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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAII TAHANAN NEGARA KELAS IIB MUNTOK

DEITGAN

KE'AKSAAJ{ ITEGERI BA"TTGKA BARAT

TENTANG

PEIYANGANAN MASALAH O1IERSTAYING TAHANAI{

NOMOR : W.7-PAS.PAS.5-HH.O5.O5-31 1

Kepala Rutan Kelasi IIB Muntok bertindak untuk
dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Muntok, berkedudukan sebagai Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM
Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten
Bangka Barat, untuk selanjutnya disebut
PIHAX PERTAMA.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat
bertindak uratuk dan atas nama Kepala
Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang
berkedudukan dan berkantor di Bangka Barat
untuk selanjutnya disebut PII{AII KEDUA.

{

5NOMOR tB- 377 lL.9,l3 lOg l2O2L
''. p"d" hari ini Kamls tanggal Empat Eulan Maret Tahun Dua Rlbu Dua...
ia puluh Satu ((M-O3-2o21) bertempat di Muntok, kami yang bertanda tangan,
l: dibawah ini: il

i,

I.

II.

ABDUL RASYID
MELIALI\,
a.Md.IP., S.H.,
M.H.

HELEITA
OCTAVIANNE,
s.H.,M.H.

.

i)

PIIIAK PERTAMA dan PIHAI( KEDUA yang selanjutnya secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menerangkan hal-hal

; sebagai berikut :

. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian / perlindungan hukum dan HAM
bagi tahanan dalam hal masa penahanan yang lebih lama atau sudah
berakhir.

2. Bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1

diatas, maka PARA PIIIAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam
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Perl'anjian Kerja Sama tentang penarlganan M""rlah or;i"iti"g i.h;;;!:
dengan ketentuan dan syarat-syarat $ebagai berikut: I

::

ii
Palal 1 i,

MAKsrrD DIAN TUJUA$ i
..ti

1. Yang dimaksud Ouerstaging di+ini adalah kondisi dimana tafranan ii
menjalani masa penahanan lebi{r lama karena sudah tidak ada dasar i
dilakukan penahanan dari pihak penahan (habis masa penahanan) j;

atau bisa dikatakan status hukufn yang tidak jelas. i2. Maksud diadakannya Peqanjihn Kerja Sama ini adalah Cuna,;
pelaksanaan kerja sama dalam ppnanganan masalah masa penahanan i
yang telah berakhir (ouerstaging)) 

,]':

3. Tujuan diadakannya Pe4'anjian Kerl'a Sama ini adalah terwujudnya:ll
kejelasan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penanganan ii
masalah ouerstaging di lingkungd.n PIHAK PERTAMA. :;.

Paqal 2
RUANG LINGKT'P KER.IASAMA

Ruang lingkup kery'a sama ini adalah penanganan ouerstaging Tahanan di
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok.

Pasal 4
PELAI(SAIYAAI KEzuASAMA

i

1) Pelaksanaan kedasama sesuai dengan Peq'anjian Ke{a Sama ini akan .
ditindak lanj uti berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan,t

2) Dalam melaksanakan keg'asama ini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PIHAI( PERTAMA wajib memberitahukan pemberiathuan pertama
secara tertulis kepada PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab
terhadap tahanan yang hampir habis masa tahanan penuntut umum
paling lambat 10 (sepuluh) hari, selanjutnya memberikan
pemberitahuan kembali 3 (tiga) hari sebelum berakhir masa
penahanannya tersebut berakhir jika pemberitahuan pertama PIHAK
KEDUA belum memberikan sura! perpanjangan penahaan. ll

3) PIHAI{ KEDUA akan memberikan surat perpanjangan penahanan
untuk setiap tahanan yang habis masa penahanannya pada tingkat jr
penuntutan dan bersedia untuk firengambil tahanan yang habis masa !1penahanannya. t

ll
Pasal 5 :i

JAITGXA WAKTU

1) Pefanjian Keq'a Sama ini berlahl untuk jangka walctu 2 (Dua) tahun, !|
terhitung mulai tanggal 04 Maret {02 1 Sampai dengan tanggal 04 Maret !
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Pasal 6
PEMBTAYAAN

1) Segala biaya yang timbul sehub gan dengan pelaksanaan kerjasama
ini menjadi beban dan
ketentuan yang berlaku.

jawab PARA PIIIAI( sesuai dengan

Pa 7
LAIN

1) Mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan
ketentuan dalam akan dibuat da-lam

l,)

it
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i
ll

tambahan/addendum
kesepakatan ini

berdasarkan kesepaka
dimaksud pada ayat

tan PARA PIHAK.

ang sarna.

.l<

2) Haf-hal sebagaimana (1) dan ayat (2) diatas
merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan I

Pe{anjian Kerja Sama im.

Demikian kerjasama ini dibuat dan ditandatangarli oleh PARA PIIIAK dt
MUIYTOK Kabupaten Bangka Barat dalam rangkap 2

kekuatan hukum y
(dua) masing-masing

bermaterai cukup dan mempunyai
I
f
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PERTAMA
XELAS IIB MIJNTOR

A.Md.IP. sII. H.
199902 1 001

PIHA}(
ATSAAIY IYEG BAI{GI(A

s.tr M.H.
JAKSA MADYA

. 1975tO22 2oo312 2 o01
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