
 

 

 

 

KEPUTUSAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR: KEP. 14/MEN/2004 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN 

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi Departemen Kelautan dan 
Perikanan, dipandang perlu adanya suatu pengikatan 
kerja sama dalam bentuk Perjanjian antara 
Departemen Kelautan dan Perikanan dengan pihak 
lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; 

b.  bahwa penyusunan perjanjian perlu dilakukan secara 
terpadu dan tertib, baik menyangkut proses, bentuk, 
maupun materinya sehingga akan tercapai daya guna 
dan hasil guna yang optimal; 

c.  bahwa untuk itu, diperlukan Pedoman Penyusunan 
Perjanjian di Lingkungan Departemen Kelautan dan 
Perikanan, yang ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri; 

 

Mengingat  : 1.  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk 
Wetboek); 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012); 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M 
Tahun 2001;  
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4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Departemen, sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 
Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 
I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002; 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di 
Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;  

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kelautan dan Perikanan; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :  KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DI 
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN  UMUM 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: 

a. Perjanjian adalah kesepakatan atau pengikatan diri antara Departemen 
Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak 
melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang kelautan dan perikanan, 
dengan bentuk dan nama tertentu, yang dituangkan secara tertulis serta 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak;  

b. Perjanjian Nasional adalah perjanjian antara Departemen Kelautan 
dan Perikanan dengan pihak lain yang berdomisili di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
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c. Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diatur dalam hukum 
internasional dan bersifat hukum publik, yang dibuat oleh Pemerintah 
Republik Indonesia dengan negara, organisasi internasional, atau 
subyek hukum internasional lainnya; 

d. Kesepakatan Bersama adalah bentuk perjanjian yang memuat hal-hal 
yang bersifat pokok atau prinsip;  

e. Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk perjanjian yang memuat hal-hal 
yang bersifat spesifik atau teknis dan implementatif; 

f. Perjanjian Kerja (Kontrak) adalah bentuk perjanjian yang memuat hal-
hal khusus berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
Departemen Kelautan dan Perikanan; 

g. Pendokumentasian adalah proses/cara mendokumentasikan dan 
mengamankan naskah Perjanjian yang telah ditandatangani oleh para 
pihak; 

h. Departemen adalah Departemen Kelautan dan Perikanan; 

i. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan; 

j. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan 
dan Perikanan; 

k. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen 
Kelautan dan Perikanan; 

l. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Kelautan 
dan Perikanan; 

m. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Departemen 
Kelautan dan Perikanan; 

n. Unit Hukum Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi di lingkup 
Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang hukum; 

o. Unit Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal adalah unit 
organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab 
di bidang kerja sama luar negeri; 

p. Unit Umum Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi di lingkungan 
Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan 
tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan Departemen Kelautan dan 
Perikanan; 

q. Unit Informasi Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi di 
lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang 
penyediaan informasi;  

r. Unit Teknis adalah unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal atau Badan 
yang mempunyai tugas dan fungsi teknis (non administratif); 

s. Pusat adalah Pusat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 
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t. Unit Pelaksana Teknis adalah unit organisasi di lingkungan 
Departemen Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas teknis 
penunjang dan/atau tugas teknis operasional yang berhubungan 
langsung dengan masyarakat;  

u. Prakarsa Pembuatan Perjanjian adalah gagasan dan/atau usul inisiatif 
pembuatan perjanjian dalam bentuk tertulis, baik yang berupa pokok-
pokok materi maupun yang telah dirumuskan dalam bentuk konsep 
perjanjian; 

v. Mekanisme Penyusunan Perjanjian adalah urutan kegiatan yang 
dilakukan mulai dari prakarsa penyusunan sampai dengan 
penyebarluasan perjanjian; 

w. Teknik Penyusunan Perjanjian adalah cara penuangan materi atau hal 
yang diperjanjikan atau disepakati ke dalam bentuk perjanjian;   

x. Para Pihak adalah pihak Departemen Kelautan dan Perikanan dan 
pihak lain di luar Departemen Kelautan dan Perikanan yang bersepakat 
dan akan atau telah menandatangani perjanjian; 

y. Pihak Lain adalah pihak yang menandatangani perjanjian dengan 
Departemen Kelautan dan perikanan. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi: 

a. Mekanisme penyusunan perjanjian; 

b.   Teknik penyusunan perjanjian. 

 

Pasal 3 

Tujuan Keputusan ini ialah: 

a. mewujudkan produk perjanjian di lingkungan Departemen yang sesuai 
dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang 
berlaku; 

b. menyeragamkan pola dan bentuk, serta menyerasikan materi muatan 
perjanjian; 

c. meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam penyusunan perjanjian di 
lingkungan Departemen; 

d. mempermudah dan mempercepat proses penyusunan naskah 
perjanjian. 
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BAB III 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  

 

Pasal 4 

Menteri berwenang: 

a. mengajukan prakarsa penyusunan perjanjian; 

b. menandatangani perjanjian. 

 

Pasal 5 

(1) Menteri dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian 
kepada Sekretaris Jenderal atau pejabat eselon I lain di lingkungan 
Departemen. 

(2)  Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan/resiprositas, 
ruang lingkup, dan prinsip-prinsip lain yang berlaku dalam pembuatan 
perjanjian. 

 

Pasal  6 

Sekretaris Jenderal berwenang: 

a. mengajukan prakarsa penyusunan perjanjian; 

b. menelaah prakarsa penyusunan perjanjian yang berasal dari Menteri 
dan pejabat eselon I lainnya, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi 
Sekretariat Jenderal; 

c. menyampaikan rencana penyusunan perjanjian kepada calon Pihak 
Lain dan pejabat eselon I terkait. 

d. menandatangani perjanjian yang bersifat lintas unit kerja eselon I atas 
persetujuan Menteri; 

e.  menandatangani perjanjian yang merupakan tindak lanjut atau 
pelaksanaan dari perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri atau 
Sekretaris Jenderal, sesuai bidang tugas dan fungsi Sekretariat 
Jenderal. 

 

Pasal  7 

Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan berwenang: 

a. mengajukan prakarsa penyusunan perjanjian; 
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b. menelaah prakarsa penyusunan perjanjian yang berasal dari Menteri 
dan pejabat eselon I lainnya, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi 
Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan; 

c. menyampaikan rencana penyusunan perjanjian kepada calon Pihak 
Lain dan pejabat eselon I terkait; 

d. menandatangani perjanjian yang merupakan tindak lanjut atau 
pelaksanaan dari perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri atau 
Sekretaris Jenderal, atau Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala 
Badan sesuai bidang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal/Inspektorat 
Jenderal/Badan; 

e.  menandatangani perjanjian lain atas persetujuan Menteri. 

 

 

Pasal 8 

Kepala Pusat  berwenang: 

a. mengajukan prakarsa penyusunan perjanjian sesuai bidang tugas dan 
fungsi Pusat; 

b. menelaah prakarsa penyusunan perjanjian yang berasal dari 
Menteri/pejabat eselon I, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pusat; 

c. menyampaikan rencana penyusunan perjanjian kepada calon Pihak 
Lain dan pejabat eselon I terkait. 

d. menandatangani perjanjian yang merupakan tindak lanjut atau 
pelaksanaan dari perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri/Sekretaris 
Jenderal atau Direktur Jenderal/Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan 
fungsi Pusat; 

e.  menandatangani perjanjian lain atas persetujuan pejabat Eselon I yang 
membawahinya. 

 

Pasal 9 

Kepala Unit Pelaksana Teknis berwenang: 

a. mengajukan prakarsa penyusunan perjanjian sesuai bidang tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis; 

b. menelaah prakarsa penyusunan perjanjian yang berasal dari Menteri 
dan pejabat eselon I atau Kepala Pusat, yang berkaitan dengan tugas 
dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; 

c. menyampaikan rencana penyusunan perjanjian kepada calon Pihak 
Lain dan pejabat eselon I terkait; 
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d. menandatangani perjanjian yang merupakan tindak lanjut atau 
pelaksanaan dari perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri/Sekretaris 
Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan, Kepala Pusat, sesuai bidang 
tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; 

e. menandatangani perjanjian lain atas persetujuan Sekretaris 
Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan atau Kepala Pusat yang 
membawahinya. 

 

Pasal 10 
 

Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Kepala 
Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab atas substansi 
dan pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani. 

 

 

Pasal 11 

(1) Unit Hukum Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mengkoordinasikan 
dan menyerasikan, menyusun, mendokumentasikan, melaksanakan 
pembinaan, dan sosialisasi perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri 
atau Sekretaris Jenderal. 

(2) Unit Hukum Sekretariat Jenderal bersama Unit Kerjasama Luar Negeri 
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memfasilitasi serta 
mengkoordinasikan penyiapan perumusan dan penyusunan rancangan 
Perjanjian Internasional yang akan ditandatangani oleh 
Presiden/Menteri Luar Negeri/Menteri/Sekretaris Jenderal/Direktur 
Jenderal/Kepala Badan/ Kepala Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis. 

(3) Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat 
Jenderal/Sekretariat Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
prakarsa, perumusan, dan penyusunan rancangan perjanjian yang akan 
ditandatangani oleh Menteri/Sekretaris Jenderal/Direktur 
Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Pusat/Kepala Unit 
Pelaksana Teknis, serta penyiapan proses penandatanganan, 
dokumentasi, dan penyebarluasan perjanjian dan informasi yang 
berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani Direktur 
Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Pusat/Kepala Unit 
Pelaksana Teknis, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

(4) Unit Umum Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan 
penyiapan administrasi dan keprotokolan dalam rangka 
penandatanganan perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri atau 
Sekretaris Jenderal. 



 8 

(5) Unit Informasi Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Direktorat 
Jenderal/Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan mempunyai tugas 
melakukan penyebarluasan informasi berkaitan dengan 
penandatanganan perjanjian, sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

BAB IV 

ALUR PROSES PENYUSUNAN PERJANJIAN 

 

Bagian Pertama 

Jenis Perjanjian 

 

Pasal 12 

Perjanjian terdiri dari: 

a. Perjanjian Nasional; 

b. Perjanjian Internasional. 

 

Bagian Kedua 

Perjanjian Nasional 

 

Pasal 13 

Tahap penyusunan Perjanjian Nasional terdiri dari: 

a. Penjajakan; 

b. Perundingan; 

c. Penyiapan Naskah Perjanjian; 

d. Penandatanganan. 

Pasal 14 

(1) Suatu prakarsa penyusunan Perjanjian Nasional, terlebih dahulu dijajaki 
dan dianalisis kemungkinan penyusunannya oleh Sekretaris Jenderal, 
Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Pusat, 
atau Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai ruang lingkup perjanjian. 

(2) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala 
Badan, Kepala Pusat, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terkait, 
menyampaikan prakarsa dimaksud kepada calon Pihak Lain. 
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Pasal 15 

Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, 
Kepala Pusat, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terkait, melakukan 
perundingan mengenai materi yang akan diperjanjikan dengan calon Pihak 
Lain. 

 

Pasal 16 

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala 
Badan, Kepala Pusat, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terkait, 
menyiapkan rancangan Perjanjian Nasional berdasarkan hasil 
perundingan dengan calon Pihak Lain. 

(2) Rancangan Perjanjian Nasional yang sudah final dan akan 
ditandatangani oleh Menteri, terlebih dahulu diparaf oleh Sekretaris 
Jenderal dan/atau Direktur Jenderal dan/atau Inspektur Jenderal 
dan/atau Kepala Badan sesuai dengan lingkup perjanjian, serta oleh 
wakil dari calon Pihak Lain, dan disampaikan kepada Menteri, untuk 
mendapatkan persetujuan. 

(3) Rancangan Perjanjian Nasional yang sudah final dan akan 
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur 
Jenderal/Kepala Badan/Kepala Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis, 
terlebih dahulu diparaf oleh pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal 
dan/atau Sekretaris Direktorat Jenderal dan/atau Sekretaris Inspektorat 
Jenderal/Sekretaris Badan dan/atau Unit Tata Usaha Pusat dan/atau 
Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan lingkup perjanjian, serta oleh 
wakil dari calon Pihak Lain, dan disampaikan kepada Sekretaris 
Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan/Kepala 
Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis, untuk mendapatkan persetujuan. 

 

Pasal 17 

(1) Pimpinan Unit Umum Sekretariat Jenderal dan Pimpinan Unit Informasi 
Sekretariat Jenderal bersama-sama Sekretaris Direktorat Jenderal atau 
Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Badan atau Kepala 
Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terkait menyiapkan 
pelaksanaan penandatanganan. 

(2)  Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan dokumentasi atas 
perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak. 

 

 



 10 

(3)  Unit Informasi Sekretariat Jenderal menyebarluaskan perjanjian sesuai 
dengan kebutuhan setelah mendapatkan persetujuan Para Pihak. 

 

Pasal 18 

(1) Alur proses penyusunan Perjanjian Nasional yang ditandatangani oleh 
Menteri, dilakukan sesuai Lampiran I, Lembar 1, Keputusan ini. 

(2) Alur proses penyusunan Perjanjian Nasional yang ditandatangani oleh 
Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, 
dilakukan sesuai Lampiran I, Lembar 2, Keputusan ini. 

(3) Alur proses penyusunan Perjanjian Nasional yang ditandatangani oleh 
Kepala Pusat/ Kepala Unit Pelaksana Teknis, dilakukan sesuai 
Lampiran I, Lembar 3, Keputusan ini. 

 

 

Bagian Ketiga 

Perjanjian Internasional 

 

Pasal 19 

(1)  Tahap penyusunan Perjanjian Internasional terdiri dari: 

a. Penjajakan; 

b. Perundingan; 

c. Perumusan Naskah; 

d. Penerimaan Naskah Perjanjian;  

e. Penandatanganan. 

(2)  Tahap penyusunan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), dapat dilanjutkan dengan pengesahan apabila 
dipersyaratkan oleh Perjanjian Internasional yang bersangkutan.  

 

Pasal 20 

(1) Suatu prakarsa penyusunan Perjanjian Internasional, terlebih dahulu 
dijajaki dan dianalisis kemungkinan penyusunannya oleh Sekretaris 
Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Kepala 
Pusat, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai ruang lingkup yang 
akan diperjanjikan, serta dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan 
Departemen Luar Negeri dan/atau instansi lain yang terkait. 
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(2) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala 
Badan, menyampaikan prakarsa dimaksud kepada calon Pihak Lain 
setelah mendapatkan persetujuan Menteri. 

(3) Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan 
prakarsa dimaksud kepada calon Pihak Lain setelah mendapatkan 
persetujuan pejabat eselon I yang membawahinya.  

 

 

Pasal 21 

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala 
Badan, melakukan perundingan mengenai materi yang akan 
diperjanjikan dengan calon Pihak Lain bersama dengan pejabat dari 
Departemen Luar Negeri dan/atau instansi lain yang terkait. 

(2) Kepala Pusat dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis beserta pejabat 
dari Sekretariat dan/atau Unit Teknis terkait di lingkup Direktorat 
Jenderal/Badan, melakukan perundingan mengenai materi yang akan 
diperjanjikan dengan calon Pihak Lain bersama dengan pejabat dari 
Departemen Luar Negeri dan/atau instansi lain yang terkait.  

 

 

Pasal 22 

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala 
Badan, Kepala Pusat, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis didampingi 
pejabat dari Unit Hukum Sekretariat Jenderal, Unit Kerjasama Luar 
Negeri Sekretariat Jenderal, Sekretariat dan/atau Unit Teknis terkait di 
Lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan bersama 
dengan pejabat dari Departemen Luar Negeri dan/atau instansi lain 
yang terkait, merumuskan rancangan Perjanjian Internasional 
berdasarkan hasil perundingan dengan calon Pihak Lain. 

(2) Rancangan Perjanjian Internasional yang sudah final dan akan 
ditandatangani oleh Presiden atau Menteri Luar Negeri, terlebih dahulu 
diparaf oleh Menteri atau Ketua delegasi dari Departemen. 

(3) Rancangan Perjanjian Internasional yang sudah final dan akan 
ditandatangani oleh Menteri, terlebih dahulu diparaf oleh Sekretaris 
Jenderal dan/atau Direktur Jenderal dan/atau Inspektur Jenderal 
dan/atau Kepala Badan sesuai dengan lingkup perjanjian, atau Ketua 
delegasi dari Departemen, dan disampaikan kepada Menteri, untuk 
mendapatkan persetujuan. 
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(4) Rancangan Perjanjian Internasional yang sudah final dan akan 
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur 
Jenderal/Kepala Badan/Kepala Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis, 
terlebih dahulu diparaf oleh pimpinan Unit Hukum dan Unit Kerja Sama 
Luar Negeri Sekretariat Jenderal dan/atau Sekretaris Direktorat Jenderal 
dan/atau Sekretaris Inspektorat Jenderal dan/atau Sekretaris  Badan 
dan/atau Kepala Pusat dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai 
dengan lingkup perjanjian, atau Ketua delegasi dari Departemen, dan 
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur 
Jenderal/Kepala Badan/Kepala Pusat/ Kepala Unit Pelaksana Teknis, 
untuk mendapatkan persetujuan. 

 

Pasal 23 

(1) Pimpinan Unit Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal, pimpinan 
Unit Umum Sekretariat Jenderal, dan pimpinan Unit Informasi 
Sekretariat Jenderal bersama-sama Sekretaris Direktorat Jenderal atau 
Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Badan atau Kepala 
Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terkait, menyiapkan 
pelaksanaan penandatanganan.  

(2) Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan Unit Kerja Sama Luar Negeri 
Sekretariat Jenderal melakukan dokumentasi atas perjanjian yang telah 
ditandatangani oleh Para Pihak dan menyampaikannya kepada 
Departemen Luar Negeri dan/atau Sekretariat Negara, serta instansi lain 
yang terkait.  

(3) Unit Informasi Sekretariat Jenderal menyebarluaskan Perjanjian 
Internasional sesuai dengan kebutuhan, setelah mendapatkan 
persetujuan Para Pihak. 

 

Pasal 24 

Terhadap Perjanjian Internasional yang akan ditandatangani oleh Menteri 
dan diperlukan Surat Kuasa (Full Powers) dari Menteri Luar Negeri, Unit 
Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal menyiapkan pengurusan Surat 
Kuasa dimaksud. 
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Pasal 25 

(1) Terhadap Perjanjian Internasional yang mempersyaratkan adanya 
pengesahan, Unit Hukum dan Unit Kerjasama Luar Negeri Sekretariat 
Jenderal bersama dengan Sekretariat dan/atau Unit Teknis Direktorat 
Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan menyiapkan salinan naskah 
perjanjian, terjemahan, dan rancangan Undang-undang atau Keputusan 
Presiden tentang pengesahan Perjanjian Internasional dimaksud serta 
dokumen-dokumen lain yang diperlukan.  

(2) Penyiapan materi dan/atau rancangan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dikoordinasikan dengan Departemen Luar Negeri dan instansi 
lain yang terkait. 

(3) Salinan naskah Perjanjian Internasional, terjemahan, dan rancangan 
Undang-undang atau Keputusan Presiden tentang pengesahan 
Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
disampaikan oleh Menteri kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri. 

 

Pasal 26 

(1) Alur proses penyusunan Perjanjian Internasional yang ditandatangani 
oleh Presiden/Menteri Luar Negeri, dilakukan sesuai Lampiran II, lembar 
1,  Keputusan ini. 

(2) Alur proses penyusunan Perjanjian Internasional yang ditandatangani 
oleh Menteri, dilakukan sesuai Lampiran II, lembar 2,  Keputusan ini. 

(3)  Alur proses penyusunan Perjanjian Internasional yang ditandatangani 
oleh Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala 
Badan/Kepala Pusat/ Kepala Unit Pelaksana Teknis, dilakukan sesuai 
Lampiran II, lembar 3,  Keputusan ini. 

 

BAB  V 

BENTUK DAN MATERI MUATAN PERJANJIAN 

 

Bagian Pertama 

Bentuk Perjanjian 

 

Pasal  27 

(1) Bentuk Perjanjian Nasional meliputi: 

a. Kesepakatan Bersama; 
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b. Perjanjian Kerja Sama; 

c. Perjanjian Kerja (Kontrak). 

(2) Contoh Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. 

(3)  Bentuk Perjanjian Internasional antara lain meliputi: 

a. Memorandum of Understanding (MoU) 

b. Treaty; 

c. Convention; 

d. Agreement; 

e. Charter; 

f. Protocol; 

g. Declaration; 

h. Final Act; 

i. Arrangement; 

j. Exchange of Notes; 

k. Agreed Minutes; 

l. Summary Records; 

m. Process Verbal; 

n. Modus Vivendi; 

o. Letter of Intent; 

p. Aide Memoire. 

(4) Pengertian dan/atau penjelasan masing-masing bentuk perjanjian 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IV.1 Keputusan ini. 

(5) Contoh MoU sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.2 Keputusan ini. 

 

 

Bagian Kedua 

Materi Muatan 

 

Pasal  28 

(1) Materi yang dimuat dalam Perjanjian Nasional adalah: 
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a. Kesepakatan Bersama memuat hal-hal yang bersifat pokok atau 
prinsip yang disepakati oleh Para Pihak untuk dilakukan atau tidak 
dilakukan di masa yang akan datang; 

b. Perjanjian Kerjasama memuat hal-hal yang bersifat spesifik atau 
teknis dan implementatif yang disepakati oleh Para Pihak untuk 
dilakukan atau tidak dilakukan di masa yang akan datang, dan dapat 
merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari Kesepakatan 
Bersama; 

c. Perjanjian Kerja atau kontrak memuat hal-hal khusus berkenaan 
dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Departemen yang 
disepakati oleh Para Pihak untuk dilakukan atau tidak dilakukan di 
masa yang akan datang, dan dapat merupakan pelaksanaan atau 
tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja 
Sama. 

(2) Materi yang dimuat dalam Perjanjian Internasional disesuaikan dengan 
bentuk perjanjian dan kebiasaan negara atau subyek hukum 
internasional yang akan menjadi pihak dalam perjanjian. 

 

Pasal  29 

Materi muatan perjanjian terdiri dari: 

a. Penamaan atau judul; 

b. Pembukaan; 

c. Batang Tubuh; 

d.   Penutup. 

Pasal  30 

(1) Penamaan berisi rumusan singkat tentang materi pokok perjanjian yang 
didahului dengan keterangan tentang bentuk, para pihak, nomor, tahun 
pembuatan, dan obyek perjanjian. 

(2)  Penamaan Perjanjian Internasional disesuaikan dengan bentuk 
perjanjian dan kebiasaan negara atau subyek hukum internasional yang 
akan menjadi pihak dalam perjanjian. 

 

Pasal 31 

Pembukaan perjanjian terdiri dari: 

a. Keterangan waktu dan tempat penandatanganan perjanjian; 

b. Identitas wakil Para Pihak yang akan menandatangani perjanjian; 

c.  Uraian singkat tentang segala sesuatu yang melatarbelakangi atau 
menjadi pertimbangan penyusunan perjanjian. 
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Pasal  32 

(1) Batang tubuh Kesepakatan Bersama dapat memuat materi yang 
dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut: 

a. Tujuan; 

b. Ruang Lingkup; 

c. Pelaksanaan; 

d. Tanggung Jawab; 

e. Masa Berlaku; 

f. Pembiayaan; 

g. Penyelesaian Perselisihan; 

h. Perubahan; 

i. Penutup. 

(2) Batang tubuh Perjanjian Kerjasama dapat memuat materi yang 
dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut: 

a. Tujuan; 

b. Ruang Lingkup; 

c. Pelaksanaan; 

d. Hak dan Kewajiban  

e. Pembiayaan; 

f. Organisasi; 

g. Hasil; 

h. Larangan/Pembatasan; 

i. Tanggung Jawab; 

j. Masa Berlaku/Pengakhiran; 

k. Penyelesaian Perselisihan; 

l. Pemberitahuan; 

m. Perubahan; 

n. Penutup. 

(3) Batang tubuh Perjanjian Kerja (kontrak) sekurang-kurangnya memuat 
materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut: 

a. Pokok pekerjaan (jenis dan jumlah barang/jasa); 

b. Ruang Lingkup; 
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c. Pelaksanaan; 

d. Tanggung Jawab; 

e. Hak dan Kewajiban; 

f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan; 

g. Sanksi; 

h. Penyelesaian perselisihan. 

 

Pasal  33 

Batang tubuh Perjanjian Internasional dapat memuat materi yang 
dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut: 

a. Ketentuan Umum (General Provision);  

b. Hukum yang digunakan (prevailing law); 

c. Tujuan (Objectives); 

d. Ruang Lingkup (Area/Scope of Cooperation); 

e. Pengaturan Pelaksanaan (Implementation); 

f. Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right/IPR); 

g. Penyelesaian Perselisihan (Settlement of Disputes); 

h. Amandemen (Amendment); 

i. Mulai Berlaku (Entry into Force, Commencement date); 

j. Masa Berlaku (Duration); 

k. Pengakhiran (Termination). 

 

Pasal  34 

Penutup suatu perjanjian sifatnya mengakhiri perjanjian, berisi keterangan 
waktu, jumlah naskah, kekuatan masing-masing naskah, bahasa yang 
digunakan, dan nama wakil para pihak yang berwenang menandatangani 
perjanjian tersebut. 

 

 

BAB VI 

PENOMORAN, PENYAMPAIAN, DAN PENYEBARLUASAN 

 

Pasal 35 

(1) Penomoran perjanjian dilakukan sebagai berikut:  
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a.  Kesepakatan Bersama: 

1) yang ditandatangani oleh Menteri:  

(Nomor urut)/MEN-KP/ KB/(Bulan)/(Tahun); 

2) yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal:  

(Nomor urut)/SJ/Dep.KP/KB/(Bulan)/(Tahun); 

3) yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal: 

(Nomor urut)/ITJEN/ Dep.KP/KB/(Bulan)/(Tahun 

4) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap: 
(Nomor urut)/DPT/ Dep.KP/KB/(Bulan)/(Tahun); 

5) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya: 
(Nomor urut)/DPB/ Dep.KP/KB/(Bulan)/(Tahun); 

6) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber 
Daya Kelautan dan Perikanan:  

(Nomor urut)/PSKP/Dep.KP/KB/(Bulan)/(Tahun); 

7) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peningkatan 
Kapasitas  Kelembagaan dan Pemasaran:  

(Nomor urut)/PK2P/ Dep.KP/KB/(Bulan)/(Tahun); 

8) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil:  

(Nomor urut)/ P3K/Dep.KP/KB/(Bulan)/(Tahun); 

9) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan 
Perikanan:  

(Nomor urut)/ BRKP/Dep.KP/KB/(Bulan)/(Tahun); 

 

b. Perjanjian Kerjasama: 

1) yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal:  

(Nomor urut)/ Dep.KP/PKS/(Bulan)/(Tahun); 

2) yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal:     

      (Nomor urut)/ITJEN/Dep.KP/PKS/(Bulan)/(Tahun); 

3) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap: 
(Nomor urut)/DPT/ Dep.KP/PKS/(Bulan)/(Tahun); 

4) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya: 
(Nomor urut)/DPB/Dep. KP/PKS/(Bulan)/(Tahun); 

5) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber 
Daya Kelautan dan Perikanan:  

(Nomor urut)/PSKP/ Dep.KP/PKS/(Bulan)/(Tahun); 
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6) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peningkatan 
Kapasitas  Kelembagaan dan Pemasaran: 

(Nomor urut)/PK2P/ Dep.KP/PKS/(Bulan)/(Tahun); 

7) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil:  

(Nomor urut)/ P3K/Dep.KP/PKS/(Bulan)/(Tahun); 

8) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan 
Perikanan:  

(Nomor urut)/BRKP/Dep.KP/PKS/(Bulan)/(Tahun); 

9) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat:  

(Nomor urut)/(singkatan nama pusat)/Dep.KP/PKS/(Bulan)/(Tahun); 

10) yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis: 

(Nomor urut)/(Singkatan UPT)/Dep.KP/PKS/(Bulan)/(Tahun). 

(2) Penomoran Perjanjian Internasional disesuaikan dengan kebiasaan yang 
berlaku dalam hubungan internasional. 

(3) Naskah asli Perjanjian Internasional diserahkan oleh Menteri kepada 
Menteri Luar Negeri untuk didokumentasikan. 

(4) Salinan naskah resmi Perjanjian Internasional didokumentasikan oleh 
Unit Hukum Sekretariat Jenderal. 

(5) Penomoran dan pendokumentasian perjanjian yang ditandatangani 
Menteri atau Sekretaris Jenderal, dan Direktur Jenderal/Inspektur 
Jenderal/Kepala Badan/Kepala Pusat atas nama Menteri, dilakukan oleh 
Unit Hukum Sekretariat Jenderal. 

(6) Penomoran dan pendokumentasian naskah perjanjian yang 
ditandatangani oleh Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/Kepala 
Badan/Kepala Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis, dilakukan oleh 
Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Unit Tata Usaha 
Pusat/Unit Pelaksana Teknis masing-masing.  

 

 

 

Pasal  36 

(1) Penyampaian kepada Pihak Lain atas naskah Perjanjian yang telah 
ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal dilaksanakan oleh 
Unit Hukum Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Unit Pemrakarsa. 
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(2) Penyampaian kepada Pihak Lain atas Perjanjian yang ditandatangani 
oleh Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Pusat, 
atau Kepala Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan oleh Sekretaris 
Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, 
Kepala Pusat, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis masing-masing. 

 

Pasal 37 

(1) Untuk Perjanjian yang materi muatannya hanya perlu diketahui oleh unit-
unit di lingkungan Departemen, penyebarluasannya dilaksanakan oleh 
Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 
Sekretariat Badan, Pusat, atau Unit Pelaksana Teknis masing-masing. 

(2) Untuk Perjanjian yang materi muatannya perlu diketahui masyarakat 
luas, penyebarluasannya dilaksanakan oleh Unit Informasi Sekretariat 
Jenderal berkoordinasi dengan Unit Pemrakarsa.  

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN 

 

Pasal 38 

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jangka waktu dari Kesepakatan 
Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a. 

 

Pasal 39 

Ketentuan teknis, tatacara, dan teknik penyusunan Perjanjian Kerja (Kontrak) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri tersendiri.  

 

 

BAB X  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 40  

Perjanjian yang telah ada pada saat Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan 
tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 
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BAB XI 

P E N U T U P 

 

Pasal 41 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

Pada tanggal 10 Maret 2004 

 

 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, 

 

ttd. 

 

ROKHMIN  DAHURI 

 

 

     Disalin sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 

 

                     ttd. 

 

         Narmoko Prasmadji 

 

 



 
DAFTAR LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
NOMOR: KEP. 14/MEN/2004 

TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN  

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 
 

Lampiran Perihal 

Lampiran I :  

 

Alur Proses Penyusunan Perjanjian Nasional 

Lembar 1 : Perjanjian yang Ditandatangani Menteri. 

Lembar 2 : Perjanjian yang Ditandatangani Sekretaris Jenderal/Direktur 
Jenderal/Kepala Badan. 

Lembar 3 : Perjanjian yang Ditandatangani Kepala Pusat/Kepala 
Unit Pelaksana Teknis. 

Lampiran II :  Alur Proses Penyusunan Perjanjian Internasional 

Lembar 1 : Perjanjian yang Ditandatangani Presiden/Menteri Luar 
Negeri. 

Lembar 2 : Perjanjian yang Ditandatangani Menteri Kelautan dan 
Perikanan. 

Lembar 3 : Perjanjian yang Ditandatangani Sekretaris Jenderal/Direktur 
Jenderal/Inspektorat Jenderal/Kepala Badan/Kepala 
Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis. 

Lampiran III : Contoh Bentuk-Bentuk Perjanjian 

III. 1  :   Contoh Kesepakatan Bersama 

III.2  : Contoh Kesepakatan Bersama yang ditandatangani lebih 
dari 2 (dua) pihak. 

III.3 : Contoh Perjanjian Kerjasama 

III.4 :  Contoh Perubahan Perjanjian Kerjasama 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lampiran Perihal 

Lampiran IV :

  
Penjelasan Bentuk/Istilah dan Contoh Perjanjian Internasional 

IV.1 : Penjelasan Bentuk/Istilah Perjanjian Internasional. 

IV.2 : Contoh Memorandum of Understanding. 

 
 
 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, 
 
 

ttd 
 
 
 

                   ROKHMIN  DAHURI 

 
 

     Disalin sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 

 

                    ttd. 

 

         Narmoko Prasmadji 

 



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan 
Nomor: KEP.14 /MEN/2004 
Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian  
di Lingkungan Departemen Kelautan dan 
Perikanan 

 

ALUR PROSES PENYUSUNAN PERJANJIAN NASIONAL 
 Lembar 1 

 
I. Perjanjian yang Ditandatangani Menteri 
  

 
NO. 

PEJABAT/UNIT KERJA 

TAHAP KEGIATAN 

 
MENTERI 

SEKJEN/ 
DIRJEN/ 

ITJEN/KA. 
BDN 

SET 
BDN/DJ 

UNIT 
TEKNIS 

UNIT 
HUKUM 
SETJEN 

UNIT 
UMUM 

SETJEN 

UNIT  
INFO 

SETJEN 

BIRO/ 
PUSAT/UPT 

TERKAIT 

PIHAK 
LAIN 

1. Prakarsa 
         

2. Penelaahan          

3. Penyampaian ke 
Pihak Lain 

         

4. Perundingan dan 
Penyiapan Ranc.  

         

5. Penyampaian ke 
Menteri 

         

6. Persiapan 
Penandatanganan 

         

7. Pelaksanaan 
Penandatanganan 

         

8. Pendokumentasian 
         

9. Penyebarluasan 
         

 
Keterangan: *) Penyebarluasan sesuai kebutuhan 

tdk 

ya 

*) 



  

 
Lembar 2 

 
Perjanjian yang Ditandatangani Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan 

  
 

NO. 
PEJABAT/UNIT KERJA 

TAHAP KEGIATAN 

 
MENTERI 

SEKJEN/ 
DIRJEN/ 

ITJEN/KA. 
BDN 

SET 
BDN/DJ 

UNIT 
TEKNIS 

UNIT 
HUKUM 
SETJEN 

UNIT 
UMUM 

SETJEN 

UNIT  
INFO 

SETJEN 

BIRO/ 
PUSAT/UPT 

TERKAIT 

PIHAK 
LAIN 

1. Prakarsa 
         

2. Penelaahan          

3. Penyampaian ke 
Pihak Lain 

         

4. Perundingan dan 
Penyiapan Ranc.  

         

5. Penyampaian ke 
SJ/DJ/KB 

         

6. Persiapan 
Penandatanganan 

         

7. Pelaksanaan 
Penandatanganan 

         

8. Pendokumentasian 
         

9. Penyebarluasan 
         

 
Keterangan: *) Penyebarluasan sesuai kebutuhan 
 
 
 
 
 
 

tdk 

ya 

*) 



  

 
 

Lembar 3 
 

Perjanjian yang Ditandatangani Kepala Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis 
  

NO. PEJABAT/UNIT KERJA 
 
TAHAP KEGIATAN 

 
MENTERI 

SEKJEN/ 
DIRJEN/ 
KA BADAN 

SET 
DJ/BDN 

KEPALA 
PUSAT/ 

UPT 

UNIT 
HUKUM 
SETJEN 

UNIT 
UMUM 

SETJEN 

UNIT  
INFO 

SETJEN 

PIHAK 
LAIN 

1. Prakarsa 
        

2. Penelaahan         

3. Penyampaian ke Pihak 
Lain 

        

4. Perundingan dan 
Penyiapan Ranc.  

        

5. Persiapan 
Penandatanganan 

        

6. Pelaksanaan 
Penandatanganan 

        

7. Pendokumentasian 
        

8. Penyebarluasan 
        

 
 
Keterangan: *) Penyebarluasan sesuai kebutuhan 

tdk 

ya 

*) 



LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor: KEP .14 /MEN/2004 

Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian  
di Lingkungan Departemen Kelautan dan 

Perikanan 

ALUR PROSES PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 

                                            Lembar 1 

Perjanjian yang Ditandatangani Presiden/Menteri Luar Negeri 
  
NO. PEJABAT/UNIT 

KERJA 
 
TAHAP KEGIATAN 

PRESIDE
N/ 

SEKNEG/ 
MENLU 

MENTERI 
KP 

SEKJEN/ 
DIRJEN/ 
ITJEN/ 

KA 
BADAN 

 

UNIT 
KLN 

SETJEN 

UNIT 
HUKUM 
SETJEN 

UNIT 
UMUM 

SETJEN 

UNIT  
INFO 

SETJEN 

PIHAK 
LAIN 

1. Prakarsa 
        

2. Penelaahan         

3. Penyampaian ke 
Pihak Lain 

        

4. Perundingan dan 
Penyiapan Ranc.  

        

5. Penyampaian ke 
Menteri 

        

6. Penyampaian ke 
Presiden/Menlu 

        

7. Persiapan 
Penandatanganan 

        

8. Pelaksanaan 
Penandatanganan 

        

9. Pendokumentasian 
        

10. Penyebarluasan 
        

Keterangan: *) Penyebarluasan sesuai kebutuhan 
 

ya 

tdk 

*) 



 
 

 Lembar 2 
 
Perjanjian yang Ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan 
  
NO. PEJABAT/UNIT 

KERJA 
 
TAHAP KEGIATAN 

PRESIDE
N/ 

SEKNEG/ 
MENLU 

MENTERI 
KP 

SEKJEN/ 
DIRJEN/ 
ITJEN/ 

KA 
BADAN  

UNIT 
KLN 

SETJEN 

UNIT 
HUKUM 
SETJEN 

UNIT 
UMUM 

SETJEN 

UNIT  
INFO 

SETJEN 

PIHAK 
LAIN 

1. Prakarsa 
        

2. Penelaahan         

3. Penyampaian ke 
Pihak Lain 

        

4. Perundingan dan 
Penyiapan Ranc.  

        

5. Penyampaian ke 
Menteri 

        

6. Persiapan 
Penandatanganan 

        

7. Pelaksanaan 
Penandatanganan 

        

8. Pendokumentasian 
        

9. Penyebarluasan 
        

 
Keterangan: *) Penyebarluasan sesuai kebutuhan 

 
 

 

tdk 

ya 

*) 



 
 
 
 

Lembar 3 
 
Perjanjian yang Ditandatangani Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan/Kepala 
Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis 
  
NO. PEJABAT/UNIT 

KERJA 
 
TAHAP KEGIATAN 

SEKNEG  
DEPLU 

MENTERI 
KP 

SEKJEN/ 
DIRJEN/ 
ITJEN/ 

KA 
BADAN 

 

UNIT 
KLN 

SETJEN 

UNIT 
HUKUM 
SETJEN 

UNIT 
UMUM 

SETJEN 

UNIT  
INFO 

SETJEN 

PIHAK 
LAIN 

1. Prakarsa 
        

2. Penelaahan         

3. Penyampaian ke 
Pihak Lain 

        

4. Perundingan dan 
Penyiapan Ranc.  

        

5. Penyampaian ke 
Sekjen/Dirjen/ 
Ka.Badan 

        

6. Persiapan 
Penandatanganan 

        

7. Pelaksanaan 
Penandatanganan 

        

8. Pendokumentasian 
        

9. Penyebarluasan 
        

Keterangan: *) Penyebarluasan sesuai kebutuhan 

tdk 

ya 

*) 



  

LAMPIRAN III : Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan 
Nomor: KEP.14 /MEN/2004 
Tentang Pedoman Penyusunan 
Perjanjian di Lingkungan Departemen 
Kelautan dan Perikanan 

 

 III.1 Contoh Kesepakatan Bersama  

 

KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTARA 

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DAN 

………………………………. 
 
 

                                                             ………… 
Nomor :    

      ………… 

TENTANG 

…………………………….. 

 
Pada hari ini …, tanggal …, bulan …., tahun dua ribu tiga (…-…-2004), bertempat 
di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
1.  Nama :  …………………. 
     Jabatan : …………………. 
     Alamat :  …………………., 

 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kelautan dan 
Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, 
Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 
 

2.  Nama :  …………………… 
     Jabatan :  …………………… 
     Alamat :  ……………………, 
 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………….., yang berkedudukan di 
……………, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 
 

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. 
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Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 
 
a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, 
pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas 
kelembagaan dan pemasaran, pemberdayaan perisir dan pulau-pulau kecil, 
serta riset kelautan dan perikanan; 

 
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah ………………………….. 
 
Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan 
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini: 
 

Pasal 1 

Tujuan 
 
Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah 
…………………………………………………………. 
 
 

Pasal 2 

Ruang Lingkup 
 
Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut: 
 
a. …………..; 

b. ……………; 

c. …………….  
 

 
Pasal 3 

Pelaksanaan 
 
(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu 

Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, 
mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain 
yang dipandang perlu. 

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan 
kebutuhan, tugas dan fungsinya. 

(3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan 
Bersama ini. 
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Pasal 4 

Tanggung Jawab 
 

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

Pasal 5 

Masa Berlaku 
 

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu ……….. tahun terhitung 
sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat 
diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA 
PIHAK. 

(2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan 
Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya ………….bulan sebelum 
berakhirnya Kesepakatan Bersama ini. 

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

 
(4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena 

permintaan salah satu pihak  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 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 

Penyelesaian Perselisihan 
 
Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan 
Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA 
PIHAK. 
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Pasal 7 

Biaya 
 

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang 
lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan 
kesepakatan PARA PIHAK 

 
 

Pasal 8 

Perubahan 
 
(1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA 

PIHAK. 

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

 
 

Pasal 9 

Penutup 
 
Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan 
tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 
rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai 
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. 
 
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik 
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. 
 
 
 
           PIHAK KEDUA,               PIHAK PERTAMA, 
 
 
 
              (Nama Jelas)                                                          (Nama Jelas) 
 
 
                     

 

 



III.2  Contoh Kesepakatan Bersama yang 

ditandatangani lebih dari 2 (dua) 

Pihak. 

KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTARA 

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN   

DAN 

DEPARTEMEN ……………………………… 

DAN  

DEPARTEMEN ……………………………..  

 

NOMOR: ........................ 
NOMOR: ……………… 
NOMOR: ………………                                        

                        
TENTANG 

 
…………………….. 

 
 
Pada hari ini ………, tanggal ………, bulan ……,tahun dua ribu tiga (….-……-2003), 

bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. Nama :   ……………………………… 

Jabatan :   ……………………………… 

Alamat :  ………………………………, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kelautan dan Perikanan, 

yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, 

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 

 

2. Nama :  …………………………………….. 

Jabatan :  …………………………………….. 

Alamat :  ……………………………………., 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen ………………, yang 

berkedudukan di Jalan …………………. ……….selanjutnya disebut sebagai PIHAK 

KEDUA; 
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3. Nama :  ………………………….. 

Jabatan :  …………………………….. 

Alamat :  ………………………….., 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen………,yang berkedudukan 

di Jalan ………selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;                         

 

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.  

 

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:  

 

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber 

daya kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran, 

pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta riset kelautan dan perikanan; 

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggung jawab dalam ….dst;  

c. bahwa PIHAK KETIGA adalah instansi yang bertanggung jawab dalam ….dst; 

d. bahwa ……………. 

 

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan 

ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini: 

 

Pasal 1 

Tujuan 

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah 
…………………………………………………………. 

 
Pasal 2 

Ruang Lingkup 
 
Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut: 
 

a. …………….; 

b. …………….; 

c. ……………….  
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Pasal 3 

Pelaksanaan 
 
(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu 

Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme 
pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang 
perlu. 

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas 
dan fungsinya. 

(3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan 
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. 

 
 

Pasal 4 

Tanggung Jawab 
 

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

Pasal 5 

Masa Berlaku 
 

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu ………. tahun terhitung 
sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang 
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. 

(2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan 
Bersama ini selambat-lambatnya ………… bulan sebelum berakhirnya 
Kesepakatan Bersama ini. 

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

 
(4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena 

permintaan salah satu pihak  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 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. 
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Pasal 6 

Penyelesaian Perselisihan 
 
Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini 
akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK. 
 
 

Pasal 7 

Biaya 
 

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang 
lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan 
PARA PIHAK 

 
 

Pasal 8 

Perubahan 
 
(1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. 

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

 
 

Pasal 9 

Penutup 
 
Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan 
tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 
(dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum 
yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. 
 
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik 
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. 
 
 
 
   PIHAK PERTAMA,                   PIHAK KEDUA,                      PIHAK KETIGA,  
 
 
              
          (Nama Jelas)                          (Nama Jelas)                             (Nama Jelas) 
                  



III.3 Contoh Perjanjian Kerjasama  

 

PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTARA 

BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DAN 

…………………….. 

                  

       NOMOR:------------------------- 
               

TENTANG 

…………………………… 
 

 
 
Pada hari ini ……. tanggal ………bulan ……….. tahun dua ribu tiga (- - 2003), bertempat 
di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
1.  Nama : …………………. 
 Jabatan : …………………….. 
 Alamat : ……………………….., 
 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 
Departemen Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka 
Timur No. 16  Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 

 
2. Nama : ……………………….. 
 Jabatan : …………………………….. 
 Alamat : …………………………….., 
 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …………………., yang berkedudukan di 
……………………., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; 

 
Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. 
 
Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 
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a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah …………………………; 

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah ……………………………..; 

c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara ………. dan ……….., 
Nomor …………. dan ………. tentang …………..pada tanggal ………………... 
 

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

Pasal 1 

Tujuan 
 
Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah ……………………. 
 
 

Pasal 2 
Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi ……………..    
 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan 

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:  
 

a. …………….;  
b. …………….; 
c. ……………... 

 
(2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan 

menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-
masing. 
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Pasal 4 

Hak Para Pihak 

(1) PIHAK PERTAMA berhak: 

a. ……..; 

b. ………….. 

(2) PIHAK KEDUA berhak: 

a. …………….; 

b. ……………..; 

c. ……………... 

 
Pasal 5 

Kewajiban Para Pihak 

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban: 

a. ……………….; 

b. ……………….; 

c. ……………….;  

d. ………………...  

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban: 

a. ……………….; 

b. ……………….; 

c. ……………….; 

d. ……………….. 

 

Pasal 6 

Pembiayaan 

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung 
dan dibebankan kepada ……….. sesuai dengan ……………..,yang telah disepakati oleh 
………… . 
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Pasal 7 

Organisasi dan Manajemen Pelaksanaan  

(1) Manajemen organisasi kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh PIHAK …….. 
dengan tetap berkonsultasi dengan PIHAK …………... 

 
(2) Untuk kelancaran Perjanjian Kerja Sama ini dapat disusun tim pengawas yang 

keanggotaannya melibatkan unsur-unsur dari PARA PIHAK, yang ditetapkan oleh 
PIHAK …………….. 

 
 

Pasal  8 

Larangan / Pembatasan 

(1) PIHAK ………. dilarang menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak ketiga tanpa persetujuan 
tertulis dari PIHAK ………….. 

(2) Dalam hal PIHAK …….. menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan persetujuan tertulis dari PIHAK 
………., semua biaya yang timbul sebagai akibat penyerahan pekerjaan tersebut 
menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK …………... 

(3) PIHAK ………… dilarang memberikan informasi yang diperoleh dalam rangka 
pelaksanaan tugas berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa 
persetujuan tertulis dari …………….. 

 

Pasal 9 

Tanggung Jawab 

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan 
tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

Pasal 10 

Masa Berlaku/Pengakhiran 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu …………. tahun, terhitung 
mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan atas dasar evaluasi. 

(2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja 
Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja 
Sama ini. 
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(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini 
sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak 
lainnya, selambat-lambatnya ……. bulan  sebelumnya.   

(4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi 
hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu 
sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian tersebut. 

 
 

Pasal 11 

Penyelesaian Perselisihan 

(1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama 
ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK; 

(2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, 
maka PARA PIHAK sepakat menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia (BANI); 

 
Pasal 12 

Pemberitahuan 
 

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi 
berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis 
dengan menyampaikan Surat Tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak 
dengan alamat: PIHAK PERTAMA Jalan Medan Merdeka Timur No. 16  Jakarta Pusat, 
dan PIHAK KEDUA di  ………………… 

 

Pasal 13 

Perubahan 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; 

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini 
diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA 
PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama 
ini. 
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Pasal 14 

Penutup 

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun 
sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) 
asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 
setelah ditandatangani PARA PIHAK. 
 
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk 

dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. 
 
 

         PIHAK KEDUA,                                                            PIHAK PERTAMA, 
 

 
 
 

           (Nama Jelas)                 (Nama Jelas) 
   

 



 

 

III.4 Contoh Perubahan Perjanjian Kerjasama 

 

PERJANJIAN KERJASAMA  

ANTARA 

BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DEPARTEMEN  KELAUTAN  DAN  PERIKANAN   
 

DAN 
 

............................ 
 

 

........................... 
                       Nomor   :    

........................... 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  

BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN  KELAUTAN  DAN  
PERIKANAN  DAN ...........NOMOR …….......... TENTANG ............. 

 

 

Pada hari ini ...... tanggal ........ bulan ......... tahun Dua Ribu Tiga, bertempat di 
Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

1. Nama :  ................. 

Jabatan :  ................. 

Alamat :  ................. 

 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset Kelautan dan Perikanan 
Departemen Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jl. MT. Haryono Jakarta, 
selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 

 

2. Nama :  ................. 

Jabatan :  ................. 

Alamat :  ................. 

 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas .............., berkedudukan di .............., 
selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 
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secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK. 

 

Dengan Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a.  bahwa pada tanggal ……. telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara 
Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan dan 
........ Nomor ….. tentang ............; 

b.  bahwa dalam pelaksanaan........................................, telah terjadi 
perubahan...............................;  

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal .... 
Perjanjian Kerjasama antara Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen 
Kelautan dan Perikanan dan .............. Nomor ….. tentang ..........., dipandang 
perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud. 

 

Oleh karena itu PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk mengubah 
beberapa ketentuan dari Perjanjian Kerjasama antara Badan Riset Kelautan dan 
Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan dan ....... Nomor ….. tentang ........., 
sebagai berikut :  

 

Pasal I 

Mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal..... , Pasal......, Pasal...., dan Pasal...., 
dari Perjanjian Kerjasama antara Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen 
Kelautan dan Perikanan dan ......... Nomor ….. tentang ......, sebagai berikut: 

 

1. Mengubah ketentuan Pasal ....., sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
 

“Pasal  ..... 
 
 

(1) ............... 

(2) ...............” 

 

2. Mengubah ketentuan Pasal ....., sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
 

“Pasal  ..... 

 

...................................... .” 

 
3. Mengubah ketentuan Pasal ....ayat ........, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai 

berikut: 
 

“Pasal ....... 
 

.........................................” 
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4. Mengubah ketentuan Pasal .... sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
 

“Pasal  .... 
 

........................” 

 
Pasal II 

 

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal bulan, dan 
tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 
(dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang 
sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama antara Badan Riset Kelautan dan Perikanan 
Departemen Kelautan dan Perikanan dan  .......... Nomor….. tentang 
......................... 

 

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan 
dilaksanakan oleh PARA PIHAK. 

  

 

PIHAK KEDUA, 
 
 
 
 
 

 PIHAK PERTAMA, 

(Nama Jelas)   (Nama Jelas) 

 



LAMPIRAN IV : Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan 
Nomor: KEP.14 /MEN/2004 
Tentang Pedoman Penyusunan 
Perjanjian di Lingkungan 
Departemen Kelautan dan 
Perikanan 

IV.1  Penjelasan Bentuk/Istilah  
Perjanjian Internasional 

 

PENJELASAN BENTUK/ISTILAH  PERJANJIAN INTERNASIONAL 

 

a. Memorandum of Understanding (MoU): 

MoU merupakan salah satu jenis perjanjian internasional berisi komitmen umum 
terhadap semua bidang/permasalahan disamping hal tersebut MoU dapat 
mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Namun demikian 
sepanjang materi yang diatur bersifat teknis, MoU dapat berdiri sendiri dan tidak 
memerlukan adanya perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera 
berlaku setelah penandatanganan tanpa melalui prosedur pengesahan lebih lanjut.  

b. Treaty:  

Terminologi Treaty dapat digunakan dalam pengertian umum dan khusus. 

Menurut pengertian umum, istilah “Treaty” yang dalam bahasa Indonesia lebih 
dikenal dengan istilah Perjanjian Internasional, mencakup seluruh 
perangkat/instrumen yang dibuat oleh subyek hukum internasional dan memiliki 
kekuatan hukum mengikat menurut hukum internasional. 

Menurut pengertian Khusus, istilah Treaty dalam bahasa Indonesia lebih dikenal 
dengan istilah Traktat.  Hingga saat ini tidak terdapat pengaturan yang konsisten 
atas penggunaan terminologi Traktat tersebut. Umumnya Traktat digunakan untuk 
suatu perjanjian yang materinya merupakan hal-hal yang sangat prinsipil yang 
memerlukan pengesahan/ratifikasi. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam 
kategori traktat diantaranya perjanjian yang mengatur maslah keamanan, 
perdamaian, persahabatan, perbatasan negara, delimitasi dan ekstradisi.  

c. Convention:  

Dalam pengertian umum, terminologi “Convention” juga mencakup pengertian 
perjanjian internasional secara umum. Dalam hal ini Pasal 38 Statuta Mahkamah 
Internasional menggunakan istilah “International Conventions” sebagai salah satu 
sumber hukum internasional. Dengan demikian pengertian umum dari Convention 
dapat disamakan dengan pengertian umum dari Treaty.  

Dalam pengertian khusus, terminologi “Convention”  yang dalam bahasa 
Indonesia “Konvensi” digunakan untuk perjanjian multilateral yang memiliki 
sejumlah besar negara- negara pihak. Konvensi umumnya memberikan kepada 
masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Perangkat-perangkat 
hukum internasional yang dirundingkan atas prakarsa dan dihasilkan oleh 
organisasi internasional umumnya juga menggunakan istilah Konvensi. 
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d. Agreement : 

Terminologi Agreement juga memiliki pengertian umum dan khusus. Dalam 
pengertian umum, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian menggunakan 
terminologi “International Agreement” untuk seluruh perangkat hukum 
internasional, termasuk “treaty” dan persetujuan-persetujuan lainnya. 

Dalam pengertian khusus, terminologi “Agreement” yang dalam bahasa 
Indonesia lebih dikenal dengan istilah “Persetujuan” umumnya mengatur materi 
yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding mater yang diatur pada Traktat. Saat 
ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah “persetujuan” bagi 
perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi 
“Persetujuan” umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi 
kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan. Dalam 
bidang yang erat kaitannya dengan keuangan, “Persetujuan” juga digunakan pada 
perjanjian yang menyangkut maslah pencegahan pajak berganda, perlindungan 
investasi/penanaman modal atau bantuan keuangan.  

e. Charter   

Istilah “Charter” umumnya digunakan untuk perangkat hukum internasional seperti 
dalam pembentukan suatu organisasi internasional  adalah dokumen resmi yang 
memuat hak dan kewajiban, dan menjadi dasar hukum dari organisasi 
internasional, termasuk juga organisasi-organisasi hukum internasional; 

f. Protocol   

Terminologi “Protokol” digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya 
lebih sempit dibanding “Treaty” atau “Convention”. Penggunaan Protoko tersebut 
dibagi dalam berbagai bentuk, yaitu: 

 Protocol of Signature 

Protokol penandatanganan merupakan perangkat tambahan suatu perjanjian 
internasional yang dibuat oleh pihak-pihak yang sama pada perjanjian. 

 Optional Protocol dan Additional Protocol  

“Optional Protocol” dan “Additional Protocol” memberikan tambahan hak dan 
kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. Protokol tersebut 
umumnya memiliki karakter khusus dan memerlukan proses pengesahan 
yang terpisah dari perjanjian induknya. “Optional Protocol” dimaksudkan 
untuk memberikan kesempatan kepada beberapa negara pihak pada 
perjanjian untuk membentuk pengaturan lebih jauh dari perjanjian induk tanpa 
memerlukan persetujuan seluruh negara pihak. Adapun “Additional Protocol” 
dibuat untuk melengkapi dan menambah ketentuan baru bagi perjanjian 
induk. 

 Protocol Based on a Framework Treaty 

Protokol ini merupakan perangkat yang mengatur kewajiban-kewajiban 
khusus dalam melaksanakan perjanjian induknya. Protok tersebut umumnya 
digunakan untuk menjamin proses pembuatan perjanjian agar berlangsung 
lebih cepat dan sederhana , khususnya yang berkaitan dengan hukum 
lingkungan. 
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 Protocol untuk mengubah beberapa perjanjian internasional 

 Protokol sebagai pelengkap perjanjian sebelumnya. 

g. Declaration  

Merupakan suatu perjanjian dan berisikan ketentuan-ketentuan umum dimana 
pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan- 
kebijaksanaan tertentu dimasa yang akan datang; Declaration lebih berisi 
komitmen politis yang isinya ringkas dan padat serta mengeyampingkan 
ketentuan-ketentuan prosedural yang bersifat formal seperti surat kuasa (full 
powers), ratifikasi, dan lain-lainnya.  

h. Final Act   

 Merupakan suatu dokumen berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu 
konferensi yang menyebutkan perjanjian internasional atau konvensi-konvensi 
yang dihasilkan, serta himbauan kepada negara-negara agar menerima hasil yang 
telah disepakati tersebut. Penandatanganan suatu Final Act  sama sekali tidak 
berarti penerimaan terhadap perjanjian internasional atau konvensi yang 
dihasilkan tetapi hanya semacam kesaksian berakhirnya suatu tahap proses 
pembuatan perjanjian.  

i. Arrangement  

Merupakan suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu 
perjanjian induk. Dalam kaitan ini, arrangement juga dapat dipakai untuk 
melaksanakan proyek-proyek jangka pendek yang betul-betul bersifat teknis. 
Kadang-kadang juga dipakai istilah Special Arrangenment untuk pelaksanaan 
kegiatan khusus yang terdapat dalam persetujuan kerjasama teknik. Persetujuan 
kerjasama tersebut hanya menyebutkan bidang-bidang kerjasama saja sedangkan 
pelaksanaan tiap bidang serta hak dan kewajiban para pihak diatur oleh Special 
Arrangenment.  

j. Exchange of Notes  

Merupakan perjanjian internasional yang bersifat umum. Perjanjian ini dilakukan 
dengan mempertukarkan dua dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah 
pihak pada masing-masing dokumen. Dalam prosedur umum, negara penerima 
mengulangi secara utuh isi surat yang diberikan oleh negara-negara pengusul 
perjanjian dan selanjutnya menerima usulan perjanjian tersebut. Biasanya nota 
yang dipertukarkan tersebut berisikan kesepakatan-kesepakatan yang telah 
dicapai dengan tanggal yang sama dan mulai berlaku pada tanggal tersebut 
kecuali bila pihak-pihak menentukan lain. 

k. Agreed Minutes dan Summary Records 

 Merupakan suatu catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh 
pihak-pihak dalam perjanjian. Catatan ini selanjutnya akan digunakan sebagai 
rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya. 

l. Process Verbal  

 Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam 
pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknis 
administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan. 
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m. Modus Vivendi  

 Merupakan suatu perjanjian yang biasanya bersifat sementara dengan maksud 
akan diganti dengan pengaturan yang tetap dan lebih rinci. Perjanjian semacam ini 
biasanya dibuat dengan cara tidak resmi dan tidak memerlukan prosedur 
pengesahan.  

n. Letter of Intent  

 Merupakan suatu kesepakatan yang berisikan komitmen para pihak untuk 
melakukan persetujuan dalam bidang tertentu di masa mendatang. Naskah ini 
biasanya dibuat dengan cara tidak resmi dan tidak memerlukan prosedur 
pengesahan lebih lanjut. 

o. Aide Memoire 

 Merupakan memorandum yang merangkum hal-hal yang terdapat dalam suatu 
perjanjian/kesepakatan, dan biasanya digunakan dalam komunikasi diplomatik. 

 

 

 



IV.2 Contoh Memorandum of Understanding 

 
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

AND 

THE GOVERNMENT OF …………… 

ON 

………………………….. 
 
 

Government of The Republic of Indonesia and The Government of 
…………., hereinafter referred to as “the Parties”; 
 

DESIRING to further promote the close and friendly relation and existing 
between the Parties to encourage and support the cooperation between 
………and ………; 

BEING GUIDED by the desire to strengthen the existing friendly relations and 
promote the expansion of cooperation between the two countries based on the 
principles or equality mutual benefit and full respect of sovereignty;   

CONSIDERING their common interest in promoting ………………………; 

CONFORMING their interest in the strengthen of bilateral cooperation between 
the two countries; 

RECOGNIZING the benefit to be derived by both countries from close 
cooperation; 

REFFERING to the United Nations Convention on The Law of The Sea 
(UNCLOS) 1982; 

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries; 
HAVE AGREED as follows: 

 
Article 1 
Objective 

 
The objective of the cooperation between the Parties under this Memorandum of 
Understanding (hereinafter referred to as the MoU) is ………………...  
 



 
Article 2 

Scope of Cooperation/Areas of Cooperation 
 

…………………………………………….. 
 
 

Article 3 
Implementing Arrangement  

  
(1)  The Parties shall determine in detail the cooperation schemes and ways in 

the implementation of the mentioned areas of cooperation as mention in 
Article 2 which shall be embodied in separate subsidiary agreement in 
accordance with the provisions of this Memorandum of Understanding; 

 
(2)  Each Party designate a contact agency to carry out the preparation and 

implementation of the contents under this Memorandum of Understanding;  
 
(3)  Support for the cooperative activities agreed upon hereafter pursuant to this 

Memorandum of Understanding will be provided in accordance with the 
relevant policies, laws and regulations applicable to each Party, within the 
limits of competence and available financial resources. 

 
Article 4 

Intellectual Property Rights 
 
(1)  Any intellectual property right brought by one of the parties for the 

implementation of the activities under this MoU shall remain the property of 
that Party. However, that party shall have indemnity so that the intellectual 
property right has not resulted from the infringement of any third party’s 
legitimate rights. Further, that right shall be liable for any claim made by any 
third party on the ownership and legally of the use intellectual property 
rights, which are brought in by the aforementioned Party for the 
implementation of the activities under this MoU. 

(2)  Any intellectual property right, data and information resulting from research 
activities conducted under this MoU shall be jointly owned by both parties, 
and both parties shall be allowed to use such property for non-commercial 
purposes free of royalty. Should the intellectual property right, data and 
information resulted from the activities under this MoU be used for 
commercial purpose by one Party, the one Party shall be entitled to the 
royalties obtained from the exploitation of such property on the basis of the 
principle of equitable contribution. In such a case, the object of the research 
activities conducted under this MoU shall constitute a part of a contribution 
of the Party from which the object derives. 



(3)  If either party wishes to disclose information identified in writing as 
confidential resulting form activities under this MoU to any third party, the 
disclosing party must obtain prior consent from the other Party before any 
disclosure can be made. 

(4)  Whenever either Party requires the cooperation of another party outside 
Indonesia to develop any commercial  product based on intellectual property 
covered by this MoU, this Party will give first preference to the cooperation 
to the other Party under this MoU, which will be waived if the other party is 
unable to participate in a mutually beneficial manner. 

(5)  Whenever possible, any royalties obtained by either Party from the 
exploitation of intellectual property or by related commercial activities may 
be paid by applying the royalties due to conservation in Indonesia. 

(6)  Termination of this MoU shall not affect rights or obligations under this article 
during the first three years after termination. 

 
 

Article 5 
Settlement of Disputes 

 
Any dispute or difference that may arise between the Parties relating to any 
matter under this MoU will be settled amicably through consultations and 
negotiation between the Parties. 

 
 

Article 6 
Amendment 

 
This MoU shall be amended or modify by mutual consent of the Parties through 
an exchange of notes between the parties through diplomatic channel.  
 

 
Article 7 

Entry into Force, Duration, and Termination 
 

(1)  This MoU shall enter into force on the date of its signature and shall be valid 
for 3 (three) years from the date, and shall be automatically extended or 
renewed for an additional 3 years thereafter, unless by either Parties intends 
to terminated by giving written notification to the Parties at least ……(….) 
months before expiration or replaced with a new MoU. 

(2)  This MoU may be terminated at any time by either Party giving 3 (three) 
months written notification to the other Party. 

(3)  The termination of this MoU shall not affect the ongoing programs until the 
completion of such programs under this MoU. 



 
IN WITNESS WHERE OF, the undersigned, being duly authorized thereto by 
their respective Governments, have signed this MoU. 

Note: Apabila perjanjian butuh surat kuasa 
 
Done at ………(City), on this……(date) day of …. (Month)….(Year), in  duplicate 
in the Indonesian, ………., and English languages, all texts being equally 
authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall 
prevail. 
Note: Apabila perjanjian dibuat dalam 3 bahasa  
 

 
FOR THE GOVERNMENT OF 
…… 

  
FOR THE GOVERNMENT 

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
 

   
      ………………………    
                                    

              ……………………... 
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