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Pada hari ini Senin, tanggal Delapan bulan Januari dua ribu delapan belas bertempat di Fakultas

Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin. Yang bertanda tangan dibawah ini;

l. Dra. Hj. St.Masyahadiah D, MH ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas L8, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 18, yang berkedudukan

di Pelaihari selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dr. H. Jalaluddin, M.Flum Dekan Fakultas Syari'ah tllN Antasari Banjarmasin (Lembaga

Penyedian Layanan|, dalam hal ini befiindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah UIN

Antasari Banjarmasin, yang berkedudukan di Banjarmasin selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama

bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi pelayanan hukum di Pos Bantuan

Pelayanan Hukum dengan ketentuan sebagai berikuq

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal l"

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

Pos Bantuan Pelayanan Hukum adalah ruang yang disediakan Pengadilan Agama Pelaihari

Kelas 18 bagi pemberi pelayanan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum

kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum,

bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan dan bantuan jasa advokat apabila diminta

Pemohon bantuan hukum.

Petugas Pemberi Pelayanan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syari'ah yang

bertugas di Pos Pelayanan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian

kerjasama kelembagaan Pengadilan .Agama Pelaihari Kelas 18 dengan Lembaga Penyedia

Bantuan Pelayanan Hukum.

Pemohon Bantuan Pelayanan Hukum adalah pencari keadilan yang terdlri dari orang

perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa

il.

1.

2.

3.



1.

2.

advokat sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor i '-=--- - -'-:
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu d :e-a": ,-
yang memerlukan pelayanan untuk menangani dan menyelesaikan perkara i-(--:.
Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1B.

4. Lembaga Penyedia Pelayanan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hu<u'r- ::-
unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat 1'a-ig

terdaftar di Kemenhukham.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan

Pelayanan Hukum pada Pengadilan Agama Pelaihari 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.

Pemberian Layanan Hukum sebagaimana 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;

C. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB I!I

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pemberian Layanan Pos Bantuan Pelayanan Hukum (POSBAKUM) dilakukan di ruang Pos

Bantuan Pelayanan Hukum pada Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1B.

Penyelenggaraan POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1B sebagaimana

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

yang meliputi:

a. Pemberian lnformasi, konsultasi atau advis hukum.

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam

UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau

advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma.

Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, pemberian informasi, konsultasi

atau bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi

1.

2.

3.



hukum serta bantuan pendamping advokat di persidangan kalau diminta oleh tre-:-:-
bantuan hukum.

4. Pengaturan dan daftar Pemberian Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada aya: i,
adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk POSBAKUM berupa satu

ruangan, meja dan kursi.

b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi pelayanan hukum, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara

PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.

2l Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi
jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa

yang telah dilayani.

c. Membuat jadwal haridan jam kerja pemberian layanan hukum di POSBAKUM.

d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pemberian layanan hukum di

POSBAKUM secara berkala minimal 3 (tiea) bulan sekali.

e. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:

1) Teguran lisan;

2) Teguran tertulis;

3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerja sama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Menunjuk petugas pemberi pelayanan hukum

bantuan hukum yang di pimpinnya.
di POSBAKUM yang berasal dari lembaga

b. Menentukan jumlah pemberi pelayanan hukum yang akan ditugaskan di POSBAKUM.

c. Melaksanakan pemberian pelayanan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.

d. Memerintahkan petugas pemberi pelayanan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah

ditentukan sesuai dengan jam kerja.

e. Membuat daftar petugas pemberi layanan hukum dan sistem pengaturan rotasi para

petugas pemberi pelayanan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama

Pelaihari Kelas 1B.

f. Memberitahukan kepada Pengadian Agama apabila petugas pelayanan hukum tidak dapat

hadir dan mencarikan petugas pengganti sementara ketidak hadirannya.



Berhak mendapatkan sarana dan prasarana berupa ruangan, meja dan kursi se':a -:::-
jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebu:<a- =.:.
pasal (4) perjanjian kerjasama ini.

Membuat laporan bulanan atau rekapitulasi pelaporan secara elektronik dan tertulis:e'..=:
pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada ketua Pengadilan Aga-"
Pelaihari Kelas 1B melalui Panitera setiap bulan.

Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak disediakan oleh

PIHAK PERTAMA, seperti Komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.

Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

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

ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) (8 Januari 2018) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan (31 Desember 2018) serta dapat ditinjau kembali

berdasarkan kinerja PIHAK KEDUAyang ukuran-ukurannya diatur dalam perjanjian kerjasama inidan

atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini karena tidak

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas pemberi bantuan hukum di POSBAKUM yang memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut.

a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum lslam.

b. Memiliki kemampuan dalam membuat surat permohonan/gugatan.

c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Pelaihari Kelas l"B untuk

mewujudkan pelayanan prima pengadilan.

d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1B.

h.



BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

Petugas pemberi pelayanan hukum memberikan layanan hukum kepada pemoho-,

pelayanan hukum setelah pemohon tersebut mengisiformulir permohonan bantuan layanan

hukum dan melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)

dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); apabila Pemohon/Penggugat beracara secara

prodeo dan atau

c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani

oleh Pernohon Bantuan Layanan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama

Pelaihari untuk pembuatan surat permohonan/gugatan.

Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan

langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis,

konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi

bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan kemeja satu.

Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum harus menggunakan

SIPP Pengadilan Agama Pelaihari dan diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan

soft copy.

Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi dibebankan kepada

pemohon bantuan hukum.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai

berikut:

Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat

siapa dan melihat latar belakang pemohon bantuan.hukum.

Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawa sesuai dengan

kebutuhan pemohon.

Pasal 10

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

1..

2.

3.

4.

5.

a.

b.

a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.



Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.

Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang

masuk ke Pengadilan Agama Pelaihari setiap bulannya.

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 11"

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di POSBAKUM sebagai

berikut:

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

ob.

Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya berpakaian rapi, sopan dan

pantas sebagaimana layaknya petugas pelayanan publik.

Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan layanan hukum sekaligus

kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.

Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan

ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.

Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenorkan memberikan keterangan, saran yang

dapat menyesatkan pemohon bantuan hukunr dalam menyelesaikan perkaranya di

pengadilan.

Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan

apapun dari pemohon bantuan hukum.

Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk

menggunakan kuasa hukum atau jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.

Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan Iain selama

menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di POSBAKUM, selain yang telah ditentukan

dalam perjanjian kerjasama ini.

Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan

martabat Pengadilan Agama Pelaihari.

Petugas pemberi layanan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan POSBAKUM

untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.

Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di POSBAKUM harus dilandasi sikap

saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua

pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.

Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai

bagian/petugas Pengadilan Agama Pelaihari.

Petugas pemberi layanan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang

sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di POSBAKUM.

Petugas pemberi layanan hukum dilarang menggunakan dan memakai lambang atau atribut

Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 18.

h.

k.

t.

m.



1..

2.

1..

2.

2.

3.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 12

PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (duai kali dalar
setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya

dengan kerjasama yang dijalin.

Dalam melaksanakan pelayanan POSBAKUM secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan

berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/kota.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

PARA PIHAK berkewajiban melakukakan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian

kerjasama ini secara periodik 1 (satu) kali dalam sebulan.

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

pelaksanaan perjanjian kerjasama in!.

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada

DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1B Tahun Anggaran 2018. Nomor SP DIPA-

005.04.2.30904912OL8

Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui KPPN PELAIHARI langsung ke rekening

PIHAK KEDUA Nomor Rekening 931.00.04.00003.4 BPD Kal-Sel Syari'ah An. Lembaga

Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Antasari.

Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA

setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah).

L.



3.

4.

5.

BAB XIII

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

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 bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Apabila dikemudian hari adanya peraturan dan ketentuan baru dari Mahkamah Agung,

Dirjen Badan Peradilan Agama atau dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, maka

perjanjian ini dapat dirubah untuk disesuaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Surat perjanjian kerjasama ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kontrak kerja.

2.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai
cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah

ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B

Pelaihari.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dang

dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

RI,AH

PIHAK PERTAMA

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I B

MASIN PELAIHARI

ADIAH D., M.H.
992032002

1.

oraS4i-srl ta

NrP. 19670105
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KONTRAK KERJA

PENYEDIAAN JASA HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM

NOMOR I Wts-A7 / 0055 lKU.0UL{aOL9

N OMOR I B-7 O I U n.L4 I $1.2 I HM.Ot / 2Ot8

Surat Perjanjian Pekerjaan ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan

ditandatangani di Kantor Fakultas Syari'ah UIN Banjarmasin Jl Jend. A. Yani Km.4,5 Banjarmasin

pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas, kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

I. H. MUHAMMAD AZHAR MUSHADDIQ, :

s.H.l., M.H.
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama
Kelas I B Pelaihari bertindak untuk dan atas nama
Pengadilan Agama Kelas I B Pelaihari bertempat
kedudukan di Jl. H. Boejasin Komplek
Perkantoran Gagas, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA

1. Prof. Dr. AHMADI HASAN, M.H. : Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum
(LKBH) Fakultas Syari'ah UIN Antasari
Banjarmasin Jl. A. Yani Km. 4,5 Komplek UIN

Antasari Banjarmasin, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Lembaga Konsultasi
Bantuan Hukum {LKBH) Fakultas Syari'ah UIN

Antasari Banjarmasin yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

1. Kedua belah pihak sepakat menindaklanjuti:
Memorandum of Understanding (MoU) Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa di Pos

Bantuan Hukum (Posbakum) tanggal 8 ianuari 2018

Nomor : W15-A7/00 65 lKU.01./ 1.12018

No mo r : 8-23 / U n.14 I 1.6 I ll.2 / HM.01, / U 201,8

2. Asli atau fotocopy memiliki surat-surat izin pendirian lembaga bantuan hukum, alamat Kantor
yang jelas dan struktur kepengurusan tersebut di atas dilampirkan pada perjanjian ini dan
dengan demikian menjadi bagian yang tidak dapat dijelaskan dari perjanjian ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai pihak yang memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, sebagai

penyediaJasa Pemberi Pelayanan Hukum pada Posbakum di PengadilanAgama Kelas lB Pelaihari.



Pasal 2

JENIS JASA HUKUM

Dimaksud dalam kontrak ini adalah sebagai berikut:

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa 3.-:=':-
lnformasi, Konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.

Pasal 3

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN TUGAS

1,. Penyedia jasa hukum yang dimaksud dalam pasal 2 di atas diserahkan PIHAK PERTAMA kepada

PIHAK KEDUA.

2. Penyedia jasa hukum yang dimaksud pasal 2 harus berpedoman pada;

(1) Surat Perjanjian kerjasama (MoU) pos bantuan hukum Nomor: W15-A7/0065/KU.O1,l1/2018

dan Nomor B-23|Un.1.a/1.6/11.2/HM.01/1./201.8 Tgl 8 Januari 2018

(2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010

(3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretarts

Mahkamah Agung Rl Nomor : O4/TUADA-AG/lll2A1.l dan Nomor : 020/SEK/SK/\\/201.1

tanggal 21 Pebruari 2011.
(4) (DIPA) Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2018 Nomor : SP DIPA 005-04.2.30904912018

tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 4

JADWAL PEMBERIAN JASA

Jadwal pemberian jasa pada Posbakum setiap hari kerja pada pukul 08.00-12.00 WITA dan 13.30-

16.30, kecuali hariJum'at dari pukul 08.00-11.00 WITA dan 1-4.00-17.00 WITA.

Pelaksanaan ini mulai tanggal 8 Januari 2018 dan berakhir pada akhir tahun anggaran 31

Desember 20.18.

Pasal 5

CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan setiap sebulan sekali langsung kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan

sebagai berikut:

1,. PIHAK KEDUA harus menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan tertulis berdasarkan lama

waktu dan jumlah layanan yang diberikan kepada penerima bantuan hukum.

2. Bukti-bukti pendukung lainnya.

3. PIHAK PERTAMA berkesanggupan untuk membayar imbalan pekerjaan dimaksud di atas sesuai

dengan anggaran biaya yang tersedia dalam Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B tahun 201-8 Nomor SP DIPA 005-04.2.309049/2018 tanggal

05 Desember 2017. Sebesar Rp 57.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

4. Besarnya imbalan jasa yang diterima PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp 4.750.000,00 (Empat Juta

Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebulan pembayaran dilakukan melalui KPPN Pelaihari



langsung ke rekening PIHAK KEDUA. Nomor rekening 931.00.04.00003.4 BPD (, S. !,=-
An. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmas I

5. Pajak penghasilan (PPh) 2Yo, ditanggung PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PENYERAHAN PELAKSANAAN KONTRAK

1,. PIHAK KEDUA tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan menyerah<a-
Pelaksanaan Kontrak kepada pihak ketiga.

2. PIHAK KEDUA hanya bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA walaupun PIHAK KEDUA

menyerahkan pelaksanaan kontrak ini kepada pihak ketiga dengan izin PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PEMUTUSAN OLEH PEMBERI PEKERJAAN

1. Apabila Penyedia Jasa Hukum tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur
dalam kontrak ini, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi tugas mengenai kelalaian
yang dilakukan, maka kontrok dapot dibatolkan secard sepihak oleh pemberi pekerjaan
dengan segala resiko ditanggung oleh Penyedia Jasa.

Pasal 8

BEA METTRAI

Meterai dari Surat Perjanjian Pekerjaan ini ditetapkan sebesar Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah)

untuk setiap eksemplar yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan kontrak ini, pemberi pekerjaan dan Penyedia Jasa

Hukum sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

1. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian
selanjutnya akan dilakukan oleh kedua belah pihak melalui Arbitrase dengan membentuk
Panitia Pendamai, terdiri atas 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh
kedua belah pihak, yaitu:

a. Seorang Wakil PIHAK PERTAMA, sebagai anggota
b. Seorang Wakil PIHAK KEDUA, sebagai anggota
c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai KETUA yang telah disetujui oleh kedua belah

pihak.

Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedud belah pihak dan biaya penyelesaian
perselisihan ditanggung bersama kedua belah pihak.

Jika keputusan sebagaimana maksud ayat (3) pasal initidak dapat diterima oleh salah satu atau
kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Pelaihari.
Setiap menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kotrak.

2.

3.

4.



Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

1". Dengan ditandatanganinya Surat Kontrak Kerja oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA -=..
seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang mnerupakan satu kesa:.:-
yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan ini termasuk segala sanks n,,"

mempunyai kekuatan yang sama dan mengikat bagi kedua belah pihak.

2. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut Dokumen Kontrak) adalah merupakan satu

kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak ini:

a. Surat Perjanjian Pekerjaan;

b. Surat Perintah Mulai Kerja;

c. Kelengkapan Administrasi lainnya.

3. Surat Perjanjian Pekerjaan ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua pihak.

4. Surat Perjanjian Pekerjaan ini beserta lampiran-lampirannya tidak dapat dipisahkan, dibuat
dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap di antaranya masing-masing dibubuhi meterai yang

cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 4 (empat) rangkap untuk PIHAK PERTAMA

dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun tersebut^

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

PEJABAI PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN AGAMA KELAS I B PELAIHARI

PENYEDIA JASA HUKUM
LKBH FAKULTAS SYARI'
UIN ANTASARI

irof. Or. AHMADI HASAN, M.\ AZHAR MUSHADDIQ, S.H.I, M.H.
16200212LOO3N r P. 19580406198703 1001

H. MU



SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : W15-A700 67 I KU.O! | t l2g1,8

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Alamat

Bahwa berdasarkan Surat

Agama Kelas I B Pelaihari

memerintahkan kepada

Nama

Ja bata n

Alamat

1. Tugas Pekerjaan

2. lmbalan Jasa

H. Muhammad Azhar Mushaddiq, S.H.l., M.H.

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Kelas I B Pelaihari.

Jl. H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas, Kelurahan Angsau

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Hukum di Posbakum Pengadilan

Nomor: W15-A7/0661KU.01,11/2018 tanggal 8 Januari 2018, dengan ini

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H.

Ketua LKBH Fakultas Syari'ah

UIN Antasari Banja rmasrn.

il. A. Yani Km. 4,5 Komplek UIN Antasari Banjarmasin.

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan penyediaan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama

Kelas I B Pelaihari dengan ketentuan dan syarat-syarai sebagai berikut:

: Melaksanakan Pekerjaan berupa pemberian lnformasi,
Konsultasl, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.

: Rp 4.750 000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah) setrap bulan.

3. Waktu Pelaksanaan Tugas : Mulaitanggal 8 Januari2018 sampaidengan tanggal3l
Desember 2018.

4. Beban Anggaran : Daltar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama

Kelas I B Pelaihari Tahun 2018.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 8 Januari 2018

Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadilan Agama Kelas I B Pelaihari,

'q&dffil Mushaddiq, S.H.l, M.H.
1"003NrP. L9790416


