
PER"IAI{JIAN I{TRJA SAMA

Antara

RUMAH TAHAI{AI{ NEGARA KELAS I PONDOK BASIBU

Dengan

YAyASAI{LEuBILGAPosBAI{TuAI{HUI{IIMJuSTITIAL9T9
Tentang

PenyediaanPemberianBantuanHukumbaiksecaraLitigasidanNon
Litigasi

PADARUMAHTAHANANNEGARAKELASIPoNDoKBAMBU

Nomor : OOBIFJKS-I/Posbakum-JUSTITIh'L97912021/JKT'TIM

Nomor : $no'Q'&l\F' \tt'os'* ' tt\o' 
'*t 

'

Pada hari in , bertemPat di Rumah Tahanan

Negara Kelas I Pondok Bambu, 'latan' 
pafrlawan *-::Yl^)::i i13#t;uffi:ff;"*;l.t* ti*rr, DKr Jakarta 13430, vans bertanda rangan di

bawah ini:

1.DEWIsoND.ffi.IBc.I.P.,S.An.,M.si.NIP.196605071990012oo1,
KepalaRumahTahananNegaraKelaslPondokBambu,dalamhalini
bertindak untuk dan atas naffra Rumah Tatranan Negara Kelas I

PondokBambu,yangberkedudukandiJalanPahlawanRevolusi
Nomor 38, Duren sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13430, Yans

setranjutnya disebut setragai PIIIAII PEBTAMA;

2.BIDNERM.$IAGI.AI{'s,H.,KetuaHarianYayasanl,embagaPos
Bantuan Hukum Justitia Lg?g,beralamat di, Fulo Gebang Permai Btrok

A.114 Rt. 005/ Rw. 008 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan cakung'

JakartaTimur,yangselanjutnyadrsebutsebagaiPlllAKKEDUA;

Baik PIHAK PTRTAMA dan PIHAK KTDUA disebut sebagai PARA PIHAK

$ecara Bersama-sam& sepakat menjalin kerja $ama untuk penyediaan

*Penyediaan Pemberian Banturan Hukum" yang akan dituang!<an didalam

Mentorandum of tJnd.erstanding d,engan Ketentuan sebagai berikut:
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BAB I
KETENTUAN UMI'[,I

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos BANTUAN HUKI M adarah ruangan yang di sed"iakan oleh d.an
pada Rumah Tahanan Negara Kelas I pondok Bambu bagi pemberi
Bantuan Hukum dalam har memberikan layanan bantuan hukum
kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian Advice atau
konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat Gugatan/permohonan
dan pemtrerian rujukan tebih lanjut tentang pemberi Bantuan Hukum.

2. Petugas Pemberl Bantuan Hukum adalah Advokat/ Sarjana Hukqm/
Sarjana Syari'ah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan
ketentuar yang diatur da-lam perjanjian kerjasama kelembagaan
Rumah Tahanan Negara Keias I Fondok Bambu dengan posBAKUM
JUSTITIA L979.

3. Pemohon Bantuan flutrum adalah pencari keadilan yang tercliri dari
orang perseorangan atau *ekelompok orang yang seeara kemampuan
ekonomi tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana di atur
dalam Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1o rahun
201CI tentang Pedoman pemtrerian Bantuan Hukum, yang memerlukan
bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum dj
Pengadilan.

BAB II
TU.IT'AIT DAU PRIfigIP

Pasal 2

(1) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan
hukum di Pos Bantuan Hukum Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I
Pondok Bambu *ebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaarl
anggaran trantuan hukum rli lingkungan Rumah Tahanan Negara
Kelas I Pondok Bambu, yang bertanggungjawab, berkualitas dan
terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pecapaian rasa keadilan,

{2) Pelayanan Eantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
didasarkan pada prinsip:
a. Keadilan;
b. Non Diskriminasi;
c. Keterbukaan;
d. Kepekaan Gender;
e. Perlindungan tragi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
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f. Perlindungan khusus ba# kelompok penyandang disabilitas dan
perlindungan anak

BAB III
RUAI{G LI$GKUP

Pasal 3

{1) Pelayanan Yayasan Lembaga Pos Bantuan Hukum Justitian lgrq
dilakukan pada Ruangan Rumah Tahanan Negara Kelas I pondok
Bambu.

(2)Yayasan Lembaga Pos Bantuan Hukum Justitia LgTg sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberikan peiayanan yang meliputi:
a) Pemberian Informasi, Kensultasi, d.an Aclvice Hukum;
b) Bantuan Pembuatan dokumen yang di butuhkan;
c) Penyediaan pendampingan didalam nilaupun diluar persid.angan"

BAB IV
IIAI{ DAIiI KEUIA"IIBAN

Pasal 4

a. Menyediakan sarana dan prasaranan yang diperlukan untuk pos
Bantuan F{ukum minimal berupa satu Ruangan, meja dan kursi.

b. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum pos
Bantuan Hukum.

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan
Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3
{tiga) bulan sekali.

d. Memtrerikan sanksi kepada PrHAK KEDUA apatrila melanggar isi
perjanjian ini, berupa; (1) Teguran lisan; (2) Tegura:r tertulis; (3)
Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerja
sama.

BA"B V
TATA TER.TIB

Pasal 5

PIHAK IIEDUA harus Mentaati peraturan tata tertib yang di tetapkan oleh
PIHAIT PERTAMA selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I pondok
Bambu, sehagai Berikut;
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Bahwa pelaksanaan kegiatan tidak menganggg kegiatan rutin Rumah

Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu.
Teknis dan pelaksanaan Jadwal Penyuluhan serta Pemtrerian Bantuan
Hukum diatur oleh PIHAK PERTAMA selaku Kepala Rumah Tahana4
Negara Kelas I Pondok Bambu.
Jadwal Penyuluhan sewaktu-waktu bisa berukrah apabila ada kegiatan
mendadak atau kegiatan yang tidak memungkinkan melaksanakan
kegiatan penyuluhan pemeberian Bantuan Hukum.
Tidak diperkenankan mengambil gambar Instalasi yang menyangkut
sarana dan prasar&.na keamanan dan ketertlban.
Tidak di perkenankan membawa Handphone, barang
elektronik/benda/barang yang di larang kecuaii Camera untuk
keprluan dokumentasi penyuluhan saja.

BAB VI
ItilASA BERLAI{I'

Pasal 6

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk 1 (satultahun anggaran terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya dan trerakJrir pada akhir tahun s.nggaran

berjaian serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIIIAK KEDUA
yang totak ukurannya diatur dalam perjanjian kerja sama ini dan atau
apabiia dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerja
sama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

BAB VII
KODE ETIK

PIHAK KEDUA

Pasal 7

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi "Kode Etik" pelayanan
pada Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

a. petugas pemberi bantuan hukum dibenarkan memberikan pelayanan
hukum sekaligus kepada Pemohon bantuan hukum.

b. Petugas bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan
dan/atau pend.ampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan
hukum dalam menyelesaikan perkaranya'

c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak ditrenarkan memungut dan
menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
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Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon
bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari
kantor hukum tertentu.
Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan
pekerjaan selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di
Yayasan Lembaga Pos Bantuan Hukum Justitia 1,979, selainyang telah
di.tentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa
merugikan citra dan martabat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I
Pondok Bambu.
Petugas pemtreri bantuan hukum tidak ditrenarkan menyalahgunakan
rltang€rn Bantuan Hukum untuk kegiatan lainya kecuali yang telah
ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
Hutrungan a-ntara petugas pemberi Lrantuan hukum di Rutan Kelas I
Pondok Bambu hanrs dilandasi sikap ealing menghormati, saiing
menghargai dan saling mempercayai.
Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang
sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati
dan tanggunglawab.
Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya
sebagai bagian / petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I
Pondok Bambu.
Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk
memberikan informasi yang setrenatnya terkait dengan pelaksanaan
tugasnya di Rumah Tahanan Negara {Rutan) Kelas I Pondok Bambu.

BAB VIII
MONITORING EVAI,UASI

Pasal I

{1) PARA PIIIAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal
{tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
PEMBIAYAAil

Pasal 9

{1} Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini dibebankan pada Pendanaan Bantrran Hukum yang
diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum
sesuai dengan Undang-Und.ang Baretuan Hukum Nomor 16 Tahun
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2011 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Daerah dapat mengaiokasikan anggaran penyelenggaraan
bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dengan system Reimburst kepacla Kantor KANUTIL DKI

EAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 10

{1) Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

{2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini
atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK,
akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (add.enduml yar:.g
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama
ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasai 1 1

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua yang
kesemuannya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang kraik,
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

12l,

PIHAK KEDUA
KBTUA YAYASAN LEMBAGA
POS BANTUAN HUKUM

PIHAK PBRTAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS I
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