
SURAT PERJANЛ AN KERJASAMA
antara

RIn■AE TAⅡANAN NECARA KELAS IB PANGKAJENE
dengan

POS BANTUAN IUKIIM ADVOKATINDONESIA
cOSB」 (1理ADItt KABoPANGKEP

tentang

Penye轟81m pembe五 Bttntuan lukum pada

POS BANTUAN ⅡUKUM DIRUMAⅡ  TAⅡANAN NEGARA
KELAS IB PANGKAJENE

NOIMOR:W.23.PK.01.08.02‐519 TAHUN 2021
NOMOR:01‐PCPKP‐Ⅱl‐2021  TAHUN 2021

Pada hari ini, Senin trnggal 15 Bulan Maret tahtm 2021, di Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : ASIIARIT AMd-, IP., S.E., ll{.Si Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pangkajene, dalam hal ini Mindak untuk dan atas mma Kepala
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Paoglajene yang H<edudukan di JI. Poros

Makassar Pare-Pare, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene dan
Kepulauan, yang selanjutnya dalam ffiaqlian ini disebut sebagai Pihak
Pertama;

II. Nama : ASWAR, S,I{., M.I{. Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
(POSBAKUMADIN) Kab. Pangkep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pimpinan Cabang Pangkajene Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
(POSBAKUMADIN) yang berkedudukan di Jl. Andi Caco Barat Kel.
Tumampuq Kec. Pangkajene, 9.6. pangkajene dan Kepulauaq yang
selanjuhya dal^m perjaqiiar id disebut sebagai Pihak Kedua.

Bersepakat rmtuk melalukan Kerjasama dalam bid"ng pemberian layanan hukum
di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Rumah Tahanan Negma Kelas IIB
Pangkajene dengan ketentuan sebagai berikut:

Perjanjian Keriasama Pos Bantuan Hukum

,ENCAYO^tAN
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l
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Perjanjian Kerjasama Pos Bantuan Hukum   
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan: 

1. Pos Bantuan Hukum disingkat (Posbakum) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 

Pangkajene untuk memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon 

Bantuan Hukum dalam hal Advis Hukum atau Konsultasi Hukum, pembuatan 

dokumen hukum dan pendampingan di Kepolisian, Kejaksaan dan atau 

persidangan bagi pemohon bantuan hukum (tahanan/terdakwa) yang tidak 

mampu dan terkhusus anak yang berhadapan dengan hukum. 

2. Petugas pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana 

Syariah yang bertugas di Pos Layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan 

yang diatur dalam pejanjian Kerjasama kelembagaan Rumah Tahanan Negara 

Kelas IIB Pangkajene dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum. 

3. Penerima layanan bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari 

orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu 

membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam lampiran B surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan 

menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan. 

4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum adalah Lembaga masyarakat 

sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada 

organisasi profesi advokat dan/atau Lembaga konsultasi dan bantuan hukum 

dalam hal ini Organisasi Bantuan Hukum (OBH) bernama Pos Bantuan Hukum 

Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kab. Pangkep sebagai Pihak kedua.  

BAB II 

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP 

 

Pasal 2 

Pelayanan Bantuan Hukum didasarkan pada prinsip: a. Keadilan; b, Non-

diskriminasi; c. Keterbukaan; d. Akuntabilitas; e. Kepekaan gender; f. 

Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; g. Perlindungan khusus 

bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak. 
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BAB III 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

(1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kab. 

Pangkep dilakukan pada ruangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 

Pangkajene. 

(2) Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kab. Pangkep 

pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum yang meliputi, pemberian Advis Hukum, Konsultasi Hukum, 

pembuatan dokumen hukum dan pendampingan di Kepolisian, Kejaksaan dan 

pengadilan. 

 

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

Pasal 4 

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama 

1. Memberikan informasi/data tahanan/terdakwa pemohon bantuan hukum yang 

ditahan/dititip pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene kepada Pos 

Layanan Bantuan Hukum untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. 

2. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Layanan Bantuan 

Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi. 

3. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan Bantuan Hukum di Pos Layanan 

Bantuan Hukum. 

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan Bantuan Hukum 

di Pos Layanan Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali. 

5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian 

ini berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. Pemberhentian secara sepihak 

berupa pemutusan hubungan Kerjasama. 

Pasal 5 

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua 

1. Melakukan verifikasi data pemohon yang diterima Pos Layanan Bantuan 

Hukum untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 8. 

2. Menunjuk petugas pemberi Bantuan Hukum di Pos Layanan Bantuan Hukum 

yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum yang dipimpinnya. 

3. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari kerja yang telah 

ditentukan. 
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4. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan system pengaturan rotasi 

para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Kepala Rumah 

Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. 

5. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi 

kewajiban Pihak Pertama seperti computer atau laptop dan saran pendukung 

lainnya. 

6. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini. 

BAB V 

MASA BERLAKU 

 

Pasal 6 

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal 

ditandatanganinya dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat 

ditinjau Kembali berdasarkan kinerja Pihak Kedua yang tolak ukurnya diatur 

dalam perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan 

kekeliruan dalam perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan pertauran 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM 

 

Pasal 7 

Pihak Kedua menempatkan petugas pemberi Bantuan Hukum di Pos Layanan 

Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah atau Paralegal yang 

menguasai hukum. 

2. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan 

hukum. 

3. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Kepala Rumah Tahanan Negara 

Kelas IIB Pangkajene untuk mewujudkan pelayanan prima Rumah Tahanan 

Negara Kelas IIB Pangkajene. 

 

BAB VII 

PROSEDUR PELAYANAN 

 

Pasal 8 

1. Petugas pemberi Bantuan Hukum memberikan layanan bantuan hukum 

kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir 

permohonan bantuan hukum dan melampirkan: 

a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala 

Desa/Lurah/Banjar/nigari/Gampong/Kepala Rumah Tahanan Negara; atau: 
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b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin 

(KKM), kartu program keluarga harapan (PKH), kartu Indonesia sehat 

(KIS) dan Kartu Bantuan Langung Tunai; atau: 

c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuat dan 

ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum. 

2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang 

diperlukan langsung diberikan jasa: layanan bantuan hukum berupa Advis 

Hukum, Konsultasi Hukum, pembuatan dokumen hukum dan pendampingan. 

 

BAB VIII 

STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA 

 

Pasal 9 

Standar pelayanan yang diberikan petugas pemberi bantuan hukum sebagai 

berikut: 

a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non-diskriminasi 

tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum. 

b. Pelayanan yang dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung 

jawab sesuai kebutuhan pemberian bantuan hukum si Pemohon. 

 

Pasal 10 

Indikator kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal sebagai 

berikut: 

a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang 

diberikan. 

b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan. 

c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah 

tahanan/terdakwa yang dititip di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene 

setiap bulannya. 

 

BAB IX 

KODE ETIK 

 

Pasal 11 

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan pada pos 

bantuan hukum sebagai berikut: 

1. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap 

sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas; 

2. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan 

saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan 

hukum dalam menyelesaikan perkara nya di pengadilan; 

3. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima 

biaya atau imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum; 

4. Memberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan 

Citra dan martabat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene; 
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5. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan 

pos bantuan hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan 

dalam perjanjian kerjasama ini; 

6. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di pos bantuan hukum 

harus dilandasi sikap saling menghormati saling menghargai dan saling 

mempercayai; 

7. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama 

kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung 

jawab; 

8. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai 

bagian petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene; 

9. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan 

informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di pos 

bantuan hukum. 

 

BAB X 

KOORDINASI 

 

Pasal 12 

1. Para pihak melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) 

kali dalam sebulan untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang 

timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin; 

2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan 

terpadu para pihak akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di 

tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

 

BAB XI 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pasal 13 

1. Para pihak berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan 

perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam 

setahun; 

2. Para pihak berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan 

sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. 

 

BAB XII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 14 

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini 

dibebankan pada pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan 

untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Bantuan 

Hukum Nomor 16 Tahun 2011 dibebankan kepada anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan 

bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
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