
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA) 
ANTARA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA 
DAN 

FAKULTAS MATEMATIKA, KOMPUTASI, DAN SAINS DATA 
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

Nomor: 002/MoND-FEB/UNIJAN/2019 
Nomor: 39921/IT2.V1.9/KS.00.02/2019 

TENTANG 
KERJA SAMA BIDANG PEN ELITIAN 

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: 03/AKM- 
20/UNIJANII/2018 dan Nomor: 84/MOU/ITS/2018 perihal kerjasama Universitas 
Wiraraja dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka dilakukan 
penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Wiraraja dan Fakultas Matematika, Komputasi, dan Sans 
Data Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pada hari ini Rabu. tanggal Lima 
Belas tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Fakultas Matematika, 
Komputasi, dan Sains Data Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Prof. Dr. Basuki Widodo, 	Dekan Fakultas Matematika, Komputasi, dan 
M.Sc 	 Sains Data Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember, dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Fakultas Matematika, Komputasi, 
dan Sains Data Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember, yang berkedudukan di Gedung 
Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Keputih - 
Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya 
disebut dengan PIHAK KESATU. 

2. Ahmad Ghufrony, SE, : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
MM. Universitas Wiraraja. dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas VViraraja, yang 



berkedudukan di Jalan 	Raya Sumenep 
Pamekasan Km 5 Sumenep, Jawa Timur, 
selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut 
dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan: 

a. Bahwa Fakultas Matematika. Komputasi, dan Sains Data Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember adalah salah satu unit di bawah Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember yang merupakan Instansi Pemerintah di bawah 
Kementerian Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam 
bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja adalah salah satu 
unit di bawah Universitas VViraraja yang merupakan Instansi Swasta yang 
bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bersama-sama melakukan kerja 
sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka 
pemenuhan tenaga kerja yang berkualitas. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan 
Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut : 

PASAL 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK 
dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama mi. 

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelaksanaan dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan 
kewenangan yang dimiliki. 



PASAL2 

RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi 

a. Penelitian bersama terkait dengan pengembangan matematika, komputasi 
dan sains data di bidang ekonomi dan bisnis; 

b. Pengabdian kepada masyarakat bersama terkait pengembangan 
matematika, komputasi dan sains data di bidang ekonomi dan bisnis: 

c. PIHAK KESATU bertugas melakukan pembinaan peneliti dari PIHAK 
KEDUA untuk meningkatkan kualitas penelitian: 

d. Selanjutnya kerja sama ini dinamakan joint research; 
e. Luaran hasil penelitian adalah makalah (draft) dalam bahasa inggris siap 

untuk dipublikasikan dijurnal bereputasi nasional/internasional: 
f. PIHAK KESATU memberikan rekomendasi nama jurnal yang akan dituju 

(terindeks Scopus) untuk mempublikasikan makalah hasil joint research; 
g. Dosen Pembina dari PIHAK KESATU diberikan hak menjadi penulis kedua 

dalam makalah yang akan dipublikasikan. 

PASAL 3 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merencanakan kebijakan terkait dengan kegiatan kerja sama (Road-Map); 
b. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama 

tahun berjalan; 
c. Mengevaluasi dan memfasilitasi usulan kegiatan dari PARA PIHAK. 

PASAL 4 

PELAKSANAAN 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut sesuai dengan 
kebutuhan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK. 
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PASAL 5 

PEMBIAYAAN 

(1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama 
ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing. 

(2) Masing-masing PARA PIHAK diperkenankan untuk mencari dana dari sumber 
pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

PASAL 6 

JANGKA WAKTU 

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung 
sejak tanggal ditandatanganinya. 

PASAL 7 

MONITORING DAN EVALUASI 

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi 
secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) 
tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan 
bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya. 

PASAL 8 

PERU BAHAN 

(1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau 
diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib 
dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani 
PARA PIHAK. 

(2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK 
merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
Perjanjian Kerja Sama ini. 
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PASAL 9 

KETENTUAN LAIN 

(1) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling 
menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK. 

(2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara 
salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian 
status, kelembagaan, pimpinan, pembina. pengawas, maupun pengurusnya. 
para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang 
meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini maupun perjanjian lainnya. 

(3) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-
hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini semata-mata hanya 
digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan 
dalam perjanjian mi. 

(4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan 
seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tidak akan 
memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. 

(5) Seluruh hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual akan dituangkan 
dalam naskah Perjanjian Khusus yang terpisah dari naskah Perjanjian Kerja 
Sama ini dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 
(dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai 
kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara PARA PIHAK. 

PIHAK KEDUA 
	

K KESATU 

,,,,,:f.".;134.0G1 Sep., .1).• 

;C  
Ahmad Ghufrony, SE, MM. 
NIDN. 0704128504 

ENAM RIR gr:t.r.:ttilf 

Prof. Dr. Basuki Widodo, M.Sc 
NIP. 196506051989031002 

5 


