk selalu melengkapi administrasi yang sudah
ditentukan oleh PIHAK (EDUA.

Dalam melakukan penitipan atau Pengambilan Tahanan PIHAK PERTAMA

memerintahkan Sattahti/Penyidik Polres Sambas untuk membawa dan
mengambil Tahanan dengan dilengkapi Surat Perintah dari PIHAK PERTAMA

dan Proses Penitipan dan Pengambilan Tahanan dilakukan di kantor PIHAK

KEDUA

PIHAK I(EDUA siap melayani dan menerima setiap Penitipan Tahanan yang

dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui Sattahti/Penyidik Polres Sambas dan
Proses Penitipan Tahanan akan dilayani di kantor PIHAX KEDUA.

Apabila terdapat hal mendesak/darurat untuk segera dititipkan ke Rutan
Sambas berkaitan dengan Rutan Polres Sambas mengalami gangguan
(kerusakan bangunan sel tahanan, terjadinya kebakaran diruang sel tahanan ,
maupun faktor lainnya), maka PIHA( (EDUA sanggup untuk menerima
penitipan baik yang dilaksanakan pada siang hari maupun malam hari
walaupun tanpa melengkapi administrasi tahanan (adminis$asi lain
menyusul).

PIHAK IGDUA berkewajiban mengirimkan surat tembusan setiap Bulannya
terkait Narapidana yang dibebaskan kepada PIHAK PERTAMA melalui Sattahti
dengan alamat Xapotres Sambas. Up Kasattahti Polres Sambas atau melaui
Email 9ttahti Polres Sambas dengan alamat tahti.ressambas@vahoo.com-

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Penitipan tahanan tersebut sebelum

. dilaksanakan sudah saling berkoordinasi terlebih dahulu antara PIHAK

PERTAMA dan PIHAK XEDUA.
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Penyelidikan dan Penyidikan :

a PtltAX PEAtrAmA dapat melakukan penyelklikan dan melakukan upaya paksa

terhadap Narapidana, Tahanan dan Petugas di lingkungan Rutan yang diduga
melakukan dan atau tedibat peredaran gelap Narkotika dan tindak pidana
lainnya setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan kepala Rutan;

Dalam hal PIHAK (EDUA melakanakan lidik dan upaya paka {menemukan)
adanya warga binaan dan tahanan titpan yang melakukan / terlibat dalam
peredann gehp Narkoba maupun melakukan tindak pidanan lainnya, HHAI(
IEDUA menyerahkan penanganan selanjutnya kepada PlllAt( PERIAMA
dengan terlebih dahulu membuat Eerita Acara (BA) penyerahan tersilngka.

o

Peminjaman Narapidana oleh Plll,Al( PERTAMA dapat dilakukan untuk
kepentingan penyerahan berkas perkara dan rekonstruksi, setelah
mendapat ijin tertulis dari kepala Rutan;
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Peminjaman Narapidana dan Tahanan :



a

a

a

a

a

a

a

a

Dalam hal terdapat kepeduan lain (penyelidikan dan penyidikan)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Narapidana hanya dapat dibawa
keluar Rutan setelah mendapat ijin tertulis dari PlXltX IGDUA;

Keperluan lain sebagaimana dimaksud ayat l2l adalah untuk
pengembangan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus tertentu;
Jangka waktu Narapidana dapat dibawa keluar Rutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2), s€tiap kali paling lama 1 (satu) hari kerja
atau tidak menSinap;

Jangka waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila

masih diperlukan PIHAI PERfAMA dapat mengajukan perpanjangan

waktu kepada PIHAf, IGDUA;

Keselamatan, keamanan dan kesehatan Narapidana / Tahanan menjadi
tangigung jawab pihak peminjam.

PASALS

PEITGORGAITTSASI.AT{

XeSiatan-keSiatan dalam Xesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh
PARA PI}I.AI(;

Sebagai unsur pelaksana :

Kapolres Sambas dan Ka Rutan Xelas llB Sambas.

PARA PIHAI( melakanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3

bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada PARA ptHrlX;

PARA HHAI melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

kesepakatan ini agar kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalamnya dapat
berjalan dengan baik.
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Eantuan Pmgawehn Terhadap Narapidan yang dlmutasikan dan Yang ii€ndapat
lzin f,eluar RUTAII
. PIHAX PERITAMA melakukan bantuan pengawalan Sesuai permintaan

Permohonan dari PlHllf, f,EDUA baik yang dimutasikan atau pun yang

mendapat izin keluar dengan surat yang sah yang ditujukan ke bagian Sat

Shabara Polres Sambas.
o PIHAX PERrAMA Memerintahkan Anggota dari Kepolisian untuk

Melakukan Pengawalan sesuai SOP Kepolisian dengan dasar Permintaan

dari PIHAI( IEDUA .

o Pihak Kedua Melakukan Permintaan Pengawalan terhadap PIHAK

PEnrAMA dengan cara bersurat ketujuan yang telah ditentukan oleh
PIHAI( PERTAMA

. (egiatan terkah Pengawalan Narapidana di Luar Rutan IEOUA BEIAH

PIHAX selalu melakukan Xoordinasi Melalui SmartPhone agar lebih
mempedancar kegiatan.
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Segala biaya lang timbul berkaitan dmgan pelaksanaan kesepakatan bersama ini
dibebankan kepada PARA PIHAX secara proporsinnal.

PASATT

KETEIITUAIT I.AIII

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Eersama ini {addendum) akan

ditentukan kemudian hari oleh PARA PlllAl( dan merupakan bagian yang tidak
t€rpisahkan dari kesepakatan ini;
Perubahan terhadap kesepakatan ini dapat dilafutan atas perietujuan PARA

PIHAI(;

Dalam hal Xesepakatan Bersama ini terdapat hal-.hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan perundangundagan, maka yang berlaku adalah ketentuan
gerundang-undangan;
(esepakatan Bersama ini untuk jangka 2 (dua) tahun terhitung sejak
ditandatangani kes€ea&atan ini.

Kesepakatan B€rsama ini dibuat dan dttandatangani pada hari bulan dan tahun
sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli,
masing-masing bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani
oleh PARA PIHAX.

Demikian kesepakatan Bersama ini dibuat dmgan semargat keria yang baft, untuk dapatuhi
dan dilalcsanakan oleh PAXA PlllAf,.

Sambas, Januarl 2020

ePAL PIHAK II
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PASAT6

PGMBUTYAAI{

PASATE

PEI{UTUP
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