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Pada hari Senin, tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh

satu, berternpat di Pengadilan Agarna Nabire, yang bertandatangan di bawah ini :

l. BASlRUld, $.A{tr, M,Ag Ketua Pengadilan Agama Nabire, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama PEHGADILAN AGAMA NABIRE, yang berkedudukan di

Nabire, selanjudnya disebut PIHAK PERTAMA,

ll. Drs. DANO LUKMANUL HAKlltI KAFARA, lHIUPd, Pelaksana Tugas (Plt). Ketua

STAI As Syafiiyah Nabire, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga

Konsultasi dan Bantuan Hukurn STAI As Syafiiyah Nabire, yang berkedudukan di

Nabire, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara

bersama-sama bersepakat menjalani kerjasama untuk menyediakan pemberi bantuan

hukum di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Nabire dengan ketentuan sebagai

berikut:

BAB I

KETEHTUAN UMUIN

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama iniyang dimaksud dengan :

1) POS BANTUAN HUKUM adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama

Nabire bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum

kepada Femohon Bantuan Hukum dalam hal ko*sultasi hukum, pemberian bantuan

untuk pembuatan surat gugatanlpermohonan. '



2) Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang

bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian

kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Nabire dengan Lembaga Penyedia

Bantuan Hukum.

Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang

perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu

membayar jasa advokat sebagai mana diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10l2UA

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk

menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Nabire.

Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi

hukum dari organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya

Masyarakat yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peryanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos

Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Nabire sebagai bagian dari

penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan

Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-

besarnya pencapaian rasa keadilan.

Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 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:

3)

4)

1)

2)



BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada

Pengadilan Agama Nabire.

2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Nabire sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang lisediakan oleh Pemberi Bantuan

Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum,

bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi

3) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Peryanjian Kerjasama ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1) Menyediakan sarana dan prasarana berupa Pos Felayanan Bantuan Hukum, satu

meja kerja dan satu kursi kerja.

2) Menyediakan pembayaran imbalan jasa bagi pernlreri bantuan hukum sesuai dengan

pagu anggaran yang disediakan oleh negara melalui DIPA (04), berdasarkan

kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA

3) Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum

4) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap [rroses layanan bantuan hukum di

Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali"

5) Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar perjanjian ini berupa:

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemu:usan hubungan kerjasama

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1) Menunjuk petugas pemberi bantuan hukurn di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari

lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.

2) Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesu;li hari dan jam kerja yang telah

ditentukan.



3) Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukur untuk hadir pada hari-hari yang

telah ditentukan sesuai dengan jam kerya.

4) Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yanci akan ditugaskan di Pos Bantuan

Hukum

5) Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan pengaturan rotasi para

petugas pemberi bantuan hukum, serta menga.jukannya ke Ketua Pengadilan Agama

Nabire.

6) Bagi masyarakat tidak mampu membayar biaya Uugatanlpermohonan berdasarkan

surat keterangan miskin atau surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang

berlaku, maka dibebaskan dari biaya.

7) Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas playanan hukum dan

melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama ltabire.

8) Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksan,aan tugas pemberi bantuan hukum

yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti laptop dan sarana

pendukung lainnya.

9) Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalant Perianjian Kerjasama ini.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan terhitung selak ditandatangani kesepakatan

kerjasama ini dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kirerja PIHAK KEDUA yang ukuran-

ukurannya diatur dalam Perlanjian Kerjasama inr da,r atau apabila di kemudian hari

ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama rni karena tidak sesuai dengan

peratirran perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum

yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum lslam.

2) Memiliki pengalaman dalam pemberian bantuan htikum.

3) Memiliki integritas tinggi untuk membantu Pengadilan Agama Nabire mewujudkan

pelayanan prima di Pengadilan.

4) Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agarna.



BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1i Petugas pemberi bantuan hukum memberikan iayanan 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/Kampung; atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin

(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyara<at (Jamkesmas), Kartu Program

Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

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

ditandatangani oleh Pemohon Bantuan H-rkum dan diketahui oleh Ketua

Pengadilan Agama Nabire.

2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melarr,.pirkan surat-surat yang diperlukan

langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum h,Brup? pemberian informasi, advis,

konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatanlpermohonan, pemberi

bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.

4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh peml:eri bantuan hukum diserahkan ke

meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.

5) Biaya penggandaan surat gugatanlpermohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada

penggugaUpemohon bantuan hukum.

6) Apabila kedua belah pihak {penggugat dan tergugaVpemohon dan trmohon) sama-

sama mengajukan permohonan baniuan hur<um. maka tidak dibenarkan bantuan

yang dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukunn yang sama.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal I
Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh peiugas pemberi bantuan hukum adalah

sebagai berikut:

1) Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa

melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuart hukum.

2) Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efesien dan penuh tanggung jawab sesuai

dengan kebutuhan pemohon.



Pasal 10

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

1) Tingkat kepuasan pemohon atas layanan jasa bantuan hukum terhadap pelayanan

yang diberikan.

2) Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.

3) Perbanding jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara

yang masuk ke Pengadilan Agama Nabire setiap bulannya.

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan

Hukum sebagai berikut:

1) Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum

sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam

perkara yang sama.

2) Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan

dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.

3) Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran

dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam

menyelesaikan perkara di pengadilan.

4) Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum

untuk menggunakan jasa advokat tertentu dari kantor advokat tertentu.

5) 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.

6) Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan hukum yang merugikan citra

dan martabat pengadilan.

7) Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan bangunan

ruang Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan

dalam Perjanjian Kerjasama.

8) Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus

dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

9) Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada

semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.



10) Petugas pemberi bantuan hukum dilarang merrgatas namakan dirinya sebagai

bag ian/petugas pengadilan.

11) Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi

yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tuga,snya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X

KOORDINASI

Fasal 12

1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasii sekurang-kurangnya 2 (dua) kali

dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul

dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalani.

2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu,

PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para lemegang kepentingan di tingkat

Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI

MONITORING ATAU EVAL.UASI

Pasal 13

1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama ini secara hukum setidaknya 1 (satu) kali dalam sebulan.

2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali

terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

1) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dibebankan kepada DIPA

(04) Pengadilan Agama Nabire Tahun 2021.

2) Tidak dibenarkan pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dalam

pembuatan gugatan/permohonan yang berakibat nremberatkan dan atau membebani

pihak-pihak pencari keadilan.
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10) Petugas pemberi bantuan hukum dilarang merrgatas namakan dirinya sebagai

bagian/petugas pengadilan.

11) Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi

yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugarsnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X

KOORDINASI

Fasal 12

1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinas;i sekurang-kurangnya 2 (dua) kali

dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul

dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalani.

2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu,

PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para )emegang kepentingan di tingkat

Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI

MONITORING ATAU EVAT"UASI

Pasal 13

1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitorinE terhadap pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama ini secara hukum setidaknya 1 (satu) kali dalam sebulan.

2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berrkala minimal 3 (tiga) bulan sekali

terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

1) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuar hukum dibebankan kepada DIPA

(04) Pengadilan Agama Nabire Tahun 2021.

2) Tidak dibenarkan pembayaran imbalan jasa kepatla pemberi bantuan hukum dalam

pembuatan gugatanlpermohonan yang berakibat nremberatkan dan atau membebani

pihak-pihak pencari keadilan
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1)

2)

3)

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh FARA PIHAK baik secara mandiri

maupun bersama-sama.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-

perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam

naskah tambahan {addendum) yang merupakan tragian yang tidak terpisahkan dari

Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan

bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan yrng Hukum yang sama masing-

masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PtHAK.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat <erja yang baik, untuk dipatuhi dan

dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentua.n peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Nabire, 22 Februari 2A21

Pihak Kedua,

adilan Agama Nabire, Syafiiyah

.Ag, M.Ag KAFARA, MMPd

1)

2)

Pihak Pertama,



SEKOLAH TtNGGt AGAMA ISLAM (STAi) ASY-SYAFI',TYAH
Jalan Perintis Bumi Wonorejo Telp/Fax (0984) 22537

NABIRE-PAPUA $8815
Email : staffstais-nabi:-e@g mail. com

Website : www. stais-assvafiiyah-nabire. com

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Pertama

Kedua
.. 'i;'':-," '.,.

";;',n1 6gli i

Ketiga

KEPUTUSAN KETUA STAI AS. SYAFI'IYAH NABIRE
Nomor ; 009 ISKJA.001ISTA|-ASIPT

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL DOSEN, ALUMNI DAN MAHASISWA
DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN I{UKUTd

STAI AS - SYAFI'IYAH NABIRE

KETUA STAI AS.SYAFI'IYAH NABIRE

: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Pequruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat

khususnya di bidang hukum, maka dipandang perlu melakukan kerjasama dengan pihak yang

berkompeten untuk membentuk keiembagaan hukr.m yang sclanjutnya diberi nama Lenrbaga Konsultasi

dan Bantuan Hukum STAI As-Syafi'iyah Nabire dan disingkat LKBH STAI As-Syafi'iyah Nabire.

b. Bahwa kelembagaan sebagaimana dinraksud pada butir a) di atas, perlu dikelola oleh personil yang cakap

dan memiliki kompetensiyang baik.

c. Bahwa personil sebagaimana dimaksud pada butir ;r) di atas yang namanya tersebut pada lampiran surat
keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat sebaga, Pengeisla Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Sekolah Tinggi Agama lslam As-Syafi'iyah Nabire;

d. Bahwa sebagai keabsahan dalam pengelolaan LKBH STAI As-Syafi'iyah Nabire sebagaimana dimaksud
pada point c) di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STAI As-Syaf iyah Nabire.

. 1, Undang - undang No. 20 Tahun 2003, tentang Siste:m Pendidikan Nasional;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentarg Pendidikan Tinggi;

3, Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 53 Tahun 199.i, tentang KOPERTAiS;

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti no. t94lE.E3lAWZA14, tanggal25 Februari2014, tentang

ljin pendirian Perguruan Tinggi dan ljin Penyelenggaraan Program Studi.;

5, STATUTASTAIAs-Syafi'iyah Nabire;

: Hasil rapat para pimpinan STAI As-Syaf iyah Nabire 6srgan Ketua Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 18

Februari 2421,

MEMUTUSKAN

Menunjuk personil dosen, alumni dan mahasiswa STF,I As'Syafi'iyah Nabire sebagaimana tersebut pada

lampiran surat keputusan !ni sebagai Pengelola I-KBH STF,| As-Syafi'iyah Nabire.

Pengelola LKBH STAI As-Syafi'iyah Nabire melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada

Peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan.

Keputusan ini beriaku sejak tanggai ditetapkannya dar apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
{!!t

t't

Tembusan Yth .

1. Koordinator Kopertais Wilayah Vlll di Makassar;

2. Ketua Yayasan Asy-Syaf iyah Nabire;

3, Masing-masing ybs untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab;

4. Pefiinggal,

Ditetapkan di :



Lampiran : SK Ketua STAIAs-Syaf iyah Nabire

Nomor : 009 iSK/A.001/STA.|*ASIPT

Tanggai : 18 Februari 2ti?1

PENGELOLA LKBH STAI AS.SYAFI'IYAH NABIRE

PENANGGUNG JAWAB

RItrFL.Ti IDp!t\Lt\lut\

ADVOKAD

RUN-\UL iAi\ ARLI

KESEKftETARIATAN

KEPALA BI DAI{G LITIGASI

KEPALA BIDANG NON LITIGAS| :

tatrDAl ir Ui lilrA{] ftAtlCTI lni i.fDl lfri./iri.ir\LI nln I tutvtnu unt! u i uul t\Lutunt\nrr

KET JA STAI AS.SYAFI'IYAH NABIRE

aE ertrthi I aiiItlr UritllttV,l lt

MUhAMMAD FADLY FITRI,SH,MH

'i i. ERi ii tr   iiiB.E Q Qrr ilriiJr. f :L.L.vL !r--r rrlrrrvrvrr!r!! !

2, SI. SIRIN,S.HI

I. IFH AZIZAH AfuIAtiA

2. E LVI NUR AINI

trri^kR^ i q^t trlJ e Ht [rH
trnr ru^ !rv:! !!i!rr! r

IBRAHIM PADANG,S.Hi

9t! lli I tL+lA t4r4 ! ! U_E Rt+r\ru{r 9Lrrn llF t lruLr!Irr r

ARA,M.MPd,


