PER.'ANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR
NOMOR

:
:

3/PKS,YKITMT,lT lM&.1/2A22
1

19 18027 12022

hari ini, Kamis tanggal sembiian belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua (19-A5-2022|, berternpat di Yograkarta, yang bertanda tangan di
Pad.a

bawah ini:

I.

NURWIDIIIARTANA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanryl Terpadu Satu Pintu Kota
Yograkarta, yang diangkat berdasarkan
Keputusaa Walikota Ycryakarta, Nomor
555/Pem.D IFP lD.4 tanggal 30 Desember

di Jalan Kenari Nomor
56, Kota Yograka-rta, Daerah Istirnewa

2AZA berkedudukan

Yograkarta, dalam ha1 ini bertindak unfuk
dan atas narna Pemerintah Kota Yograkarta
berdasarkan Surat Kuasa Walikota
Yograkarta Nomor 119 /L674 tanggal 14 April

2A22, yang selanjutnya disebut dengan
PIHAK KESATU,

II, wTros sAI{Toso

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah Istimewa Yograkarta, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah
Nomor
lstimewa
Yograkarta
28LlPem.DlUPlD.4 tanggal 6 Oktober 2021,
berkedudukan di Kepatihan Danurejan

Yograkarta, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas narna Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yograkarta berdasarkan Surat

Kuasa Gubernur Daerah

Istimewa

PAR,\F PIFIAK I(IISATU
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Yograkarta Nomor 119/5510 Tanggal 14
April 2A22, yang selanjutnya disebut dengan
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya
disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:
1. PARA PIHAK bermaksud untuk menindakianjuti Kesepakatan Bersama
Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yograkarta, Pemerintah Kota
Yograkarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo, Pernerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten
Sleman Nomor: 23lKSP lxlll2OlT , Nomor: 25/NKB.YKI2Ol7 , Nomor:
42lMoU.Btl2A17 , 54lMoU .KPIHKM 12017 , Nomor: +15.41KP I 17 , Nomor:
1O2/PK.KDH{A|2OL7, tanggai i8 Desember 2OLT tentang Kerja Sama
Pembangunan Daerah;
2. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,
diperlukan pengelolaan peiayanan publik terpadu dan terintegrasi terhadap
jenis pelayanan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha
milik negataf badan usaha milik daerah/swasta pada satu tempat;
3. PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Kota
Yograkarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah pada pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yograkarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan

5.

keuangan dan aset;
untuk mengatur teknis penyelenggaraan layanan yang diselenggarakan oleh
PIHAK KEDUA dalam Mal Pelayanan Publik Kota Yograkarta perlu
dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik,
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan mendasarkan pelaksanaan
pembangunan di Kota Yograkarta, maka PARA PIHAK sepakat dan mempunyai
komitmen yang sama untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian
Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Pubiik
Kota Yograkarta untuk seianjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai
berikut:
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka
meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Pubiik Pada Mal
PARAF PIHAK KESATU
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Pelayanan Publik Kota Yogzakarta menuju Tata Kelola Pelayanan Fublik yang
baik.
(2) Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk:
a. Mengoptimalkan kerja sama potensi dan sumtrer daya yang dimiliki PARA
PIHAK dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan peiayanan publik
terutama terkait layanan kesamsatan bagi masyarakat di Mal Pelayanan
Publik Kota Yograkarta; dan
b. memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan Pelayanan kesamsatan
pada Mal Peiayanan Publik guna memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah,
transparan, akurat, akuntabei, informatif dan terjangkau.
Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian ini meliputi penyelenggaraan pelayanan publik terutama
pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan dan Informasi Pajak
Kendaraan Bermotor di Mal Pelayanan Publik Kota Yograkarta.
Pasal 3
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan publik berupa pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor Tahunan dan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Mal
Pelayanan Publik Kota Yograkarta;

b. pendampingan secara berkala dalam penyelenggaraan peiayanan publik
pada Mal Peiayanan Publik Kota Yogzakarta;

c. penyediaan, pengelolaan fungsi sumber daya manusia
d.
e.

f.
g.
h.

i.

dalam

penyelenggaraan MaI Pelayanan Publik Kota Yograkarta;
penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
pertukaran data dan informasi;
kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian;
pelaporan pengglrnaan fasilitasi pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik
Kota Yograkarta; dan
menyelenggarakan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Yogzakarta
berupa:

a) Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor tahunan
b)
c)

(perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Tahunan);
Pelayanan informasi tentang pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor; dan
Pelayanan tanpa turun.
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Pasal 4
PELAKSANAAN

,+,,

tiri
.ilil.

Pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK melaksanakan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK
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(1) PIHAK KESATU berkewajiban:
a. menetapkan tata tertib penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik Kota t;;,
Yograkarta berdasarkan persetujuan dari PARA PIHAK;
b. mendorong Perangkat Daerah memenuhi standar pelayanan publik dan :i,
::tl
memiliki Prosedur Operasional Standar;
i:"';'
c. mendorong Organisasi Perangkat Daerah berkomitmen menialankan ,*..
:
Prosedur Operasional Standar;
ii
d. menyediakan danf atau memelihara sarana dan prasarana Mal Pelayanan *
,t'{"
Publik antara lain;
:i,r'{
1) kantor depan/ frortt office;
r"i
{}.
2\ kantor belakang lback offi.ce;
.r$
rl,::
3) ruang pendukung;
4) alat/fasilitas pendukung;
"Ili,.
5) sistem informasi pelayanan serta pengelolaan data informasi; dan
:;.r
6) loket layanan informasi dan pengaduan.
e. menempatkan sumber daya manusia pada Mal Pelayanan Publik antara tlt,
lain:
"!l
i,s.:'
:.':'l.l
1) petugas informasi;
2) petugas penanganan pengaduan;
3) petugas kebersihan;
isii
,iii:,
4) petugas keamanan; dan
).r
5) petugas lain sesuai kebutuhan
f. mengkoordinasikan publikasi penyelenggaraan pelayanan di Mal i*i
j1
Peiayanan Publik Kota Yograkarta;
:ill
g. menyediakan sistem informasi pelayanan di Mai Pelayanan Publik;
,T"
h. menyediakan layanan informasi dan pengaduan; dan
i'ix..
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bersama '.
PIHAK KEDUA.
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(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
,*.
a. memberikan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan i;i
(Perpanjangan STNK Tahunan) dan informasi Pajak Daerah di Mal :*;
Pelayanan Publik;
b. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
,4;r
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan tugas,
fungsi, dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan
Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Yograkarta;
melakukan pembinaan sumber daya manusia yang ditugaskan pada Mal
Pelayanan Publik Kota Yograkarta;
melakukan publikasi penyelenggaraan pelayanan di Mal Peiayanan Publik
Kota YoSrakarta;
merawat dan menjaga keamanan sarana prasarana yang disediakan oleh
PIHAK KESATU;
pelaporan penggunaan fasilitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik
Kota Yograkarta bersama PIHAK KESATU; dan
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bersama
PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berhak untuk:
a. menerima pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan dan informasi
Pajak Kendaraan Bermotor di Mal Pelayanan Publik;
b. menerima penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan tugas, fungsi,
dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dari PIHAK
KEDUA;

c.
d.
e.
f.
g.
h.

menerima sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan
Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Yograkarta;
menerima pembinaan sumber daya manusia yang ditugaskan pada Mal
Pelayanan Publik Kota Yograkarta;
menerima bantuan dalam mempublikasikan penyelenggaraan pelayanan
di Mai Pelayanan Publik Kota Yograkarta;
mendapatkan sarana prasarana yang disediakan dalam keadaan terawat
dan terjaga;
menerima pelaporan fasilitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik
Kota Yograkarta bersama PIHAK KEDUA; dan
menerima pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bersama
PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. menerima penetapan tata tertib penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Kota Yograkarta berdasarkan persetujuan dari PARA PIHAK;
b. menerima sarana dan prasarana Mal Pelayanan Fublik antara lain;
1) kantor depanl front office;
2) kantor belakang lback office;
3) ruang pendukung;
4J alat/fasilitas pendukung;
5) sistem informasi pelayanan serta pengelolaan data informasi; dan
6) loket layanan informasi dan pengaduan.
PARAF PIHAK KESATU
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c. mendapatkan sumber daya manusia pada Mal
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Pelayanan Publik antara

lain:
1) petugas informasi;
2) petugas penanganan pengaduan;
3) petugas kebersihan;
4) petugas keamanan; dan
5) petugas lain sesuai kebutuhan.
d. menerima koordinasi atas sistem informasi pelayanan di Mal Pelayanan
Publik;
e. mendapatkan layanan informasi dan pengaduan atas pelayanan yang
diberikan di Mal Pelayanan Pubiik; dan
f. menerima pemantauan dan evaluasi peiaksanaan kerja sama bersama
PIHAK KESATU.
Pasal 6
PEMBIAYAAN
(1)

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran
masing-masing PiHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran

yang berlaku.
(2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(3) Dana dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disepakati
oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau
dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian
ini.
{4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini belum teranggarkan secara khusus
danf atau membebani masyarakat dan daerah maka pelaksanaan kegiatan
yang diatur dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rallyat Daerah Kota Yograkarta danf atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yograkarta.
Pasai 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (iima) tahun sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang trerdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian,
PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara
tertulis apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

PAI{li$
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Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(i) PARA PIHAK sepakat bahwa segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam
rangka Perjanjian ini, akan diseiesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila dalam penyelesaian secara musyawarah sebagaimana

dimaksud pada
ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
KEADAAN KAHAR

kahar dimaksud dalam Perjanjian ini adaiah terjadinya sesuatu
peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat
dilaksanakannya Perjanjian ini, antara lain terjadinya bencana aLarn,
bencana non alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain
sebagainya, yang dikuatkan melalui pernyataan tertulis maupun elektronik

(U Keadaan

pihak berwenang.
{2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar,
rnaka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang
menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis
pihak berwenang selambat-lambatnya L4 {empat belas) hari kalender
terhitung muiai terjadinya peristiwa tersebut.
(s) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi
jangka waktu 30 {tiga puluh} hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk
meninjau kembali Perjanjian ini.
{4) Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini

baik sebagian maupun seluruhnya bukan merupakan alasan untuk
pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi menjadi dasar

(s)

untuk menangguhkan Perjanjian ini.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan
Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat
meian gsungkan

Pe rj

anj

ian sebagaimana

me

s

tinya.

Pasal 1O
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

(u PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
{21 Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Yograkarta melaporkan pelaksanaan Perjanjian ini kepada Walikota
PARAF PIHAK KESATU
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ffi
Yograkarta melalui Sekretaris Daerah setiap bulan Mei dan Novemher setiap
tahunnya.
(4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Yograkarta wajitr mengikuti evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah yang
diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yograkarta.
Pasal 1 1
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) KSSD berakhir karena:
a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
b. tujuan KSDD telah tercapai;
c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sarna;
d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan /ata:u
e. objek KSDD hilang atau musnah.
{2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun tedadi pergantian kepemirnpinan di
daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi
lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara
tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a.

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Yoryakarta
Up. Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I
Komplek Kantor Walikota Yograkarta
Alamat
Jalan Kenari Nomor 56, Yograkarta, 55165
Nomor telepon
{a274155s241
Nomor faksimili
10274\ sss241
dpmpts@j ogi akota. go id
Alamat Email
"

b.

PIHAK KEDUA
1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yograkarta
Komplek Kepatihan Danurejan Yograkarta
Alamat
Nomor telepon
ta274| s62811
p274| s64s44
Nomor faksimili
Alamat Email
bpka@jogjaprov.go.id
FAE].A,}T

FiTiE
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2) Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yog.akarta di Kota
Yograkarta
Alamat
Nomor teiepon
Nomor faksimili
Alamat Email
(2)

Jalan Tentara Pelajar nomor 13 Yograkarta 55231
{4274) s62936
{a274) 451eO7
kppdkota_dppka@j

ogj aprov. go.

id

Apabila salah satu pihak pindah ke alamat 1ain, maka pihak tersebut
harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain
paling lambat 3O (tiga puiuhi hari sebelumnya.
Pasal 13
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur daiam Perjanjian ini atau pengubahan
yar.g dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih ianjut dalam suatu
adendum atas persetujuan PARA PIHAK, dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh
PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
PIHAK KEDUA,

r..i
a.f

*l

*f\

\cl
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