
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

RUMAH TAHANAN I{EGARA KELAS IIB MUNTOK

DEI{GAN

PEI{GADILIIN NEGERI MEI{TOK

TENTAI{G

PENANGANAIY MASALAH OI/E,RSTAYII,ICI TAIIANAI{

I{OMOR : W.7-PAS.PAS.5-HH.O5.O5-O24 1

NoMoR: w7-Us/{05 l,ilK.otl obzlzozt

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Satu 124-O2-2O2ll bertempat di Muntok, kami yang bertanda
tangan dibawah ini:

$

u

I.

u

ABDUL RASYID
MELIALA,
a.Md.IP., S.H.,
M.H.

ERICA
MARDALENI,
s.H., M.H.

Kepala Rutan [elasi IIB Muntok berLindak untuk
dan atas nar4a Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Muntok, berkedudukan sebagai Unit
Pelaksana Tekrris Kementerian Hukum dan HAM
Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten
Bangka Bareit, untuk selanjutnya disebut
PII{AK PERTAIIA.

Ketua Pengadilan Negeri Mentok bertindak
untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Mentok
yang berkedudukan dan berkantor di Muntok,
Kabupaten Bangka Barat untuk selanjutnya
disebut PIIIAIT KEDUA.

i pUfax PERTAIIA dan PII{AK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-
isama disebut PARA PIHAK dengan ini mqnyatakan dan menerangkan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menjamin t epaftianTperlindungan hukum dan HAM :

bagi tahanan dalam hal masa penafranan yang lebih lama atau sudah.l)
berakhir. I

2. Fiatrwa berdasarkan pertimbangan s{bagaimana dimaksud pada angka 1fl
diatas, maka PARA PIHAI( sepakat untuk mengikatkan diri datam Nota ii
Kesepahaman t""t"ttg Penanganan Masalah Oueistaging Tahanan dengan !
ketentuan dan syarat-syarat sebagai {erikut : :,1

;:^*-Y: .Y:aY"Yir rrAr)^rY:

I



Pasfl 1
MAKST'D DAIT TU.'UAIY

1. Yang dimaksud Overstaging diqini adalah kondisi dimana tahanan l'!

menja-lani masa penahanan lebih lama karena sudah tidak ada dasar
dila-kukan penahanan dari pihak penahan (habis masa penahanan)
atau bisa dikatakan status hukum yang tidak jelas. t'.

2. Maksud diadakannya Nota kesepahaman ini adalah guna pelaksanaan
keda sama dalam penanganan rnasalah masa penahanan yang telah ;l

beral<hir (ouerstagingl.
3. Tujuan diadakannya Nota kesepahaman ini adalah terwujudnya

kejelasan, ketertiban, dan kepaitian hukum dalam penanganan
masalah ouerstaging di lingkungin PIHAK PERTAMA.

Paral 2
RUANG LINGKT'P IIOTA KESEPAHAMAX

Pasal 3
PELAITSANAAN NC/TA KISEPAHAMAN

1) Pelal<sanaan kerjasama sesuai dengan Nota Kesepahaman ini akan
ditindak lanjuti berdasarkan kesepakatan PARA PIHN( sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam melaksanakan kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat .

(1), PIHAI( PERTAUA wajib memberitahukan pemberitahuan pertama
secara tertulis kepada PIIIAX KEDUA yang bertanggung jawab
terhadap tahanan yang hampir habis masa tahanan paling lambat 10 I

(sepuluh) hari, selanjutnya memberikan pemberitahuan kembali 3 (tiga)
hari sebelum berakhir masa penahanannya tersebut berakhir jika
pemberitahuan pertama PIIIAI( KTDUA belum memberikan surat 

''
perpanjangan penahaan. l'

PIIIAK XEDUA akan memberiltan surat perpanjangan penahanan i
untuk setiap tahanan yang habis masa tahanannya pada tahap,
persidangan tingkat pertama, sedangkan untuk penahanan pada.l
tingkat banding dan kasasi PIHA$ XEDUA akan melakukan koordinasi :'
dengan pihak terkait. rl

PARA PIHAX akan melakukan koordinasi dan komunikasi dalam i
pelaksanaan Nota kesepahaman ini.

2l

3)

4)

Ruang lingkup ke{a sama ini adalah penanganan ouerstaging Tahanan di ,r

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mlrntok. ::
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^ "r-rr,., .rANcI{A WAr(TU ))ti !:,i' 1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, '

a.l terhitung mulai tanggal 11 Febr]r"rari 2021 Sampai dengan tanggal 10 i:
Februari 2023. :l

2) Nota kesepahaman Sebagai dimaksud pada ayat (1), dapat;f
diperpanjang kembali berdasark4n kesepakatan PARA PIHAK

3) Dalam hal perpanjangan Nota ltesepahaman sebagaimana dimaksud I
pada ayat (2), diberitahukan sqcara tertulis oleh pihak pemrakarsa i]
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya peq'anjian ini. i;

it
,']

Pasal 5
PEMBISYAAN :i

a;

1) Segala biaya yang timbul sehirbungan dengan pelaksanaan Nota f:,
Kesepahaman ini menjadi bebarp dan tanggung jawab PARA PII{AK
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ai

:i
ii

Padal6 t
KETEilTUAIT L/Uil

,a

l) Apabila tery'adi hal-hal yang dilu4r kekuasaan kedua belah pihak atau i:
i.

force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat il
dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua if
belah pihak. I

2l Yangtermasuk.force majeureadaJah I
ii

a. Bencana alam; I
..:,

b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter; il
c. Keadaan keamanan yang tidaft mengizinkan; I
d. Perubahan ketentuan Peraturtan Perundang-undangan dan / atau 1

t.!
perubahan kebijakan pemefintah yang tidak memungkinkan il
berlangsungnya Nota kesepah[man ini. i

3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama jj
qi

ini akan diatur bersama kemudiah oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK 1l

r(EDUA. t
4) Hal-hal yang belum diatur ataq belum cukup diatur dalam Nota:.i,

kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PAIIA PIHAK

yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.
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Pasal

Nota kesepahaman ini dibuat

bulan dan tahun tersebut diatas.

rangkap 2 (dua) asli pada kerta

tertulis sama, mempunyai kekua

mendapatkan 1 (satu) rangkap

PIHAI(.

AXEDUTAIUAPER
MI'I{TOI(IIBKELASI(EPALII

A.Md
02999

PIHAI(
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,l

ii
ditanda tangani pada hari, tanggal,

kesepahaman ini dibuat dalam

bermaterai cukup, masing-masing

hukum yang sama, dan setiap pihak

setelah ditanda tangani oleh PARA

I
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