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1. SJARIEF WDJAJA, selaku Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor
'16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUGIHARDJO, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pefiubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berkedudukan di Jalan
Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dengan
terlebih dahulu, memperhatikan haLhal sebagai berikut.

bahwa PIHAK KESATU adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan riset di
bidang kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia
di bidang kelautan dan perikanan;
bahwa PIHAK KEDUA adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan
sumber daya manusia di bidang transportasi;
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA TANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DIBIDANG KEI.AUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Selasa tanggal Lima, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
(5-1-2021), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:
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bahwa telah ditandantangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian

Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan Nomor 08/MEN-
KP/KB/XI|/2019 dan PJ 105 Tahun 2019 tentang Sinergisitas Pelaksanaan
Pelayanan Publik tanggal 4 Desember 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk

menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan di bidang kelautan dan perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

PASAL 2
MAKSUD OAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan
bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud
dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka Pengembangan
Sumber Daya Manusia dibidang Kelautan dan Perikanan.

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5073);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia

di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5310);

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

e. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatlhan, dan Penyuluhan Perikanan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5564);

f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik lndonesia Nomor
Per.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di
Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
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PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan,

kapal penangkap ikan;

b. pertukaran data dan informasi;

c. pemanfaatan sarana dan prasarana;

d. sosialisasi bersama; dan
e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

dan uJran bagi awak

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk

kontrak kerja antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan dikoordinasikan

oleh instansi pembina di lingkungan PIHAK KESATU dan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dengan dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan SDM

Perhubungan Laut di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan

PARA PIHAK dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan yang

berlaku di kelembagaan masing-masing PIHAK.
(2) Seluruh hasil dan data dari kerja sama ini tidak dapat digunakan dan atau

dipindahtangankan untuk kepentingan pihak-pihak lain di luar kepentingan

PARA PIHAK.
(3) Dalam hal hasil dan data dari kerja sama yang digunakan dan atau dipindah

tangankan oleh salah satu PIHAK untuk kepentingan pihak ketiga diluar
perjanjian kerja sama ini, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan

tertulis dari PIHAK lainnya.
(4) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk yang pertama

dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama ini

ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. mengkoordinasikan sumber daya manusia pendidikan, pelatihan, ujian
dan sertifikasi bagi awak kapal penangkap ikan di bidang kelautan dan
perikanan;

b. bersama dengan PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan sarana dan
prasarana yang dimiliki sesuai dengan kewenangan dan peraturan
perundang-undangan;
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c. bersama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan pengembangan
pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;

d. memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan
pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan kepada
masyarakat melalui skema Diklat Pemberdayaan Masyarakat dan/atau
skema diklat lainnya;

e. menyediakan data dan informasi mengenai pengembangan sumber
daya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang termasuk dalam
lingkup perjanjian kerja sama ini;

f. bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan perjanjian kerja sama ini; dan

g. bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan kegiatan sosialisasi
bersama di bidang kelautan dan perikanan.

12) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. mengkoordinasikan sumber daya manusia pendidikan, pelatihan, ujian,
dan sertifikasi bagi awak kapal penangkap ikan di bidang kelautan dan
perikanan di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan PIHAK KEDUA;

b. bersama dengan PIHAK KESATU dapat memanfaatkan sarana dan
prasarana yang dimiliki sesuai dengan kewenangan dan peraturan
perundang-undangan;

c. bersama dengan PIHAK KESATU melaksanakan pengembangan
pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;

d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan
perikanan kepada masyarakat melalui skema Diklat Pemberdayaan
Masyarakat dan/atau skema diklat lainnya;

e. menyediakan data dan informasi mengenai pengembangan sumber
daya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang termasuk dalam
lingkup perjanjian kerja sama ini;

f. bersama dengan PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan perjanjian kerja sama ini; dan

S. bersama dengan PIHAK KESATU melakukan kegiatan sosialisasi
bersama di bidang kelautan dan perikanan.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur
lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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PASAL 7
MASA BERLAKU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (tima) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

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

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang tagi, baik karena
permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun
karena alasan lain, pengakhiran Perjan.jian Kerja Sama tidak akan
mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus
diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya
Perjanjian Kerja Sama.

(4) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK
sekurang-kurangnya 'l (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa force majeure tidak berakibat pada batalnya
Perjanjian Kerja Sama ini.

(21 Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat ('l ) meliputi keadaan:
a. bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit,

perang, peledakan, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter
yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini;

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak
Iangsung mempengahrui pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kalender setelah terjadinya force majeure.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja
Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA
PIHAK.
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(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak membawa hasil yang diharapkan PARA PIHAK sepakat bahwa
penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-
undangan-

PASAL 10
ADENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan pARA
PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama
ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11

KORESPONDESI DAN KOMUNIKASI

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi
berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. pARA pIHAK menunjuk
pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU
sekretaris Badan Riset dan sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Telepon
Faksimili
Surat Elektronik

:021 3513300
:021 3513287
: ksbrsdm@kkp.go.id cc ksbrsdm@gmail.com

PIHAK KEDUA
sekretaris Badan Pengembangan sumber Daya Manusia perhubungan
Kementerian Perhubungan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta pusat 10110Telepon : (02't) 3456585
Faksimile : (021) 3865064
Surel : umum-bpsdmp@dephub.go.id
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Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan

tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam

rangkap 2 (dua) asli, bermaterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan

hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Keria Sama yang baik untuk

dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.


