
NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PANYABUNGAN

DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL

TENTANG

PEMBINAAN KEPRIBADIAN KEAGAMAAN

Nomor: W2.PAS10.PK.01.O5.O1 - 13,

Nomor: B- T/ 11 txx.oz.tltBA.o5to3t2o22

Pada hari ini Kamis , tanggal sepuluh maret tahun dua ribu dua pu,uh dua, bertempat di

Panyabungan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUSTAFA KAMALUDDIN

SIMAMORA,S.SoS.

Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, beralamat

di Jalan Syekh H.Abdul Mutholib Lubis , No. 11 Desa

Sipapaga Kecamatan Panyabungan, Kabupaten

Mandailing Natal dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB

Panyabungan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAiiA,

2. DTS.H.YAHYAMANSYAH Selaku Penyelenggara Syariah Kementerian Agama

Kabupaten Mandailing Natal beralamat di Kompleks

Perkantoran Paya Loting Panyabungan, Kabupaten

Mandailing Natal, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA,

n

a**t!ara

PIHAK PERTAf,lA,dan PiHAK KEDUA seJanjutnya secara bersarna-sama disebut sebagai

PARA PIHA.K, sepakat membuat peianjian kerjasama tentang kerja sama di bidang pembinaan

keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB

Panyabungan dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal {

MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

melaksanakan kerjasama dalam bidang keagaaman bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

(WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Klas llB Panyabungan.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar

menjarJi manus,a seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaikl dir, dan tldak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangungan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang

baik, bertanggung jawab dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1) Pembinaan keagamaan oleh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal ini

dilaksanakan di rumah ibadah yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Panyabungan;

2) Pemtinaan keagamaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Panyabungan

sebal;aimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah pembinaan yang diberikan oleh

narasumber/penyufuh/pembina keagamaan yang meliputi pembinaan keagamaan secara

berkelompok maupun konsultasi perorangan terhadap pendalaman materi pembinaan

keagamaan;

3) Pembinaan juga meliputi pelaksanaan asimilasi kerja sosial di dalam Lapas bagi warga binaan

pemasyarakatan tindak pidana khusus dalam bidang agama yang bertujuan untuk integrasi

yang berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat;

4) Pemrirnlan 1uga merupakan pendan4nngan pdahsanaan (egnalan keagarnaan perayaan han

besar agama,dan kegiatan lain yang disepakati para pihak

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal

ditandatangani-

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Ke sepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh

PARA P'IHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman in[ tidak boteh bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK

melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelumnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dafam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA

PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepahaman bersama ini kami buat dan diiaksanakan serta kami tanda tangani

bersama parJa hari Kamis , tanggal Sepuluh Maret tahun dua ribu dua puluh dua.

Hormat kami

IHAK PER MA, EDUA
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Pasal 6

LAIN.LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapal

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan

dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk force majeure adalah :

a. Bencana alam;

b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian

ofeh PARA PIHAK.

SIMAMORA,S.SoS

I
t


