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Antara

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON JAKARTA

Dengan

RUMAH TAHANAN KELAS I PONI}OKBAMBU

TENTANG

KERJASAMA PELAYANAN IIUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

UNTUK TERSANGKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PONDOI{
BAMBU

Pada hari ini, .84bU..., tanggal ....\e......, bulan "'.9.\'." Tahun 20*l (
bertempat di.]akarta, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

DmHO H. r. SITOMPOEL, S.H., LL.M., DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN

EUKUM MAWAR SARON JAIGRTA, akreditasi'?" berdasarkan SK MENKUMHAM

No.: M.FIH-01.HN.07.02 Tahun 2018, yang memberikan bantuan hukum secara "Pro Deo"

dan "Pro Bono (Cuma-Cuma), dalam hal ini bertindak urrtuk dan atas nama LEMBAGA
BANTUAN IIUKUM MAWAR SARON JAKARTA, y&ng berkedudukan di Graha Mitra

Sunter Blok D. No. 9-11, Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta, 14350. Untuk selanjunya

disebut .---.-TIHAKPERTAMA;

Dengan

DEWI SONIIARI Bc.LP",S.An.,M.Si., KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA

KELAS I PONIIOK BAMBU, dalam hal ini bertindak dalam jabatawrya untuk dan atas

nama RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PONDOK BAMBU, yang berkedudukan

),

Graha Mitra sunter BIok D No. 9 - rr, { sunter Boulevard Raya, Jakarta 4350
'r cr,. "^ "^ *iJ;.', 
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON

di Jl. Pahlawan Revolusi No. 38 Pondok Bambu, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut ---

--..-PMAK KEI}UA;

Dan untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secafa bersama-sama

ARA PffiAK;
disebut

Bahwa terlebih dahulu PAITA PIHAK hendak menerangkan bahwa perlindungan dan

pemenuhan terhadap hak-hak Tersangka rnerupakan hal yang harus dilaksanakan dalam

konteks persamaan di hadapan hukum "equality befare the law", sehinga berangkat dari

pemahaman tersebut, maka PARA PIHAK sepakat menjalin kerjasarna terkait pemberian

bantuan hukum serta konseling dan pendampingan hukum terhadap para Tersangka yafig

menjalani penahanan di tempat rnilik PIHAK KEDUA'

Bahwa kerjasama tersebut dituangan di dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

Pasal l
Pengertian

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena

perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku

tindak pidana, yang menjalani penahanan di tempat PIHAK KEDUA.

Pasal2
Tujuan

Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah guna melindrxrgi dan memenuhi hak-hak

Tersangka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-u:rdangan.

Pasal3
Ruang Lingkup

(1) Ruang lingkup kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

a. Penyuluhaa Hukum yang diselenggarakan satu kali dalam satu bulan, pada minggu

kedua setiap bulannya;

b. Konsultasi hukum yang diselenggarakan bersamaan dengan penyuluhan hukum;
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LEMBAGA BANTUAI{ IITIKUM MAWAR SARON

c' Pendampingan dalam proses penegakan hukum baik di dalam maupun di luar
Pengadilan;

(2) Ruang lingkup sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, diselenggarakan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Teknis penyelenggaraan kerjasama sebagaimana diatur dalam ayat (l) pasal ini, diatur
lebih lanjut dengan kesepakatan bersama dari PARA PIHAK, baik secara lisan maupun
tertulis.

(i) Untuk
untuk:

&.

b.

c.

(2) Untuk
untuk:

a.

b.

Pasal4
Hak & Kewajiban

melaksanakan isi Nota Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban

Menyediakan Materi dan pemateri dalam penyelenggaraan penyuluhan
Hukum
Menyediakan Advoka! Pembela umum dan/atau Konsultan Hukum dalam
penyelenggaraan Konsultan Hukum;
Menyediakan Advokat, Pembeia Umum dan/atau Konsultan Hukum dalam
penyelenggaraan pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan;

melaksanakan isi Nota Kesepahaman iai, PIHAK KEDUA berkewajiban

Menyediakan Fasilitas tempat dan sarana dalam penyelenggaraan penyuluhan
Hukum dan Konsultasi Hukum;
Memfasilitasi para Tersangka yang berada di tempat PIHAK KEDUA untuk
turut ikut dalam mengikuti penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum yang
dilaksanakan oleh PIFIAK pERTAMA;
Memberikan akses kepada Advokat, pembela umum dan/atauKoNSuLTAN
Hukum PIHAK PERTAMA untuk bertemu dengan PIF{AK KEDUA, Klien,
dan Tersangka dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum serta
pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal5

PII{AK PERTAMA harus menaati peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Rumah
Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu (PIHAK KEDUA) sebagai berikut:
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LEMBAGA BANTUAN HTIKUM MAWAR SARON

a. Bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan tidak mengganggu kegriatan rutin
Rumah Tahanan Negara Kelas I pondok Bambu;

b. Teknis dan peiaksanaan jadwal penyuluhan diatur oleh Rumah Tahanan
Negara Kelas I Pondok Bambu;

c- Jadwal penyuluhan sewaktu-waktu bisa berubah apabila ada kegiatan
mendadak atau kegiatan yang tidak memungkinkan melaksanakan teliatan
penyuluhan;

Tidak diperkenankan mengambil garnbar intalasi yang menyangkut sarana dan
prasarana keamanan dan ketertiban;
Tidak diperkenankan membawa handphone, barang elektronikl benda/ barang
yang dilarang kecuali kamera untuk keperluan dokumentasi penyuluhan saja;
Memhuat laporan kegiatan penyuluhan"

Pasal 6
Pendanaan

(1) Segala biaya yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan isi
Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK pERTAMA;

(2) Segala biaya yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka menjalankan isi
Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal T

Evaluasi

PARA PIHAK berhak untuk melalcukan evaluasi, baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri guna perbaikan kerjasama ini dikemudian hari.

Pasal I
Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh pARA
PIFIAK;

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA pIl{AK yang
dituangkan ke dalam perubahan Nota Kesepahaman selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini Berakhir.

d.
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Pasal9
Penyelesaian perselisihan

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh
PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
Lain-Lain

(1) Segala sesuatu yang dipandang perlu, narlutl belum tercantum di dalarn Nota
Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan
PARA PIHAK.;

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani
di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA"

LBH MAWAR SARON

PII{AK KEDUA,

RUMAH TAIIANAN NEGARA
I rcNDOK BAMBU

\\rl4ltltihl

.li. \ !'R()l[
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