
PERJANJIAN K E R J A SAMA 

ANTARA 

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

SEKRETARIAT UTAMA 
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN 

TENAGA K E R J A INDONESIA 

TENTANG 

INTEGRASI DATA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN 
MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT 

BAGI CALON TENAGA K E R J A INDONESIA, TENAGA K E R J A INDONESIA 
PURNA, DAN KELUARGA TENAGA K E R J A INDONESIA 

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh dua bulan Maret tahur. dua ribu tujuh belas, 
bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. MARWANTO HARJOWIRYONO, selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 253/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penggunaan Sistem 
Informasi Kredit Program memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama 
dalam rangka penggunaan SIKP, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan 
Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK PERTAMA. 

2. HERMONO, selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat 
Keputusan Presiden Nomor 12/TPA Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015, dalam 
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan 

NOMOR: ra..-..Q.1./J?B4./2.017 
NOMOR : 125/SU-MoU/lll/2017 



Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berkedudukan di Jalan MT. 
Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut 
PARA PIHAK. 

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing; PARA 
PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian 
Kerja Sama tentang Integrasi Data Dalam Rangka Pembiayaan Melalui Kredit Usaha 
Rakyat Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan 
Keluarga Tenaga Kerja Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: 

Dalam Perjanjian Kerja Sama 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 disingkat TKI adalah setiap Warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam 
hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 

3. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang selanjutnya disebut TKI Purna adalah setiap 
TKI yang telah kembali ke Indonesia baik karena telah berakhir Perjanjian 
kerjanya maupun karena sebab lain. 

4. Keluarga TKI adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri yang sah, anak, 
dan ibu/bapak dari TKI . 

5. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem 
informasi elektronik yang dimiliki PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk 
menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program. 

6. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut 
SISKOTKLN adalah sistem online pelayanan administrasi penempatan TKI yang 
dimiliki PIHAK KEDUA yang melibatkan seluruh stakeholder terkait. 

7. Kredit Program adalah kredit/pembiayaan usaha yang disalurkan oleh lembaga 
keuangan, badan layanan umum, atau koperasi simpan pinjam yang 
memperoleh fasilitas dari pemerintah untuk pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah. 

PENGERTIAN 
P A S A L 1 



8. Kredit Usaha Rakyat bagi TKI yang selanjutnya disebut KUR TKI adalah 
kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang 
produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan 
tambahan belum cukup. 

9. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang selanjutnya disebut Komite 
Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan 
Presiden yang bertugas memberikan arahan kebijakan pembiayaan bagi UMKM. 

10. Kode Pengguna yang selanjutnya disebut username adalah kode kewenangan 
pengguna SIKP yang disampaikan oleh administrator. 

11. Kata Sandi yang selanjutnya disebut password adalah sandi yang dipergunakan 
untuk mengakses SIKP. 

12. Pengelola SIKP yang selanjutnya disebut administrator adalah pejabat atau 
pegawai yang berwenang mengelola SIKP. 

13. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya 
disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari 
Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 

14. Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi diluar 
kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas 
pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan 
atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, 
wabah/epidemik dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat 
dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagairnana mestinya. 

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pemanfaatan data TKI dan 
data penyaluran KUR Penempatan TKI, serta KUR Mikro dan KUR Retail untuk Calon 
TKI , TKI Purna dan Keluarga TKI secara online melalui SIKP untuk mendukung 
Program KUR sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak. 

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: 

1. pengintegrasian data TKI yang tersedia dalam database SISKOTKLN dan data 
Calon TKI , TKI Purna serta Keluarga TKI yang ada pada PIHAK KEDUA ke 
dalam SIKP. 

MAKSUD DAN TUJUAN 
PASAL 2 

RUANG LINGKUP 
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2. pemanfaatan data KUR Penempatan TKI, KUR Mikro dan KUR Retail untuk TKI 
Purna dan Keluarga TKI berupa data pencairan, angsuran dan pelunasan KUR 
TKI, tunggakan, status pinjaman yang tersedia dalam database S IKP yang ada 
pada PIHAK PERTAMA. 

PASAL 4 

(1) KUR TKI terdiri dari: 
a. KUR Penempatan TKI , diberikan kepada Calon TKI yang akan bekerja ke luar 

negeri. 
b. KUR Mikro dan Retail, diberikan kepada TKI Purna dan Keluarga TKI . 

(2) KUR sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang KUR. 

PEMANFAATAN DATA 
PASAL 5 

(1) Pengintegrasian data sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 dilakukan 
dengan cara: 
a. memasukkan data TKI dengan menggunakan koneksi langsung antar sistem 

melalui Interface Web Service SISKOTKLN ke dalam SIKP. 
b. memasukkan data TKI Purna dan Keluarga TKI secara manual melalui 

pengiriman atau perekaman ke dalam SIKP. 

(2) Pengiriman data TKI dari SISKOTKLN ke SIKP sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a menggunakan struktur data sebagai berikut: 
a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP elektronik; 
b. nama TKI ; 
c. jenis kelamin 
d. status perkawinan, 
e. pendidikan, 
f. alamat, 
g. kode wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur 

tentang kode wilayah, 
h. tanggal lahir, 
i. pekerjaan, 
j . muiai usaha (tanggal Perjanjian Kerja) 
k. alamat usaha (negara tujuan) 
I. nomor izin usaha (nomor Perjanjian Kerja) 
m. nomor kontak (nomor telepon PPTKIS/CTKI) 

J 



(3) Pengiriman data Keluarga TKI dan TKI Purna sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b menggunakan struktur data sebagai berikut: 
a. NIK, 
b. nama, 
c. jenis kelamin, 
d. status perkawinan 
e. pendidikan, 
f. alamat, 
q. kode wilayah, 
h. iumlah Dekeria fkhusus TKI Purnal 
i tan final lahir 
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s. apakah linkage, 
t. linkage, 
u. nomor kontak, 
V. uraian agunan, 
w. apakah subsidi. 

(4) Struktur data sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j 
wajib dimasukkan dalam SIKP. 

(5) Struktur data sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf k sampai dengan huruf 
w tidak wajib dimasukkan dalam SIKP. 

(6) Dalam hal diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat melakukan penyesuaian struktur 
data sebagairnana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-

(7) Penyesuaian struktur data sebagairnana dimaksud pada ayat (6), diberitahukan 
oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. 

(1) Pemanfaatan data sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 dilakukan atas 
data penyaluran KUR penempatan TKI, serta KUR Mikro dan KUR Ritel untuk TKI 
Purna dan Keluarga TKI yang disediakan melalui SIKP sesuai hak akses yang 
diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. 

undangan. 

PASAL 6 



(2) Pemanfaatan data oleh PIHAK KEDUA dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang KUR. 

HAK A K S E S 
PASAL 7 

(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan hak akses SIKP kepada PIHAK 
PERTAMA. 

(2) Hak Akses diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan 
perundangan yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan SIKP. 

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab: 
a. memberikan username dan password untuk mengakses SIKP. 
b. memberikan aktivasi Interface Web Service SIKP kepada PIHAK KEDUA. 
c. memonitor interkoneksi data dengan SISKOTKLN. 
d. menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadi 

perubahan fitur, layout dan/atau alamat akses SIKP. 

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: 
a. menyesuaikan Interface Web Service SISKOTKLN dengan spesifikasi host to 

hosi SIKP. 
b. memonitor dan memerintahkan petugas teknis untuk mengoperasikan 

interkoneksi data dengan SIKP. 
c. menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi 

perubahan fitur, layout dan/atau alamat akses SISKOTKLN. 
d. melakukan upload data Calon TKI, TKI Purna dan Keluarga TKI sebagai calon 

debitur penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP. 

(1) Data SISKOTKLN dan data SIKP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
dan ayat (3) bersifat rahasia. 

(2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan data SISKOTKLN dan data 
SIKP sesuai dengan hak akses yang dimiliki. 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
PASAL 8 

KERAHASIAAN 
PASAL 9 



(3) PARA PIHAK dilarang menggunakan data SISKOTKLN dan data SIKP untuk 
keperluan selain yang telah diieiapkan pada maksud dan tujuan dalam perjanjian 
kerjasama ini. 

(4) Keteniuan kerahasiaan daiam Pasai ini beriaku dan mengikat PARA PIHAK 
selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama termasuk jika Perjanjian Kerja 
Sama telah berakhir. 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini beriaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 
sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau 
diubah atas kesepakatan PARA PIHAK. 

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama 
ini sebelum jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang 
akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud 
tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 
sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini. 

(3) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, tidak membebaskan PARA 
PIHAK untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan 
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. 

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka 
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA 
PIHAK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. 

JANGKA WAKTU 
PASAL 10 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
P A S A L 1 1 

MONITORING DAN EVALUASI 
P A S A L 1 2 



ADENDUM 
P A S A L 1 3 

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang 
perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan 
(Adendum) yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. 

(1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan antara kedua belah pihak 
yang dapat dilakukan menurut Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara 
tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau email. Pemberitahuan , permintaan 
atau persetujuan tersebut dianggap telah diberikan atau dibuat bilamana telah 
disampaikan dan/atau diterima oleh pihak yang berhak menerima atau diizinkan 
untuk menerima, dengan alamat tersebut di bawah ini atau pada alamat lainnya 
sebagairnana ditunjuk secara tertulis. 

Alamat tersebut adalah sebagai berikut: 

PIHAK PERTAMA: 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Rl 
Up. Direktur Sistem Manajemen Investasi 
J l . Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 
Telp. 021-3864786 
Fax. 021-34834821 

Email: kredit.program@kemenkeu.go.id 

PIHAK KEDUA: 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
Up. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi 
JL . MT. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan 
Telp. 021-7900764 
Fax. 021-7900764 
Email: puslitfo@bnp2tki.qo.id 

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut 
wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan 
perubahan alamat korespondensi tersebut efektif beriaku sejak tanggal 
diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat 
keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan 
perubahan tersebut. 

KORESPONDENSI 
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PENUTUP 
P A S A L 1 5 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas 
kertas yang bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum 
yang sama. 

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai beriaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani 
oleh PARA PIHAK. 

PIHAK KEDUA JPIHAK PERTAMA 

HERMONO X ^ M A R W ^ O T A R J O W I R Y O N O (L 

Mengetahui, 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
Selaku Se&ISRiSB&Mnlte Kebijakan Pembiayaan 

Cecil dan Menengah flv^ 

SIMORANGKIR 


