
PER.'AruIAIT KER^'A SA.UA

AIfTARA

POLITEBIVU( KELAUTAIT DAIT PERIKAITAIT IIATI'XU
XEMEITTERIAIT KILAUTAIT DAIT PERIKAITAIT REPI'BLIIT ESDOITESIA

DA1Y

PUSAT XEMARI'IIMAIT DAIT IIFTAUTAIT
T'NIVERSITAS PATTIIIURA, AIIBOI{

o

[sr'aqd Jais Ely ST. UAi
Wakil Koordinator Politeknik Kelautan dan
Perikanan Maluku
Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, Kota
Ambon. Maluku.

: Ilr. rer, I{at. Gino Valentino Llmmoq U.Sc
: Kepala Pusat Kemaritiman dan Kelautan,

Universitas Pattimura
: Kampus Universitas Pattimura - Ambon

NOMOR : l2l IenSpM.POLTEKXP-MLK tHM.sLOilXl2019 2019
NoMoR, li/.\1x/.t1..l..i/*f.zotb

TTTTAITG

PEEIX(XATAT BAPASITAS ;UMENOEYE MAIVUSIA ETI,AUTAIS DAIT
PE,RIITAf,AT

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan September, tahun dua ribu
sembilan belas (17-9-2019), bertempat di Politeknik Kelautan dan Perikanan
Maluku yang bertalda tangan di bawah ini:

1 Narna
Jabatan

Alamat

2 Nama
Jabatan

Alamat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan
Perikanan Maluku, Kementerian Kelautan dan Perikalal berkedudukan di
Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, untuk selanjutnya
disebut PIHAI( KTSATU;



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Kemaritiman dan
Kelautan, Universitas Pattimura, yang selanjutny-a disebut sebagai PIIIAtr
KEDUA;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "Para
Pihak" Para Pihak dalam kedudulannya masing - masing tersebut di atas terlebih
dahulu menerangkan sebagai berikut :

a. bahwa PIIIAI( IIF,SA'IU adala.L unit keda di lingkungan Kementerian
Kelautar dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

b. bahwa PIIIAK IIEDUA adalah adalah unit Perguruan Tinggi di bawah
Universitas Pattimura yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan
dart bergerak dalam bidang pendidikan, riset dan penelitian, dan pengabdian
kepada masl.arakat.

c- ba-hwa telalr ditandatangani Nota Kesepahaman arrtara Kementerian
Kelautan dan Peikanan Republik Indonesia Nomor 06/ MEN-
KP/ KB/ Xn/ 20 76 d.dn Kementeian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik hdanesio. Nomor 18/M/NK/2O16 tetltatlg Pengembangan dan
PeTquaton Ri-set d.an Pengembangan Sumberdaga Manu.sia Kelanfian dan
Peikanan

Oleh karena itu PARA PIEAIr sepalat untuk melal<ukan Kerja Sama dengan
ketentua! dan s,'arat-syarat sebagaimana tertuang dalam pa.sal-pasal di
bawah i:ri:

Pasal 1
MaLsud daa Tujuan

1) Malsud Pe{anjian Kerja Satna ini adalah untuk mensinergikan potensi
masingmasinC pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam
kegiatal pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengaMial
rnasyara-kat.

2) Tujuan Pe{anjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan pelaksanaan
program-program nasional dan internasional khususnya di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dala-m
bentuk kuliah tamu, seminar, kajian-kajian penelitian dan
peleksanaan pengabdian kepada masyarakat.

P.eeg|2
Ruang Ltngkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
a. Peningkatan Kapasitas SDM kelautan dan perikalan
b. Penguatan riset dan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
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Penerapan ilrnu pengetahuan dan
perikanan

d. Pertukaran data dan infonnasi, serta
pendidik dan tenaga kependidikan.

e. Pemanfaatan sarana dal prasarana

teknologi bidang kelautan darr

pertukaran tenaga ahli, tenaga

L

Fela&saaaaa rmrL Ke{a sama

{1) ee$l<1aya1 ferjanjian Ke{a Sama ini meliputi kegiatan :- Untuk pelaksanaan peq'qnjian Kerja Sama ini pinA pIHAK setuju dansepakat untuk menunlirk wakil dari masing_masrng HHAX ";niuk
melaksanakan butir-butir perjanjian Kerja Sarna ini .- setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagiimana dimaksud dalam pasal 2akan dijabarkan dan dituangkan dajam suatu perjanjian fe4a Sama
tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh rene mnax a.ffi
mengacu pada pe lanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan denlan
sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.(21 Untuk melaksanaj<an.,evaruasi perjanjian Kerja Sama ini, PARA prHArt

akan menunjuk wal<il-wakilnya sesuai aeng; f.eUutut 
"rr, 

iugas d;;fungsi masing-masing.

, Pasal 4

!91!ialqan rane timbut akibat i",il,T#HOa sama ini dibebankan kepadaPARA PIIIAI( dan bantuan gari- piirat< y""S 
-;, 

*e.t" tiiJ?;in;berdasarkan peraturan perundang -- unarrgrn"Va"g berlaku.

Pasal s
Jangta Wattu

1) Pe4'anjian Kerja Sama ini berlalu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kebutuhan dan atas kesepakatan pARA pIIIAI(;

2) Perjanjiar Kerja sama ini dapa.t rriakhiri sebelum masa berlakunya
berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat
persetujuar tertulis dari pihak lainnya;

3) Pe{a:rjian Kerja sama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya
apabila ada ketentua' perundang-unda,gan atau keb{iakan pemerintah
yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerja Sama ini.

p".yd. jfp:*etsihan

fnabila teq'adi perselisihan berkenaan dengan peraksanaan Kesepahamanini, akan diselesaika, sec€ra musyawarah dan ,rlfak t oLh *ARA';IHAK;-

?



a

Pasal 7
Laln - Leta

Setgnt]lan-3eu -hal-hal 
yang bersifat melengkapi darr belum diatur dalamPerjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kei.rd.ru. a".,gu, p"cd:i."=[{"

Sama oleh PARA PIIIAI( dan diatur kemudian

Pasel a
Penutup

felanjlan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,b-ulen dan ta_hun sebagaimana_disebutkan p"d;;A p"r:rr:lr. XJ.:" S?J
!1fam rans{ag 2 (dua) asli, bermeterii ;"ilp, a.r, 

--a"i"g--""irs
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah aitanaatanga; iAiXPIIIAI(

Peq'aajian Keda Sama ini dibuat 9"Fn, semangat Kerja Sama yang baikuntuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh pffie ruftL

PIEAX KESATI"
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