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NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

ANTARA 
.

DIREKTORAT JENDERAI. PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DENGAN

PT. PASOPATI NUSANTARA

TENTANG

PEN I NG KATAN TEKNOTOG I TETEKOM U NI KASI DAN I N FORMASI PE MASYARAKATAN

Nomor : ?as -rt.HFt.or.o, TrrHuu zotz

Nomor : 004/pN-TWARTELSUS/|V|ZOL2

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Sihabudin, Bc.IP., S.H., M.H. : Direktur Jenderal pemasyarakatan, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang
berkedudukan di Jalan Veteran No. I l, Jakarta yani
selanjutnya disebut sebagai PIIIAK PERTAMA.

2' Drs.Dindin Sudirman, Bc.rP., M.si. : Direktur pr.pASopATI NUSANTARA, dalam hal inibertindak untuk dan atas nerma
PT.PASOPATI NUSANTARA berkedudukan di Jaran
Monumen Pancasila Sakti No. 60 Lubang Buaya,
Jakarta Timur" selaniutnya disebut PIHAK XfOU,t.'

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA prHAK, menyatakan
sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama tentang Peningkatan Teknologi Telekomunikasi dan
Informasi Pemasyarakatan dengan terlebih dahulu menerangkan batrwa :
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Peningkatan Teknologi Telekomunikasi dan Infomasi adalah penyempurn&m sarana

telekomunikasi Wartelsus yang sudah ada sebelumnya melalui penyediaan sarana/ jarrng*l
infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi yang berbasis teknolo gi data yang terintegrasi on line
secara nasional dan memiliki multi fungsi antara lain :

o Integrated WarJelsus atau i-wartelsus yaitu fasilitas telekomunikasi pada UpT
Pemasyarakatan, berbasis teknologi data yang terintegrasi on line secara nasional dalam

sistem komunikasi berbentuk Voice/ Suara (telephone) yang meliputi i-wartelsus Fixed
(tetap) dan i-wartelsus Wi-Fi.

o Integrated Sistem Data Pemasyarakatan atau i-SDP adalah fasilitas telekomunikasi
berbasis teknologi data yang terintegrasi on line secara nasional dalam sistem komunikasi
berbentuk Data Base Management.

o Integrated Video CCTV (Interaktit) atau i-videocctv adalah fasilitas telekomunikasi
berbasis teknologi data yang terintegrasi on line secara nasional dalam sistem komunikasi
berbentuk Gambar dan Suara.

Pasal I
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman (MoU) ini adalah sebagai pedoman bagi pARA pIHAK
dalam melaksanakan kerjasama bidang Peningkatan Teknologi Telekomunikasi dan Informasi
Pemasyarakatan;

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini adalah tersedianya sarana telekomunikasi dan

informasi dalam rangka menciptakan citra positif pemasyarakatan.

Pasal2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

(l) Pembangunan infrastruktur jaringan, pengadaan material dan pengelolaan Integrated Wartelsus
(i-wartelsus) termasuk Jammer;

(2) Pembangunan infrastruktur jaringan, pengadaan material dan pengelolaan Integrated Sistem
Data Pemasyarakatan (i-SDp);

(3) Pembangunan infrastruktur jaringan dan pengelolaan Integrated Video CC117

(i-videocctv).
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Pasal3
PELAKSANAAN

(1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai

dengan kesepakatan PARA pIHAK;

(2) Kerjasama ini akan dievaluasi setiap I (satu) tahun sekali;

(3) Nota kesepahaman (MoU) ini akan ditindaklanjuti oleh PARA pIHAK dengan menerbitkan
surat perj anj ian kerj asama;

(4) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama tidak menggunakan anggaran

negara (DIPA) diluar layanan jaringan i-SDP dan jaringan i-cctv serta pengadaan cctv;
(5) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini

akan diselesaikan oleh pARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 4
PENUTUP

Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini akan

diatur lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
Nota Kesepahaman (MoU) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing I (satu) rangkap untuk pARA
PrHAK ditandatangani untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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