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ST}RAT PERJANJIAI\T IKONTRAK KERIA
Nomor : Wl-A71437 IHI(;05/!,12017

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Maret Tatrun Dua Ribu Tujutr Belas (02-03-2017), kami
yang bertandatangan dibawatr ini :

l. YULL S.Ag., MH Pejabat Pembuat Komitnnen Pengadilan Agaura
Bengkulu Berdasarkan Surat Keputusan Sekrctaris
Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W7-Allll3
fKU.0lll/2017 tanggal 03 Januari 2017 bertindak
untuk dan atas ftrma Pengadilan Agama Bengkulu
bertempat kedudukan di JL- JEND- BASUKI
RAHMAT NO, lI Bengkuha selar$uhya disebut
PrHAK rrSATU.

fetua Posbakum PW'Aisyiyah beralamat di Jl. Bali
Komplek UI\,P Karrpung Bali Bengkulu 88119,
dalam hat ini bertindak untuk dan atas rulma Lembaga
Posbakum PW'Aisyiyall yang sela4iutnya disebut
PIHAK KEDUA.

2. BETRA SARTANTI, SH., MH :

Kedua belah pihak berdasarkan MoU Nomor Wl0-A5/436/HK.05/3l2Ol7 tanggal
2-03-2017, sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian ini untuk mengelola'oPos Bantuan
Hukum" Pengadilan Agama Bengkulu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

. IUAKSUD DAI\[ TUJUAIY

Pasal l

Maksud dari Surat Perjaqiian/I(ontrak Kerja ini adalah untuk menjalin kerjasama agar
pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bmtuan Hukum Pengadilan
Aganra Bengkulu menjadi tepat sasaran;
Tujuan dari Surat Peijanjian/I(onfiak Kerja ini adalah untuk memberikan layanan bantuan
hukum kepada setiap omng atau sekelompok oftmg yang tidak ilurmpu secara ekonomi
dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan
layanao berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan papbuatan
dokumen hukum yang dibutuhkan.

(t).

(2).



-!

PEFIERIMA JASA
Pasal2

(l). Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adatah setiap ofturg atau sekelompok orang
yang tidak mampu secaxa ekonomi daalatav tidak memiliki akses pada informasi dan
konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi,
advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

@. Penerima layanan tersebrit adalah pihak yang akan/telah betindak sebagai
PenggugatlPemohon maupun TergugaUTermohon.

JEI$S JASA ITUKUTvI

Pasal3

(1). Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Petugas Posbakum Pengadilan pada Pos Bantuan
Hukum Pengadilan Agama Bengkulu berupa pemberian inforrnasi, konsultasi, advis
hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

(2). Jenis jam hukum seperti pada eyat (l) di atas dapat diberikan kepada Penggugat/Pemohon
dan Tergugat/Terrnohon.

(3). Pembcrian jasa hukum kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak boleh
diberikan oleh satu orirng petugas Posbakum Pengadilan yang sarna

MEKANISME PEMBERIAN JASA

Pasal 4

(l). Petugas Posbakum Peagadilan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon
layanan Postmkum Pengadilan setelah pemohon tersebut mengisi forrnulir permohonan
bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi persyaratan :

a). Surat Keterangan lidak Mampu (SKTM) yang dikeluar[an oleh Kepala
Desa/Lura[rlkpala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mannpu membayar biayaperkana, atau

b). Surat Keterangan Turdangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM),
Karhr Jamipan Keseliatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin Gustini,
Ktrtu Program Kelurga llaap,m GK[D, Kiltu Bantuan Lmgsung Trmai (BLT),
Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar

miskin dalam basis daa terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh
instansilainyang untukmemberikanketerangantidakmampu,atau

c). Surat Pernyataan tidak mampu membayar jaqa advokat yang dibuat dan ditandatangai
oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum
Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen
sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

@. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan
dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.

(3). Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatanlpermohonan, Pemberi layanan
Posbakum Pengadilan membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu

(4). Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengaditan
diserahkan kepada meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.

(5). Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup mernbayar biaya perkar4
maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan
biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.



I\ULAI PEKERJAAII

Pasal 5

Nilai pekerjaan didasarkan pada :
(1). Jumlah jam layanan yang digunakan oleh Pemberi layanan Posbakum Pengadilan dalam

melaksanakan tugasnya pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bengkulu;
(2). Jutulah jam layanan sebagaimana tersebut paCta ayat (1) maksimal selarna 2 (dua) jam

setiap satu orang penerima layanan dan harus didukung dengan bukti daftar hadir.

CARA PEMBAYARAN

Pasal6

(1). Pembayaran jasa bantuan hukum dilakukan kepada Lembaga penyedia l-ayanan Posbakum
Pengadilari setiap satu bulaq sekali setelah Lembaga penyedia layanan Posbakum
Pengadilan melaksanakan tugas sesuai dengan kenyataannya melalui Bendahara
Pengeluaran Pengadilan Agama Bengkulu {engan cara mentansfer ke rekening nomor
$rc437958 pada Bank Muamalat Indonesia atas nama PW'Aisyiyah Bengkulu yang
dibebankan pada DIPA Pengadilan Agaura Benglulu Tahun 201? Nomor : SP
DIPA-005. 04.2.309 123 t2017 ;

@. Pembayaran jasa bantuan hukum sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diperhitungkan
setiap satu orang petugas Posbrikum Pengadilan dalam memberikan bantuan jasa hukurn
sebanyak jumlah jam layanan yang digunakan;

(3). Pembayaran petugas Posbakum Pengadilan sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas
dibayarkan sebesarRp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Jam Layanan;

(4). Pembayaran -akan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian
Layanan Bantuan Hukum/Berita Acara Serah Terimrr Pelaksanaan Peke{aan.

JANGKA WAKTU PELAKSANAA}I

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan pemberian layanan Posbakum Pengadilan adalah sampai terpenuhinya
jumlah jarn layanan dan berlaku selama tahun 2017 terhitung sejak tanggal ditandatangaoi Surat
Perj anj ian/Ituntrak Kerj a ini.

HAK I}AI{ KEWAJIBANT

Pasal E

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. Menyediakan dan mengelola arana yang diperlukan pada Posbakum Pengadilan
minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.

b Menyediakan anggaftm untuk imbalan jasa bagr pemberi layanau Posbakum Pengadilan
dengan ketentuan sebagai berikut :

l). Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan
berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2017.



-

2). Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan Posbakum Pengadilan
disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengaditan.

c. Melakukan pergawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum
Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.

d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila 6elanggax isi perjanjian ini, berupa :

1). Peringatan tisan;
2). Peringatan tertulis;
3). Pemberhentian sementara;
4). Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.

Hak dan KewajibanPIHAKKEDUA :

a. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinda yang telah ditakukan dari
PIIIAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (a) Perjanjian Kerjasama ini.

b. Mendapatkan bukti, informasi, danlatauketerangan terkait perkara sec,ra benar dari Penerima
Layanan Posbakum Pengadilan.

c. Membuat dafrff petugas Posbakum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas
Posbakum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agarna.

d. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.
e. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan
f, Memberikan layanan yang profesional dah bertanggungiawab.
g. Memberikan informasi hukuln dan inforrrasi lain yang terkait secarajelas dan akurat.
h. Memberikan konspltasi atau idvis hukum yang seimbang dan komprehensif.
i. Merahasiakari segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum

Pengadilan
j. Meqialankan priirsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempua& amk-

analq dan ofang lairjut usia
k. Meng[indari konflik kepentingan dengan Penedma Layanan Posbakum Pengadilan.
l. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan

untuk diserahkan kepada Ketua fengddilan
m.Menyiapkan berbagai sarana.pendukung.pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban

PIHAK PERTAIVIA, seperti atau laptop dan saranapendukung lainnya.
n. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

SAI\IKSI
a

Pasal9

(l). Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dapat
menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata

@. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KESATU tidak
wajib membayar imbalanjasa dan dapatmemutus perjanjian ini secara sepihak.

PEI\IUTUP

Pasal l0

(l). Pelaksanaan Surat Perjanjian/Ifuntrak Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal
penandatanganan.



Q).

(3).

Perjaqiian/Ituntrak Kerja ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan
oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai
cukup, rangkap pertama dan kedua pada naskah asli masing-masing sama bunyinya dan
semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh
PIHAK KESATU dAn PIHAK KEDUA.
Hal-hal lain yang beh:m dan/dtau belum cukup diatur dalam periaqiian ini akan diatur oleh
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatao yang dituangkan dalacr
Addendum (perjaqiian tambahan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkao dari
Perjaqiian4tuntrak Kerja ini.

PIHAK KEDUA
KETUA POSBAKUM PW'ASYIYAH

SH., MH

PIHAK KESATU
ATKOMITMEN

GKT.ILU

,MH
.2001 12.1.002

BENGKULU


