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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BANTUL
DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

Nomor : W.14.PAS.PAS.1 1.PAS.UM.01.01-170

Nomor : B-372UM .4.1210212021

TENTANG

PENYIMPANAN, PENGELOLAAN, PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN BENDA SITAAN
DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas ll Bantul yang bertanda tangan dibawah ini :

l. MUHAMMAD SYUKRON : Jabatan selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
ANSHORI, Negara Kelas ll Bantul, berkedudukan di Jl. Srandakan,

Pandak, Wijirejo, Pandak, Bantul, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kepala Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara Kelas ll Bantul selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA;

Jabatan selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
berkedudukan di Jl. RA. Kartini, Nogosari, Trirenggo, Kec.
Bantul, Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kepala Kejaksaan Negeri Bantul selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-maisng disebut PIHAK dan secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK teriebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas
kewenangan dan kemampuan serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya,
menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penyimpanan'
pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan negara dan barang rampsaan
negara berdasarkan atas itikad baik saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan sebagi berikut.

BAB I

TUJUAN KERJASAMA
Pasal 1

Perlanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan penegakkan hukum yang efisien dan

efektif khusunya dalam penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan, dan pengamanan benda

sitaan negara dan barang rampasan Negara
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BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
a. pertukaran informasi
b. pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara
c. peningkatan sumber daya manusia

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pasal 3

(1) PARA PIHAK bertukar informasi terkait benda sitaan yang dititipkan kepada PIHAK
PERTAMA dalam rangka penyidikan, penuntutan,upaya hukum dan ekskusi.

(2) Data pertukaran informasi berkaitan dengan benda sitaan negara dan barang rampasan
negara meliputi kategori status, jumlah, kondisi dan lain-lain dapat diperoleh melalui
permintaan tertulis kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara Kelas ll
Bantul.

(3) PIHAK KEDUA memberikan data dan informasi terkait benda sitaan negara dan barang
ramapasan negara kepada PIHAK PERTAMA.

Bagisn Kedua
Penata laksanaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara

Pasal 4

(1) Pengelolaan benda sitaan Negara yang dimaksud yaitu pengelolaan benda sitaan yang
berada di Rupabasan Kelas ll Bantul.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan negara hasil tindak
pidana yang disita dan melakukan penyimpanan/penempatan barang buKi di Rupbasan
Kelas ll Bantul

(3) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab secara fisik dan administrasi terhadap benda sitaan
negara untuk menjamin keselamatan dan keamanannya

(4) Penyimpanan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berita
acara.

Pasal 5

(1) PARA PIHAK berkoordinasi dan bersinkronisasi dalam penyelesaian status hukum setiap
benda sitaan dan barang rampasan negara hasil tindak pidana untuk proses persidangan

dan untuk kepentingan pengembalian kepada yang berhak, pemusnahan dan/atau
pelelangan :

a. Untuk kejelasan status benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang

dititipkan di Rupbasan Kelas ll Bantul. PIHAK KEDUA wajib membritahukan kepada
PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan proses penyidikan, penuntutan' upaya
hukum dan ekskusi.

b. PIHAK PERTAMA mencatat benda sistaan dan rampasan negara dalam buku register
sesuai tingkat pemeriksaan perkaranya.

Pihak I Pihak ll

(



(2) PIHAK PERTAMA menginformasikan perkembangan terkait benda sitaan negara untuk
perubahan registernya :

a. terhadap barang sitaan Negara yang dismpan di Rupbasan Kelas ll Bantul yang
dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap maka setelah menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, PIHAK PERTAMA secara administratif mengubah
status benda sitaan yang disimpan menjadi barang rampasan; dan

b. Benda sitaan yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada
huruf a, PIHAK PERTAMA secara administrasi mengubah status benda sitaan negara
sebagaimana amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(3) PIHAK KEDUA dapat berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam hal perampasan
benda sitaan negara yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 6

Berdasarkan perminataan PIHAK KEDUA untuk keperluan proses penangaan perkara disetiap
tingkat pemeriksaan, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan benda sitaan yang disimpan.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA memberikan surat pemeberitahuan secara berkala mengenai tenggang
waktu penitipan benda sitaan Negara dan/atau barang rampasan negara kepada pihak penitip

didasarkan pada tahap penyidikan, penuntutuan, pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 8

Dalam hal benda sitaan negara dan/atau barang rampasan negara yang dititipkan oleh PIHAK
KEDUA di Rupbasan Kelas ll Bantul hilang sebagian atau seluruhnya PIHAK PERTAMA wajib

a. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik lndonesia mengenai peristiwa yang

terjadi dan
b. membuat berita acara dan pemberitahuan kepada pihak penitip.

Pasal 9

Dalam hal benda sitaan negara dan/atau barang rampasan negara yang dititipkan di Rupbasan
Kelas ll Bantul menyusut nilainya akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa pidana, maka
kerugian akibat susutnya nilai benda sitaan negara dan/atau barang rampasan negara

ditanggung oleh negara.

Pasal 1 0

Pengeluaran benda sitaan negara dan/atau barang rampasan negara harus disertai surat-surat
yang sah berupa surat pengeluaran benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang

ditujukan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri :

a. surat perintah kepada yang mengambil benda sitaan negara dan/atau barang rampasan

negara
b. surat pengantar dari instansi penitip
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Pasal 1 1

(1) Pengambilan benda sitaan negara untuk kepentingan proses peradilan disetiap tingkat
pemeriksaan harusa disertai dengan surat permintaan pengambilan benda sitaan yang
ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampriri :

a. foto kopi berita acara serah terima dan/atau penyimpanan benda sitaan negara, dan
b. surat perintah pengambilan benda sitaan negara.

(2) PIHAK KEDUA wajib segera mengembalikan benda sitaan negara yang dipinjam untuk
kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA
dengan membuat berita acara.

Pesal 12

Pengambilaan benda sitaan negara hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Jaksa dengan
menyerahkan surat permintaan pengambilan barang rampasan negara yang ditujukan kepada
PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Surat Perintah pengambilan barang rampasan negara.

Pasal 13

PIHAK PERTAMA wajib meneliti kelengkpan surat, berkoordinasi dan melakukan konfirmasi
dengan PIHAK KEDUA sebelum benda sitaan negara dan/atau barang rampasan yang

dikeluarkan

Pasal 14

Terhadap pihak yang secara hukum menghilangkan, menggelapkan, merusak benda sitaan
dan/atau barang rampasan baik sebagian atau seluruhnya diproses sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 1 5

(1) PIHAK PERTAMA mengusulkan kepada instansi penitip untuk melakukan atau
pemusnahan atau pelelangan terhadap benda sitaan negara dan/atau barang rampasan
negara yang mudah rusak atau berbahaya.
Pemusanahan atau pelelangan benda sitaan negara dan/atau barang rampasan negara
oleh instansi penitip dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dibuatkan bertia acara pemusnahan atau pelelangan.

(2)

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN PENGELOLAAN

Pasal '16

(1) Jangka waktu pengelolaan basan di Rupbasan Kels ll Bantul di Rupbasan Kelas ll Bantul

diseiuaikan dengan proses penyidikan, penuntuan dan peradilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
PIHAK PERTAMA meminta informasi sectra tertulas kepada instansi yang

bertanggungjawab secara yuridis mengenai perkembangan penanganan perkara pemilik

benda sitaan dan barang rampasan Negara

(2)
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Pasal 17

(1) Benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waKu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum, Kepala
Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggung
jawab secara yuridis untuk mengambil benda sitaan dan barang rampasan neagara.

(2) PIHAK PERTAMA menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mendapat tanggapan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA wajib memberikan
surat pemberitahuan susulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
tanggal surat pemberitahuan.

(3) Dalam surat pemberitahuan susulan tidak mendapat tanggapan, PIHAK PERTAMA wajib
menyampaikan surat pemberitahuan susulan kedua dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
terhitung sejak tanggal pemberitahuan susulan sebagaiman dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam surat pemberitahuan susulan kedua tidak mendapat tanggapan, PIHAK PERTAMA
wajib menyampaikan surat pemberitahuan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak mendapat tanggapan maka PIHAK PERTAMA mengembalikan basan tersebut
kepada PIHAK KEDUA.

Bagian Ketiga
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

PARA PIHAK melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau:

a. PARA PIHAK saling memberikan bantuan sebagai narasumber/tenaga ahli dalam
pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama atau masing-masing, dan

b. PARA PIHAK melakukan studi banding dalam rangka meningkatkan sumber daya
manusia.

BAB V
KERAHASIAAN

Pasal 1 9

PARA PIHAK bertanggung jawab kerahasiaan data dan/atau informasi terkait benda
sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Kelas ll Bantul.
PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan
Perjanjian Kerja Sama ini.
PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, atau mengungkapkan
kepada pihak lain atas data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian
Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(1)

(2)

(3)

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas tanggung jawabnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
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BAB VII
JANGKAWAKTU

Pasal 2't

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu I (satu) tahun terhitung sejak
ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan
kesepkatan PARA PIHAK

(2) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Peianjian Kerja Sama ini paling sedikit 1

(satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal22

('1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran atas
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara PARA PIHAK, permasalahan akan
diselsesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai,
permasalahan diselesaikan sesuai ketentuan

BAB IX
FORCE MAJEURE

Pasal 23

(1) Kegagalan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dalam melaksnakan tanggung
jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dianggap sebagai kelalalian atau
pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini apabila disebabkan oleh Force Majeure.

(2) Foce Majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu keadaan tidak terduga yang terjadi
di luar kekukatan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA antara lain kebakaran,
perang, pemogokan, sabotase, epidemik, huru hara akibat politik dan bencana alam
namun hanya terbatas pada keadaan secara langsung dan substansial mempengaruhi
kemampuan PIHAK yang terkena untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai
dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila terjadi Force Majeure, maka PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan
kepada PIHAK yang lainnya secara tertulis disertai bukti-bukbti dan konfirmasi tertulis
dari instansi yang benivenang dimana Force Maieure tersebut terjadi.

(4) PIHAK yang menerima pengajuan FORCE MAJEURE akan menentukan sikapnya dalam
waktu 14 (emapt belas) hari kalender setelah menerima pengajuan Force Majeure
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Perubahan terhadap Perjanjian Keda Sama ini hanya dapat dilakukan oleh persetujuan

PARA PIHAK.
BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal24

(1) PARA PIHAK melakukan sosialisasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling l;ambat 3
(tiga) bulan sejak ditanda tangani .

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian

kepemimpinan dari PARA PIHAK.
(3) Dalam hal terjadi perubahan atau terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Peianjian

Kerja Sama ini, dituangkan dalam bentuk addendum atas persetujuan PARA PIHAK
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
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BAB XI.
PENUTUP
Pasal 25

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditanda
tangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekutan hukum yang sama

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi
dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

RTAMA KEDUA
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