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PEN6AYOMAN

PERJANJIAI{ I{ERJASAMA
ANTARA LEUBAGA PEUASYARAIIATAN

KELAS II A BII{JAI
DEITGAN

Nomor
Nomor

: Itr2.85.PK.O1.O1.O2 -

z 472 I 260 I Du,(C.APTL I | | 2o22

Pada Hari ini Jum'at, Tanggal Dua Puluh Delapan, Bulal Januari, Tahun

Dua Ribu Dua Puluh Dua, (28-O1-2V221 Bertempat di Binjai, yang

bertandatangan dibawah ini :

1. DAT MEITDA TARIGAN, S.H,
MSi

2. ZUBAIDAH, SE

PIIIAK PERTAMA dan PIIIAK XEDUA selanjutnya seca.ra bersama-sama

disebut PARA PIIIAI( dan bersepakat untuk menjalin Kerjamma dengan

menerangkan terlebih dahulu rbagai berikut:terlebih dahulu menerangkan

sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAUA adalah unsur Pelasksana Pemerintah pada Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan I{AM Wilayah Sumatera Utara di

bidang Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai salah satu unsur penegakan

hokum dan penegakan FIAM;

Halaman 1 da-ri 6 halaman

*/

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
TENTANG

PELAYANAN PENCARIA.IT BIODATA IBTOilETRIC SE'ARCIT) DAN

PEREKAMAN KTP-EL BAGI WARGA BINAAI{ PEMASYARANATAN

Selaku Kepala Seksi Pembinaan dan

Anak Didik dilembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai,

berkedudukan di Jalan Jenderal

Gatot SubrotoNo.T2 Binjai,

Selanjutnya disebut PIHAI(

PERTAMA.

Selaku Kepala Bidang PIAK dan

Pemanfaatan Data Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Binjai di

Jalan Jambi nomor 3 Kota Binjai

disebut PIHAX XEDUA.



z. PIIIAK XEDUA adalah Bidang PLAK dan tremanfaatan Data yang salah satu

bertanggung jawab melaksanakan Pemenuhan Identitas Bagi Warga Binaan

Pemasyarakatn di bidang pelayanan pencarian biodata (biometric search)

dan perekaman ktp-el bagi warga binaan pemasyarakatan dan

perekaman ktp-el bagi warga binaan pemasyarakatan;

3. PARA PII{AI( terlebih dahulu telah menjalink kesepahaman dengan

menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: W2.85.PK.01.01.02- dan

Nomor : a72/259/DUKCAPIL/U2A22, tanggal 28 Januari 2022 yang meliputi

pencarian biodata (biometic search) dan perekaman ktp-el bagi warga

binaan pemasyarakatan dan perekaman ktp-el bagi warga binaan

pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas data penduduk PARA

PII{AI( serta Kegiatan di Lokasi PIIIAK PERTAMA;

4. PARA PIHAK menyadari bahwa kesepahaman yang sudah dilakukan sangat

penting untuk ditindaklanjuti kedalam hubungan kerja sama yang

berkesinambungan antaxa keduanya yang akan memberi kontribusi dan

manfaat bersma dalam upaya pelaksanaan dan keakuratan data penduduk.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PII{AK sepakat untuk

mengadakan dan mengikat diri datam Pe{anjian Kerja Sama yang selanjutnya

disebut PER.IANJIAN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJI'AIT

r. Maksud dari Pe{anjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK

untuk melakukan ke{a sama di bidang pencarian biodata (biometric

search) dan perekaman ktp-el bagi warga binaan pemasya-rakatart dan

perekaman ktp-el bagi wa.rga binaan pemasyarakatan untuk

meningkatkan kualitas data penduduk PARA PIIIAK.

2. Tujuan Ke{asama ini adalah mewujudkan pelayanan prima di bidang

data penduduk untuk terwujudnya kualitas data penduduk dengan

melaksanakan pemenuhan kebutuhan identitas diri di lingkungan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.
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2. Tujuan Kerjasama ini adalah mewujudkan pelayanan prima di bidang

data penduduk untuk terwujudnya kualitas data penduduk dengan

melaksanakan pemenuhan kebutuhan identitas diri di lingkungan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian meliputi :

(1) Membantu melakukan pencarian biodata lBiometic Search\ W arga

Binaan Pemasyarakatan;

(2) Melakukan Perekaman KTP-el bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

berdomisili di Kota Binjai.

PASAL 3
JANGI(A WAXTU PER^IANJIAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan

tangqal tersebut di atas untuk jangka waltu 1 (satu) tahun;

(2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan kesepakatan PARA PIIIAX;

(3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan pihak yang

bermaksud mengakhiri PERJANJIAN wajib memberitahukan secara

tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Pe{anjian ini.

(4) Berakhirnya PERJANJIAN karena berakhirnya jangka waktu atau

Pe{anjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tida}
mempengamhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIIIAI(
yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan

dan pengakhiran Perjanj ian.

PASAL 4
HAII DAN XEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAX PERTA.MA ada-lah sebagai:
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PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian meliputi :

(1) Membantu melakukan pencarian biodata (Biometic Search) Warga

Binaan Pemasyarakatan ;

(2) Melakukan Perekaman KTP-el bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

berdomisili di Kota Binjai.

PASAL 3
JAITGKA UIAKTU PER.'ANJLAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan

tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu I (satu) tahun;

(2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan kesepakatan PARA PIIIAK;

(3) PerJanjian ini dapat diaknhiri sebelum jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan pihak yang

bermaksud mengakhiri PER.IANJIAN wajib memberitahukan seca-ra

tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

(a) Berakhirnya PER.IANJLAN karena berakhirnya jangka waktu atau

Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK

yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan

dan pengakhiran Perjanjian.

PASAL 4
IIAK DAIY KEIIIA"'IBAN

(1) Hak dan Kewajiban PII{AK PERTAMA adalah sebagai

b. PIHAK PERTAMA wajib dalam menyediakan tempat berupa ruangan

sehingga menjamin keamanan seluruh perangkat computer dan alat

pendukung lainnya;

c. PIHAK PTRTAMA wajib Memberikan data dan informasi Warga

Binaan Pemasyarakatan yang akan mendapatkan layanan

pemenuhan Hak Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan;

d. PIIIAK PERTAMA wajib mempersiapkan dan menghadirkan Warga

Binaan Pemasyarakatan yang akan mendapatkan layanan

pemenuhan identitas;

Halaman3dari6halaman v



e. PIIIAK PERTAMA wajib menjaga situasi dan kondisi tetap aman dan

kondusif sewaktu proses pelayanan pemenuhan Hak Identitas Warga

Binaan Pemasyarakatan.

1. Hak dan kewajiban PIIIAK KTDUA adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA wajib dalam menyediakan komputer,

perlengkapannya dan data-data hasil kegiatan yang dikeluarkan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang oleh undang-undang

diperbolehkan ;

b. PIHAK I(EDUA wajib menyediakan petugas untuk melaksanakan

kegiatan sesuai dengan bidangnya.

PASAL 5
PTMBIAYAAN KTGIATAN

Segala angga-ran biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kerjasama ini
merupakan tanggung jawab masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing.

PASAL 6
PENANGGUNG JAWAB DAN PE.IABAT PENGHUBUNG

ILIATS,ON OFFTCERI

(1) Dalam rangka pelaksanaan Peq'anjian ini, PARA PIIIAK menunjuk

Pejabat penanggung jawab yaitu:

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, berkedudukan di

Jalan Jenderal Gatot SubrotoNo.T2 Binjai Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai; dan

b. Kepala Bidang PLAK dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Binjai di Jalan Jambi nomor 3 Kota Binjai.

(2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menunjuk pejabat penghubung /Liasion Officer yang akan

diberitahukan oleh masing-masing PIHAK seca-ra tertulis.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEARD

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force

majeure, dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu

pelaksanaan Perjanjian dengan kesepakatan PARA PIHAK.

ry
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(2) Yang termasuk keadaan force majeure antara lain yaitu:

a. Bencana Alam;

b. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan pelaksanaan Perjanjian

ini;

c. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter; dan /atau:'
d. Dan Keadaan lain yang membuat terkendala pada pada salah satu

PIHAK.

(3) Apabila karena force majeure mengakibatkan salah satu PIHAK tidak

dapat melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka PIHAK

bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK

lainnya secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam

waktu paling lama 3 (tiga) hari ke{a.

PASAL 9
PENTELESAIAN PERSTLISII{AN

Apabila di kemudian had timbul perselisihan dalam pelaksanaan

Perjanjian, PARA PII{AK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara

musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

AI'I'ENI'T'M

Setiap perubahan atau hal-hat yang belum ditur dalam Perjanjian ini akan

diatur kemudian oleh PARA PIIIAK atas dasar kesepakatan yang akan

dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Perjanjian ini.

v
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PASAL IO
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang

ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK,

masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

(2) Per.lanjian Keq'a sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani

oleh PARA PIHAK.

PIHAK PIHAK KEDUA

Wt&
$L 20

MAJ

5404851

rfi , MSi
NrP. 19804404 1 003

MENGETAHUI,

KEPALA LEMBAGA
IIA BINJ

AMINTAS SIBURIAN, Amd.IP, SPd, MH.
NrP. 19700105 1995031001

ZUBAIDAH, SE
NrP. 19661128 199303 2 003

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI

Drs.
NIP. 1

,MM
1995t2 1 002
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