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Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Desember tahun dua ribu
dua puluh (17 -12-2O2Ol, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di
bawah ini:

II.  SJARIEF WID」 AJA

Deputi bidang Sains dan Aplikasi
Teknologi Nuklir-Badal Tenaga Nuklir
Nasional (Deputi bidang SATN-BATAN)
yang berkedudukan di Jalan Kuningan
Barat, Mampang Prapatan, Jal<arta
12710, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama Deputi
bidang SATN-BATAN, selanjutnya
disebut PIHAI( XESATU.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
yang berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta
Pusat 10110, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya unfuk dan atas nama
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan, selanjutnya
disebut PIHAI( KEDUA.

I  EFRIZON UMAR

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.



PARA PIIIAI( terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa PIIIAK KESATU adalah unit eselon I di lingkungan Badan

Tenaga Nukir Nasional, yalg membawahi bidang penelitian dasar,
pengembangan, dan terapan iptek nuklir untuk menciptakan teknologi
yarrg mampu diterapkan dalam memecahkan permasalahan di bidang
teknis tertentu melalui rekayasa guna mendorong kesejahteraan
masyarakat;

b. bahwa PIHAK IIEDUA 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;

c. bahwa untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki PARA PIHAIi,
dipandang perlu untuk mengadakan keda sama.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepalat untuk melakukan Kesepakatan
Bersama tentang Riset dan Pemalfaatan Teknologi Nuklir dan Teknologi
Aplikatif di Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut
"Kesepakatan Bersama', dengan ketentuan dan syarat sebagaimana
tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
UAX,SUD DA.!TTI'JUAN

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA
PIHAK melakukan kerja sama tentang pengguna€rn teknologi nuklir dan
teknologi aplikatif di bidaag kelautan dan perikanan.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan
kemampuan telo:ologi dan kapasitas sumber daya manusia melalui
pemanfaatan teknologi nuklt dan teknologi aplikatif dalam rangka
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan guna mendukung
pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2
RUANG LIITGKT'P

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. riset bersama dan pemanfaatan teknologi nuklir dan teknologi aplikatif

di bidang kelautan dan perikanan;
b. peningkatar sumberdaya manusia;
c. pertukaral data dan informasi;
d. penyusunan publikasi ilmiah; darr
e. pemanfaatan sarana dan prasarana,
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PASAI 3
PEUII(SAI{AAN

Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIIIAI(
akan menunjuk wa-kil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas
setiap kegiatan yang disepalati oleh PARA PIHAI( yang dijabarkan dan
dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan
mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4
TANGGI'IIG JAWAB

PARA PIIIAX bertanggunglawab melaksanakan segala hal yang berkaitan
dengan tujuan kesepakatan bersama ini sesuai dengan ruang lingkup
kesepakatan bersama ini dan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undalgan yang berlaku.

PASAL 5
MASA BERLIIXU

(1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan bersama ini dan
dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAI(

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

(3) Dafam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri
Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara
tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

(4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik
karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (21 ataupun karena aLasan lain, pengakhiran kesepakatan
bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing
pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat
pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

PASAL 6
PEUBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kepakatan Bersama ini akan
diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan PARA PIIIAK,
berdasarkan anggzrran dan kemampuan masing-masing dan sumber lain
yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan.



PASAL 7
KORESPONDコ NSIDAN KOmKASI

Settp pemberitahuan,persetuiuan,iZin,pe.ttintaan,atau komunikasi
laimya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersallna 面  harus
disalnpaikan secara tertuLs dan disampaikan inelalui alalnat atau kontak
sebagal be五 kut:

PIHAIC― ATU
O BADJ TENACA― ER NASIONAL

Kepala Biro Hukum,Hubungan Masyarakat,dan Ketta Salna(BHHK)
」alan Kunmgan Barat,Mampang Prapatan,Jakarta 12710
Telp:(021)-5251109
Fax:(021)-5251110
e―md:humasobatan・ go.通

PIHAK KEDUA
● BADAN RISET E】uI SWBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

PERI― AN‐KKP
Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manush(BRSDM)
」alan Medan Merdeka T七nur No.16 Jakarta Pusat 10110
Telp:(021)3513300
Fax:(021)3513287
e‐mail:ksbrsdmm.gO・ id cc ksbrsdコЭttnail.COm

PASAL 8
PE― LD― PERSELISIHAN

Apabua teriadi perselsihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan
Bersama lni akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh
PARA PI― .

PASAL 9
PERUB―

(1)Kesepakatan Bersama n dapat diubah berdasarkan persetuJuan
P― PI― ・

(2)Perubahan dan/atau hal‐ hal yang belum diatur dalam Kesepakatan
Bersalllla ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau nmandemen
yang disepttd olch PARA P― dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.



Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,
bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan
Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing_
masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan trutum yang
sama.

PIHAK KEDUA


