ALASAN KENAPA KAMU

HARUS JOIN E-PROBONO

eprobono.org

Pengertian Pro Bono

Pro Bono merupakan jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima
pembayaran

honorarium

yang

meliputi

pemberian

konsultasi

hukum,

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan
hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
(UU Advokat JO PP Pro Bono)

Tantangan Pro Bono

Tidak semua advokat rutin melakukan pro bono setiap tahunnya,
terdapat berbagai hambatan baik yang sifatnya internal maupun eksternal
(keterbatasan waktu, jarak terlalu jauh, sulit menemukan klien, kurang
termotivasi karena tidak ada dampak jika tidak menjalankannya, dll).
Sebagai kewajiban profesi pelaksanaan pro bono masih sangat bergantung
pada organisasi advokat. Namun tidak semua organisasi advokat memiliki
support system yang memadai (aturan internal, sistem pelaporan, kegiatan
rutin pendorong pro bono, dll).
(Survey MaPPI FHUI tahun 2019)
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Peluang Pro Bono

Mayoritas advokat menyambut pro bono sebagai hal yang positif.
Sehingga dapat dikatakan bahwa advokat Indonesia hampir tidak memiliki
resistensi terhadap pro bono itu sendiri.
Advokat menilai sistem pelaporan pro bono merupakan sebuah
kebutuhan yang harus ada guna memudahkan sistem monitoring dan
evaluasi (monev) advokat.
Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum gratis dari
advokat namun untuk menemukan advokat yang bersedia membantu
merupakan kesulitan.
(Survey MaPPI FHUI tahun 2019)

SAYA SETUJU
DENGAN ADANYA
PRO BONO
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Apa itu E-Probono?

E-probono (eprobono.org) merupakan digital platform berbasis website
yang berguna sebagai wadah yang mempermudah pertemuan antara
masyarakat yang membutuhkan layanan pro bono (bantuan hukum
cuma-cuma) dan advokat selaku officium nobile.

Klien

Advokat

Klien
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Cara mudah menggunakan E-Probono
untuk Klien/Pencari Keadilan

Bagi klien atau pencari keadilan, Anda cukup menyiapkan dokumen indentitas
diri yaitu KTP/SIM/Pasport dan Surat Keterangan Tidak Mampu (jika ada).

1. Daftarkan diri sebagai klien;
2. Tunggu email bahwa akun anda telah diverifikasi;
3. Setalah mendapat email verifikasi, lengkapi profile anda;
4. Ceritakan masalah hukum yang sedang dihadapi;
5. Pilih jenis bantuan hukum apa yang ingin didapatkan dari advokat;
6. Melalui fitur notifikasi ikuti proses pemberian bantuan hukum dari
advokat terpilih.
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Cara mudah menggunakan E-Probono
untuk Advokat/Penyedia Layanan Hukum

Bagi advokat atau penyedia layanan hukum, Anda cukup menyiapkan
dokumen indentitas diri dan bukti ijin berpraktik (kartu advokat/berita acara
sumpah bagi advokat).

1. Daftarkan diri sebagai pemberi layanan dengan mengisi lengkap data diri;
2. Tunggu email bahwa akun anda telah diverifikasi;
3. Setalah mendapat email verifikasi, cari dan pilih kasus yang sesuai dengan
keahlian dan “kemampuan”;
4. Buatlah agenda untuk memudahkan pemberian layanan dan mendapt
rekapitulasi layanan yang sudah diberikan;
5. Dapatkan feedback dari klien guna meningkatkan kualitas layanan dan
menunjukan peforma Anda di dalam platform.
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Manfaat menggunakan E-Probono

Klien / Pencari Keadilan
Menemukan advokat/pemberi layanan hukum
secara gratis dan online
Mendapatkan layanan hukum dari orang
yang profesional dibidangnya
Dapat memberikan feedback kepada advokat
atas layanan yang diberikan
Website sederhana dan mudah digunakan
untuk mencari layanan hukum
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Manfaat menggunakan E-Probono

Advokat / Pemberi Layanan Hukum
Menemukan calon klien menjadi lebih mudah,
pelaksanaan kewajiban profesi pun menjadi efisien
Tersedianya ruang praktik pro bono sesuai “kesediaan”
waktu dan jenis layanan

Pelaksanaan pro bono terorganisir dan tercatat rapi

Tersedianya ruang untuk adu “peforma” dalam
menjalankan pro bono melalui fitur rating klien
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Manfaat menggunakan E-Probono

Organisasi Advokat
Data pelaksanaan pro bono anggota tercatat rapi &
dapat dipertanggungjawabkan
Monev terhadap kewajiban pro bono
menjadi lebih mudah untuk dilakukan

Upaya peningkatan "pro bono culture" pada advokat meningkat
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Manfaat menggunakan E-Probono

Pemerintah / BPHN
Pemetaan kebutuhan dan sumber daya bantuan hukum
berbasiskan data

Data advokat selaku pemberi layanan bantuan hukum terpercaya

Upaya sinergitas bantuan hukum lebih mudah dilakukan
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Begitu banyak manfaat dari E-Probono ini, baik untuk
para pencari keadilan, advokat, organisasi advokat, dan pemerintah.

Jadi, tunggu apalagi? Segera bergabung menjadi bagian
dari E-Probono di eprobono.org

Come
& Join!
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Hubungi Kami :
E-Probono
Website : eprobono.org
Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
Website : ijrs.or.id
Email : office@ijrs.or.id
Instagram / Twitter : @ijrs_official
IJRS - TIFA - Indexa

