
I.  KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI / PERIKANAN BITUNG
KELAS IB Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II.  POS BANTUAN HUKUM PERADI MANADO Selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA disebut PARA
PIHAK secara Bersama-sama bersepakat menjalin kerja satna untuk

penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan

ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN HUKUM

Pasall

Dalatn perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1.Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah ruang yang disediakan oleh
dan pada setiap pada Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam
memberikan layanan bantuan hukum untuk pengisian formulir bantuan

hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi

hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.
2.Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari

orang perseorangan atau kelompok orang ya^g secara ekonomi tidak

mampu atau memiliki kriteria misalnya sebagaimana ditetapkan oleh

Badan Pusat Statitik atau penetapan upah sebagaimana diatur lebih
lanjut dalam pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani

dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan sebagaimana diatur

dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010.
3.Penyelenggara dan pengguna anggaran bentuk bantuan hukum di

lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum,
bantuan Jasa Advokat dan pembebasan biaya perkara pidana.

4.Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga masyarakat sipil

penyedia bantuan hukum atau unit  kerja bantuan hukum pada

organisasi profesi Advokat,  atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan

Hukum di Perguruan Tinggi.
5.Advokat Piket adalah advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum

berdasarkan pengaturan yang diatur di dalam kerjasama kelembagaan

Penyedia Bantuan Hukum.
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6. Jasa Hukum secara Cvima-Cuma adalah Jasa Hukum yang diberikan

Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan
kuasa, yaitu :mewakili, mendampingi, membela dan melakukan

tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal2

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:

a.Meringankan beban biaya yang harus  ditanggung oleh anggota
masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

b.Memberikan kesempatan yang merata pada anggota masyarakat tidak

mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika
berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan;

c.Meningkatkan akses terhadap keadilan;
d.Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum

melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan

kewajibannya.

Pasal3

Bantuan hukum diselenggarakan bagi pencari keadilan yang secara ekonomi

tidak mampu sesuai peratuaran perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a.Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pos bantuan

hukum minimal satu ruangan, meja dan kursi.

b.Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos
Bantuan Hukum.

c.Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan

hukum di Pos Bantun Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan
sekali.

d.Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi
perjanjian ini, berupa
1.Teguran lisan;

2.Teguran tertulis;

3.Pemberhentian secara  sepihak berupa pemutusan hubungan

kerjasama.

Pasal5

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :
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BAB V
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal7

Pihak kedua menempatkan pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum
pada PENGADILAN NEGERI / PERIKANAN BITUNG KELAS IB tahun 2021 :

1. Advokat piket yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan

pengaturan yang diatur dalam kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan

Perhimpunan Advokat Indonesia.

a.Menunjuk pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang

berasal dari Lembaga Bantuan Hukum yang dipimpinnya.

b.Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja

yang telah ditentukan.
c.Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada

hari-hari yang telah ditentukan.
d.Membuat daftar hadir petugas pemberi bantuan hukum, memastikan

bahwa pada setiap jam layanan petugas pemberi bantuan hukum selalu

hadir dan membuat pertanggung jawaban tugas setiap bulannya.
e.Untuk mencapai pelayanan yang maksimal kepada pencari keadilan

yang  kurang  mampu,  PIHAK PERTAMA dan  PIHAK KEDUA
mencantumkan sistem layanan sebagaimana tersebut dibawah ini;

>Jam layanan pukul 08.00 S/D 16.30 wita pada hari senin sampai
dengan kamis.

>Jam layanan pukul 08.00 S/D 17.00 wita pada hari jumat.
f.Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum

dan melaporkannya kepada Ketua PENGADILAN NEGERI / PERIKANAN
BITUNG KELAS IB.

g.Menyediakan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak
menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti computer atau laptop dan
sarana pendukung lainnya.

h. Membuat buku yang membuat data penerima bantuan hukum dan
kemajuan persidangan serta status terakhir perkara pidana yang

ditangani.

i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam peijanjian
kerjasama ini.

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal6

Peijanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung
sejak tanggal ditanda tanganinya surat peijanjian ini dan berakhir pada tahun
anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK
KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur dalam peijanjian kerjasama ini karena
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2.Lembaga penyedia Bantuan Hukum yang bertugas pada tahun 2021
adalah Pos Bantuan Hukum PERADI Manado.

3.Memiliki integritas tinggi dalam membantu untuk mewujudkan pelayanan

prima di PENGADILAN NEGERI / PERIKANAN BITUNG KELAS IB.
4.Menguasai tata cara beracara di PENGADILAN NEGERI / PERIKANAN

BITUNG KELAS IB.

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN

Pasal8

1.Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum

kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon memperlihatkan :

a)Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah / Kepala Desa
b)Surat keterangan Tunjangan social lainnya seperti Kartu Keluarga

Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),
Kartu Program Keluarga Harapan (PHK), Kartu Bantuan langsung
Tunai (BLT) atau;

c)Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditanda tangani
pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua PENGADILAN

NEGERI / PERIKANAN BITUNG KELAS I B.
2.Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan bertindak sebagai

pendaping dan pembela terhadap pemohon bantuan hukum yang
didakwa melakukan tindak pidana Pengadilan.

3.Dasar Hukum Advokat pemberi bantuan Hukvun adalah berdasarkan

ketentuan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003. Dan untuk tahun

2021, PENGADILAN NEGERI / PERIKANAN BITUNG KELAS I B bekerja
sama dengan POS BANTUAN HUKUM PERADI MANADO.

4.Pengaturan pengeluaran dana bantuan hukum dibebankan pada DIPA
tahun anggaran 2021 No.S.P.DIPA.005.03.2.568726/2021.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan
hukum adalah sebagai berikut:

a.Pelayanan  yang  diberikan  memperhatikan  prinsip-prinsip  non

diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan

hukum.

b.Pelayanan diberikan secara cepat, efektif, efisien, dan penuh tanggung
jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal
sebagai berikut:

a.Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang

diberikan.

b.Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
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c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan

jumlah perkara yang masuk ke PENGADILAN NEGERI / PERIKANAN

BITUNG KELAS IB setiap bulannya.

BAB VIH
KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos

Bantuan Hukum sebagai berikut:
a.Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus

bersikap sopan dan ramah serta menjujung tinggi nilai-nilai moralitas.

b.Petugas  pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan

keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan

pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikian perkaranya di

Pengadilan.c.Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengerahkan pemohon

bantpan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari

kantor hukumd.Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan

menerima biaya / imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan

hukum.e.Petugas  pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan

pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di

POSBAKUM, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama

ini.f.Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa

merugikan citra dan martabat Pengadilan.
g.Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan

ruang Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah

ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
h. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang

sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati

dan penuh rasa tanggung jawab.
i. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya

sebagai bagian/petugas Pengadilan.
j.  Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan

informasi yang sebenarnya terkait  dengan pelaksaan tugas di Pos

Bantuan hukum.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi 3 (tiga) kali pada
Minggu kedua di bulan April , Agustus, dan November setiap tahun
untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam

kaitannya dengem keijasama yang dijalin.
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2. Dalam melaksanakan pelayanan Pos Bantuan Hukum secara optimal
dan terpadu. PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu
kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota.

BABX

MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

1.PARA  PIHAK berkewajiban  melakukan  monitoring  terhadap
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala 1 (satu) bulan
sekali.

2.PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga)
bulan sekali terhadap perjanjian kerja sama ini.

BAB XI
PEMBIAVAAN

Pasal 14

1.Honor Advokat / Pengacara Piket sesuai DIPA PENGADILAN NEGERI /
PERIKANAN BITUNG KELAS I B tahun 2021 adalah sebagai berikut:
setiap hari kerja yang dibuktikan dengan daftar dibayarkan sebanyak
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) dengan hari kerja maksimal
dalam sebulan adalah 20 (dua puluh) hari. Masa Kerja 12 (dua belas)
bulan. Jumlah yang diterima akan dipotong dengan pajak penghasilan
sesuai ketentuan yang berlaku.

2.Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara langsung oleh
PIHAK PERTAMA melalui Bendahara  Pengeluaran PENGADILAN
NEGERI /  PERIKANAN BITUNG KELAS I B setelah PIHAK KEDUA
Memasukan Surat Tugas / Perintah disertai fotokopi kartu anggota,
fotokopi npwp, daftar absensi kehadiran dan daftar nama penerima
bantuan hukum setiap bulan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1.Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

2.Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara
mandiri maupun secara bersama-sama.

3.Segala sesuatu yang diatur dalam Perjanjian kerjasama ini atau
perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK , akan
diatur  lebih lanjut  dalam naskah tambahan (addendum) yang
merupakan bagaian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 16
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UMA, S.H.SI, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA:
KETUA

UKUM
DO

PIHAK PERTAMA:
KETUA

ERIKANAN
I B

Bitung,   Februari2021

1.Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya
asli dan bermateri cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK
dan diketahui oleh Ketua PENGADILAN NEGERI / PERIKANAN BITUNG
KELAS I B.

2.Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik ,
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Kedua belah pihak telah sepakat untuk menanda tangani
Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum PENGADILAN NEGERI /
PERIKANAN BITUNG KELAS I B Tahun 2021 ini pada tanggal tersebut di atas.


