
NOTA KESEPAHAiiAI{
A1{TARA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KETENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI ilA]{USIA REPUBLIK INDONESIA

DAIrI

KEPANITERAAN TAHKATAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

P'LOT PROJECTPERTUKARAN DATA PERKARA PIDAilA PADA TINGKAT
KASASI DALAT RANGKA RINTISAN SISTEii PERADILAN PIDA]IIA TERPADU

BERBASIS TEKNOLOGI INFORIIASI

NOiiOR : PAS-Hill.05.0lSg
]{OilOR : 1454tPAHrHK00rX20{ 5

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh bulan Oktober hhun Dua Ribu Lima Belas
(3G'10-2015), bertempat diJakarta, yang hrtandatangan di bawah ini :

1. I WAYAITI K. DUSAK, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan
Hqk Asasi Manusia Republik lndonesia, berkedudukan di Jl" Veteran Nomor 11

Jakarta Pusat selanjuhya disebut Pihak l;

2. SOEROSO OHO, selaku Panitera Mahkamah Agung Republik lndonesia, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik

lndonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 -13 Jakarta Pusat,

selaniutnya disebut sebagai Pihak ll.

Pihak I dan Pihak ll unfuk selanjutnya secam bersama-sama disebut sebagai Para

Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pilot Prciect
Pertukaran Data Perkara Pidana Pada Tingkat lGsasi Dalam Rangka Rintisan Sistem

Penadilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi lnformasi, dengan ketentuan sebagai

berikut:
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Pasal I
HAKSUD DAIII ruJUAl{

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam
melaksanakan keda sama.

(2) Tuiuan Nota Kesepahaman iniadalah:
a. Mendorong tenruiudnya penanganan perkara pidana secara brpadu

berbasis teknologi informasi;
b. Meningkafl<an kansparansi penanganan perkara pidana sffiara terpadu

berbasis teknologi informasi;
c. Menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap tahanan pada

tingkat kasasi;
d. Meningkatkan kualitias pelayanan dan meniamin hak asasi manusia yang

terlibat dalam perkara.

Pasal 2
RUAI{G LIHGKUP

Ruang lingkup NoE Kesepahaman ini adalah implementasi penyampaian

perpanjangan penetapan penahanan dan petikan putusan berbasis teknologi
' infiormasi pada tingkat kasasi.

Pasal 3
PELAKSANAAl{

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampaidengan adanya peraturan yang mengatur
mengenai pertukaran data antara Para Pihak ataupun antara lembaga penqak
lrukum.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih laniut oleh masing-masing

Pihak yang dituangkan dalam suatu Petuniuk Teknis yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun selambat-lambatnya

60 (enam puluh) hari katender sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PE[ilBIAYAAI{

@ala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

meniadi beban dan tanggung jawab Pam Pihak dan sumber lain yang tidak mengikat.
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Pasal 5
PEI{YELESAIAIII PERSELISIHA]II

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawalah dan
muf;akat.

Pasal 6
I.AIN.LAIN

(1) Apabila terjadi ha!'hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau forue
majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu
pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetuiuan Para Pihak;

(2) Yang termasuk force majeure adalah:
a. Bencana alam;
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskaldan moneter; atau
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Para Pihak secara berkala akan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan

Nota Keepahaman ini setidaknya 1(satu) kali dalam setahun.
(4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan

diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 7
PEilUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai

o*up ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama,

masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab.

soERoso oilo


