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Antara
RUMAH TAHANAIY NEGARA KELAS I PONDOK BAMBU

Dengan
PUSAT ADVOKASI IIUKUI}I DAN IIAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERI}AYAAN MASYARAKAT

DAN PENYULUtrAN HUKT]M

Pada hari ini Tanggal .....t?........ Bulan ....3+lg*1. Tahun ilun Ribu Dua puluh
satu, berfempat di Jakarta, yang bertanda tangan ai uawarrlni :

Dewi Sondari selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I pondok Bambu, dan olehkarenanya sah bertindak untuk dan atas narra Rumah Tahanan Negara K;;; I pondok
Barnbu, yang beralamat di Jl. pahlawan Revolusi, No. 3g, ponJot Bambu, Duren
Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebc1.................. HHAKPERTAMA

Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H. selaku Direktur Eksekuti{ dan oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi
Manusia (PAIIAM) Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Komplek Depsos RI,il -TB. simatupang, No. lg, pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnyadisebut...... ....... PIHAKKEIIUA

PIHAK PERTAMA dan PII{AK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut sebagai
"PAR{ PIHAK", sepakat mengadakan kerjasama mengenai Pelaksanaan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Penluluhan Hukum, dengan ketentuan dan syarat sebagai
berikut:

PASAL I
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Hukum;

2. Program ini akan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu yang
waktunya akan ditentukan olsh PIIIAK ?ERTAMA J
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PASAL 2

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dalam hal, meliputi :a Penyelengg&raan kegiatan pernberdayaan masyarakat dan penyuluhan hukum sesuai

kepentingan PARA PIHAI!
b. Memberikan konsultasi hukum kepada Penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas I

Pondok Bambu sesuai kepentingan PARA pIHAK;
c Melakukan pendampingan hukum di pengadilan sesuai dengan kepentingan pARA

PIHAK,
d Melakukan pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan

Domisili sesuai dengan kepntingan pARA PIHAI(
Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pada pasal ini
akan diatur selar{utnya secara rinci dalam Perjar{ian Ke{asama yang ditentukan oleh
PARA PTflAK.

PASAL 3

BENTUK KERJASAMA
Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk .

1. Pemberdayaan masyarakat dan Penyuluhan Hukum;
2. Konsultasi Hukum dan Pendampingan di Pengadilan;
3. Pengajuaa surat Keterangan Domisili dan surat Keterangan Tidak Mampu;
4. Ke{a sama lain yang disusun dan disepakati oteh PARA PIEAI(

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJASAMA
PARA PIIAK sepakat untuk melalcukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam
kegiatan ini;
PARA PIHAK mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi
serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan;
Ketentuan Lebih lanjut mengenai kegiatarE personil, pembagian tugas dan kewajiban,
jadrval kegiatan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU
Kesepakatan Bersarna ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK
pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun (2021 s1d,2022) dan dapat diubah atas kesepakatan PARA
PIHAK .
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Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh Pihak pemrakarsa
secara tertulis kepada pihak lainnya, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau akan diakhiri;
Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apablla ada
ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan
berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN
Mengenai kebutuhan atas pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum
ditanggung sepenuhnya oleh negara dengan cara PIHAK KEIIUA mengajukan mekanisme
pencairan dana negara dengan sistem reimbursement.

PASAL ?

TATA TERTIB
PIHAK KEDUA harus mentaati peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Rumah Tahanan
Negara Kelas I Pondok Bambu (PIHAK PERTAMA) sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan tidak mengganggu kegiatan rutin Rumah
Tahanan Negara Kelas I Pondok Barnbu {PIIIAKPERTAMA);

2. Teknis dan pelaksauaanjadwal penyuluhan diatw oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I
Pondok Bambu (PIHAK PERTAMA);

3. Jadwai penyuluhaa sewattu-waktu bisa berubah apabila ada kegiatan mendadak atau
kegiatan yaflg tidak rremungkinkan melaksanakan kegiatan penyuluhan; Tidak
diperkenankan mengambil gambar instansi yang menyangkut sarana dan prasarana
keamanan dan ketertiban;

4. Tidak diperkenankan membawa handphone, barang elektronik/bendalbarang yang dilarang
kecuali camera untuk keperluan dokumentasi penyuluhan saja;

5. Membuat laporan kegiatan peny.uluhan.

PASAL 8

LAIN.LAIN
(1) Hal-hal yang belurn cukup diatur dan atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama

ini, seperti tentang kegiatan dan jadwalnya, personil, pembagran tugas dan kewajiban,
akan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAIL.

(2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalarn Kesepakatan
Bersama ini, malca PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya
secara musyawarah dan mufakat;

(3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimakstd dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka
akan diseiesaikan sesuei dengan ketenfuan hukum yang berlaku. altl'
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PASAL 9

PENI]TUP
Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai cukup padahai, tatggal,
bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing
untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEIIUA dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

Pihak Kedua
Ilirektur Eksekutif

Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.

Pihak Pertama
Ia Rumah Tahanan

I Pondok Bambu


