
SATRESKRIM POLRES SUMBAWA BARAT

DINAS SOSIAL

PELAYANAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, BAIK SELAKU 

Berdasarkan : 
 
a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Neara Republik Indonesia;
b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
 
Pada hari ini Jum’at tanggal 27 
bertanda tangan di bawah ini : 
 
I. I PUTU AGUS INDRA PERMANA, S.I.K

Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat, yang berdomisili di Jl. Telaga Baru Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang 
Kab. Sumbawa Barat, kode pos 84355. Untuk selanjutnya disebut 

 
II. MANURUNG, S.Pd, Pembina IV A Nip 106301011985051001,

berkantor atau berdomisili di Jl. 
84355. Untuk selanjutnya disebut 

 
Dengan rahmat tuhan yang maha esa
melaksanakan tugas tugas pelayanan 
korban maupun sebagai pelaku tindak pidana
pelaksanaannya dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 

 
1. Meningkatkan sinergitas pelayanan dengan cepat dan tepat sehingga dapat terselengaranya penegakan hukum 

yang lebih professional dan berkeadilan.
2. Dapat terselamatkannya anak 

penanganan dalam proses peny
 

 
 

 

NOTA KESEPAHAMAN 
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA 
SATRESKRIM POLRES SUMBAWA BARAT

DENGAN 
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Tentang 
PELAYANAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, BAIK SELAKU 

KORBAN, SAKSI MAUPUN PELAKU 
 

Nomor : B/     /MOU/X/2016/RESKRIM 
Nomor : B/     /MOU/X/2016/RESKRIM 

 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Neara Republik Indonesia;
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pada hari ini Jum’at tanggal 27 bulan Oktober tahun dua ribu enam belas pukul 10.00 Wita di taliwang

MANA, S.I.K, Pangkat Inspektur Polisi Tingkat Satu
Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat, yang berdomisili di Jl. Telaga Baru Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang 

Barat, kode pos 84355. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Pembina IV A Nip 106301011985051001,jabatan Kabid Sosial Pemda Sumbawa Barat
berdomisili di Jl. Bung Hatta No. 04 Komplek KTC Kec. Taliwang

84355. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

Dengan rahmat tuhan yang maha esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling
melaksanakan tugas tugas pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik 
korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, kedua belah pihak sepakat mengadakan nota kesepahaman dalam 
pelaksanaannya dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 
TUJUAN 

pelayanan dengan cepat dan tepat sehingga dapat terselengaranya penegakan hukum 
yang lebih professional dan berkeadilan. 

anak sebagai generasi penerus bangsa dari traum
dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana. 

 

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) 

SATRESKRIM POLRES SUMBAWA BARAT 

KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

PELAYANAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, BAIK SELAKU 

 
 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Neara Republik Indonesia; 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/ABH; 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; 

perubahan atas Undang Undang Republik 

bulan Oktober tahun dua ribu enam belas pukul 10.00 Wita di taliwang, kami yang 

Tingkat Satu, Nrp 90100276, jabatan selaku 
Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat, yang berdomisili di Jl. Telaga Baru Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang 

PIHAK PERTAMA 

Kabid Sosial Pemda Sumbawa Barat, yang 
Bung Hatta No. 04 Komplek KTC Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, kode pos 

rsama untuk saling menunjang dalam 
yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik sebagai saksi, 

, kedua belah pihak sepakat mengadakan nota kesepahaman dalam 

pelayanan dengan cepat dan tepat sehingga dapat terselengaranya penegakan hukum 

sebagai generasi penerus bangsa dari trauma fisik maupun psikis akibat 

3. Meningkatkan/- 

 



 
3. Meningkatkan kerjasama dalam rangka mengadakan upaya upaya yang bersifat pencegahan dengan cara 

sosialisasi, seminar, seruan melalui tulisan dan lain lain kaitannya bahaya kekerasan dan ekploitasi seksual 
terhadap anak. 

4. Saling mendukung dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai saksi, korban maupun sebagai 
pelaku tentang pendampingan maupun sebagai penghubung kepada pihak atau instansi terkait kaitannya 
penempatan sementara maupun fasilitas lain yang layak untuk tumbuh kembang anak. 

 
SASARAN 

Pasal 2 
 
Pelaksanaan peraturan perundang undangan kaitannya dengan sistim peradilan pidana anak yang komprehensif dan 
terstruktur sesuai tahapan tahapan yang telah diatur dan pelayanan lainnya yang terungkap pada saat proses 
penyidikan yang direkomendasikan untuk di tangani dan diselesaikan di luar peradilan. 
 

RUANG LINGKUP KERJASAMA 
Pasal 3 

 

Ruang lingkup peningkatan pelayanan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik selaku korban, saksi 
maupun pelaku dan pelayanan lainnya yang terungkap pada saat proses penyidikan yang direkomendasikan untuk di 
tangani dan diselesaikan di luar peradilan meliputi kegiatan sebagai berikut. 
 

1. Peningkatan peran Lembaga sosial dalam hal pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum/ABH dalam bentuk, rehabilitasi, dan penyambung koordinasi dengan instansi terkait untuk keperluan yang 
dibutuhkan ABH yang direkomendasikan untuk diselesaikan di luar peradilan. 

2. Peningkatan peran penyidik Polri berdasarkan kewenangannya sebagai leader penanganan perkara pidana 
khususnya terhadap pelaku anak untuk selalu melibatkan lembaga perlindungan anak dalam penanganan mulai 
dari penyelidikan maupun penyidikan sampai dengan peradilan .  

3. Peningkatkan kerjasama dalam rangka mengadakan upaya upaya yang bersifat pencegahan dengan cara 
sosialisasi, seminar, seruan melalui tulisan dan lain lain kaitannya bahaya kekerasan dan ekploitasi seksual 
terhadap anak. 

4. Peningkatan percepatan dan sinergitas pelayanan dalam hal pemenuhan baik berupa administrasi maupun 
kehadiran petugas dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara yang melibatkan anak sebagai korban, 
saksi maupun pelaku pada saat kejadian. 

 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
Pasal 4 

 

PIHAK PERTAMA berkewajiban menyusun konsep, serta merencanakan langkah langkah penyelidikan dan 
penyidikan yang selanjutnya sebagai garda terdepan penggerak sekaligus motivator dalam penanganan perkara 
pidana yang bersifat laporan pengaduan masyarakat maupun perkara yang sangat mungkin dapat diungkap secara 
mandiri oleh penyidik Polri serta mendorong instansi terkait untuk bersama sama secara komprehensif menangani 
perkara pidana yang melibatkan anak sebagai saksi, korban maupun pelaku berdasarkan undang undang yang 
berlaku. Dan bekerja secara humanis, profesional, jujur dan akuntable serta menjunjung tinggi hak hak anak. 
 

PIHAK KEDUA berkewajiban mengawal proses penanganan perkara pidana yang ditangani oleh penyidik Polri dan 
mendukung sepenuhnya untuk menyediakan hal hal berupa administrasi maupun kehadiran petugas pada saat 
kejadian untuk percepatan penanganan serta kebutuhan penyidikan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai 
korban, saksi maupun pelaku. 
 
 
                 Pasal 5/- 



 
 

PELAKSANAAN KERJASAMA 
Pasal 5 

 
1. PARA PIHAK sepakat pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pasal 1 dalam naskah kesepahaman ini, 

serta pembiayaan disesuaikan dengan porsi kegiatan berdasarkan anggaran yang telah ditentukan oleh institusi 
maupun Dinas masing masing. 

2. Dalam pelaksanaan naskah kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat 
untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama. 

 
JANGKA WAKTU 

Pasal 6 
 
1. Nota kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak di tanda tangani dan dapat diperpanjang atas 

persetujuan PARA PIHAK        
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang undangan 

dan atau adanya perubahan atau pergantian jabatan yang diemban oleh PARA PIHAK yang tidak memungkinkan 
berlangsungnya nota kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini. 

 
LAIN LAIN 

Pasal 7 
 
1. Hal hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam nota kesepahaman ini, akan diatur dalam 

perjanjian kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat kedua 
belah pihak. 

2. Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 
masing masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA  

 
 

PIHAK PERTAMA 
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumbawa Barat 

 
 
 
 

I PUTU AGUS INDRA PERMANA, S.I.K 

PIHAK KEDUA 
Kabid Sosial Kab. Sumbawa Barat 

 
 
 
 

MANURUNG, S.Pd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


