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TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAAT^N DATA,

INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR GEOSPASIAL

UNTUK PEMBANGUNAN DI BIDANG AGRARIA/PERTAN^HAN

DAN TATA RUANG

Pada hari ini Rabu, tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu tujuh
belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ir i:

SOFYAN A. DJALIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini
bertindak untuk dan ate s narna
Kementerian Agraria dBaan Ta
Badan Pertanahan
berkedudukan di Jsflan Sisinga

:a Ruang/
Nasional,

mangaraja
Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, selanjutnya disebujt PIHAK
KESATU.

HASANUDDIN Z. ABIDIN Kepala Badan Informasi C
dalam hal ini bertindak untuk
nama Badan Informasi C
berkedudukan di Jalan Raya
Bogor Km. 46 Cibinong
selanjutnya disebut PIHAK KED

reospasial,
dan atas

eospasial,
Jakarta-

Bogor,
LJA.

 



yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK KESATU atau PIHAK
dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih
memperhatikan:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang meijnpunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintsh Non
Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan d bidang
informasi geospasial;

3. bahwa PARA PIHAK sepakat bekerja sama dalam rangka
penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan dc.ta dan
informasi geospasial untuk pembangunan di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang sebagai upaya untuk
meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;

sepakat untuk mengadakan kerja sama kelembagaan sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan
kerja sama dalam penyelenggaraan, pengembangen dan
pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan
di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan
kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh PAR/
dalam pemanfaatan, pengembangan dan optimalisasi
informasi geospasial untuk meningkatkan ketersediaan ii
geospasial di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. kerja sama penyelenggaraan CORS (Continously Operating

Reference Station);
b. pembuatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Penyelenggaraan Peta Skala Besar;
c. pertukaran dan berbagi pakai (sharing) data dan iijiformasi

geospasial dasar dan tematik;
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d. sosialisasi bersama ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia;

e. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk meijidukung
kegiatan PARA PIHAK; dan

f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui olejh PARA
PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanji;t dalam
bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektua] sebagai
hasil dari Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudiari dalam
Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun t^rhitung
sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berqasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila Nota Kesepahaman ini hendak diakhiri oleh sa ah satu
pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahg man ini
wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepac
lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum diakhiri.

a pihak

 



Pasal 7
KEWAJIBAN MENJAGA INFORMASI RAHASIA

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan ker
semua data dan informasi bersifat rahasia yang
sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(2) Jenis data dan informasi bersifat rahasia sebagaimana c
pada ayat (1) disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
TRANSPARANSI

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepah
dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja
keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupj
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetuju*
permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan
Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/at
disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespond
komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada
adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RJJANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
u.p. Direktur Jenderal Infr^struktur
Keagrariaan
Jalan Kuningan Barat I Nomor 1, Jakarta
Selatan
Telepon/Faksimili : (021) 5202328
Email : pengukuran.dasar@bpn.go.id

PIHAK KEDUA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi
Sama Badan Informasi Geospasial
Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 46
Bogor, 16911
Telepon : (021) 87908988
Faksimili: (021) 87908988
Email : ppks@Jbig.go.id
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Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksana
Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan
oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dial
bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati ol
PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan d
Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari,
bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka
asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai '.
hukum yang sama.
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