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Pada hari ini Senin , tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. EFFENDI,A.Md.IP,SH,MH Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas,
berkedudukan di jalan Pembangunan Km 6 Kec.
Sambas Kab. Sambas, yang lelanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PAR t
PIHAK, sepa.kat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan kerja sosial untuk
program Pembinaan Kepramukaan bagi warga binaan pemasyaraktan di Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Sambas, dengan ketentuan sebagai berikut :

PEXGAYOMAN

2. H. SUDARTO. EP, S.Pd.SD Ketua K\rvartir Cabang Gerakan Pramuka Sambas
berkedudukan di jalan Terigas No. I Sambas.
Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA



a. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku institusi Pemerintah yang berwenang menjaga

keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap nmrga binaan Rumah

Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.

b. Bahwa PIHAK KEDUA selaku organisasi pendidikan nonformal sebagaimana UU RI

Nomor 12 Tahun 2010 tetang Gerakan Pramuka dan berstatus Badan Hukum yang

bertujuan membentuk setiap pramuka agar:

(l). Memiliki kepribadian yang beriman, bertakw4 berakhlak mulia berjiwa patriotik

taat hukum. disiplin, menju{ung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup.

sehat jasmani. dan rohani;

(2). Menjadi \rarga negara yang berjiwa Pancasila setia dan patuh kepada Negara

Kesatuan Repubtik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan bergun4 yang

dapar membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama

bertanggungiawab atas pembangunan bangsa dan negara, merniliki kepedulian

terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.

c. Bah*.a Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warg:a Binaan

Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan

bagian akhir dari sisern pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

d. Bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara

pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan

secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

Warga Binaan Pernasyarakatan agar menyadari kesalahaq memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga

yang baik dan bertanggung jawab.

e. Bahwa Warga Binaan Rumah Tahanan Negara adalah Narapidana dan Tahanan yang

merupakan penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas yang sedang menjalani

Proses hukum dan proses pembinaan.

f. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas, perlu dibuat kerja sama antara Pihak /

Rumah Tahanan Kelas IIB Sambas Tentang Pelaksanaan kerja sosial untuk program

pembinaan Kepramukaan warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Sambas

dengan Kwa(ir Cabang Gerakan Pramuka Sambas Sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

g. bahwa PIHAK PERTAMA dalam menjalankan jabatan sesuai dolgan tugas pokok dan

wewenargnya teldapat keterkaitan dengan PIHAK KEDUA.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan

melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAI(SUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

a Perjanjian kerja sama ini dimaksud sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan

kerja sama dalam rangka kerja sosial untuk program pembinaan kepramukaan warga

binaan pemasyarakatan di Rumah Tanahanan Negara Kelas IIB Sambas.

b. Menggalang keda sama dalam upaya membangun kesadaran maksud dan tujuan hidup

dalam beragama dan bemegara, membina dan mewujudkan rasa kedisiplinan serta taat

dengan peraturan yang berlaku.

c. Agar narapidana memiliki jiwa kebangsaan dan berkarakter serta memiliki kecakapan.

d. Agar narapidana menyesali sedalam dalamnya atas perbuatan yang pemah dilakukan dan

Bertaubat dan berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dikemudian hari.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Pelatihan bagi warga binaan pernasyarakatan yang akan keda sosial;

b. Menyediakan tempat pelatihan;

c. Bantuan narasumber dan sarana serta prasarana;

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembimbingan dan pelatihan di
bidang Kepramukaan bagi narapidana di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Sambas;

e. Pembangunan dan Pengembangan kedisiplinan narapidana untuk menjadi manusia yang

sadar hukum dan berguna bagi agama, keluarga" bangsa dan negara.

f. Kegiatan lain yang disepakati para fihak.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(l) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Melakukan seleksi terhadap warga binaan pemasyarakatan yang akan mengikuti
kerja sosial dan peserta program pembinaan kepramukaan warga binaan

pemasyarakatan;

b. Menlediakan tempat dan sarana serta pnrsarana pelaksanaan kerja sosial untuk

kegiatan pramuka di lingkungan Rutan Kelas IIB sambas.



c. Menyediakan sumber daya manusia untuk mengikuti kegiatan pramuka di
lingkungan Rutan Kelas IIB Sambas.

d. Melakukan upaya penguatan minat dan mengembangkan serta melanjutkan dari
kegiatan pramuka kepada narapidana dilingkungan Rutan Kelas IIB sambas.

e. Menjaga keamanan dan tata tertib pelaksanaan kegiatan kerja sosial dan program

pembinaan kepramukaan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Sambas.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan pendampingan terhadap warga

binaan pemasyarakatan yang akan melaksanakan kerja sosial;
b. Menyediakan sarana pendukung kegiatan Kepramukaan.
c. Menyediakan tenaga ahli / pengajar untuk menjadi narasumber bagi warga binaan

pemasyarakatan yang akan melaksanakan kerja sosial;
d. Menyediakan surat jaminan yang berisikan bahwa narapidana telah mengikuti

program asimilasi dengan pihak pramuka secara baik dan koperatif yang menunjukan
bahwa narapidana telah menunjukan sikap sadar akan dampak dan bahayanya
narkoba dan merubah kepribadian menjadi lebih baik.

e, Mengeluarkan Surat keterangan (Sertifikat) bagi warga binaan pemasyarakatan yang

telah mengikuti pelatihan untuk kerja sosial;

Pembiavaan ),ang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan
kepada anggaran para pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5
}T'AKTL' DAI{ TE]VIPAT PELAKSANAAN

( I ) Pelaksanaan kegiatan kerja sosial r,rarga binaan pemasyarakatan yang mengikuti
asimilasi kerja sosial dari jam 08.00 s.d 16.30 WIB Setiap harinya, kecuali hari minggu
atau hari libur nasional / hari raya keagamaan lainnya;

(2) Tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan kerja sosial berada di Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Sambas, Jalan Pembangunan KM.06 Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, selama warga binaan pemasyarakatan yang
mengikuti asimilasi ke{a sosial tidak diperkenankan meninggalka peke{aamya.

Pasal 4

BIAYA



Pasal 6

JANGKAWAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 ( dua ) Tahun sejak tanggal
penandatanganan;

2. PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman
sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dari
salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum nota
kesepahaman ini berakhir, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak
terpisatrkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA
l. Apabila terjadi hal- hal diluar kemampuan dan atau kekuasan para pihak atau keadaan

memaks4 sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian
maupun seluruhnya, maka penyelesainnya akan dilaksanakan secara musyawarah oleh
para pihak;

2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah :

a. Bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan serta keadaan memaksa
lainnya yang dinyatakan oleh pemerintah; dan

b. Keluarnya peraturan perundang * undangan yang baru atau kebijakan pemerintah.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua Perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan ke{a
sama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat..

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

(l) Para pihak mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini
setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak.

(2) Dalam hal-hal yang dipandang sangat perlu dapat dilakukan evaluasi secara khusus atas
usulan atau permintaan masing masing pihak.



-

(l) Setiap perubahan yang dilalrukan terhadap isi dari nota kesepahaman ini akan ditetapkan
atas dasar kesepakatan PARA pIHAK

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 ( dv ) asli, bermaterai cukup dan
ditandatangani oleh PARA pIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang "rni a"n
masing masing I ( satu ) rangkap disarnpaikan kepada pARA PIHAK.

(3) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani para pihak dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekerinran akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
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Pasal 8

PENUTUP


