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Selanjutnya disebut sebagai FIHAK PERTAIdA'
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Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA'

Dan untuk selanjutnyan PIHAK PERTAHA dan PIHAK KEDUA secara bersama-

sama disebut sebagai PAEA FIHAK'

Bahwa terlebih dahulu PARA FIHAK hendak menerangkan bahwa perlindungan dan

pemenuhan terhadap hak-hak Tersangka merupakan hal yang harus dilaksanakan

daram konteks per$amaan di hadapuo noru m "equility befare the law' sehingga

berangkat dari pemahaman tersebut, maka PARA pIHAK sepakat, **:jqn
kerjasama terkait pemberian bantuan hukum serta konseling dan pendampina\1

hukum terhadap para Tersangka yang menjalani penahanan di tempat milik PIHqi€

KEDUA. 1
a,\

Bahwa kerjasama yang dimaksud dituangkan di dalam Nota Kesepahaman ini, 
X

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
!
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Pasal 1

Pengertian

Nota Kesepahaman ini sebagai langkah dalam rangka usaha kerjasama yang saling

bermanfaat antara PARA PIHAK dengan memanfaatkan potensi. keahlian dan

fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak sehubungan dengan Pelaksanaan

Penyuluhan Hukum.

Fasal 2
Tuiuan

Untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi nega!'a hukum yang

rnengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan

akses keadilan (acces to iustice) dan kesamaan dihadapan hukum {equati$ before

ttte taw) khususnya bagi orang atau kelornpok orang miskin untuk mendapatkan

akses keadilan.

Fasal 3
Ruang LingkuP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah

sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan konsultasi hukum, penyutuhan hukurn dan bantuan hukum'

Z. pemberdayaan dan peningkatan peran serta civitas akademika dan sumber

daya manusia.

Fsst 4
Hak & Kewaiiban

1. PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan kerjasama

khususnya pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan mengacu pada prinsip

kesetaraafi dan satifi g mefi ghoflnati, mengunfungkan dan berlcetanjutafl ,

Z. pIFtAK PERTAMA berhak untuk melakukan penyuluhan hukum di tempat

fasilitas milik PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAF4A wajib untuk ffienaati segala aturan dan ketentuan yang

diberlakukan oleh PHAK KEDUA.

4. PIHAK KEDUA berhak untuk menentukan jadwal pelaksanaan Penyuluhan

Hukum, serta untuk memherlakukan segala aturan dan ketentuan guna

kepentingan keamanaan fasilitas milik FIHAK KEDUA'

5. para tahanan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA berhak untuk

mendapatkan bantuan dan penyuluhan hukum oleh tenaga sumber daya

PIHAK PERTAMJT.

6. PIHAK KEDUA wajib untuk memberitahukan jadwal pelaksanaan Penyuluhan

Hukum, serta mengutamakan tenaga surnber daya PIHAK PEHTAf{* ufttuk

melaksanakan Fenyuluhan Hukum di tempat fasilitas milik PIHAK KEDUA'
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Fesnl 5
Tata Tertib

prHAK pERTAljrA harus mentaati peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh

PIHAK KEDUA sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan tidak mengganggu kegiatan rutin

RumahTafiafiantrlegaraKeiaslFondokBambu]akartaTimur(PItlAfl
KEDUA).

2. Teknis dan pelaksanaan jadwal penyuluhan diatur oleh Rumah Tahanan

NegaraKelaslPondokBambu]akarta]akartaTimur(PIHAKKEDUA).

3. ladwal penyuluhan sewaktu-waktu dapat berubah apabila ada kegiatan

mendadak atau situasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan

kegiatan PenYuluhan'

4.Tidakdiperkenankanmengambilgambarinstalasiyangmenyangkutsarana
dan prasarana ksamaftan dan ketertiban'

5, Tidak diperkenankan membawa Handphone, barang elektronik, benda I

barangyangdilarangkecualiCamerauntukkeperluandokumentasi
PenYuluhan saja;

6. lotembuat taparan kegiatan penyutufian'

Pasal 6
Pendanaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

dibebankanpadaafiggaranPIHAKFERTA|I{Asecsraproporsioaldan/atausumber
pendanaan lain yanq sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

PARA PIHAK
Kesepahaman

Pasal 7
Evaluasi

melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota

ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun'

Pasal 8
Sangka Waktu

Jangka waldu petaksanaan ftlota Kesepaftaman ini bertangsufig setama 1 {satil)

tahun semenjak ditandatangani oleh PARA FIHAK'

Pasal I
Penyeleeaian Perselisihan
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Apabila terdapat perselisihan antara PARA PfHAK, maka akan diselesaikan secara

musYawarah dan kekeluargaan'

Pa*al 1O

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan

kesepakatan pAR* prHAK dan dituangkan secara terturis dalam suatu perubaharr

tadfiendum) atau tambahan amandemen yaflg merupakan hagian yaflg tidak

terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini'

PIHAK PERTAMA

LXBH FAKI,'LTA'S HU.KT$'

PIHAK KEDUA

RUIIIATT TA}1&f{AT* }IECARA KEI.&S X

U IAKARTA TIHUR
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