
1ヽ0MI ERANDUM OF UNDERSTANDI NG( Ⅳ 10U) ANTARA KE: MENTERI AN AGAMA

KABUPATEN TANAH DATAR DENGAN RUl 、 4AH TAHANAN NEGARA KELASI I B

BATUSANGKAR TENTANG PE: MBI NAAN KEROHANI AN

Nomor: g.AO8 Kk.03.4-blHK.O0.610912020Nomor: w3.PAS.23.UM.o1.ol -334na20.

Pada hari ini, rabu tanggal sembilan bulan setember tahun dua ribu dua puluh , kalni yang bertanda

tangan dibawah ini:

I Drs. H SYAHRUL Selak-u Kepala Kantor Kementerian Agarna Kabupater

Tanah Dat ar,  berkcdudl l kan di  Kant ol ・ Kl ci ncnt cnan Agal l a J l . M. Ya1111■  3uki t  Gol ■ bak

Bat usangk額
〕

Kabupt t cl l  Tanah Dt t ar, yang scl al J ut nya PI HAK KESATU.

2.  BUZAR30S,  S. H M. I I ,  Scl aku Kcpal a RШ■ 滅l  Tah] l a1l  Ncgara Kl as I I  B Bt t usal l gka・
〕

bel ・kcdudukan dl j 」 an Hal l l ka No. 24 Bt t usangkar yang sel at t ut nya di scbut  PI HAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat unfuk
rnengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: PIHAK KESATU
Kepala Kantor Kementerian Agarna Kabupaten Tanah Datar adalah pelaksana kegiatan pernbinaan

kerohanian bagi rvalga binaan peilrasyarakatan

3. PIHAK KEDUA. KaRUTAN adalah unsur pelaksanaan yang berada dibawah daa bertanggung
jawab kepada Kepaia Kantor Wilayahl Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

yang mempunyai hrgas Pembinaan Kerohanial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (sesuai dengan

ketentuan urnum UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan nota kesepahanan (MoU) lVlomerandum Of
Understanding tentang pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan

ketentuan sebagai berikut:

PASAL l

Dasar Nota kesepahaman

[1] UU No. 12 tahun i995 tentang Pemasyalakatan. [2] PP No. 3l tahun 1999 tentang Pernbinaan dan

Pembibingan Warga Binaan Pemasyarakatan. [3] PP No. 57 tahun 1999 tentang Penvelenggaraan

Pernbinaan dan Pembirnbingan WBP [4] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agan-ra dan

Kantor Kemenag Kabupater/ Kota

PASAL 2

Pengertian

[1] Warga Binaar Pernasyarakatan ( WBP) adalah seseorimg pada PIHAI( KEDUA yang sedang

rnenjalani hukurnan pidana dan memerlukan pernbinaan PIHAK KESATU. [2] Pernbinaan

kerohanian adalah pernbinaan dan birnbingan yang dibutuhkan Walga Binaan Pemasyarakatan

(WBP) terkait program pembinaan -vang drlaksanakan PIHAK KEDUA. [3] Petugas adalah

seorang yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU untuk melaksanakan pembinaan kerohanian

pada PIHAK KEDUA

PASAL 3

Maksud dan Tujuan

[] Nota kesepakatan ini dirnaksudkan sebagai pedonran bagi PARA PIHAK unftrk rnelaksanakan

kerjasama dalam bidang pernbinaan kerohanian para Warga Binaan Pemasyarakatan. [2] Nota
kesepahaman ini berfujuan untuk rnemberikan dan melaksanakan pembinaan dan kerohanian ba-qi

Warga Binaan Pemasyarakata:r.
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PASAL 4

Ruang Li ngkup

Ruang l i ngkup nOt a kcscpahanal l  i ni  mcl i p■ i : [ 1] Kcl l ] cnt ∝ i an AgaI 1l a Kabupt t cn Tal l 滅 l D誠額

[ 2] Rut al l  KLAS l l  B Bamsal l gk訂

PASAL 5

Hak dan Kewt t i ban

(1) PIHAK KESATU:
a. Kewajiban:
-. Menunjukkan PETUGAS YANG BERKOMPETEN melaksanakan Perrbinaan dan kerohanian

-. IVlernberikan pembinaal kerohanian pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) PIHAK
KEDUA sesuai standar prosedur pelayanan dan jadwal yang telah disepakati bersama. Menjawab
kebutuhan, saran dan kritik atas pembinaan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
KESATU. Mengirim jadwal pelayanan kepada PIHAK KEDUA yang memuat narxa petugas,

nollor handpone dan jarn pernbinaan yang akan dilaksanakan .

b. Hak: Mendapat sarana dan prasarana yarg dibutuhkan PIHAK KESATU selama

memtrerikan pembinaan War-ga B inaan Pem a syaratriatan (WBP)

(2) PrHAK KEDUA:

a. kewajiban:

Menyusun jadwal pembinaan korohanian yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
I\4enyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk terlibat dalarn kegiatan pembinaan kerohanian.

Menyiapkan salana dan prasarana untuk kegiatan kegiatan kerohanian, Menyar-npaikan saran dan

masukan atau keluhan atas pelayanan yang diberikan PIHAK KESATU. Menyediakan daftar

hadir bagi petugas PIHAK KESATLI.

b. Hよ : ¨ . warga Bi naal l  Pcmav冨 よ 載al l ( WBP) PI HAK KEDUA mcndt t at  Pcmbi na田

kcrOhanl al  PI HAK KESATU. ― . Ⅳl endapat  i nf ori nasi j adwal  pct ugas pcmbi naal l  kcrohal ■ an

PI HAK KESATU pada PI HAK KEDUA

PASAL 6

.Iangka Wakfu

Per janjian kerja sarna ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditanda

tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA
PIHAK rnelalui pemberitahuan teftulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat

6 (enam) bulan sebelurn berakhirnya perjanjian.

PASAL 7

Monotoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan rnonitoring setiap

6 [enarn] bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja sarna.



PASAL 8

Penyelesaian Perselisihan

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang tirrbul dalarn kerja sarna ini akan

diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat .

PASAL 9

I(eadaan Kahar

t1l Dalam hal ini terjadi keadaan Kahar. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA
rnernberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar sesara tertulis dalarn jangka waktu paling
larnbat l4 (empat belas hari) kelender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan

salinan pernyataan kahar 5r6ng dikeluarkan oleh pihak I instasi yang berwenang sesuai

ketentuan peraturan perundang undang.

[2.] keadankahar sebagaimanayang dimaksLrdpada ayat (l) diatas metputr. a. Bencana alam; b.

Bencana non alam ; c. Bencana sosial , d, pemogokan dan/atau , e Kebakaran: f Nlasalah teknis

[3] sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat rnelakukan kesepakatan untuk melakukan
tindak lanjut pelaksanaall perjanjian kerjasama ini

PASAL 10

Addendum

Setiap perubahan dalarn nota kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan

PARA PIHAK dan addendum melalui pernberitahuan teftulis dari salah satu pihak kepada
pihak laiimya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya" untuk dibahas lebih lanjut dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dali nota kesepaharnan ini.

PASAL 11

Penutup

[1]Nota kesepahaman rru dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing masing bermaterai cukup

serta mempunyar kek-uatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

[2] Nota kesepaharnan ini berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan
apabila dikernudian hari terdapat kelir-uan akan diperbaiki sebagai rnana mestinya.

KESATU

Batusangkm Kementerian Agama
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TVengetahui :

Kantor Wilayah Kementerian
Prov Balat

S.Ag, M.Pd
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