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NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DAN

BANK INDONESIA

TENTANG

KERJASAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMANDIRIAN

NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN

NOMOR

NOMOR

: 16/1/GB!/DPAU/NK

: M.HH-06.HM.05.02

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu empat belas

bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1- AMIR SYAMSUDIN : selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik lndonesia, dalam hal ini bertindak

dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas

nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik lndonesia berdasarkan

Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor

: 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011

yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Kav 6-

7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA

: selaku Gubernur Bank lndonesia, yang diangkat

dengan Keputusan Presiden Republik lndonesia

Nomor 45lP Tahun 2013 tanggal 13 April 2013,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur

Bank lndonesia dan dengan demikian sah

mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39

2. AGUS D.W. MARTOWARDOJO

ayat...



ayat(2) Undang-Undang Nomor23 Tahun 1999

tentang Bank lndonesia sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 tahun 1999 tentang Bank lndonesia menjadi

Undang-Undang, yang berkedudukan di Jalan

M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA

PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Kementerian Negara

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di

bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, termasuk menyelenggarakan

pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank lndonesia

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1999 tentang Bank lndonesia Menjadi Undang-Undang, tujuan Bank lndonesia adalah

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, antara lain kestabilan nilai rupiah

terhadap barang dan jasa yang pencapaiannya dapat dilakukan dengan pengendalian

inflasi daerah diantaranya melalui pemberian bantuan teknis kepada Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM);

c. bahwa pembinaan dan pembimbingan kepada narapidana dan klien pemasyarakatan

yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian narapidana dan klien

pemasyarakatan dapat mendukung pengendalian inflasi daerah;

d. bahwa peningkatan kemandirian narapidana dan klien pemasyarakatan yang dapat

mendukung pengendalian inflasi daerah diantaranya dilakukan melalui pembinaan dan

pembimbingan demplot komoditas tanaman pangan dan hortikultura penyumbang inflasi

daerah atau komoditas lainnya yang dapat menunjang perekonomian daerah; dan

e. bahwa ...



e. bahwa kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

lndonesia dan Bank lndonesia perlu dilakukan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas

dan pencapaian tujuan PARA PIHAK;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3614); dan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank lndonesia (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank lndonesia Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4962),

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota

Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Narapidana dan

Klien Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan

ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam

rangka kerjasama peningkatan kemandirian narapidana dan klien pemasyarakatan.

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk :

a. meningkatkan kapabilitas dan keterampilan untuk mendorong kemandirian

narapidana dan klien pemasyarakatan;

b. mendukung pengendalian inflasi daerah melalui demplot komoditas tanaman

pangan dan hortikultura penyumbang inflasi, atau komoditas lainnya yang dapat

menunjang perekonomian daerah; dan

c. mendukung penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan dengan

replikasi klaster.

(1)

(2)

Pasal..



Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama:

(1) bantuan teknis, berupa pelatihan dan/atau pendampingan usaha untuk peningkatan

kapasitas usaha;

(2) bantuan sarana dan prasarana;

(3) bantuan terkait teknis produksi dan akses pemasaran; dan

(4) kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA meliputi :

a. melakukan seleksi terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan yang akan

mengikuti kegiatan peningkatan kemandirian;

b. menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian; dan

c. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi :

a. memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan/atau pendampingan usaha kepada

narapidana dan klien pemasyarakatan yang telah diseleksioleh PIHAK PERTAMA;

b. menyediakan tenaga ahli untuk menjadi narasumber dalam pelatihan mengenai

aspek produksidan pemasaran; dan

c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan

peningkatan kemandirian.

(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan peningkatan kemandirian termasuk kebutuhan sarana

dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan; dan

b. memberikan bantuan terkait akses pemasaran.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian

Kerjasama yang ditandatangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik lndonesia dengan Kantor Pen,lrakilan Bank lndonesia setempat.

(2) Setiap...



(2) Setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Tahapan pelaksanaan program kerja sama dalam rangka peningkatan kemandirian

narapidana dan klien pemasyarakatan dilakukan sebagai berikut:

a. Untuk tahun 2014, program kerja sama dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sesuai

kesepakatan PARA PIHAK;

b. Pelaksanaan program kerjasama tahap selanjutnya akan dilaksanakan di lokasi yang

disepakati PARA PIHAK.

(4) Hasil yang timbul dari program kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

dikelola oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dapat

diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini

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

yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara

tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk

memperoleh persetujuan pihak lainnya.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

menghilangkan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebelum

pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasa! 6

MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh

PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kesepakatan

PARA PIHAK.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal...



Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada

anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISI HAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini,

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

PEJABAT PENGHUBUNG

(1) PARA PIHAK masing-masing menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas sebagai

contact person dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(2) Pejabat Penghubung bertugas melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di instansi

PARA PIHAK.

(3) Masing-masing Pejabat Penghubung bertanggungjawab langsung kepada PARA PIHAK.

(4) Pejabat Penghubung dari PIHAK PERTAMA adalah:

Direktur lnformasi dan Komunikasi,

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM Rl

Jl. Veteran No. 11

JAKARTA ,10110

Telp. 021-3505405

Fax. 021-385761 5

(5) Pejabat Penghubung dari PIHAK KEDUA adalah:

Direktur, Kepala Grup Pengembangan UMKM

Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Bank lndonesia

Gedung D Lantai 8

Jl. M.H. Thamrin No.2

JAKARTA 10350

Telp. 021-29815974

Fax.021-2311237

Pasal...



Pasal 10

LAIN.LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam

addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Naskah asli Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani di

atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat bagi PARA PIHAK.

{*,ro^ KEDUA

^4ETERATTEMPEI,

75763ACF3803

AGUS D.W. MARTOWARDOJO


