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PEIIINGKATAIT KAPASITAS SUMBERDAYA MAICUSIA KELAUTAN DAIT
PERIKAITAIT

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh bulan September, tahun dua ribu
sembiian belas (10-9-2019), bertempat di Poiiteknik Kelautan dan Perikanan
Maluku yang bertanda tangan di bawah ini:

Ambon. Maluku.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan
Perikanal Maluku, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkedudukan di
Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESATU;

1 Nama
Jabatan

Alamat

2 Nama

Jabatan

Alamat

: Achmad Jals Ely ST. MSt
: Wakil Koordinator Politeknik Kelautan dan

Perikanan Maluku
: Desa Waiheru, Kecamatan Teiuk Ambon, Kota

: Prof. Dr. rer nat Ir, Abraharn Seurnel Rhow,
M.Phfl

: Dekan Fakultas Perikanan dan ilmu Keliautan,
Universitas Pattimura Ambon

: Kampus Universitas Pattimura - Ambon



c.

d.

Penerapan ilmu pengeta-huan dan teknologi bidang kelautan dan
perikanan
Pertukaran data dan informasi, serta pertukaran tenaga ahli, tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan.
Pemanfaatan sarala dan prasar€ma
Penyusunan dan penyempumaan kurikulum untuk program studi pada
Politelorik Kelautan dan Perikanan Maluku

a

e.
f.

(1)

(2t

p.he"".".r' pmJL KerJa sama

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :
- Untuk pelalsanaan Perjanjian Kerja Sama ini pARA pIHIIK setuju dan

sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pIHAK untuk
melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini .

- *ti.p kegiataa yang dilakmnakan sebagaimala dimaksud dalam pasal 2
akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian ferja Sama
tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh pARA PIHAK dengan
mengacu_ pada Pe{anjian Keq'a Sama ini serta disesuaikan dengan
sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAII.

Untuk melaksanakan evaldasi peg'anjian Kerja Sama ini, PARA PIHAX
akan aenunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan
fungsi masing-masing.

o

Pasal 4
Pemblayaan

Petbiayaan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada
PARA PIEAII dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat
berdasarkan peraturan perundang - undangatyang berlaku.

Pasal 5
Jengka Wattu

1) Pe{anjian Keq'a Sama iai berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kebutuhan dan atas kesepakatan PARA pIHAI(;

2) Perjarjian Kerja Sama ini dapat diakhfui sebelum masa berlalunya
berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat
persetujuan tertulis dari pihak lainnya;

3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri atau batal dengaa sendirinya
apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebiiakan pemerintah
yang tidak memungkinkan berlangsungnya peg'anjian Kerja Sama ini.
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Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan
perikanan
Pertukaran data dan informasi, serta pertukaran tenaga ahli, tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan.
Pemanfaatansaranadanprasarana

Pasal 3
PelaksanaanPerjanjianKerjaSama

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :

- Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK setuju dan
sepakat untuk menunjul5 wakil dari masing-masing PIHAK untuk
melaksanakan butir-butir PerjanjianKerjaSamaini.

- Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
a1<an dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerj a Sama
tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan
mengacu pada Perjanjian Kerja Samaini serta disesuaikan dengan
sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK
akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan
fungsi masing-masing.

Pasal 4
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian Keda Sama ini dibebankan
kepada PARA PIHAI( dan bantuan dari pihak yhng sah, serta tidak
mengikat berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal5
Jangka Waktu

1) Pe{anjianKerjaSamaini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK;

2) Pe{arjianKerjaSamaini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya
berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus
mendapat persehrjuan tertulis dari pihak lainnya;

3) Pery'anjianKerjaSamaini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya
apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah
yang tidak memungkinkan berlangsungnya PerjanjianKerja Sama ini.
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Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman
ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;

Pasal 7
Lain - Lain

Ketentuanatauhal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam
Perj anjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian dengan Perjanjian
Kerja Sama oleh PARA PIHAK dd.n diatur kemudian

PasalS
Penutup

Perjanj ian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,
bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama
dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK.

Perj anjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

{/
Achmad Jais Ely ST. MSi Abraham Seumel

M.Phit


