
ANTARA 

PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DENGAN 

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN 
TENAGA K E R J A INDONESIA 

NOMOR: 36/BRSDM/KKP/PKS/VHI/2019 
NOMOR : B.01/PKS/KLNP-PHI/VIII/2019 

TENTANG 

PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA 
MANUSIA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Pada hari in i Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu 
Sembilan Belas (22-08-2019) bertempat di Bitung, yang bertanda tangan di 
bawah in i : 

1. Nama 
Jabatan 

Alamat 

Bambang Suprakto 
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan 
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Gedung BRSDM Kompleks Bina Samudera Jalan 
Pasir Putih I, Ancol Timur Jakarta Utara 14430 

dalam hal in i bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan 
Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

2. Nama : Seriulina BR. Tarigan 
Jabatan : Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas 

Tenaga Kerja Luar Negeri I, Deputi Bidang Kerja 
Sama Luar Negeri dan Promosi, Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

Alamat : Jalan MT Haryono Kav 52 Jakarta Selatan 12770 
dalam hal in i bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang untuk 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 



-

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk 
selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. 
Dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: 

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah uni t kerja di lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas mengembangkan 
sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pendidikan 
yang berada di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 
Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebagaimana diatur melalui 
Peraturan Menteri Nomor 6/PERMEN-KP/2017. 

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI 
yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang 
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 
2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia 

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang 
Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang 
Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana 
tertuang dalam pasal-pasal di bawah in i : 

Pasal 1 
Maksud dan Tujuan 

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama in i adalah sebagai dasar bagi 
PARA PIHAK untuk melakukan penyelenggaraan penyediaan dan 
peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan 
dan perikanan. 

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama in i untuk mendorong dan 
memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber 
daya manusia dibidang kelautan dan perikanan. 

Pasal 2 
Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama in i meliputi: 

a. Penyediaan informasi calon alumni dan alumni di bidang kelautan 
dan perikanan; 

b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan 
perikanan; 

c. Penyelenggaraan penyuluhan jabatan tentang penempatan dan 
perlindungan pekerja migran Indonesia ke luar negeri; 

d. Penyebaran informasi peluang kerja di luar negeri bidang kelautan 
dan perikanan; dan 

e. Pertukaran data dan informasi. 



Pasal 3 
Pelaksanaan 

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama in i akan diatur secara rinci dalam 
rencana kerja menurut pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan 
kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu. 

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama in i . 

Pasal 4 
Hak dan Kewajiban Para Pihak 

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban : 

a. Memberikan informasi calon alumni dan alumni dibidang kelautan 
dan perikanan kepada PIHAK KEDUA minimal satu kali dalam 
satu tahun; 

b. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi kelautan dan 
perikanan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri; 

c. Menyiapkan calon alumni dan alumni sebagai peserta penyuluhan 
jabatan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran 
Indonesia bidang kelautan dan perikanan; dan 

d. Menyediakan data dan informasi alumni satuan pendidikan 
kelautan dan perikanan. 

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban : 

a. Menyampaikan informasi peluang kerja yang tersedia di luar 
negeri; 

b. Memfasilitasi peningkatan kompetensi bahasa bagi calon alumni 
dan alumni bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan 
ketersediaan anggaran untuk wilayah kerja PIHAK KEDUA; dan 

c. Memberikan penyuluhan jabatan mengenai penempatan dan 
pelindungan pekerja migran Indonesia minimal sekali dalam 
setahun; 

(3) PIHAK KESATU mempunyai hak : 

a. Mendapatkan informasi peluang kerja yang tersedia di luar negeri; 
b. Mendapatkan dukungan peningkatan kompetensi bahasa bagi 

calon alumni dan alumni bidang kelautan dan perikanan sesuai 
dengan ketersediaan anggaran untuk wilayah kerja PIHAK 
KEDUA; dan 

c. Mendapatkan penyuluhan jabatan mengenai penempatan dan 
pelindungan pekerja migran Indonesia. 

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak : 

a. Mendapatkan informasi calon alumni dan alumni di bidang 
kelautan dan perikanan dari PIHAK KESATU minimal satu kali 
dalam satu tahun; 



b. Mendapatkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang 
kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri; 

c. Mendapatkan calon alumni dan alumni sebagai peserta 
penyuluhan jabatan mengenai penempatan dan perlindungan 
pekerja migran Indonesia bidang kelautan dan perikanan; dan 

d. Mendapatkan data dan informasi alumni satuan pendidikan 
kelautan dan perikanan. 

Pasal 5 
Jangka Waktu 

(1) Perjanjian Kerja Sama in i berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, 
terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat 
diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi. 

(2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan 
Perjanjian Kerja Sama in i selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 
berakhirnya Perjanjian Kerja Sama in i . 

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

(4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak 
yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan 
sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama in i . 

Pasal 6 
Pemantauan dan Evaluasi 

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 
baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama terhadap 
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama in i paling sedikit satu kali dalam 
satu tahun. 

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud un tuk ditindaklanjuti oleh 
PARA PIHAK. 

Pasal 7 
Pembahan 

(1) Perjanjian Kerja Sama in i dapat diubah berdasarkan kesepakatan 
PARA PIHAK. 

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian 
Kerja Sama in i diatur dalam bentuk addendum dan/ atau amademen 



yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama in i . 

Pasal 8 
Pembiayaan 

Seluruh biaya yang t imbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama in i 
akan ditangung dan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan yang 
telah disepakati oleh PARA PIHAK. 

Pasal 9 
Keadaan Kahar 

(1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan 
atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan 
Perjanjian Kerja Sama in i yang disebabkan oleh hal-hal d i luar 
kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan 
kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam 
Perjanjian Kerja Sama in i disebut Keadaan Kahar. 

(2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan-keadaan Kahar: 
kerusuhan masai, perang saudara, pemberontakan, perebutan 
kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, 
banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam 
lainnya; sengketa hubungan industerial atau pemogokan masai yang 
terjadi ditingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan 
perundang-undangan nasional maupun daerah secara material. 

(3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya 
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama in i dengan alasan Keadaan Kahar 
j ika : 
a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan 

kewajiban pihak tersebut, dan 
b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan 

oleh pihak tersebut. 

(4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak 
lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak 
terjadinya Keadaan Kahar yang di ikut i dengan pemberitahuan tertulis 
dalam waktu 7(tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar 
tersebut. Pemberitahuan i tu sekurang kurangnya harus menjelaskan 
jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar 
akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan 
akan dilakukan oleh pihak yang mengirim pembeitahuan. 

(5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-
langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan 
pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian. 

(6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan 
Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar i tu tidak mengirimkan 



pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Keadaan 
Kahar dianggap tidak pernah terjadi. 

Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak 
mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4). Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender 
tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak 
i tu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar. 

Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang 
diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut 
harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian in i . 

J ika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas 
penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan 
atas penolakan i tu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan 
melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian in i . 

Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang 
diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-
perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan. 

Pasal 10 
Penyelesaian Perselisihan 

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Sama in i , akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA 
PIHAK. 

Pasal 11 
Pemberitahuan 

(1) Segala pemberitahuan, surat menyurat, peringatan, dan lain-lain 
bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Sama in i disampaikan secara tertulis melalui alamat 
dan ditujukan kepada masing-masing pihak sebagai berikut: 

PIHAK KESATU 
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan 
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Gedung BRSDM Kompleks Bina Samudera Jalan Pasir Putih I , 
Ancol Timur Jakarta Utara 14430 
Telepon : 021 - 64717173 
Faksimile : 021 - 64717219 
Surat Elektronik : ren.pusdik@gmail.com 

mailto:ren.pusdik@gmail.com


PIHAK KEDUA 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia 
Cq. Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja 
Luar Negeri I 
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770 
Telepon : (021) 79197321, Ext. 312/313/316 
Faksimile : (021) 79190366 
Surat Elektronik : direktoratpemetaan@gmail.com 

(2) J ika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja 
Sama in i maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan 
secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam 
waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat 
korespondensi tersebut. 

(3) Segala akibat yang t imbul karena perubahan alamat yang tidak 
diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan 
tanggung jawab pihak yang mengubah alamat. 

Pasal 12 
Penutup 

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

(2) Perjanjian Kerja Sama in i berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh 
PARA PIHAK. 

Perjanjian Kerja Sama in i dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik 
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK 

PIHAK KEDUA, ^KESATU, 

mailto:direktoratpemetaan@gmail.com

