
PERJANJIAN KERJASAMA
ANI'ARA

KEPALA LEMBACA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUMAJANG
I)LNGAN

FOS BANTUAI HUKUM ADVOKAT INDONESIA LUMA"IANG
TENTANG

PELAYANAN POS BAN'I'UAN HUKT]M (POSBAKUM)

DI LEMBA(;A PEMASYARAKA'I'AN KI'LAS IIB LTIMAJAN(;

Pada hai ini Kamis. tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh. bertcmpat di

l-embaga Pemasyaralalan Kelas llB Lumajang. Jalan Alun-Alun Timur 5 LumajanS, yan8

bcrtanda tanga[ di bawah ini :

l. Na.rna : AGUS wAfloNO, A. Md' IP., S.H., M.H. Selaku Kepah tembaga l'emasyanldart

Kelas llB l.umqiang &hm hal ini bertindak untuk dan atas nama Lemhaga Pcmasyarakalan

Kelas ltB Lurnajang yang herkedudukan di lalan Alun-Alun Timur 5 Lumajang s€lanjutnya

disebut rbasai 8!MLEEE!!I&!.

ll. Nama: MOHAMAD ALI AFIF, S.H.. Surat Keputusan Nomor : 043-PP-

XlF20l9 Pimpinan Pusat POSBAKUMADIN tanggal 23 Desember 2019. Anggaran

Dasar Organisasi POSBAKtIMADIN bertindak sebagai Ketua Pos Bantuan Hukum

Advokat Indonesia Lumajang atau disingkat dan disebut POSBAKUMADIN

LUMAJANG yang b€ntomisili atau be*antor di Perumahan Sukodono Permai Blok S 19 Ds

Selok Besuki Kec. Sukodono Kab. Lumaiang, sehnjlm)a disehtEUAEXEDI&

Unruk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAX KEDUA' disebut PARA PltlAK untuk

menindaklanjuti Memomndum of Understanding (MoU) tertanggal 16 Juli 2020, secara

bersama-sama trrsepakat menjalin kerjasama untuk pcnyediaan Pemberi Layanan Bantuan

Hukum di tus Baotuan Hukum @ Irmbaga Pemasyarakalan Kelas uB Lumqiang dengan

ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

2

Pasal I

Po6 Bantuan Hukum Advokal Irdonesia Lumajang untJk selanjuh)'a dis.but POSBAK(JMADIN

I,UMAJANC pada Lembaga Pemasyarakaun Kclas llB Lumajang adalah layanan yang dihentuk

oleh dan 6da pada t embasa PetndsFakalan Kelas IIB Lumajang untuk rnernberikan hlatran

hukurn berupa intbnnasi. konsultasi dan advis hukum. serta pembuatan dokumen hukum yang

dibutuhkan sesuai pemturan lJetutdangrrrdangan yang berlaku sebagi Perelran Mahtarnah

Agung ReFrblik lrdm.sia (PERMA R-I.) Nomo. ol trhm 2014 tefltang Pedoman Pe'nberian

La)onan Hukum bsgi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANC pada lrmhaga I'ernasyankalar Kelas IIB

Lumajang adalah terdiri dari unsur Advoka! Sarjana Hukum, Sarjana Syariah dan Anggota
tlolanan ld iS Lenhat

{1.



POSBAKUMADIN I,UMAJANC yang berasal dari Lembaga pemberi Layanan Bantuan
Hukum yang bekerjasama dengan t€mbaga Itmasyamkalan Kelas IIB Lurnajang yang berhrgd
s€suai dengan kesepokatan jarn h,Bnar POSBAKTJMADIN LTJMAIANG pada lembaga
PernasyaElatan Kelas IIB Lumajang dalam peianjian bersama ini;

J. Pemohon layanan POSBAKUMADIN LL.IMAJANG pada l,emb6ga pemasyarakalan Kelas
llB Lunajang adalah s€tiap orang ]ang memenuhi kriteria sebagi penerima tayanan
POSBAKLM.\DIN LUMAJANG )"ng mengajukan Iayanad hukum di POSBAKLJMADIN
LI-IMAIANC pada Lembaga Pemasyadkatan Kehs m Lurnajang;

4. Penerima layaian R)SBAKUMADIN LUMAJANG pada limbaga pemasrarakatan Kelas IIB
Lumajang adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi
dar/atau tidak memiliki akses pada inlbrmasi dan konsultasi hukum yang memerlukEn lalanar
berupa pernberian informasi, konsultasi, advis hukurn atax bqnfuan pembuahn ffiumen hul(um
yang dibutuhka4 dapat menerima layanan pada POSBAKUI\1ADIN LTMAIANC di Ianbaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Lumaiang;

5. Lembaga Pembe.i la)6nan POSBAKUMADTN LUMA.TANC pada t€mboga pemasyaralda[

Kelas llB Lumajang adalah lembaga masyamkat Sipil Penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit
kerja advokasi hukinn pada organisasi Profesi Advokat dan/atau lembaga konsultasi dan
bantuan hukum di Perguruan Tinggi.

BA3 tr
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

l. Perjanjian Ke{asma ini diadak@ dalan r&gka memberihn lalrnan hukum POSBAKUMADIN
LUMAJANG @a t-embaga Pernasyarakatan Kelas [B Lumajiing sebagai bagiaa dad
penyelcrggara dal penggunaan anggaftrn bantuan hukum di lingkungan Lernbaga

Pernasyamkatan Kelas IIB Lumajang, yang bertanggung jawab, beftualitas dan terkoordinasi,

untuk terlaksananya pencapaian rasa keadilan sebesar-besamya, yang secara thusus bertujuan

a. Meringankan beban biaya bagi masyarakat yang tidak mampu secam ekonomis di
Pengadilan Negeri Lurnajang:

b. Menhgkatkaa kesempatan pada masyaE&al yang lidak marnpu mengaks€s konsultasi hukum
untuk memperoleh informasi, konsultasi. advis dan p€mbuatan dokumen dalrun
menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Lumajang;

c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadihn Neged

Lunajang.

2. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didasarkan pada prinsip

a. Keadilan;

b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;

c. Non diskriminasi;
d. Transparansi;

udtanon2dsiEtenhdt



e. Akuntabilitas;
f. Efektititas dan efisien;
g. Bertanggungjawab;dan
h. Profesional.

Pasal J

Pelayanan hukum POSBAKUMADIN LUN{A.IANC pada Lembaga pemaslarakatan Kelas IIB
Lumajang sebagaimana dimalcud pdda alat ( I ) adalah pelayamn hukum yang disediakan oleh Lernbaga
Pemberi layanm R)SBAKUMADIN LUMAJANC mclalui petugas POSBAKUMADIN
LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakahn Kelas llB Lurnajang yang meliputi :

a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan:
c. Penyediaan informasi daftar Organisa-si Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam

UU No. 16 Tahun 201I Tentang llantuan Hukum atau oryanisasi bantuan hukum atau
advokat lainnyayang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB III
RUANC LINGKUP

BAB IV
HAK DAN I([,WA.IIBAN

Pasal4
}IAK DAN KEWAJIBAN PII{AK PERTAMA

Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan
sebagai berikul :

a. Ketentuan besamya imbalan jasa di tefapkan berdasa*an kesepakatan bersarna antam
PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;

b. Besamya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi
jasa Bantuan Hukum dalam memberikan layanan, baik padajumlah penerimajasa yang
telah dilayani.

Pesal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIIIAK KEDUA :

l. Menunjuk Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANC di Lemba€a Pemasyarakatan Kelas IIB
Lumajang )ang berasal dari Lernbaga Pembed Layanan POSBAKUMADIN LUMAJANG
yang dipimpiinya;

2. Melalsanakan pelayanan hukum sesuaidengan hari danjam kerja yang telah ditentukan;

3. Memerintahkan Petugas Anggot4 POSBAKUMADIN LUN,,AJANG untuk hadir pada hari-
hari yang telah ditentukan sesuai denganjam kerja;

Halanan3dariul.enh@



4. Berhak mendapa*an sarara dar prasal-ana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan
dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada Pa-sal (4) Perjanjian Kerjasama ini
terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan perjanjian

Kerjasama ini bemkhir;

5. Menyiapkan berbagai sarana pendul-ung pelaksanaan tugas )ang tidak menjadi kewajiban
PII IAK PERTAMA. seperti komputer. laptop atau rrole&)ol dan samrE pendukung lainnya;

6. Melalsanakan seluruh ketentuan yang diarur dalam Pe.janjisn Keiasama ini sesuai dengan
Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01/2014.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku ultuk I (satu) Tahun anggaran 2020 terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya dan berakhir pada akhir Tahun Anggamn.

BAB vI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYAI\TAN POSBAKUMADIN LUMAJAIYG

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANC di t€mbaga
Penusyamlatul Kelas IIB Lumajang yang memenuhi syaral-syarat sebagai berikut :

a. Advokat atau Sarjana Hukum, Sarjana Hukum Syariah dan Paralegal.

b. Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakullas Syari'ah )6ng telah menempuh 140 SKS dan

lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara )6ng mendapadGn rckomendasi

dan pengawasan dari Advokat atau Sarjam Hukun atau Sarjana Slari'ah yang menguasai

Hukum Islam yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
c. Memiliki pengalaman minimal I (satu) taiun dalam pemberian bantuan hukum.
d. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Negeri Lurnajang untuk mewxjdkan

pela)€na, prima Pengadilan Negeri Lumajang.

e. Menguasai lata cara beracam di Pengadilan Negeri Lunajang.

Halaman l dari 8 Lenh*



BAB VII
PROSEDLTR PELAYANAN

Pasal E

lldlanan 5 dati S I.enhdr

l. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG memberikan layanan hukum kepada pemohon

layanan hukum setelah formulir diisi secara lengkap dengan melampirkan:
a. Sumt Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kmbaga pemalyarakatan Kelas

IIB Lumajang.

b. Sumt Keteranga, Tunjangan Sosial lainnya seperti Krrtu Kelua€a Miskin (KKM. Kartl
Jaminan Kesehatan Masyamkat (Jamkesmas) Kartu Progrdfi Kelua€a Harapan (pKH), dan
llantuan langsmg TErai (BLT), Kartu Pedindungan Sosial (KPS) atau doklEnen lainnya
yang be*aitan dengan Dafirr penduduk miskin dalam basis daa terpadu milik pemerintah
ahu yang dikeluarkan oleh instansi lain yang b€rwenang untuk ri€mberikan keterangan tidak
mampu; atau

c. Surat Pemyataan tidak mampu membeyar Jasa Advokat yang dibuat dan ditanda
tangani oleh pemohon layanan POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lernbaga
PemasyealGtan Kelas IIB Lumqiang dan diketahui Kepala Lernbdga Pemastamkaran Kelas
IIB Lumajang;

2. Pemohon lang srdah mengisi Formulir dan melampi*an dokume. scbagaimana tErsebut poda

a)6t (l) Iangsung diberikan jasa layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi atau
advis hukum dan atau bantuan perburt4n dokumen hukum yang dibutuhkarU

3. Dalam hal layanan hukum terupa p€mbuatan dokumen hukum berupa surat
Permohonan/Gugatan, Peh€as POSBAKUMADIN LTJMAJANG membualnya s€cam utuh
dan siap diajukan ke meia satu;

4. Surat Permohonan/Gugatan yang dibuat oleh Petugas POSBAKTMADIN LIIMAJANG
disemhkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;

5. Biaya Penggandaan Surat Permohonar/Cugatan yang sudah jadi dibebankan kepada

Pemohon Bantuan Hukum;

7. Dalam hal kedua belah pihak (Penggugat / Pemohon dan Tergugar / Termohon) sama-

sama mengajukan permohonan layanan hukum di POSBAKUMADN LLMAIANG,
maka tidak dibena.kan layanan dimaksud dilakrkan oleh Petugas POSBAKUMADIN
LUMAJANC yang sama;

7. Dalam hal penerima layanan Posbakum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan

di Kepolisian, maka petugas Posbakum akan memberikan informasi mergenai prosedur

bantuan hukum di Kepolisian dan daftar Organisasi Bantuan sebagaimana dirnalsud dalarn

UU No. 16 fahun 201 I tentang Bantuan Hukum arau organisasi bantuan hukum atau advokat
lainnya yang dapar memberikan bantuan hukum cuma-cuma.



BAB VIII
STANDAR PELAYANAN DAI\{ I\IDIKATOR KINl]RJA

Pasal 9

STANDAR PELAYANAN

SBndar pelayanan yang hafls diberikan oleh Pelugas POSBAKUMADIN LUMAJANC adalah

sebogai berikut :

a. Pelayanan yang diberikan harus dilakutan secara profesional dan Mnggungiawab, )aog
did.sa*ao keahliar! koopelensi, waw:rsan dan tingkar pendidikar Petugas

IIoSBAKUMADIN LUMAIANC s€tta mampu dipenanggungiawabkan, baik secara

intelekrual rnaupun secara hukum;

b. Memberikao hformasi hukurn dan informasi lain yang relevan secamjelas dar akumq

c. Memb€rikar konsultasi atau advis hukum yang seimbang da. komprehensif:

d Meraharisksn segala sesoatu yang diketahui arau diperoleh dari Penerima la]alran

K)SBAKUMADIN LUMAJANC pada t,€rnboga PemasyaEkatun Kehs IIB Lumajang;

e. Menjalankan prinsiprrinsip perlindungan lqtadap penyandang disabilitias' perEmFran'

anak-anak daD orang lanjut usia"

Pasel l0
NIDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja pefi,gas PoSRAKUMADIN LUMAJANG diukur melalui hal-hal sebagai

berikut :
a Tingkat kepuasan pemohon layanan hukum di R)SBAKUMADIN LUMAJANC pada

t mbss Ponasyarakalan Keles IIB Lulnaja,lg terhadap hukum yang dibe.ikan;

b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;

c. Perbandingan jumlah pemohon layanan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara

yang masuk ke Pengadilan Negei Lurnajang setiap bulannya.

BAI} IX
KODE ETIK

Prsel ll

Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANC di tmbaga Pemasyamftrlrn Kelas tlB Lumajang

wajib mematuhi kode etik pelayanan sebagai berikut :

a. Petugas P()SBAKIJMADIN LUMAJANG tidak dibeMrkan memberikan f,elalanan hukun

sekaligus kepada peoggugat dan teryugat alau pemohon dan tennohon dalam pertala yang

sama;

b. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANC dalam meDjalankan tugasnya harus bersikap

sopar dan ram?rh serla meojunjung tinggi nilai-nilai moralitas;

c. Petugd POSBAKTJMADIN LUMAJANG tilak dibeiatkan rE nbeitan kd€raqar! saal del

eu pelldallpingan )€rE dapat menyesalkan pernohon bannran hukum dalam menyelesaikan

perleran)a di Pengadilan Negei l,um4iang;

d. Petugas K)SBAKIJMADIN LUMAJANG tidat dibenarkan memungut dan menerima

biaya./imbalan dari p€mohon layanan hukum: 
abnan 6 d i E Lenba,



Pasrl 12

l. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam
kairannya dengan kerjasana )ants dijalin:

2. Dalam melaksanakan pelayanan K)SBAK[JMADIN LUMAJANG secara optimal dan
terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengaut para pemangku kepentingan di tingkat
Kabupaten/Kota, Provinsj serta Kanwil Kementrian Hukum dan ltak Asasi Manusia RI di
Jawa Timur.

e. Pelugas R)SBAKUMADTN LUMAJANC tidak dibena*an melakukar [Ekeriaan lain selanra
menjalankan tugas pelayanan hukum di Posbakurq selain yang telah ditentuIan rhlao perjanjian
ke{asama ini;

i Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG dilamng melakukan perbuaran yang bisa
merugikan citla dan martabat tqnbaga Pemasyamkatan Kelas llB Lurnajang;

g. Hubungan antar Petugas POSBAKUI\IADIN LUMAJANC harus dilandasi sikap sding
menghormali. \allng menghargai dan mempercayai;

h. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANC harus memberikan perhatian yang sama
kepada semua pemohon layanan hukum denga[ sepenuh hati dan tanggungjawab;

i- Petwas POSBAKUMADIN LUMAIANC dilarang mengsfa$enalan dirinya sebagai
bagiar/petugas fmbaga Pemaslarakaran Kelas ltB Lumajang;

j. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANC berrdggungja*ab untuk menb€rikan informasi

)ang sebenamya tedGit dengan pelaksanaan tugasnya di pos Bantuan Hukum.

BAB X
KOORDINASI

BAB XI
MONITORING DAN ]]VAI,I IASI

BAB XII
KETNNTUAN LAIN

Pasal 13

Pasal 14

l. Perjanjian Kedasarna ini didasa*an pada ketentuan Peiaturan Perundang-Undangan yang

berlaku:

2. Pefajian Kerjasarna hi disoGialisasikan oleh PARA PTHAK bajk se'ara rnedti mauBn beEarna
saJrut:

HaIMM7duiut-enb@

1. PA-RA PIHAK berkewajiban meiakukan monitoring terhadap pelaksaan perjanjian Kerja
sama ini secara periodik s€dikitnya I (satu) kali dalam setahuni



3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atall petubahan-

perubahan yang dipardang oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam naskah

tambahan (addedum) yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari pcrjarjian lerjasama

ini.

I'AB XIII
PERSELISIIIAN

BAB XIV
PENUTUP

t'esal l5

l. Setiap perselisihan yang timbul dari akibat dari perjanjian ini, PARA PIIIAK sepakat untuk

menyelesaikan secam musyawaiah dan mutakat;

2. Apabila p€nyelesaian secaa musyawarah dan mulskal tersebut di alas tidak tcrcapai, PARA

PIHAK sepalar untuk memilih rcmpdt kcdudukan (domisili) hukum di Pengadilan NeeFri

l,umalang;

Pasal 16

I . Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam mngkap dua yang kesemuannya asli dan trermaterai

cukup serta mempunyai kekualan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah

ditandarangani PARA PIHAK;

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan scmangal kerjasama yang baik. untuk dipatuhi dan

dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Lumajang, l6 Juli 2020

PIHAX PERTAMA
KEPALA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS UB LUMAJ

PIHAK KEDUA
Kf,TUA

f,
AI)IN LTIMAJANG
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