
HOTA KESEPAIIAITIAN
ililEi,lORAslDUU OF UNDER$TAltDtIrtc {ilOU} rm

ANTARA
LBH MASYARAKAT DENGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KEI-AS I JAKARTA TIMUR

PONDOK BAMBU

Nomor : 0II5ILEHM/MOUfiI2O22
Nomor : ipto. Pqsr a . Y1tl .q.ob -qe . WL

Sesuai dengan perternuan dan pembicaraan anlara LBH Masyarakat {LBHM} dengan Rumah
Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Pondok Bambu, maka dengan ini setuju uniuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan dari nota kesepahaman sebagai berikut:

1. Nama Lengkap
Jabatan
Alamat

: Yosua gclavian, S.H.
: Koordinator Penanganan Kasus LBHM
: Jalan Tebet Timur Dalam Vl E nomor 3, Kelurahan Tebet

Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, 12828.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBHM, untuk selanjutnya disebut sebagai
PERTAMA;

2. Nama Lengkap
Jabatan
Alamat

Dewi $ondari Bc.l.P., S.lln., lil.Si.
Kepala Rutan Pondok Bambu
.ialan Pahlawan Revolusi nomor 38, Kelurahan Pondok
Bambu, Kecamatan Dursn $awit, Jakarta Timur, 13430.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Pondok Bambu, untuk selaniutnya disebut
sebagai KEDUA,

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAX I(EDUA se€ra bersarna-sama disebut sebagai PARA
PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Pasal {
Pengertian

(li PTHAK PERTAI{A adalah lembaga bantuan hukum non-profit yang m€nyediakan layanan
bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, marginal, dan
terpinggirkan, dengan pendekatan pemberdayaan hukum masyarakat yang tdah lulus
verifikasidan akreditasimelalui Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik
lndonesia nomor: M.FIH-02.HN.03,03 TAHUN 2022 tentang Lembaga Organisasi Santuan
Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pernberi Bantuan Hukum Periade
Tahun 2A22-2O24;

A) HHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan di batrrrah Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi
berupa pelayanan dibidang penahanan unluk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di
bidang pengadilan dengan ruang lingkup yaitu: penerimaan, pendaftaran dan penempatan,
perawatan kesejahteraan, bantuan hukum dan penyuluhan, bimbingan kegiatan, keamanan
dan ketertiban.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(1) PARA PTHAK sepakat untuk bekeriasama dalarn pe*rberian *kses bantuan hukum kepada
warga binaan p*nnasyarakatan {WBP) di Rutan Pondok Bambu berupa penyuluhan hukum
rutin yang dilakukan setiap 1 {satu} bulan 1 isatui kalidan/atau peilanganan kasus;

(2) Bantuan hukum yang diberikan bertujuan agarwarga binaan pemasyaiakatan rnendapatkan



Pasal 3
Hak dan Kewajiban

Masing-masing PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
(1) Hak yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA, antara lain:

a) Melaksanakan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas llA Jakarta
Timur setiap satu bulan satu kali;

b) Menyelenggarakan bantuan hukum kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP)
Rumah Tahanan Negara Kelas llA Jakarta Timur dengan terlebih dahulu
memeriksa ketersediaan pengacara publik yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA;

c) Berhak memilih prioritas kasus untuk diberikan bantuan hukum.
e) Hak yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, antara lain:

a) Menerima laporan dari PIHAK PERTAMA atas penyuluhan hukum yang
dilaksanakan setiap satu bulan satu kali;

b) Menerima laporan perkembangan bantuan hukum terhadap kasus yang dilakukan
oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA, antara lain:
a) Memberikan laporan kepada PIHAK KEDUA atas bantuan hukum berupa

penyuluhan hukum daniatau penanganan kasus yang sedang berjalan atau yang
sudah selesai;

b) Pelaksanaan bantuan hukum berupa penyuluhan hukum dan/atau penanganan
kasus yang dilakukan PIHAK PERTAMA tidak dipungut biaya (gratis);

c) Teknis lainnya dapat dilihat dalam pasal6,
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:

a) Memberikan informasi secara tertulis jadwal penyuluhan hukum rutin kepada
PIHAK PERTAMA;

b) Memberikan informasi secara tertulis dan/atau lisan terhadap kasus warga binaan
pemasyarakatan yang dimohonkan bantuan hukumnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
Pendanaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini akan ditanggung oleh
PIHAK PERTAMA, yang sumber dananya bersumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) atau pihak lainnya.

Pasal 5
Jangka Waktu

Pelaksanaan ketentuan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak disepakatinya Nota Kesepahaman ini
oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
Tata Tertib

PIHAK PERTAMA menaatitata tedib yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:
(1) Bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tidak mengganggu kegiatan rutin PIHAK

KEDUA;
(2) Teknis dan pelaksanaan jadwal penyuluhan diatur oleh PIHAK KEDUA;
(3) Jadwal penyuluhan sewaktu-waktu bisa berubah apabila ada kegiatan mendadak atau

kegiatan yang tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan penyuluhan;
(4) Tidak diperkenankan mengambil gambar instalasi yang menyangkut sarana dan pra-

sarana keamanan dan ketertiban;
(5) Tidak diperkenankan membawa handphone, barang elektroniUbenda/barang yang

dilarang kecuali kamera untuk keperluan dokumentasi penyuluhan saja;
(6) Membuat laporan kegiatan penyuluhan.

Pasal 7
2



PenYelesaian Perselisihan

Apabila dilremudian haritimbul perselisif,an dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini' PARA

PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melaluijalan musyawarah dan mufakat'

Pasal I
Ketentuan Tambahan

Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan

diber.ikan dalam bentuk a'A*nlum yang tidak terpisai"rkan dari Nota Kesepahaman ini'

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti

yang mempunyai ketentuan hukum yang sarna.

DitetaPkan di: Jakarta
Pada tanggal: ]1 Januari,2022

Yang mengesahkan,

Yosua Octavian. S.H.
Koordinator Penanganan Kasus LBHM

PIHAK PERTAMA


