


Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara be
sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukdn pedanjian keriasama
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1.

oBIEK KERIASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA" selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai

. berikut
a. Bahwa PIHAK PERTAI|{A, adalah alat Negara yang berperan dalam

pembinaan , menjaga dan mengatur proses jalannya masa pidana
Narapidana di Kota Sawahluntoi

- b. Bahwa PIHAK NEDUA merupakan alat Negara yang berperan
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum

. serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
masyarakat dalam rangka pemeliharaan keaminan dalam negeri di
wilayah kota Sawahlunto.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:

1. Undang'undang Nomor t2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor lz,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36L4);

2. Undang-undang Nomor 11 tahun 20LZ tenangSistem Peradilan
Pidana Anak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun aOtZ
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5332);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama

Pe-ri-asyarai<aLio (Lembaran Negara Repgblik Indonesia tahun 1999' Nomof 1{1, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor
3857J;

4. Perattrran Pemerintah Nomor 82 tahun ZO'12 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S3aB);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun
2002 nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indo
Nomor 4168);



Berdasaikan li'ai-na tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat men
l."I.r:"3, tentang peningkatan sumber daya tn"nrri" petugas dan
kedisiplinan serta menjaga Keamanan dan Ketertiban 

-"i..u#
Pemasyarakaan dalam rangka pem rinaan Narapidana sehingga-b;,j;E;
dengan baik 

BAB I
MAI$UD DAN TUIUAN

pasal 1
(1J Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan keda

sama antara PIHAK PERTAMA dengan pIHAr( KEDUA untuk
pembinaan dan penyuluhan bagr warga binaan dan personil
Lembaga Pemasyarakatan; i ,

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah agar terciptanya kondisi
Kamtibmas yang kondusif dilingkungan Lembaga pemasyarakatan
dan merubah kepribadian warga binaan yang cenderung membuat
ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta meRingkatkan
ketrampilan untuk penggunaan dan perawatan senjata api serta
untuk peningkatan kedisplinan pegawai agar tlapat melaksanakan
tugas.pokok dan fungsi dengan baik

BAB II :

RUANG LINGKUP

(aJ Pertukaran data dan informasi waiga Binaan Femasyarakatan;
[b) Pengamanan dan ketertiban warga Binaan perhasyarakatan;

[c) Penyuluhan hukum bagi warga Binaan perirasyarakatan;

(d) Peningkatan SDM Pegawai Lembaga pemasyarakatan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG IAWAB

Pasal 3
(a) Mengoordinasikan pertukaran data dan informasi bagi Narapidana

dimungkinkan memiliH perkara pidana baru dan rentan
menimbukan gangguan keamanan dan ketertiban;

(b) Mengoordinasikan dalam hal pengamanan dan ketertiban
Narapidana / Tahanan baik di dalam dan diluar Lembaga
Pemasyarakatan;

(cJ Mengoordinasikan penyuluhan hukum terhadap warga Binaan
Pemasyarakatan; 

i

(d)Mengkoordinasikan peningkatan kemampuan ladhan-latihan dan
kedisiplinan pegawai.



BABIV . 
,

KEWAIIBAN PARA PIHAK
pasal 4

(11 PIHAK PERTAIIA mempunyai kbwajiban memberikan peayananpada PIHAK KEDUA berupa memfasilitasi warga Binaan
Pemasyarakatan dan tempat yang diperlukan unhrk kepentingan
memperoleh data dan informasi;

(2J PIHAK KEDUA memberikan bantuan pengamanan dan pengawalan
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PIIIAK pERTA_rfrA;

(3) PIHAK PERTAMA memfasilitasi wBp dan tempat penyuluhan yangdi selenggarakan PIHAK KEDUA pada Lembaga pemasyarakatan
Narkotika Klas III Sawahlunto;

[a) Mewujudkan peningkatan kemampuan SDM
pihak melaksanakan latihan bersama
pemakaian seniata;

(q n-afem -hal peningkatan

pegawai, maka para
dalam keterampilan

disiplin pegawai PIHAK KEDUA
/ pelatihan baris berbaris kepada

memungkinkan penyuluhan
PIHAKPERTAMA;

BAB V
HAK- HAK PARA PIHAK

pasal S
(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

a' Monitoring peraksanaan pengambilan data terhadap warga
Binaan Pemasyarakatan;

b. Memperoleh in rmasi dari PIHAK KEDUA jika rentan rerjadi
gangguan keamanan dan ketertiban ya'ng disebabkan oleh warga
Binaan Pemasyarakatan;

c. Memperoleh perayanan bantuan PIHAK KEDUA berupa
pengendalian keamanan dan kebut,han daram Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto;

d. Memperoleh bantuan penyuluhan hukum PIHAK KEDUA untuk
Warga Binaan pemasyarakatan;

e' Memperoleh peratihan pemakaian / perawatan senjata
peningkatan kedisiprinan baik melarui penytrluhan
instruktur Baris Berbaris bagi pegawai.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak

api dan
maupun

Mendapat pelayanan sembari mempersiapkan warga Binaan
Pemasyarakatan dan tempat ya4g diperrukan PIHAK t<ioue,
Memperoleh data - data wBp yang diperlukan dengan mudah
dan cepat;



c. Memperoleh data - data pegawai dan sarana prasarana
kepentingan pelatihan - pelatihan pada PIHAK PERTAMA

BAB VI
PELAIGANMN DAN IITONITORING' Pasal6

(1) untuk kelancaran pelaksanaan Nlota kesepakaan ini, masing masing
akan
membentuk Tim pelaksana dan Tim Monitoring kedasama, yang
struktur dan keanggotaannya ditentukan dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang pada masing- masing pihak;

(2J Hasil kerja Tim pelaksana dan Tim Monitoring atas pelaksanaan
Nota kesepakatan yang dimaksud akan melaporkan.kegiatan kepada
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto dan
Kepala Kepolisian Resor Kota Sawahlunto.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota kesepakatan ini,

menjadi
tanggung iawab PIHAK PERTAMA sedangkan PIHAK KEDUA berdasarkan
prinsip profesional dan proporsional sesuai dengan ketenhran perundang
undangan.

BAB VII
Pasal 8

[1) Nota kesepakatan berlaku selama 2 ( dua ) tahun, terhitung sejak
tanggal ditanda tanganidan dapat diperpaniang berdasarkan
kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIIIAK KEDU^A;

(2) Nota kesepakatan dapat berakhir sebelum berakhirnya jangka
wakhr sebagaimana yang dimaksud pada ayat t1) , dengan
keJenhran- bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan
pemberitahuan terhrlis 30 ( tiga puluh ) hari sebelumnya kepada
pihak lainnya.

BAB D(
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 9
(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan

kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat unhrk
menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakaq

[2) Berubahan I amandemen) atas isi Nota kesepakatan hanya
dilakukan atas pbrsetujuan PITIAK PERTAMA dan pIHAK




