
NOTA KESEPAKATAN 

ANTARA 

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA 
KELAUTAN DAN PERIKANAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

TENTANG 

SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 
DI BIDANG PENGEMBANGAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU 
PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

Nomor / / /2019 -------'--------
No mo r / / / /2019 

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu sembilan 
belas (03-12-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan 
dibawah ini : 

1. SJARIEF WIDJAJA Kepala Badan Riset dan Sum ber 
Daya Manusia Kelau tan dan 
Perikanan, berkedudukan dan 
berkantor di Jalan Medan Merdeka 
Timur Nomor 16, Gedung Mina 
Bahari III lantai 7, Gambir Jakarta 
Pusat. 
Dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Badan Riset dan Sumber 
Daya Manusia Kelau tan dan 
Perikanan, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan Republik Indonesia. 
Untuk selanjutnya disebut PIHAK 
KESATU. 
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2. H. SUDIAN NOOR Bupati Tanah Bumbu, berkedudukan 
dan berkantor di Jalan Dharma Praja 
Nomor O 1 Kelurahan Gunung Tinggi, 
Kecamatan Batulicin Kabupaten 
Tanah Bumbu. 
Dalam hal ini menjalani jabatannya 
sebagaimana tersebut diatas sesuai 
pasal 65 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-l)ndang Nomor 09 
Tahun 2015, oleh karenanya sah 
bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah Kabupaten Tanah 
Bumbu. Untuk selanjutnya disebut 
PIHAK KEDUA. 

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK 
dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi 
menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan 
pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; 

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang berwenang dan bertanggung 
jawab dalam pengembangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan 
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-
pasal di bawah ini : 

PASAL 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK 
dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini. 

2. Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan sinergi 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengembangan 
riset dan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kapasitas 
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masyarakat kelautan dan perikanan serta peningkatan perekonomian 
masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. 

PASAL 2 
OBJEK NOTA KESEPAKATAN 

Objek Nota Kesepakatan ini adalah untuk pengembangan riset kelautan 
dan perikanan serta peningkatan sumber daya manusia kelautan dan dan 
perikanan yang terdiri dari terdiri dari kelompok usaha bersama (KUB), 
Kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN), kelompok pengolah dan 
pemasar (POKLAHSAR). 

PASAL 3 
RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 
1. Penyelenggaraan inovasi dan penerapan llmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) di bidang kelautan dan perikanan; 
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyuluhan 

masyarakat kelautan dan perikanan; dan 
3. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanah 

Bumbu. 

PASAL4 
PELAKSANAAN 

1. Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu 
rencana kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme 
pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam hal-hal lain yang 
dipandang perlu; 

2. Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagai dimaksud pada ayat (1), 
PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, 
tugas, dan fungsinya; 

3. Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), PIHAK KEDUA memberikan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah 
Bumbu; 

4. Setiap Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini. 
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PASAL 5 
TANGGUNG JAWAB 

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan 
dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup Nota 
Kesepakatan ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan. 

PASAL 6 
MASA BERLAKU 

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, 
terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini dan dapat 
diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; 

2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota 
Kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya 
Nota Kesepakatan ini; 

3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota 
Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat 
(1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut 
secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 
sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini; 

4. Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang karena jangka 
waktunya telah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK 
yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota 
Kesepakatan ini. 

PASAL 7 
PEMBIAYAAN 

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk 
dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut berdasarkan 
kesepakatan PARA PIHAK dan tertuang dalam Rencana Aksi. 

PASAL 8 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota 
Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh 
PARA PIHAK. 
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PASAL 9 
MONITORING DAN EVALUASI 

PARA PIHAK akan melakukan · · 
• • monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-send1n maupun bersama-sama terhad lak 

. . . ap pe sanaan Nota Kesepakatan ini paling sed1kit satu kali dalam satu tab un. 

PASAL 10 
PERUBAHAN 

1. Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA 
PIHAK. 

2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan 
ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang 
disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini. 

PASAL 11 
PENUTUP 

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, 
dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, 
dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai 
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK. 

PIHAK DUA PIHAK KESATU 

H. SUDIAN NOOR 
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