
NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

DAN 

INDONESIAN DIASPORA NETWORK OF THE AMERICAS 

TENTANG 

FASILITASI INFORMASI PASAR TENAGA KERJA 
UNTUK POTENSI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut "BP2MI"), Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia yang berwenang untuk melakukan 
perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, beralamat di Jalan 
Jenderal MT. Haryono Kav. 52, Jakarta 12770, Indonesia; 

dan 

Indonesian Diaspora Network of the Americas (selanjutnya disebut "IDNA"), sebuah 
organisasi nirlaba, beralamat di 884 Via Principale, New Braunfels TX 78132; 

selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dan masing-masing disebut 
sebagai "Pihak"; 

MENGAKUI pentingnya pengembangan informasi pasar tenaga kerja yang 
komprehensif sebagai dasar bagi potensi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia di Amerika Serikat; 

MENGINGINKAN untuk memperkuat dan memperluas kerja sama dalam 
mempromosikan potensi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di 
Amerika Serikat, khususnya penyediaan informasi pasar tenaga kerja; 

MENGACU pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing 
negara Para Pihak. 

TELAH MENCAPAI kesepahaman sebagai berikut: 

Pasal 1 
Tujuan 

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut "MoU") adalah untuk 
menyediakan kerangka kerja sama antara Para Pihak untuk mengidentifikasi potensi 
pasar tenaga kerja di Amerika Serikat (selanjutnya disebut sebagai "AS") dengan 
mengumpulkan data dan informasi dalam rangka mendukung Program Pemerintah 
Indonesia tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 



Pasal 2 
Prinsip-Prinsip Umum 

1. Pelaksanaan MoU ini dilakukan atas dasar saling menghormati dan itikad baik. 
2. MoU ini tidak memberikan hubungan pekerjaan atau kontraktual apapun bagi salah 

satu Pihak 
3. MoU ini tidak menghalangi salah satu Pihak untuk bekerja sama dalam kegiatan-

kegiatan yang tercakup pada MoU ini dengan pihak lain. 
4. Tidak ada satu pun dalam MoU ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembentukan 

kemitraan hukum, usaha bersama, peragenan, pengaturan eksklusif, atau hubungan 
serupa lainnya. 

Pasal 3 
Implementasi 

1. Untuk pelaksanaan MoU ini, IDNA akan melakukan hal-hal sebagai berikut; 
a. mengumpulkan informasi tentang calon pemberi kerja dan lowongan di AS; 
b. menyediakan informasi tersebut di atas dan pemutakhirannya kepada BP2MI 

secara berkala; dan 
c. menjaga komunikasi intensif dengan BP2MI terkait dengan masalah 

ketenagakerjaan di AS. 

2. Untuk pelaksanaan MoU ini, BP2MI akan: 
a. mengkaji informasi yang disediakan oleh IDNA tentang calon pemberi kerja dan 

lowongan di AS; dan 
b. menentukan tindak lanjut yang tepat, dengan berkoordinasi dengan instansi 

terkait di Indonesia. 

Pasal 4 
Pengaturan Biaya 

Masing-masing Pihak akan menanggung biaya sendiri yang berkaitan dengan 
pelaksanaan MoU ini. 

Pasal 5 
Penyelesaian Perselisihan 

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran dan/atau pelaksanaan MoU ini akan 
diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak. 

Pasal 6 
Amendemen 

MoU ini dapat diubah melalui persetujuan tertulis bersama Para Pihak. Perubahan 
tersebut mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan bersama oleh Para Pihak dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini. 

Pasal 7 
Pemberlakuan, Durasi, dan Pengakhiran 

1. MOU mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak secara serentak 
melalui konferensi video. Para Pihak akan salung bertukar MOU ini untuk 



ditandatangani oleh Para Pihak lainnya setelah penandatanganan secara virtual 
dilaksanakan. 
MoU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui persetujuan 
tertulis bersama Para Pihak. 
Salah satu Pihak dapat mengakhiri MoU ini setiap saat dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 
sebelum tanggal pengakhiran tersebut dimaksud. 

Ditandatangani secara serentak melalui konferensi video dalam rangkap dua di Jakarta 
pada 18 Maret 2022 dan di Houston pada 17 Maret 2022, masing-masing dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah sama-sama otentik. Dalam hal terdapat 
perbedaan penafsiran atas Nota Kesepahaman ini, naskah bahasa Inggris yang akan 
berlaku. 
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