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PENGERTIAN

Kepala Lapas Perempuan Kelas llA Kerobokan, berkedudukan

diJalan lnlan Pennai, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan

Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal inl

bertindak untuk dan atas nama Lapas Perempuan Kelas ll A

Kerobokan KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik lndonesia Bali yang selaniutnya disebut

sebagai Pihak I (Pertama).

Ketua Penqadilan Negeri Denpasar Kelas I A yang

berkedudukan di Jl. Panglima Besar Sudirman No. 1, Kota

oenpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini bedindak untuk dan atas

nama Pengadilan Negeri Denpasar yang selanjutnya disebut

sebagai Pihak ll (Kedua).

LEMBACA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELASII A KEROBOKAN
DAN

PENCAD:LAN NECERI DENPASAR KELAS:A
TE‖TANG

RESOLuS:PEMASYARAI● ATAN DALAM iRANGKコ:MI]暉uJUDKAN
ZERO)OVERSTAY:NG TAHANAN

D:LAPAS PEREMPUAN KELAS::A KEROBOKAN

N()MOR:W20.PK.01.01.01‐ 250 TAHUN 2021

NA.,at /\w! / wp\,r/.3 / 2ozt

Pada hari ini Selasa tanggalSelasa tanggal dua bulan marel Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-03-2021),

bertempat di Pengadilan Negeri Denpas Kelas I A, yang bertanda tangan di bawah ini :

Selanjutnya Pihak I dan Pihak ll secara beBama-sama disebut para Pihak sepakat untuk melakukan kerja

sama dalam Penanganan Overslaying. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pihak sepakat untuk

membuatdan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini ketentuan dan syaralsyarat yang disepakati bersama,

sebagaimana pasal-pasal berikut :

1. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan yang ditempatkan dalam

Rutan/Lapas selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan

2. 'overstay' (bahasa lnggris) kalau ditedemahkan ke dalam bahasa lndonesia berarti 'tinggal alau menetap

lebih lama di suatu tempat melebihi batas atau kurun waktu yang ditetapkanidiberikan'.

3. Dalam hal ini overstaying dimaksud adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan

lidak/belum ada perpanjangan penahanan alaupun surat penahanan berikutnya dan atau narapidana yang

masih memiliki perkara lain tetapi masa pidana untuk pe*ara sebelumnya telah habis tetapi tidaldbelum

ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.
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MAKSUD DAN TU」 UAN

Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan persamaan persepsi,

mengkoordinasikan, dan mensinergikan anlara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem
peradilan pidana khususnya dalam penanganan overstaying untuk mewujudkan zero oveEtaying di

Lapas Perempuan Kelas ll A Kerobokan, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Para Pihak

dalam mengimplernenlasikan rencana kerjasama tersebut.

Tujuan dari pednajian keiasama ini adalah untuk menangani permasalahan oveEtaying demi

mewujudkan zero overslaying pada Lapas Perempuan Kelas llA Kerobokan.
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RUANG LINGKUP

Ruanq Lingkup perjanjian kerja sama iniadalah :

(1) Kegiatan ini merupakan kerjasama untuk mewujudkan zero overstaying:

(2) Memberikan kepastian hukum kepada tahanan yang tidak ada lagi alasan/dasar hukum yang

melindungi penahanannya Iebih lanjut;

(3) Memeriksa kembali kelengkapan berkas tahanan yang dititip ke Lapas Perempuan Kelas ll A

Kerobokan lerutama tanggal habis masa penahanannya dan surat perpanjangan penahanannya;

(4) l\,lelakukan koordinasi terkait masa penahanan tahanan yang dititipkan di Lapas Perempuan Kelas ll

A Kerobokan dengan pihak penahan;

(5) Pihak Pertama Mengirimkan pemberitahuan H-10, H-3, dan H-1 habis masa penahanan dan

pemberitahuan H-10, H-3, H-1 akan dikeluarkan demihukum kepada pihak kedua;

(6) Pihak Pertama lllengeluarkan demi hukum tahanan yang tidak ada lagj alasan/dasar hukum yang

melindungi penahanannya lebih lanjut atau mengembalikan tahanan kepada pihak penahan karena

tidak ada lagi alasan/dasar hukum yang melindungi penahanannya lebih lanjuti

(7) Pihak Pertama mengirimkan pemberitahuan permohonan vonis (kulipan putusan dan eksekusi)

kepada pihak penahan teftait;

(8) Pihak Kedua menerima pemberitahuan H-'10, H-3, dan Hl habis masa penahanan dan

pemberitahuan H-10, H-3, Hl akan dikeluarkan demihukum;

(9) Pihak Kedua Menerima pengembalian lahanan yang lelah lewat masa penahanannya (overstaying)

dari pihak pertama sesuaidengan mekanisme dan aluran yang berlaku;

('10) Pihak Kedua menerima pembeitahuan permohonan vonis (kutipan putusan dan eksekusi);

('11) Pihak Kedua menindaklanjuti pemberitahuan H-10, H-3, dan Hl habis masa penahanan dan

pemberitahuan H-10, H-3, H-1 akan dikeluafian demi hukum dengan mengeluarftan Penelapan atau

Surat Perpanjangan Penahanan atau Vonis (kutipan pulusan dan eksekusi);
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Pelaksanaan Peianjian Kerjasama ini untuk PIHAK PERTAiTA dilaksanakan oleh Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas llA Kerobokan sedangkan untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Ketua

Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.

Pasa1 5

HAK DAN KEVVAJIBAN

HAK:

1.Pihak penama be‖ ak mengemba‖ kan tahanan yangね lah lewat masa penahanannya(OVe「 Staying)

kepada pihak kedua sesuai dengan inekanisrrle dan aturan yang bedaku.

2.Pihak Юdua benak menitⅢan tahanan kepada pihak"mma dengan syarat syarat administar yang

sudah lengkap, untuk penijpan tahananlenJaklva yang sudah diputus oleh Pengadilan dirnana idak

dilakukan"nahanan Sebelumnp Waり ib dilengbpi dengan sud"nettan penahman dan Hakim(

Pasa159 ayatl KUHAP dan SEMA 8′ 1985).

KEWAJIBAN :

1 . Pihak pertama wajib menerima titipan tahanan dari pihak kedua apabila syaralsyarat administratif sudah

lengkap, seda wajib mengirimkan pemberitahuan H-'10, H-3, dan H-1 habis masa penahanan dan

pemberitahuan Hl0, H-3, H-1 akan dikeluarkan demihukum kepada pihak kedua.

2. Pihak kedua wajib menerima pengembalian tahanan yang telah lewat masa penahanannya (overstaying)

dari pihak pertama sesuaidengan rnekanisme dan aturan yang berlaku (menerima pemberitahuan Hlo,
H-3, dan H-1 habis masa penahanan dan pemberitahuan H-10, H-3, H-1 akan dikelua*an demi hukum )

se(a mengirimkan Penetapan/Surat Perpanjangan Penahananly'onis

Perjanjian keriasama ini berlaku unluk jangka waklu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya

kesepakatan ini oleh PARA PIHAK serta dapat diperbaharui kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
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PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan Sural Perpanjangaa Penahanan/Penetepanly'onis kepada PIHAK

PERTAMA sesuai dengan aturan dan keterluan yang berlaku tanpa dipungut biaya apapun karena haltersbut

merupakan tugas dan tanggungjawab dari PIHAK KEDUA
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PELAKSANAAN
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JANGKA WAKTU
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'1. Apabila dalam pelaksanaaan perjanjian kerjasama ini diantara KEDUA BELAH PIHAK terdapat

perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyarvarah mufakat;

2. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat tercapai,maka

penyelesaian permasalahan dilaksanakan menurut Perundang-undangan yang berlaku.
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KEADAAN MEMAKSA
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI
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KETENTUAN LAIN-1_AIN

(1) Keadaana memaksa yang dimaksud dalam Peianjian Kerjasama iniadalah te.jadinya suatu peristiwa

diluar kemampuan para pihak yang digolongkan Force Majewe sepertigempa bumi, topan, banjir,

bencana alam, huru hara, perang, kebakaran, wabah penyakit, peledakan, sabotase, tindakan

pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter, serta keadaan keamanan yang tidak menginzinkan

yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perianjian ini;

(2) Apabila salah satu pihak terkena perisliwa atau tedadi Folce Maiewe, maka pihak leEebut

berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri

pernyataan tertulis pihak beMenang selamballambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai

terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Apabila keadaan memaksa atau Force Majeure terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

perjanjian ini tidak dapat diakhiri atau dihapuskan. Namun, setelah keadaan r: maksalForce Majeurc

berakhir atau kondisinya masih rnemungkinkan kegialan dalam perjanjian harus tetap dilaksanakan

sesuaidengan ketentuan yang diatur dalan perjanjian ini

PARA PIHAK akan mengadakan kmrdinasi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan

kesepakatan perjanjian kedasama inisehingga kegiatan dapatberialan dengan baik
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PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Segala sesuatu yang belum dialur dalam per,anjian keriasama ini alau perubahan yang dipandang perlu

oleh kedua belah pihak akan diatur lebih laniut dalam surat perjanjian tambahan dan merupakan bagian

yang tidak lerpisahkan da.i perjanjian ini;

2. Perubahan terhadap pasal-pasal dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA

PIHAK.
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PENUTUP

Perjanjian kedasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bernaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan

hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

kesepakatan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA KEROBOIKAN

PIHAK KEDUA
LAN NECERI DENPASAR

LILl,S.H"M.H.

NIP.497111271992032004

S.H"M.H

196902041996031004
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