
,r
**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BANTAENG

DENGAN

KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN BANTAENG

TENTANG

PENGAMANAN, PENGAWALAN, PELATIHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BANTAENG

NOMOR : W23.PAS25.PK.01.04.01 -{D

NOMOR : Bt/71 lttttHvKtS.l .1 .t2021

Pada hari ini, Kamis Tanggal, 04 Bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di

Kabupaten Bantaeng, yang bertanda tangan di bawah ini :

INCE MUH. RIZAL, S,H,, M.Si, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas ll B

Bantaeng dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Kantor \Mlayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi

Selatan yang berkedudukan di Jalan Mawar

No.9, Kel- Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab.

Bantaeng, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA

AKBP RACHMAT SUMEKAR, S.I.K.,

M.Si,

Kepala Kepolisian Resor Bantaeng dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian

Negara Republik lndonesia (POLRI),

berkedudukan di Jalan Sungai Bialo, Kel.

Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat

menyusun Perjanjian Kerjasama dalam rangka Bantuan Pengamanan pada RumahTahanan

Negara Kelas ll B Bantaeng, dengan ketentuan sebagai berikut :



(1)

(2)

(3)

PASAL 1

DASAR HUKUM

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

Undang - undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ;

Undang-undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolasian Negara

Republik lndonesia (Lembar Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik lndonesia

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4910) ,

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang

Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik lndonesia (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 971);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor 33 Tahun

2015 Tentang Peraturan Pengamanan pada Lapas dan Rutan (PPLPR);

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK01.04.01 tanggal 21

Agustus 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban;

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-459.PK.01.04.01 tanggal 17

September 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban-

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

PASAL 2

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengamanan, pengawalan,

pelatihan, pertukaran informasi dan lain-lain yang dianggap perlu.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama lni untuk tercapainya optimalisasi tugas, fungsi, serta

meningkatkan koordinasi dan sinergi PARA PIHAK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

a Pengamanan, dan operasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan

MAKSUD DAN TUJUAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :



PASAL 4

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan, dan operasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan

(1) PARA PIHAK melakukan pengamanan dan koordinasi dalam rangka mencegah

timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar rutan.

(2) Kegiatan operasi pencegahan yang diarahkan untuk mendeteksi, mengungkap dan

memberantas peredaran narkoba serta gangguan keamanan harus selalu

dakoordinasikan oleh PARA PIHAK.

(3) Kegiatan operasi pencegahan gangguan keamanan dapat dilaksanakan dengan cara

saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penggeledahan (razia) bersama oleh

PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Perbantuan tenaga pengawalan Narapidana

(1) Koordinasi PARA PIHAK dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang

berkaltan dengan proses pengamanan dan pengawalan Narapidana.

(2) Kegiatan pengamanan dan perbantuan pengawalan terhadap Narapidanadilakukan

dengan surat dinas tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAilIA kepada PIHAK

KEDUA sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengawakan Narapidana yang akan di mutasi ke daerah harus berkoordinasi dengan

Pihak kepolisian setempat dan aparat terkait.

Bagian Ketiga

Pelatihan dan Pendidikan

(1) PARA PIHAK melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan seclra bersama-sama

atau masing-masing.

b. Perbantuan tenaga pengawalan Narapidana;

c. Pendidikan dan Pelatihan; dan

d. Pertukaranlnformasi.



Bagian Keempat

Perlukaran lnformasi

(4) PARA PIHAK saling meminta dan memberikan informasi dan/atau dalam hal adanya

keterkaitan antara tugas dan wewenang PARA PIHAK dalam upaya peningkatan

keamanan dan ketertiban.

(5) Permintaan dan pemberian informasi dan/atau data yang dimaksud dapat dilakukan

secara :

a. EleKronik

b. Non elektronik; dan

c. Lisan dan/atau tertulis.

(6) Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap

memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing PIHAK dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) lnformasi dan/atau data ditentukan sifat kerahasiaannya oleh PARA PIHAK

a. PARA PIHAK dapat menolak untuk memberikan informasi dan/atau data

sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan

informasi dan/atau data yang diterima;

c. lnformasi dan/atau data yang diterima hanya dapat digunakan sesuai dengan

maksud dan tujuan permintaan serta tidak diperkenankan untuk memberikan,

meneruskan dan mengungkapkan kepada PIHAK lain; dan

d. Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan

tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing PIHAK dan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK dapat menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam

pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

(2) PARA PIHAK saling memberikan bantuan sebagai narasumber/tenaga ahli dan keahlian

dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.

(3) PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat bekerja sama

dalam menyiapkan tempat, tema, bahan, serta peserta pendidikan dan pelatihan.



(2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan

informasi dan/atau data yang diterima.

(3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan

maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan,

meneruskan, dan mengungkap kepada PIHAK lain.

(4) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyimpan,

mengelola, dan mengkompulir data.

(5) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan terkait kegiatan operasi pengamanan

yang dipandang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Rumah Tahanan

Negara.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada

PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau sesuai kebutuhan yang

disepakati PARA PIHAK.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

( 1) HaFhal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini,

akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan

PARA PIHAK.



PASAL 9

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini,

PARA PIHAK sepakat meyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL.lO

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untukjangkawaKu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal

ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian

Kerjasama ini sebelum jangka waKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak

tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelum diakhiri.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan

yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan secara tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 11

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Keriasama ini dan

kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara

langsung ke alamat masing-masing PIHAK.

PASAL 12

LAIN - LAIN

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

dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempal dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk force maieure adalah :

a. Bencana alam;

b. Tindakan pemerintah di bidang iskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan



(3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini,

akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEOUA

Ditetapkan di : Bantaeng

Tanggal :4Marcl 2021
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