
PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG

DENGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 019.6/016.9/PKS/202O
NOMOR : 515.3/1146/2020

TE NTAN G

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN

PUBLIK DI KABUPATEN BATANG

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Januari tahun Dua

轟bu dua puluh’bertempat di Batang, yang bertandatangan dibawah ini :

I. SRI PURWANINGSIH

II. RATNA KAWURI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Batang, berkedudukan di Batang Jalan

Urip Sumoha廿v Nomor 13, berdasarkan

Surat Kuasa Bupati Batang Nomor

O67/0263/2020 tangga1 23 Januari 2020

dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Te叩adu Satu Pintu Kabupaten

Batang, yang Selar可utnya disebut PIHAK

KESATU.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang,

Jalan Mgr Sugiyopranoto No. 1 ’

berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa

Tengah Nomor 120.13/OO5/2020 tangga1

23 Januari 202O dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah, yang Selar互utnya

disebut PIHAK KEDUA.



1. Undang-Undang Nomor lO Tahun 195O tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950　tentang Pembentukan Daerah置Daerah Kal)uPaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor　25　Tahun　2009　tentang Pelayanan

Publik;

4. Undang-undang Nomor 23ねhun 2014　tentang Peme血tahan

Daerah sebagrimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

undang- Undang Nomor 23 Tthun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Peraturan Peme血tah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pe調bchan

Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten

daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah T血gkat II

Batang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ke直Sama

Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 23 Tthun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal

Pelayanan Publik・

pIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, Sela亘uutnya secara bersama‾Sama

disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-maSing disebut珊AK terlebih

dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut‥

a. bahwa para珊AK KESAⅢ merupakan perangkat daerah Pemerintah

Kabupaten Batang yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pehzinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan

peru ndang- u ndangan.

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Pemerintah

provinsi Jawa Tengah yang melaksaLnckan tugas pemerintahan di

bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan ・

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat

untuk menindaklar互uti Kesepakatan Bersama Bupati Batang dengan

Gubemur Jawa Tengah Nomor O19.6/0250/2020　dan Nomor

120. 13/004/2020 tangga1 23 Januari 2020 tentang Pelayanan Pe坤nan

dan Non Pe垂nan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang



dengan mengadakan Pe寄anjian Ke垂Sama tentang Penyelenggaraan

pelayanarl Pub此Dalam Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang

dengan eyarat-eyarat dan ketentuan sebagai berikut‥

BABI

KETENTUAN UMUM

〈 1) Perja坤an adalah Perjar担an Ke直Sama Penyelenggaraan Pelayanan

Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ba能皿g;

(2) Mal Pelayanan fublik yang sela両utnya disingkat MPP adalah tempat

berlangsungnya kegiatan atau akti鯖tas penyelenggaraan pelayanan

publik dalam pelayanan administrasi yang merupakan perluasan

fungsi pelayanan terpadu・

BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Pe車a垂ian ini d血aksudkan untuk membantu terwujudnya

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Te血tegrasi dalam

Konsep Penyelenggaraan Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik.

(2) Pe車a垂ian ini bert可uan untuk:

a. mengop缶malkan pemarlfaatan data dan infomasi perizinan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang

menjadi kewenangan Peme血tah Provinsi Jawa Tengah bagi

maayarakat Kabupaten Batang dengan memarぬatkan sumber

daya yang dim揖ki oleh PARA PIHAK.

BABHI

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pas粗3

( 1) Objek Perja垂ian ini adalah pelayanan perizinan dan non perizinan

pada mal pelayanan publik di Kabupaten Batang・

(2) Ruang lingkup Pe車a坤an sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. 1ayanan perizinan dan non periz血an yang dilaksanakan secara

mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;

b・ Penyediaan’ Pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara

bertanggungj awab dan berintegritas;

c. pengintegrasian Persyaratan? Prosedur Pelayanan, Pemar血ateLn

Data dan Informasi tertentu secara bersama;



d. penyediaan pengelolaan, Pemanfataan, fasilitasi dan

pengembangan man邸men pelayanan publik berbasis teknoIo由

informasi; dan

e. perryediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam

penyeleng糾aan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA

PIHAK.

BABIV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pas狐4

(1) Hak PIHAK KESATU adalah:

a. ketersediaan layanan perizinan dan non perizinan yang me可adi

kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di MPP

Kabupaten Batang;

b. mem血ta peI互elasan atas pengaduan yang ditujukan kepada

PIHAK KEDUA melalui pengaduan MPP Kal)uPaten Batang; dan

c. meminta laporan atas pelaksanaan pelayanan yang diberikan

oleh PIHAK KEDUA di MPP Kabupaten Batang・

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

a. mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan

untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK

KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan untuk

keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;

b. menyediakan fasilitas, Peralatan/Perlengkapan, Sarana dan

pras紬弧aタuntuk menyelenggarakan pelayanan yang akan

dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi MPP berupa tempat,

mebelair, koneksi intemet dan instalasi listrik;

c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada

maeyarakat dan juga instansi pemerintah;

d. memberikan layanan prima dan kegiatan penuqjang la血nya’

demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan

sistem, ProSedur dan mekanisme serta tata tertib yang

berlaku ;

e. mer互aga kerahasiaan semua infomasi/dokumen yang w却b

dirahasiakan sesual dengan per乳山ran perundang-undangan;

dan

f. menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-

rekening da正pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di MPP

sebagaimana tersebut pada hurup b.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah mendapatkan sarana dan prasarana

sebagaimana tersebut pada ayat (2) hurup b untuk

menyelenggpJakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang



me可adi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tenga血di MPP

Kabupaten Batang・

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. menyelenggarakan pelayanan pe正zinan dan non perizinan

yang me重直di kewenangan Pemerirltah Provinsi Jawa Tengat

b. memanfaatkan dengan baik peralatan/Perlengkapan’Sanma

dan prasarana, serta Sistem teknoIo痩dan infomasi terkait

dengan kegiatan Pelayanan di MPP yang disediakan oleh

PIHAK KESATU;

c. menyeleng閏Ta]姐n publikasi penyelenggaraan MPP kepada

maeyarakat terkait pelayanan perizinan dan non perizinan

yang meqjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;

d. menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk

melaksanakan layanan perizinan dan non perizinan yang

me互adi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

e. menyediakan s劃ana dan prasarana penu坤弧g selain tersebut

pada ayat (2) huruf b dalam pelayanan perizinan dan non

perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah印rovinsi Jawa

Tengah; dan

f. meI可aga kerahasiaan semua infomasi/dokumen yang wajib

dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABV

roKASI KBGIATAN

Lokasi kegiatan Penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang berada di

gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Jalan Urip SumohaIjo Nomor 13 Kelurahan Sambong Kecamatan

Batang Kal)uPaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

BABVI

PEMBIAYAAN

semua biaya yang也mbul sebagai al批at pelaksanaan PeIja坤an hi akan

dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Bela垂a Peme血talh Provinsi Jawa Tengah;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerin-tah Kabupaten Batang・



BABVII

JANGKA WAKTU

Pasa1 7

(1) PeIja可ian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (1ima) tahun sejak

ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpa垂ang

berdasarkan hasil evaluasi PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas Perjanjian ini l (sg血)

tahun sekali atau sesuai kebu亡uhan dan atas kesepakatan PARA

PIHAK.

BAB VIII

ADDENDUM

Pas軸8

Hal-hal yang belum diatur dalam PeIjapjian ini dan/atau perubahan-

perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan t可uan PeIjartjian

ini, maka akan diatur lebih lapjut dalam bentuk addendum PeIja亘uian

yang記isepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan nenjadi

bagian yang tidak terpisahka血dari Peもanjian ini.

BABIX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pas血9

Dalam hal te車di perselisihan dalam pelaksanaan dan pena鰹iran

PeIjar可ian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara

mueyarawah untuk mufakat dengan i仕kad baik dan缶dak merugikan

salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

BABX

KEADAAN MEMAKSA (FO尺CE MAJB閉

Pas血10

( 1)　Masing-masing　　剛HAK tidak dapat dil山ntut

pertanggungjawabamya , akibat kelalaiannya dalam melaksanakan
kewajibannya berdasarkan peI]a叫lan ml, aPabila kelalaian tersebut

disebabkan karena te寄adinya suatu peristiwa yang berada diluar

jangkauan atau kemampuan wedar PARA PIHAK, SePerti te寄adinya

bencana alam’huru hara’Pemberontakan) Perang atau Perubahan

keb$akan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang

mempengaruhi pelaksanaan pe車anjian ini (Fb鳩e M重犯rg.

(2)　Peris缶wa Keadaan Memaksa (Foree Mgi叫q yang dialami oleh salah

satu pihak ataupun kedua belah pihakl harus dibe轟tahukan



kepada pihak lainnya p‘址ng lambat dalam 14 (empat belas) hari

setelah te直dinya peristiwa tersebut・ Apabila pihak yang mengalami

Keadaan Memaksa (Fbree M匂et元e) tidak di beritahukan kepada

pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka pihak lainnya

dapat menganggap bahwa tidak te轟adi keadaan memaksa (軸e

M匂e調γ句・

(3) Surat pemyataan yang menyatakan te車dinya Keadaan Memaksa

(Fbrce坤y刺ie) tersebut harus dibuat oleh masing場maSing pihak.

surat pemyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana

peristiwa Keadaan Memaksa (師ee M匂o助e) tersebut te車di.

BABXI

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau infomasi sebagaimana diatur dalam
pe寄a埋an Ke直Sama ini yang diber址an diantara PARA PIHAK’dapat

disampaikan secara langsung atanPun di嵐rim melalui pos’f恋simhi,

secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setaLra kepada

pIHAK lain dengan PARA PIHAK sepakat menur可uk dan menetapkan

alamat sebagai berikut :

a. Dinas Penanaman Modal dan FTSP Kabupaten Batang

Alamat　: Jendral Urip SumohaIjo Nomor 13 Batang

Telepon　: (0285) 4493081

Fax　　　: (0285) 392289

Email　　: dpmptsr@batangkab.go.id

Website　: ±塾batan寧kab.寧Q遇

b. D血as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa如しPintu

Provinsi Jawa Tengah

Alamat　: Jl. Pahlawan No.9, Mugassa正, Semarang

Telepon　: (024) 3547091

Email　　: ±埋PtSP倒aten貿proV±盈旦i迫

Website　: dpmptsp」atengprov鳴O.id

(2) Apabila te車di perubahan alanat dari alamat sebagaimana

dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-

masing PIHAK) maka perubahan tersebut harus diberitahukan

secara tertulis kepada pihak lain dalam PeIjanjian Ke垂Sama ini

selambat-1ambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan

alamaLt dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alanat tersebut tidak diberitahukan’maka surat

menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dianggap telah dibe五kan sebagaimana mes缶nya dengan penglnman

yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang

diketahui/ tercatat pada masing-maS血g PIHAK.



BABXH

PENUTUP

periarrfen ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di bemeterai cukup’dan

ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal dan tahun

sebagaimana disebutkan pada bagiem awal Per画ian inL l (Satu)

rangkap untuk masing-maSing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum

yang Sama.


