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Pada hari ini, Kamis 17 Juni 2021, bertempatdi Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB
Panyabungan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HAMDI HASIBUAN, S.T.,S.H.,M.Hum, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas llB Panyabungan, yang berkedudukan dan berkantor di. Jl. H. Abdul Mutalib
Lubis No.11, Desa Sipagapaga, Kec. Penyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB
Panyabungan , Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

2. SIAR,SP, Selaku Kepala Dinas Pe(anian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal,
yang berkedudukan dan berkantor di. Kompleks Perkantoran Payaloting, Kec.
Penyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Dalam hal ini bertindak untuk dan
atas Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal , Propinsi Sumatera
Utara, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA , PIHAK KEDUA secara bersamasama disebut PARA
PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Pelatihan Kemandirian Di Bidang Budidaya
Hewan Ternak;

Pasa! 1

Dasar Nota Kesepahaman

1. UURI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. PP Rl No. 3'l tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan.
3. PP Rl No.57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan pembinaan dan

Pembimbingan WBP.
4. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
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Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang drmaksud dengan Pembinaan Kemandirran adalah usaha
pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang menyakini
dirinya masrh memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa.

a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Panyabungan adalah unit pelaksana teknis di
bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Cq.Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan);

" Dinas Pertanran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ,merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan dibidang pertanian yang menjadi kewenangan. Dinas Pertanian
sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
Pemerintahan dibldang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan.

c. Pembinaan Kemandirian adalah usaha pemulihan harga diri sebagai pribadi
maupun sebagai warga negara yang menyakini dirinya masih mem iliki potensi
produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik juga
untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna
bagi pembangunan.

d. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana
berdasarkan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 3

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan Kemandirian warga
binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Panyabungan melalui kegiatan pelatihan
budidaya hewan ternak dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
bagian Peternakan dan juga merupakan hubungan kelembagaan antar Kementerran
dengan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pertanian Pemerintah
Kabupaten Mandailing Natal dengan Kantor Wlayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Utara.

1) Pembinaan kemandirian budidaya hewan ternak dari Dinas Pertanian Pemerintah
Kabupaten Mandailing Natal bagian Peternakan dilaksanakan dl Bengkel Kerja yang
berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Panyabungan;

2) Pembrnaan kemandirian budidaya hewan ternak pada Lembaga Pemasyarakatan
Kelas llB Panyabungan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) diatas adalah
pembinaan yang diberikan oleh pemberi pelatihan meliputi budidaya jangkrik, burung
puyuh dan ayam siam, baik secara berkelompok maupun konsultasi perorangan
terhadap pendalaman materi budidaya hewan ternak;

3) Pelatihan juga meliputi pelaksanaan kerja sosial bagi warga binaan pemasyarakatan
dalam bidang kemandirian yang bertujuan untuk integrasi yang berorientasi
memberikan pelayanan kepada masvarakat.

Pasal 4

RUANGLINGKUP



4) Pelatihan juga merupakan pendampingan pelaksanaan kegiatan kemandirian,
pengembangan industri, dan kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1) PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan peserta kegiatan pelatihan budidaya hewan ternak;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan

pembinaan kemandirian minimal berupa satu ruangan yang bisa menampung
kegiatan secara berkelom pok;

3. Menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan;
4. Menyiapkan petugas pendamping dan petugas pengawas kegiatan.

2) PIHAK KEDUA:
a Menyiapkan petugas yang memberi pelatihan yang berasal dari Dinas Pertanian

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bagian Peternakan;
h Menyediakan materi/bahan ajar;
c Memerintahkan petugas pemberi pelatihan untuk hadir sesuai hari dan waktu yang

telah ditentukan;
d. Membuat jadwal petugas dari Kantor Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten

Mandailing Natal bagian Peternakan untuk memberi materi pelatihan;
e. Membuat resume perkembangan pemberian pelatihan para narapinadana kepada

PIHAK PERTAMA;
f Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pelatihan dan sarana

pendukung lainnya,
g. Membantu memfasilitasi berjalannya operasional pelatihan budidaya hewan ternak

kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Panyabungan.

Pasal 6
KRITERIA PETUGAS PEMBERI PELATIHAN BUDIDAYA HEWAN TERNAK

PIHAK KEDUA menugaskan petugas pemberi pelatihan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas
llB Panyabungan yang sudah memiliki kompetensi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh
Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bagian Peternakan.

Pasal 7

PROSEDUR PELAYANAN

1) Petugas pemberi pelatihan budidaya hewan ternak memberikan pelatihan kepada
narapidana baik secara kelompok dan atau perorangan;

2) Apabila ada narapidana yang ingin mendapat pembinaan secara khusus dan periodik
maka narapidana tersebut harus membuat surat permohonan kepada Tim Pelatihan dari
Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bagian Peternakan.

Pasal I
STANDAR PEMBINAAN DAN INDIKATOR KINERJA

Standar pembinaan yang diberikan kepada narapidana sebagai berikut :

a. Pelatihan yang diberiKan dengan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminatif tanpa
melihat emosional, kejiwaan tahanan dan narapidana.



Pasal 9
INDIKATOR KINERJA PETUGAS

Pelatihan diukur melalui hal sebagai berikut

a. Tingkat kepuasan narapidana yang diberikan pelatihan dengan lembaran kuisioner
atau angket;

b. Jumlah keluhan atas pelatihan yang diberikan;

c. Perubahan sikap prilaku yang ditun1ukkan para narapidana.

Pasal 1O

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan
kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan PARA PIHAK paling
sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELESI HAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyesaikan secara musyawarah untuk mencapar
mufakat.

Pasal 13

JANGKA WAKTU

2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Nota
Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka pihak
tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelumnya.

3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang
sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat 2), kecuali jika disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

1) Nota Kesepahamanini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :

a. Perubahan ketentuan penJndang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah
yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;

b. Keadaan kahar (force majeure) antara lain berupa bencana alam dan keadaan

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal
ditanda tangani dan dapat diperpanjang, atau diakhiri dengan persetujuan PARAPIHAK.



2) Pihak yang terkena sebagaimana dimaksud pada ayat 1)wajib memberitahukan kepada
pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan / atau perubahan kebijakan pemerintah.

3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan
diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam
bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 1 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua asli pada kertas bermaterai cukup masing-masing
tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan
satu rangkap asli.

Hormat kami,

PIHAK PERTAMA
,KEPALA LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB
PANYABUNGAN,

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PETERNAKAN

PEMERINTAH MANDA]LING NATAL,

SIAR,SP
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