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Pada hari illi ,.'........' tanggal r't'Ir"r"r" bulan JANUARI tahun DUA RIBU DUA

PULUH SATU t".-01-20211 telahditandatangani PERIANIIAN KERIASAMA

UNTUK MEMBERTKAI BANTUAN HuKUM (selanjutnyadisebut 
*PERIANJIAN")

oleh dan antara :

DEWAN PIMPIilAl{ CABANG PERADI ]AKARTA TIMUR PCTiOdE

2019 - 2024 yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Bapak PARULIAN

SIREGA& SH selJtu WAIGL KETUA YANG berdasarkan Keputusan Dewan

PimpinanNasionalPerhimpunanAdvokatlndonesia
Nomor : KEP.084/pennouppNlVII/2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan

pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonisia lakarta Timur Masa labatan

z01g - 2024 beralamat di 1. cipinang laya No.2D, Rr.9/Rw.7r-cipinang

Besar sel., Kecamatan latingara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus

Ibu kota laka rta 13410 sela nj utnyad isebutseba gai---..-----Pl HAK PE RTAMA'

Dengan

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PONDOK BAMBU yang dalam hal ini

diwakili secara sah oleh lbu DEWI SONDARX BC.I.P" s'An.,M'Si selaku KEPALA

R,MAH TAHANAN NEGARA KELA' x poNDoK BAMBU beraramat di Jaran

Pahlawan Revolusi No. 38, Rt.04/Rw.03, Kelurahan Pondok Bambu' Kecamatan

Duren sawit, lakarta Timur selanjutnya disebut sebagai------------PIHAK KEDUA'

BahwaPIHAKPERTAMAdanPIHAKKEDuAsecarabersama.samadisebutPARA
PIHAK dan PAnn PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah organisasi Advokat yang bernama

Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Timur yang memiliki.visi dan misi

memberikan bantuan hukum secara prodeo dan probono kepada masyarakat

miskin dan termajinalkan'



2' Bahwa PrHAK IGDUA adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahanselama proses pemerikaan di sidang pengadilan di Indonesia. RumahTahanan Negara merupakan unit pelakana leknis di bawah Kementerian
Hukum dan Hak AsasiManusia (dahuru Departemen Kehakiman).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA prHAK setuju dan sepakatuntuk mengadakan
Hukum dengan ketentuan dan syarat r.oagaim

PASAL I
MAI(SUD DAN TUIUAN

1' pARA prHAK sepakat untuk memberikan bantuan hukum kepada seluruh
wargabinaan yang ada di Rutan Ketas I pondok Bambu alnm bentuk
"Penyuluhan Hukum" dengan makud dan tujuan untuk membantu warga
binaan yang miskin dan teraniaya memperoteh informasi mengenai proses
beracara di persidangan dan masalah hukum dan untuk melakanakan amanatyang diberikan oleh Pasal 1 angka t Undang-undang RI No 16 tahun 2011
tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang RI No lB Tahun 2003 Tentang
Advokat.

2. PARA PrHAK sepakat "penyuluhan Hukum,, yang dilakanakan prHAK
PERTAIIIA di bawah koordinasi bidang Pemberdayaan Perempuan.Hal ini
dikarenakan "PenyuluhanHukum" ini adalah merupakan salah satu bidang kerja
Pemberdayaan Perempuan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakanakan "penyuluhan Hukum,, :

1. Memaksimalkan peran "PenyuluhanHukum" demi terwujudnya warga binaan
yang mengerti mengenai proses hukum di persidangan dan hak-haknya
sebagaiterdakwa ;

2. Melakukan pembentukan dan pembinaan warga binaan Rutan pondok Bambu
sadar hukum;

3. Memberikan penjelasan hak-hak terdakwa dan proses persidangan pidana
dengan sasarannya warga binaan Rutan kelas I Pondok Bambu yang masih
berstatus terdal$ra.



Pasal 3
PEI.AKSANAAN

PARA PIHAK sepakat segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan nota

kesepahaman dibebani kepada anggaran PIHAK PERTAMA dengan cara

mengajukan reimbursemen ke kantor wilayah kemenkumham DKI lakarta dan atau

sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PASAL 4
PENDAMPINGAN WARGA BINAAN DI PERSIDANGAN

pARA pIHAK sepakat apabila ada warga binaan Rutan Kelas I Pondok Bambu yang

membutuhkan bantuan hukum untuk didampingi dalam proses persidangan di

pengadilan Negeri di tingkat pertama, banding, kasasi maka pendampingan akan

dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan syarat warga binaan Rutan kelas I Pondok

Bambu adalah miskin dan teraniaya dengan menyeftakan dokumen-dokumen

pendukung.

PASAT 5
TATA TERTIB

pIHAK pERTAMA harus menaati peraturan tata teftib yang ditetapkan oleh PIHAK

KEDUA yaitu sebagaiberikut :

a. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tidak mengganggu kegiatan rutin

PIHAK KEDUA,

b. Teknis dan pelaksanaan jadwal penyuluhan hukum diatur oleh PIHAK

KEDUA.

c. ladwal penyuluhan hukum sewaKu-waKu bisaberubah apabila PIHAK

KEDUA melaksanakan kegiatan mendadak atau kegiatan lain yang tidak

memungkinkan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum.

d, PIHAK PERTAMA Tidak di perkenankan mengambil gambar instalasi yang

menyangkut saran dan prasarana keamanan dan ketertiban PIHAK KEDUA.

e. PIHAK PERTAMA Tidak diperkenankan membawa handphone,

eleKronilVbenda/barang Yang dilarang

kamera untuk keperluan dokumentasi peyuluhanhukum.

t. PIHAK PERTAMA Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas

pelayanan hukum dan melaporkannya kepada PIHAK KEDUA.

barang
kecuali



1.

PASAL 6
HAK DAN KEWA"'IBAN

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan

penyuluhan hukum minimal berupa satu ruangan'

b. Menyediakan dokumen pendukung seperti surat keterangan pengganti

keteranganidentitasdansuratketeranganpenggantiketerangantidak
mampu, atau dokumen pendukung lainnya .untuk mempermudah

wargabinaan mendapatkan nan;nnuium yang disediakan oleh PIHAK

PERTAMA.

c.Melakukanpengawasandanevaluasiterhadapproseslayananbantuan
hukum secara berkala minimat 3 (tiga) bulan sekali'

d. Memberikan sanksi kepada prHAK PERTAMA apabila melanggar isi

Perjanjian ini beruPa :

i. Teguran lisan;
ii' Teguran tertulis ;

iii. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan

kerjasama.

2. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA'

a. MelaKanakan pemberian bantuan hukum sesuai dengan hari kerja yang

telah ditentukan'

b. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum

dan melaporkannya kepada Pihak Pertama'

c. Memberikan PenYuluhan hukum'

d. Mendapatkan dokumen pendukung seperti surat keterangan pengganti

keterangan identitas dan surat keterangan pengganti keterangan tidak

mampu, atau iokumen pendukung lainnya dari PIHAK KEDUA'

e.MelaksanakanseluruhketentuanyangdiaturdalamPerjanjianKerjasama
ini.



1.

2.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8
IANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) tahun dan berlaku sejak hari dan
tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK,

PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian ini dengan kesepakatan
PARA PIHAK dimana mengenai perpanjangan atau pengakhiran dapat
disampaikan salah satu pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 9
PENUTUP

1. Perjanjian ini di buat dan di tanda tangani oleh para pihak dengan
sesungguhnya dan dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua)
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikafi

2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan
kesepakatan para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat.

DPC PERADI JAKARTA TIMUR

Periode 2019 - 2024
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