
SURAT KESEPAKATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU

DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAPIN

TENTANG
PEMBINAAN MENTAL DAN AGAMA BAGITAHANAN DAN NARAPIDANA

DIRUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU

Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Januari 2021, bertempat di Rumah Tahanan Negara
Kelas llB Rantau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANDI HASYIM,A.Md.I.,P.,S,H,,M.M.
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas llB Rantau, dalam hal ini bertindak dan atas
nama Rumah Tahanan Negara Kelas llB Rantau, yang berkedudukan dan
berkantor di Jalan SPG Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara,
Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA.

2. Drs. H. MAHRUS MM
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan R. Soeprapto Kelurahan Rantau Kiwa
Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Untuk selanjutnya disebut dengan.. .,PIHAK KEDUA,

Sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan tugas Kementerian Agama Cq. Kementerian
Agama Kabupaten Tapin dalam memberikan pembinaan mental dan rohani terhadap
masyarakat yang berada didalam Rumah Tahanan Negara Kelas llB Rantau. Pihak
Pertama dan Pihak Kedua sepakat menjalin kerjasama untuk melaksanakan kegiatan
pembinaan Agama dan Kerohanian kepada para Tahanan dan Narapidana di Rumah
Tahanan Negara Kelas llB Rantau sebagai implementasi Pasal 29Ayat ldan 2 UUD 1945
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Pihak Pertama dan Kedua terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat dan menandatangani surat perjanjian
kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaiberikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kerjasama ini yang dimaksud dengan Pembinaan Agama adalah usaha yang
diarahkan bagi terbentuknya kebulatan gerak-gerik yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai
ajaran Agama.

'1. Rumah Tahanan Negara Kelas llB Rantau adalah unit pelaksana teknis di bawah
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Cq. Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan).

2. Kanlor Kementerian Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas
Kementerian Agama Republik lndonesia di Kabupaten Tapin di bidang urusan
Agama.

3. Pembinaan mental dan rohani adalah usaha untuk memperbaiki dan
memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan
ajaran Agama sehingga memiliki kepribadian yang sehat, ahlak yang terpuji dan
bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya.

4. Tahanan adalah tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan
bahwa mungkin dia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti
atau mengulangi tindak pidana yang membahayakan masyarakat.

5. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana
berdasarkan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pembinaan mental dan rohani
melaluipembinaan Agama kepada para Tahanan dan Narapidana di Rumah
Tahanan Negara Kelas llB Rantau melalui kegiatan pembinaan Agama dari Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Tapin dan juga merupakan hubungan
kelembagaan antar Kementerian yang bertanggung jawab yaitu Kantor Wilayah
Kementerian Agama dengan Kantor Wlayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Pembinaan mental dan rohani sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan
pada prinsip:
a. Ketuhanan yang Maha Esa.
b. Manusia yang bermoral dan berahlak.
c. Akuntabilitas
d. Pembinaan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas.
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BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pembinaan mental dan rohani Kementerian Agama dilaksanakan dan dilakukan
pada Mesjid Al-Hidayah Di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Rantau.

2. Pembinaan mental dan rohani pada Rumah Tahanan Negara Rantau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatas adalah pembinaan yang diberikan oleh pemberi
pembinaan meliputi pembinaan mental dan rohani bagi yang Beragama lslam baik
secara berkelompok maupun konsultasi perorangan terhadap pendalaman materi
pembinaan mental dan rohani.

3. Pengaturan dan daftar pemberi materi pembinaan mental dan rohani sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatas adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian
kerjasama ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan kewajiban Pihak Pertama:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan
pembinaan mental minimal berupa satu ruangan yang bisa menampung kegiatan
secara berkelompok.

2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pembinaan mental dan
rohani secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan.

3. Menganalisa dan meninjau kembali apabila pelaksanaan pembinaan mental dan
rohani dalam kerjasama ini tidak berjalan dengan baik.

Pasal 5

Hak dan kewajiban Pihak Kedua :

'1. Menunjuk petugas yang memberi pembinaaan kepada Tahanan dan Narapidana
sesuai Agama yang dianut oleh penerima pembinaan berasal dari Kantor
Kementerian Agama Kab. Tapin.

2. Melaksanakan pembinaan mental dan rohani sesuai jadwal dan hari kerja.

3. Memerintahkan petugas pemberi pembinaan untuk hadir sesuai hari dan waktu
yang telah ditentukan.

4. Membuat jadwal petugas dari Kantor Kementerian Agama untuk memberi materi
pembinaan mentaldan rohani.

5. Membuat resume perkembangan pemberian pembinaan mental para tahanan dan
narapidana kepada Pihak Pertama.

6. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pembinaan yang tidak
menjadi kewajiban Pihak Pertama,seperti: buku-buku agama, buku-buku yang
berisi materi pembinaan mental dan rohani, computer/laptop dan sarana
pendukung lainnya.

7. Melaksanakan semua ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini.



BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku '1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan
berakhir pada tanggal ,serta dapat ditinjau dan diperpanjang kembali
berdasarkan kinerja Pihak Kedua yang tolak ukurnya diatur dalam perjanjian kerjasama ini
dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini
karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI PEMBINAAN
MENTAL DAN ROHANIMASA BERLAKU

Pasal 7

Pihak Kedua menugaskan petugas pemberi pembinaan mental dan rohani ke Rutan Kelas
llB Rantau sudah memiliki kompetensi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Tapin.

BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1. Petugas pemberi pembinaan mental dan rohani memberikan pembinaan kepada
tahanan dan narapinada sesuai dengan Agama yang dianut oleh tahanan dan
narapinana baik secara kelompok dan ataupun per orangan.

2. Apabila ada tahanan dan narapidana yang ingin mendapat pembinaan secara
khusus dan priodik maka tahanan dan narapidana tersebut harus membuat surat
permohonan kepada Tim Pembina dari Kantor Kementerian Agama (Pihak Kedua)

BAB VIII

STANDAR PEMBINAAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar pembinaan yang diberikan kepada tahanan dan narapidana sebagai berikut :

1. Pembinaan yang diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminatif
tanpa melihat emosional, kejiwaan tahanan dan narapidana.

2. Pembinaan dilakukan secara cepat, efektif, efesien dan penuh tanggung jawab.

Pasal 10

lndikator kinerja petugas pembinaan diukur melalui hal sebagai berikut:
1. Tingkat kepuasan Tahanan dan Narapidana yang diberikan pembinaan dengan

lembaran kuisioner atau angket.

2. Jumlah keluhan atas pembinaan yang diberikan.

3. Perubahan sikap prilaku yang dituniukkan para tahanan dan narapidana.



BABIX

KODE ET]K

Pasal ll
Petugas pembinaan mental dan rohani wajib memenuhi "kode etik" pembinaan di Rutan
Kelas llB Rantau sebagai berikut:

1. Petugas Pembina dalam melaksanakan tugas harus bersikap sopan dan ramah
serta menjunjung tinggi nilai moralitas.

2. Petugas pemberi pembinaan mental dan rohani tidak dibenarkan memunguV
menerima biaya atau imbalan apapun dari Tahanan dan Narapidana.

3. Petugas pemberi pembinaan mental dan rohani tidak dibenarkan memberikan
saran dan informasi provokatif yang menyesatkan bagi Tahanan dan Narapidana.

4. Petugas pemberi pembinaan mental dan rohani tidak dibenarkan melakukan
pekerjaan lain selama melaksanakan kegiatan pembinaan di Rutan Kelas llB
Rantau.

5. Petugas pemberi pembinaan mental dan rohani dilarang melakukan perbuatan
yang bisa merugikan citra dan martabat kedua lembaga Pihak Pertama dan Pihak
Kedua.

6. Petugas pemberi pembinaan mental dan rohani dilarang mengatas namakan
dirinya sebagai bagian/ petugas Rutan Kelas llB Rantau

BAB X

KOORDINASI

Pasal {2

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-
kurangnya '1 kali dalam satu bulan untuk membahas permasalahan dan
perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

2. Dalam melaksanakan pembinaan secara optimal dan terpadu Pihak Pertama dan
Pihak Kedua akan berkoordinasi dengan para pemangku pimpinan di tingkat
Provinsi atau Kabupaten Kota

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban melakukan monitoring terhadap
pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya satu kali dalam
enam bulan.

2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan evaluasi berkala
minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.



BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini tidak dibebankan
kepada Pihak Pe(ama.

2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan
kepada Pihak Kedua sebagai Lembaga Pemerintah dalam urusan pembinaan
agama masyarakat.

3. Pembiayaan transportasi petugas pembinaan keagamaan yang timbul sebagai
akibat dari mobilisasi dari Kantor Asal menuju tempat pelaksanaan program
pembinaan dibebankan kepada Pihak Pertama.

BAB XIII

KETENTUANLAIN

Pasal 15

1 . Perjanjian kerjasama ini di dasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

2. Perjanjian kerjasama ini disosialisakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua baik
secara mandiri ataupun bersama-sama.

3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan
yang dipandang perlu oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diatur lebih lanjut
dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjiaan Kerjasama ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya asli dan
bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing
pihak setelah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sesuai ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang bedaku

Demikian surat perjanjian kerjasama ini diperbuat dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama
dan Pihak Kedua.

Hormat kami,
PIHAKPERTAMA PIHAKKEDUA
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