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NOrA KESEPAHAFJIAN

ANTARA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

DAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IPONDOK BAMBU

TENTANG

KERJA$AMA LAYANAN BANTUAN HUKUM

DIRUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PONDOK BAMBU

TAHUN 2022

NOMOR: 3z/SK-DlruUZazz

N0 MOR: .yll. . -rfl.'. ?. . .TI ; .F.o} - olw b - zs>t-
a

Pada hari ..*.9tt1,,.trnggat...3.t...".. bulan J.*:yrqt.. tahun 2022, bertempat di Rumah

Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu ditandatangani nota kesepahaman oleh dan

antara :

1. Nama : Arif Maulana, S.H, M.H.

Jabatan : Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 74,RT:9/RW:2

Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat,OKl Jakarta 1 CI320

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)

JAKARTA, selanjutnya disebut sebagai... ...,P|HAK PERTAMA

Dengan,

2. Nama : Dewi $ondari Bc.l.P., $.An., M.Si.

NIP : 196605071990012001

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok

Bambu

Alamat : Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 38,RT.4IRW.3

Pondok Bambu,Duren Sawit ,Jakarta Timur,DKl Jakarta 13430



DAIAM hAI iNi bCTtiNdAK UNTUK dAN AIAS NAMA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PONDOK
BAMBU, selanjutnya disebut sebagai ..FIHAK KEDUA

r Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan
hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum, tertindas dan yang
termajirnalkan.

r Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Tahanan Negara yang rnelakukan pembinaan

bagi warga binaan pemasyarakatan,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini mengikatkan diridalam suatu perjanjian

kerjasama dengan kondisi sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tuiuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan
kerjasama menyelenggarakan layanan bantuan hukum baik berupa litigasi dan/atau
non-litigasi (penyuluhan hukum dan/atau pemberdayaan hukum) bagi warga binaan
permasyarakatan yang membutuhkan di Rumah Tahanan Negara Kelas ! Pondok Bambu.

Pasal 2

Tugas Dan Ruang Lingkup Kerjasama

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan sebagaimana maksud di atas,
mendukung penuh Program Pemerintah untuk mendekatkan akses keadilan bagi
masyarakat sebagaimana mandat UU Bantuan Hukum metalui pemberian bantuan hukum
pada warga binaan yang berdasarkan asas pengayoman, persamaan, perlakuan dan
pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martahat manusia eerta

terjaminnya pemenuhan hak-hak tersangkalterdakwa, khususnya untuk tetap
berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam ruang lingkup pekerjaan Rumah Tahanan Negara Kelas I

Pondok Bambu.

Pasal 3
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Kriteria pemberian bantuan hukum

1. Bahwa PIHAKPERTAMAdalan'r melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum
memiliki pendekatan khusus Bantuan Hukum Struktural sebagai ideologi kerja
organisasi

2. Bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Hukum $truktural sebagairnana tercantum
dalam peraturan internal lembaga yaitu bantuan hukum yang diberikan pada:

a. Kasus dialami oleh masyarakat miskin buta hukum dan tertindas;

b- Kasus memiliki dimensi pelanggaran Hak Asasi Manusia;

c. Kasus terkait dengan relasi kuasa yang timpang;

d. Kasus memiliki dampak terhadap masyarakat luas; atau

e. Kasus yang bukan terkait tindak pidana korupsi rnaupun pelaggaran hak asasi

manusia;

f. Kasus dialami oleh kelompok rentan seperti halnya: anak dan perernpuan;

Pasal 4

Tata tertib

PIHAK PERTAMA akan menaati peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Rumah

Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu (PIHAK KEDUA) sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan tidak rnenganggu kegiatan rutin Rumah

Tahanan Negara Kelas I Pondok bambo(plHAK KEDUA);

2. Teknis dan pelaksanaan jadwal penyuluhan diatur oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I

Pondok Bambu(PIHAK KEDUA);

3' Jadwal penyuluhan sewaktu-waktu bisa berubah apabila ada kegiatan mendadak atau

kegaitan yang tidak mernungkinkan melaksanakan kegiatan penyuluhan;

4. Tidak diperkenankan mengambil gambar instalasi yang menyangkut sarana dan
prasaran keamanan dan ketertiban;

5. Tidak diperkenankan membawa Handphone barang elektroniklbendalbarang yang

dilarang kecuali camera untuk keperluan dokumentasi penyuluhan saja;

6. Membuat laporan kegiatan penyuluhan.

Pasal 5
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Hak dan kewajiban para pihak

1. Hak dan Kewajiban ptHAK pERTAMA:

a' Memberikan bantuan hukum baik itu penyuluhan hukum maupun bantuan hukum
lainnya di Rumah rahanan Negara Kelas I pondok Bambu;

b' Menyediakan tenaga pengajar atau staff untuk memberi penyuluhan hukum atau
bantuan hukum lainnya di Rumah Tahanan Negara Kelas I pondok Barnbu;

c. Menyediakan konsurnsi dan peralatan penunjang lainnya untuk warga binaan
yang mendapatkan penyuluhan hukum setama melaksanakan penyuluhan
hukurn di lokasi Rumah Tahanan Negara Ketas I Pondok Banrbu;

d. Menyediakan sarana transportasi kepada tenaga pengajarlstaff dalam rangka
menunjang kelancaran kegiatan penyuluhan hukum atau bantuan hukum lainnya
di Rumah Tahanan Negara Ketas I pondok Barnbu;

e. Menyediakan daftar kehadiran untuk warga blnaan yang ikut berpartisipasi dalam
rangka penyuluhan hukum sebagai bentuk pemberian bantuan hukum;

f. Memperoleh kemudahan perijinan dari PIHAK KEDUA dalam memberikan
bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Barnbu;

g- Memperoleh fasilitas dari PIHAK KEDUA selama metaksanakan tugas bantuan
hukurn di Rumah rahanan Negara Kelas I pondok Bambu;

h. Memperoleh akses atau fasilitas lain yang dianggap perlu guna menunjang
kebutuhan penyr.lluhan hukum maupun bantuan hukum lainnya di Rumah
Tahanan Negara Kelas I pondok Bambu.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA dalam rnelaksanakan penyuluhan
hukum daniatau pemberdayaan hukum maupun tugas bantuan hukum lainnya;

b, Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK pERTAMA guna
menunjang penyuluhan hukum maupun tugas ba ntua n hukum lainnya;

c. Mempersiapkan warga binaan yang akan mendapatkan penyuluhan hukum
maupun bantuan hukum lainnya;

d. Mengatur jadwal penyuluhan hukum yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan
antara PARA pIHAK;
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e' Membantu PIHAK PERTAMA selama dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan
hukum danlatau pemberdayaan hukum maupun bantuan hukum lainnya;

Pasal G

Jangka waktu

Nota Kesepahaman tentang ker.lasama penyuluhan dan bantuan hukum dilaksanakan
sebanyak 1(satui kali di setiap bulannya selama 1(satu) tahun yang iadwat serta tempat
pelaksanaan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 7

Pembiayaan

Mengenai kebutuhan atas pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum
ditanggung sepenuhnya oleh negsra dengan cara PIHAK PERTAMA mengajukan
mekanisme pencairan dana negara dengan sistem reimbarsement.

Pasal 8

Pengakhiran Perjanjian

Nota Kesepahaman ini dapat diakhirioleh para pihak dalam kondisi berikut:

a. Telah lewat jangka waktu selama 1 tahun;

b' Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk tidak mampu memenuhi kewajibannya,
namun dengan alasan yang patut dan rasional; atau

c. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal g

Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melaluijalan mu$yawarah dan mufakat.

Pasal 10
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1.

2.

3.

Ketentuan lain-lain

Ketentuan yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini harus dicantumkan dalarn
perjanjian terpisah yang disepakati PARA PIHAK atas dasar niat baik.
Setiap addendum dalam perjanjian ini harus dirumuskan secara tertulis dan
ditandatangani oleh PARA plHAK.

Nota Kesepahama ini ditunjukkan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini
dan ditandatangani oleh pARA plHAK.

Nota Kesepaham ini ditunjukkan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan
pihak lain yang ditunjukkan dan disepakati oleh PI\RA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan
kepada pihak lain tanpa kesepakatan .

4.

1.

Pasal 11

Penutup

Nota Kesepakatan ini rangkap 2(dua) asli masing-masing sama
bermaterai cukup serta mempunya kekuatan hukum yang sama
PARA PIHAK.

bunyinya diatas kertas

setelah ditandatangani

2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh pARA plHAK.

Jakarta, Januari 2022

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Kelas I Pondok Bambu)
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