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KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor:
Nomor : 21 / lfi / AULBH APIK lakarta /2A22

ANTARA

Lembaga Bantuan Hukurn Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan

(LBH APIK) Jakaru

dengan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu

Tentang Pendampingan Hukum Perempuan Pencari Keadilan

pada hari ini Senin Tanggal 31 .bulan fanuari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat

di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pondok Bambu yangbertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Siti Mazumah

fabatan : Direktur
Alamat : fl. Raya Tengah No. 31 RT.01/rw.09, Kel. Tengah, Kec' Kramatiati, fakarta

Timur,
Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama LBH APIK lakarta, selaniutnya

disebut sebagai PIHAK PERTAII{A'

2. Nama
NIP

Jabatan
Alamat

DEWI SONDARI, Bc.I.P.,SAn',M.Si.
196605071990012001
Kepala Rumah Tahanan kelas I Pondok Bambu

|1. Pahlawan Revolusi Nomor.38, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit
Kota Jakarta Timur 13430

Dalam hat ini sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas 1

Pondok Bambu fakarta Timur, selanir.ltnya disebutsebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara hersama-sama disebut sebagai PARA

PIHAK

D engan me mpertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak asasi setiap !\rarga negara tanpa
membedakan jenis kelamin, status sosial, agama dan Iatar belakang lainnya;



b. Bahwa pada kenyataannya banyak warga negara, khususnya perempuan, yang
masih mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan;

c. Bahwa banyak perempuan korban yang kemudian justru dijadikan Tersangka
atau Terdalirrva;

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
L. Pasal 1 [3], Pasal 28D, Pasal 281, Pasal 28 I ayat [3J Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia;
?,. Undang-undang Republik Indonesia No. B Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana;
3. Tahun Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Benhrk Diskriminasi Terhadap
Perempuan fConvenstion On The elimination sf All forms of Discrimination
Againts Women);

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
5. Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun L999 tentang Hak Asasi

Manusia;
6. Undang-undang Republik Indonesai No. 18 Tahun 2003 tenbngAdvoka!
7. Undang-undang Negara Republik Indonesia No. ?3 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
B. Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
9. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban;
10. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun ?012 tentang Sistem Peradilan

PidanaAnak;

Atas dasar pertimhangan yang diuraikan tersebut di atas, dan berdasarkan kewenangan
dan jabatan masing-masing PARA PIHAKsepakatuntukmembuatKesepakatan Bersama
tentang Pendampingan Hukum Perempuan Pencari Keadilan, dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAI{ TUJUAN

Pasal 1
Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk rnewujudkan kerjasama dalam penegakkan
hukum dan akses keadilan yang berperspektif HAM dan Gender melalui pemherian
bantuan hukum secara cuma-cuma Q;ra bono) kepada para perempuan pencari keadilan
yang miskin secara struktural.

Pasal 2
Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah:

(1) Adanya sinergi Para Pihak dalam memberikan bantuan hukum litigasi kepada
Perempuan miskin dan pencari keadilan. Sebagaimana konffak yang
ditandatangani bersama antara LBH APIK fakarta dan Badan Pembinaan Hukum
Nasional berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun e018.



[2) Terwujudnya keadilan bagi para perempuan pencari keadilan, terutama
perempuan miskin.

[3J Terwujudnya kesataran antara 
-laki-laki dan perernpuan dalarn segala aspek

kehidupan, termasuk dalam aspek hukum.

BAB II
RUANG IINGKUP

Pasal 3
Ruang Iingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

7' Menyediakan akses keadilan bagi perempuan pencari keadilan yang berada di
Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pondok Bambu , fang untuk selan;ultnya dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut Rutan;

2. Menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam perspektif hak asasi manusia
[HAM] dan genderbagi wargabinaan Rutan ;3' Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada perempuan miskin pencari
keadilan.

4' Membuat instrumen monitoring dan evaluasi penanganan kasus-kasus
perempuan miskin pencari keadilan;

BAB III
TUGAS DAN TANGGUHG IAWAB

Pasal4
Dalam memberikan bantuan hukum kepada perempuan pencari keadilan, masing-
masing pihak bersepakat untuk:

(1) PIHAK PERTAMA:
a. Mengidentifikasi calon penerima bantuan hukum dari daftar atau data

yang dibuat oleh pihak Kedua.
b' Menginformasikan nama-nama calon penerima bantuan hukum yang telah

diseleksi kepada pihak Kedua.
c, Menyediakan advokat, relawan pendamping, psikolog dan biaya bantuan

hukum kepada warga binaan Rutan yang menjadi klien Pihak plrtama.
d' Memberikan pendampingan dan bantuan hukum gender struktural kepada

warga binaan Rutan secara pro bono.
e. Mengunjungi perempuan miskin penerima bantuan hukum yang menjadi

warga binaan Rutan.
f. Memberikan konsultasi hukum dan konselingpsikologis kepada penerima

bantuan hukum yang menjadi warga binaan Rutan.
g. Menghadirkan Psikolog atau Psikiater untuk memeriksa kondisi psikologis

penerima bantuan hukum dalam rangka pembelaan hak-hak penerima
bantuan hukum di pengadilan.

h. Menyediakan narasumber untuk kegiatan penyuluhan hukum
berperspektif HAM dan gender.

i. Menyelenggarakan penyuluhan hukum berperspektif HAM dan gender.j. Menyampaikan kendala-kendala atau masalatr yang dihadapi 
"rtu., 

yrng
muncul dalam proses pemberian bantuan hukum kefada pih;k Kedua.k. Mentaati aturan atau tata tertib selamaberaktifitas di nutun.

(2) PrHAK KEDUA



a. Memberikan data atau nama-nama calon penerima bantuan hukum yang
merupakan warga binaan Rutan.

b. Memberikan informasi apabila ada kebutuhan mendesak untuk mendapat
bantuan hukum kepada warga binaan baru dititipkan di Rutan

c. Memberikan akses kepada Pihak Pertama dan Psikologatau Psikiater yang
dihadirkan Pihak Pertama untuk berkomunikasi langsung dengan calon
penerima atau penerima bantuan hukum di Rutan;

d. Memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan hukum yang berperspektif
HAM dan gender;

e. Menyampaikan kendala atau hambatan yang ditemui Pihak Kedua atau
warga binaan dalam proses pemberian bantuan hukum kepada Pihak
Pertama.

BAB ry
KBITEruA KASUS PEISERIIi{A BANTUAN HUKUM

Pasal 5
Kasus-kasus yang memperoleh Banfuan Hukum secara cuma-cuma adalah

1. Berdimensi gender struktural fkekerasan berbasis gender);
2. Perempuan rniskin dibuktikan dengan SKTM
3. Anak Perempuan Miskin
4. Berdasarkan hasil evaluasi awal, ada indikasi manipulasi hukum;

BAB V
TATA TERTIB

Pasal 6
PIHAK PERTAMA harus menaafi Peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Rumah
Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu fakarta Timur IPIHAK KEDUAJ sebagai berikut:

a. Bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan tidak mengganggu kegiatan rutin
Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu fakarta Timur

b. Teknis dan Pelaksanaan jadwal penyuluhan diatur oleh Rumah Tahanan Negara
Kelas I Pondok Bambu fakarta Timur

c. fadwal Penyuluhan sewaktu-wakfir bisa berubah apabila ada kegiatan mendadak
atau kegiatan yang tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan penyuluhan

d. Tidak diperkenankan mengambil gambar instalasi yang menyangkut sarana dan
prasarana keamanan dan ketertiban.

e. Tidak diperkenankan mengambil instalasi yang menyangkutsarana dan
prasarana keamanan dan ketertiban.

f. Tidak diperkenankan membawa Handphone, Barang elektroniklbenda/barang
yang dilarang kecuali camera untuk keperluan dokumnetasi penyuluhan saja

g. Membuatlaporan penyuluhan.

BAB VI
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

Pasal 7
Ko mu n ikas i dan Koo rdinasi d ilaksanakan dengan :

a. Mengadakan pertemuan berkala" sekurang-kurangnya 2 {dua) bulan sekali;
b. menyusun rencana kerja 6 {enamJ bulanan; dan
c. melakukan pemantauan dan evaluasi tahunan.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal I
Keseluruhan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama
akan ditanggung oleh Negara yang diajukan oleh LBH APIK |akarta melalui Kantor
wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI fakarta melalui reimbursement.

BAB VIII
JAI'IGKAWAKTU

Pasal 9
[1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu satrr tahunterhitung sejak

tanggal ditandatanganinya Kesepakata Bersama ini dan dapat diperpanjang
sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

[2J Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat [t) dengan keGntuan pihak yang bermaksud mengakhiri
wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya,
selambat-lambatnya 1 (satuJ bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama
ini.

BAB D(
KETENTUATT LAIN

Pasd 1O
Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, pAg11
PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat

t1)

i2l

BAB X
PENUTUP

Pasal 11
Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku seiak hari dan tanggal
penandatanganan otreh PARA PIHAK;
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan
Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan pARA PIHAK
dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan {addendum) yang
merupakan bagian tidakterpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 fdual asli dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK di atas meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama bagi PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Disepakati di fakarta
Pada tanggal 31 fanuari 2022

(3)



PIHAKPERTAMA

c.l.P.,S,H.,M,Si.SITI MAZUMAH,SHI


