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Nomor: B.01/PEN-PKS/I/2017 
Nomor: 052/PKS-BNP2TKI/XII/2016 

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, 
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini: 

I. AGUSDIN SUBIANTORO, selaku Deputi Penempatan, Badan Nasionai 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M tahun 2013 tanggal 8 April 2013, 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasionai Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 
52 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA". 
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II. MULYADI, selaku Direktur PT. INDOSURYA INTI FINANCE, dalam hal ini 
bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan 
beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam 
Akta Nomor 63 tanggal 12 April 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul 
Rasyid, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang 
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat 
Nomor: AHU-AH.01.03-0040322 tanggal 14 April 2016, berwenang bertindak 
untuk dan atas nama PT. Indosurya Inti Finance, berkedudukan dan berkantor 
pusat di Indosurya Center, Jl. M.H. Thamrin No. 03, Jakarta 10110, Indonesia, 
untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA". 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut 

PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan 
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasionai 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan 
kegiatan di sektor pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundangan-undangan terkait lembaga pembiayaan. 

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara PIHAK PERTAMA Nomor 
B.08/KA-MOU/XII/2016 dan PIHAK KEDUA Nomor 051/MOU-BNP2TKI/XII/2016 
tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu enam belas tentang 
Pemberian Layanan Pembiayaan Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja 
Indonesia Dalam Mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif, PARA PIHAK sepakat 
untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan dan 
Pertukaran Data Calon Tenaga Kerja Indonesia Secara Online dalam rangka 
Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri melalui 
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pembiayaan non Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan memenuhi ketentuan dan 
persyaratan sebagai berikut: 

P A S A L 1 

PENGERTIAN 

Dalam PKS ini yang dimaksud dengan : 

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan 
bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap 
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri 
dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima 
upah.Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat 
dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya 
untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan. 

3. ID TKI adalah nomor identitas Calon TKI/TKI yang dibuat secara otomatis 
melalui SISKOTKLN sebagai key data (data kunci). 

4. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut sebagai pengguna adalah instansi 
pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta dan/atau 
perseorangan di negara tujuan yang memperkerjakan TKI. 

5. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya 
disebut PPTKIS adalah perusahaan berbadan hukum yang telah memperoleh 
izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan penempatan TKI di luar 
negeri. 

6. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Di Luar Negeri yang selanjutnya disebut 
sebagai SISKOTKLN adalah sistem online pelayanan administrasi penempatan 
TKI yang melibatkan seluruh stakeholders terkait. 
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7. Non KUR' adalah kredit umum yang merupakan produk internal perbankan 
dimana segala kebijakannya sesuai ketentuan masing-masing perbankan. 

8. Sistem Informasi Pembiayaan-Tenaga Kerja Indonesia (SIP-TKI) adalah sistem 

online yang digunakan untuk pelayanan pembiayaan penempatan, angsuran 

pinjaman, serta status pinjaman dan pelaporan yang dimilki oleh PIHAK 
KEDUA. 

9. Interface Web Service adalah media untuk pertukaran data antara SISKOTKLN 
dan SIP-TKI. 

10. Kolektibilitas adalah penggolongan kualitas kredit berdasarkan ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan. 

11. Pembiayaan Non KUR untuk Penempatan TKI yang selanjutnya disebut 
Pembiayaan Non KUR TKI adalah pembiayaan biaya penempatan TKI baik 
sebagian maupun seluruhnya dengan mengguna dana pinjaman dari Lembaga 
Pembiayaan. 

PASAL 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan PKS ini adalah untuk pemanfaatan data Calon TKI dan data 
penyaluran pembiayaan non KUR secara online sesuai tugas, fungsi dan 
kewenangan masing-masing pihak. 

PASAL 3 

RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup PKS ini meliputi: 

a. pemanfaatan data calon TKI/TKI, berupa data calon TKI/TKI yang telah 
memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri yang tersedia dalam 
database SISKOTKLN yang ada pada PIHAK PERTAMA. 



b. pemanfaatan data pembiayaan non KUR, berupa data pencairan, angsuran 
dan pelunasan pembiayaan non KUR, tunggakan, status pinjaman, serta status 
TKI yang tersedia dalam database PIHAK KEDUA. 

P A S A I 4 

CAKUPAN DAN PEMBIAYAAN 

(1) Pembiayaan non KUR diberikan kepada TKI yang akan bekerja ke: 

a. Hongkong; 
b. Singapura; 
c. Taiwan; 
d. Brunei Darussalam; 
e. Malaysia; 
f. Korea Selatan; 
g. Jepang. 

(2) Besamya Pembiayaan non KUR yang diberikan kepada TKI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan besamya biaya penempatan 
(cost structure) serta biaya tambahan yang diperlukan TKI (jika ada) yang 
merupakan satu kesatuan hutang yang wajib dibayar kembali oleh TKI kepada 
PIHAK KEDUA selaku lembaga keuangan penyalur pembiayaan. 

PASAL 5 

PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA 

(1) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui 
Interface Web Service secara realtime antara database SISKOTKLN dengan 
SIP-TKI. 

(2) Pengiriman data dari SISKOTKLN ke SIP-TKI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. ID TKI; 
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b. nama calon TKI/TKI; 
c. foto dalam bentuk file image (jpn/png); 
d. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 
e. nama ibu kandung; 
f. nomor paspor; 

9- negara tujuan; 
h. nama PPTKIS (bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS); 
i. nama Agency (bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS); 
i. 

J 
Pengguna (nama, alamat, dan nomor telepon); 

k. Perjanjian Kerja (nomor dan tanggal); 
1. kode lembaga keuangan (PIHAK KEDUA); 
m. copy KTP; 
n. copy KK; 
0. copy surat izin orang tua/wali/suami/istri; 
n c o o v sprt i f ikat ha<?il medical check tic 

q. copy Perjanjian Penempatan; 
r. copy Kartu Peserta Asuransi (KPA) pra penempatan; 
s. copy Perjanjian Kerja; dan 
t. tanggal keberangkatan TKI. 

(3) Bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada huruf s dipenuhi pada saat pelaksanaan Pembekalan Akhir 
Pemberangkatan (PAP), dan tanggal keberangkatan TKI sebagaimana 
dimaksud pada huruf t disampaikan setelah mendapat data dari Sistem 
Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Ditjen Imigrasi. 

(4) Pengiriman data SIP-TKI ke SISKOTKLN meliputi: 
a. nominal pinjaman sesuai biaya penempatan (cost stmcture) dan nominal 

biaya tambahan (jika ada); 
b. tanggal pencairan; 
c. jadwal angsuran (tanggal, bulan, tahun) dan nilai nominal angsuran; 
d. kolektibilitas/status pinjaman; dan 
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e. nomor rekening pinjaman TKI. 

(5) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (terminate) atau TKI pindah 
Pengguna dalam masa angsuran, TKI tetap membayar angsuran kepada PIHAK 
KEDUA dan PIHAK KEDUA dilarang memberikan pinjaman biaya penempatan 
untuk kedua kalinya (second loan) selama masa Perjanjian Kerja. 

PASAL 6 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab : 
a. memberikan aktivasi interface web sen/ice SISKOTKLN kepada PIHAK 

KEDUA; 

b. memonitor dan memerintahkan petugas teknis untuk mengoperasikan 
interkoneksi data dengan SIP-TKI; 

c. menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadi 
perubahan fitur, layout (tampilan) dan/atau alamat akses SISKOTKLN; 

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab : 
a. memberikan aktivasi interface web service SIP-TKI kepada PIHAK 

PERTAMA; 

b. memonitor dan memerintahkan petugas teknis untuk mengoperasikan 
interkoneksi dengan SISKOTKLN; dan 

c. menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi 
perubahan fitur, layout (tampilan) dan/atau alamat SIP-TKI. 

(3) PARA PIHAK menjamin bahwa perangkat lunak yang digunakan dalam 
pertukaran data tidak mengandung celah koneksi yang tidak diizinkan (back 

door) dan memiliki Bussiness Continuity Plan (BCP) serta Disaster Recovery 

Center (DRC) masing-masing. 
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Pasal 7 
KERAHASIAAN 

(1) Data SISKOTKLN, data SIP-TKI, serta seluruh data dan informasi yang diperoleh 
dalam rangka pelaksanaan PKS ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat 
rahasia. 

(2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan menggunakan data dan 
informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan PKS 
ini. 

(3) PARA PIHAK hanya memanfaatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud 
dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam PKS ini. 

(4) Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK 

selama berlangsungnya PKS termasuk jika PKS telah berakhir. 

Pasal 8 
JANGKA WAKTU 

(1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 
ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. 

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri PKS ini sebelum 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan 
mengakhiri PKS ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis 
kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum 
berakhirnya PKS ini. 
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(3) Dalam hal terjadi pengakhiran PKS, PARA PIHAK sepakat untuk 
mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 
pembatalan/pemutusan perjanjian. 

(4) Dengan berakhirnya PKS ini, tidak membebaskan PARA PIHAK untuk 
memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan 
PKS ini. 

Pasal 9 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

(1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan PKS 
ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah 
untuk mufakat. 

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 10 
MONITORING DAN EVALUASI 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKS ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 

2 (dua) kali dalam setahun. 

Pasal 11 
PERUBAHAN 

Hal-hal yang belum diatur dalam PKS ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, 
akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang 



disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dan bagian 
yang tidak terpisahkan dari PKS ini. 

Pasal 12 
KORESPONDENSI 

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat/korespondensi sehubungan dengan 
pelaksanaan PKS ini hams disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui 
surat tercatat atau email atau kurir yang dialamatkan kepada: 

PIHAK PERTAMA 
1) Deputi Penempatan 

Cq. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI 
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770 
Telepon : 021-7981205 
Faksimili: 021-7981205 
Email: ditpp@bnp2tki.qo.id 

2) Kepala Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) 
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta 12770 
Telepon: 021-7900764 
Faksimili: 021-7900764 
Email: puslitfo@bnp2tki.go.id 

PIHAK KEDUA: 
PT. Indosurya Inti Finance 
Indosurya Center 

Jalan M.H. Thamrin No. 03, Jakarta Pusat, 10110 
Telepon : 021-38909068 
Faksimili: 021-38909067 
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(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut 

wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan 

perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal 

diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat 

keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan 

perubahan tersebut. 

P A S A L 1 3 
KETENTUAN LAIN 

Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan PKS ini tidak akan berakhir karena 

bubamya badan hukum salah satu pihak/dinyatakan pailit atau terjadi perubahan 

pengurus/pemegang saham/meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi wajib 

diteruskan dan ditaati oleh para penggantinya yang sah. 

Pasal 14 
PENUTUP 

(1) PKS ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas 

bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang 

sama. 

(2) PKS ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. 
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