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Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas (21-

10-2015) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

l. I WAYAN K. DUSAK, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berkedudukan

di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. HASTO ATMOJO SUROYO, selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban yang berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt. 4 Jalan

Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak sepakat

untuk membuat Perjanjian Kerja Sama, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana dari

Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.HM.05.02 Tahun 2015 dan Nomor:

NK-005/l .DIY4.2lLPSKl04l20l5,yang ditandatangani tanggal 27 Aprll Tahun 2015 dengan

ketentuan sebagai berikut :



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

l. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disingkat LPSK adalah lembaga yang

bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada

Saksi danlatau Korban.

Z. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh

LPSK atau lembaga lainnya.

3. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada

penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan,

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, danlatau ia alami sendiri.

5. Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan

penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

6. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana'

7. Pendampingan adalah salah satu bentuk perlindungan LPSK terhadap Saksi dalam

menghadapi pemeriksaan pada setiap proses peradilan pidana.

8. Terlindung adalah Pelapor, Saksi, Korban, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerja

sama, yang telah masuk dalam program perlindungan LPSK.
g. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau

terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan.

10. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

11. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah ptanata untuk

melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

12. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetaP.

13. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah Narapidana,

Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

14. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rumah Tahanan

Negara.

15. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

16. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada

dalam bimbingan BAPAS.

17. Remisi Tambahan adalah pengurangan masa pidanayang diberikan kepada narapidana

dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang

bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatanyang membantu

kegiatan lembaga pemasyarakatan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

(l) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam

melaksanakan kerja sama perlindungan bagi tahanan dan Warga Binaan

Pemasyarak atan y ang menj adi pe lapor, saksi dan/atau korban.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjamin rasa aman bagi tahanan dan Warga

Binaan Pemasyarakatan yang menjadi pelapor, saksi danlatao korban dalam

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Penanganan khusus bagi narapidana;

b. Bantuan medis dan rehabilitasi psikologis;

c. Pemberian penghargaan; dan

d. Peningkatan Kapasitas.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penanganan Khusus Bagi Narapidana

Pasal4

(1) Penanganan khusus bagi Narapidana meliputi:

a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana bagi Saksi yang

dilindungi oleh Pihak II dengan tersangka, terdakwa, danlatart narapidana yang

diungkap tindak pidananya;

b. pendampingan oleh Pihak II bagi Saksi yang dilindungi dalam setiap proses

peradilan pidana;

c. Pemeriksaan proses peradilan pidana melalui teleconference;

d. Penyampaian rekomendasi penghentian perlindungan.

(2) Mekanisme pemisahan tempat penahanan adalah sebagai berikut :

a. Pihak II memberitahukan secara tertulis kepada Pihak I untuk menempatkan Saksi

terlindung terpisah dari tersangka, terdakwa, danlatau narapidana yang diungkap

tindak pidananya;



b. pihak II mengadakan koordinasi dengan Pihak I terkait dengan pelaksanaan

pemisahan Saksi terlindung, jangka waktu pemisahan dan tingkat pengamanannya;

c. Pemisahan tempat penahanan terdiri dari pemisahan blok dalam satu Rutan,/Lapas

atau pemisahan ke Rutan/Lapas lain dalam satu kota berdasarkan ketentuan

peraturan yang berlaku pada Pihak I.

(3) Mekanisme pendampingan adalah sebagai berikut:

a. Pihak II memberitahukan secara tertulis kepada Pihak I tentang pendampingan

terhadap terlindung dalam setiap proses peradilan pidana;

b. Pihak II mengadakan koordinasi dengan Pihak I terkait teknis pendampingan;

c. Pihak I memberitahukan secara terhrlis kepada Pihak II tentang pendampingan

terhadap saksi dan/atau korban yang membutuhkan perlindungan dalam proses

peradilan pidana anak.

(4) Mekanisme pemeriksaan proses peradilan pidana melalui teleconference adalah sebagai

berikut:

a. Pihak II memberitahukan secara tertulis dan berkoordinasi kepada Pihak I dalam

pelaksanaan proses pemeriksaan melalui tele c onference;

b. Dalam hal tertentu pemeriksaan proses peradilan pidana dilakukan melalui

teleconference yang difasilitasi oleh Pihak II dengan persetujuan Pihak I;
c. Para Pihak berkoordinasi dengan pejabat Instansi yang berwenang memberikan

perlindungan keamanan bagi Terlindung selama dalam pelaksanaan teleconference.

(5) Mekanisme penyampaian rekomendasi penghentian perlindungan adalah sebagai

berikut :

a. Penyampaian rekomendasi dilaksanakan secara tertulis oleh Pihak I kepada Pihak

[;
b. Penyampaian rekomendasi penghentian perlindungan dilakukan apabila Terlindung

melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku di lingkungan Pihak I;
c. Para Pihak melakukan koordinasi dalam pemprosesan rekomendasi penghentian

perlindungan.

(6) Pihak I memberitahukan kepada Pihak II apabila Narapidana Terlindung akan

melaksanakan masa Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti

Menjelang Bebas sebagai bahan pertimbangan Pihak II di dalam keberlanjutan

perlindungan.

Bagian Kedua

Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psikologis

Pasal 5

(l) Bantuan Medis meliputi :

a. Apabila Terlindung membutuhkan bantuan medis di luar Rutan/Lapas harus

didasarkan pada surat rujukan dokter Pihak I dan berkoordinasi dengan Pihak II;



b. Apabila Terlindung masih dalam status tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) harus mendapat ijin dari pihak yang menahan.

(2) RehabilitasiPsikologis
a. Rehabilitasi psikologis bagi Terlindung berupa konseling dan terapi psikologi yang

dilakukan oleh Pihak II;
b. Apabila rehabilitasi psikologis dilaksanakan di luar Rutan,/Lapas harus berdasarkan

persetujuan Pihak I;
c. Apabila Terlindung masih dalam status tahanan maka harus berdasarkan ijin dari

pihak yang menahan.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan

Pasal6

Pemberian penghargaan berupa pemberian rekomendasi terkait pembebasan bersyarat

danlatau remisi tambahan bagi narapidana tindak pidana khusus yang menjadi terlindung

Pihak II.
a. penghargaan yang diberikan kepada narapidana yang berstatus sebagai Saksi Pelaku

yang bekerja sama berupa pembebasan bersyarat danlatau remisi tambahan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Para Pihak melakukan koordinasi sebelum menentukan rekomendasi pengajuan

pembebasan bersyarat danlatau remisi tambahan kepada Terlindung;

c. Pihak I mempertimbangkan pemberian penghargaan berupa pembebasan bersyarat

danlatau remisi tambahan pada Terlindung yang direkomendasikan oleh Pihak II
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pihak I menyampaikan alasan secara tertulis apabila rekomendasi dari Pihak II
ditolak.

Bagian KeemPat

Peningkatan KaPasitas

Pasal T

para Pihak bekerja sama dalam kegiatan peningkatan kapasitas antara lain berupa

pertukaran informasi, studi banding dan pelatihan terkait perlindungan terhadap saksi

danlatau korban dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal S

Sosialisasi dilaksanakan oleh Para Pihak meliputi :

a. Sosialisasi yang dilakukan di tingkat pusat tingkat daerah, melibatkan instansi mitra kerja

dan lembaga masyarakat pemangku kepentingan.
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b. Sosialisasi dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan, workshop, seminaro focus

group discussion, penelitian, dan media cetak maupun elektronik.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal9

(1) Para Pihak bertanggungjawab secara proposional atas pembiayaan yang timbul dalam

perjanjian ini.
(2) Pihak Il bertanggungjawab atas pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 10

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal Dua Puluh Tujuh April Dua

Ribu Dua Puluh (27-04-2020) terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat

diperpanj an g atau diakhiri den gan persetuj uan Para Pihak;

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Keda Sama ini

sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak

tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya,

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan

yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh Para Pihak.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh

Para Pihak sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan

yang disepakati Para Pihak.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.



(l)

(2)

(3)

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini

akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam

surat perubahan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaanPara Pihak atauforce maieure, dapat

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

Yang termasukforce maieure antara lain adalah :

a. bencana alam;

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan'

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup,

ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,
DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN

PIHAK II,
WAKIL KETUA LPSK

PENANGGUNGJAWAB
DIVISI PEMENUHAN HAK

I MANUSI?RI


