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Pada hari ini Minggu tanggal Sembilan Betas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Betas 

telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara : 

1. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVEFtSITAS WIRARAM : Berkedudukan di 
JIn. Raya Sumenep Pamekasan KM 05 Patean, Batuan, 
Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451, dalam hat ini diwakili 
oleh Syahril, SE., M.Ak dan oleh sebab itu bertindak untuk dan 
atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja 
(selanjutnya disebut pihak Pertama) 

2. Program KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) : Berkedudukan di JI. KH  Sajad No 32 

Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten 
Sumenep, dalam hat ini diwakili oleh Eko Prasetiyo Basuki, ST 
dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Askot Mandiri 
Sumenep Claster IV Surabaya (selanjutnya disebut pihak Kedua) 

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" 
sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). 

PAFtA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu 
menerangkan sebagai berikut: 

1. PIHAK PERTAMA adalah FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA 
yang bergerak di bidang pendidikan yang memiliki kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi 

(pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) PIHAK PERTAMA memandang 
perlu untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. 

2. PIHAK KEDUA adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu 
program pemerintah untuk penanganan kawasan kumuh yang membutuhkan kerjasama 
dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna keberhasilan penanganan kota tanpa 
kumuh, khususnya dengan PIHAK PERTAMA 

Oleh karenanya dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, PAFtA PIHAK dengan ini 
sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Karla Sama tentang Kolaborasi dan 
Keterpaduan Kegiatan Pengabdian Masyarakat guna mendukung Program Kota Tanpa 

Kumuh (KOTAKU) (selanjutnya disebut perjanjian), dengan syarat-syarat dan ketentuan 
sebagai berikut: 

BAB I 
PENUMUKAN, MAKSUD DAN TU.1UAN, DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 1 

PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA sepakat untuk mengkoordinasikan 
pelaksanaan kegiatan Pusat Studi Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Wiraraja guna mendukung penanganan permasalahan kumuh Program 
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) meliputi kegiatan pengembangan kapasitas pelaku meliputi 
(pelatihan, workshop, diklat) penyusunan perencanaan kegiatan, verifikasi dan prioritasi 
perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi kegiatan serta 
pelaporan. 
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Pasal 2 
(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi dan 

keterpaduan kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Wiraraja guna mendukung penanganan permasalahan kumuh Program Kota Tanpa 
Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Sumenep. 

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah : 

a. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tataran 
regional dan nasional yang berorientasi kepada kepentingan dan kesejahteraan 
masyarakat 

b. Tercapainya kolaborasi penanganan permasalahan kumuh Program Kota Tanpa 
Kumuh (KOTAKU) melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Wiraraja. 

Pawl 3 
Ruang lingkup yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah : 

a. Sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi perencanaan dan pelaksanaan penanganan 
permasalahan kumuh di 23 (Dua Puluh Tiga) desa/kelurahan di Kecamatan yang akan 
dipadukan dengan kegiatan kelompok masyarakat di masing-masing desa/kelurahan 
melalui Lem baga Keswadayaan Masyarakat (LKM). 

b. Pengembangan kerjasama lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang 
berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan sosial, ekonomi dan lingkungan oleh PIHAK 
PERTAMA di lokasi desa/kelurahan PIHAK KEDUA. 

BAB II 
HAK DAN KEW/LIMAN PAPA PIHAK 

Pasal 4 
(1) PIHAK PERTAMA berhak: 

a. Memperoleh rekapitulasi dan prioritasi perencanaan kegiatan dari kelompok 
masyarakat di kelurahan/desa dan berkas proposal kegiatan yang menjadi prioritas 
dari PIHAK KEDUA. 

b. Melakukan verifikasi terhadap berkas proposal kegiatan yang menjadi prioritas yang 
diajukan oleh PIHAK KEDUA 

c. Memutuskan dan menetapkan jenis kegiatan Pengabdian Masyarakat di 
desa/kelurahan yang pelaksanaannya akan dibantu oleh PIHAK KEDUA 

d. Memperoleh laporan hash l pelaksanaan kegiatan di semua kelurahan/desa dan 
tembusan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari PIHAK KEDUA. 

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban: 

a. Menyampaikan keputusan jenis kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK 
KEDUA, agar PIHAK KEDUA mengkoordinasikan kepada Kepala Desa/Lurah 
setempat untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat yang usulannya menjadi 
prioritas dalam hal ini adalah lembaga Keswadayaan masyarakat (LKM) di masing — 
masing desa / kelurahan. 
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b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa/Kelurahan penerima bantuan 

kegiatan Pengabdian Masyarakat. 

c. Bersama PIHAK KEDUA melakukan penanganan keluhan yang diajukan oleh 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 

Pasal 5 
(1) PIHAK KEDUA berhak: 

a. Menerima, merekap, dan memprioritaskan usulan kegiatan dari kelompok 
masyarakat melalui mekanisme Rapat Warga Desa/Kelurahan dan menyampaikannya 
kepada PIHAK PERTAMA 

b. Memperoleh keputusan jenis kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan 
oleh PIHAK PERTAMA untuk difasilitasi kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
(LKM) yang usulannya menjadi prioritas. 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada Lembaga 

Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan pihak desa yang telah ditetapkan 

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban: 

a. Menyampaikan rekapitulasi dan prioritasi perencanaan kegiatan dari semua 
kelurahan/desa dan berkas proposal kegiatan yang menjadi prioritas dari kelompok 

masyara kat. 

b. Memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat 
kepada kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang usulannya menjadi 

prioritas. 

c. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa/Kelurahan penerima 
bantuan kegiatan Pengabdian Masyarakat 

d. Bersama dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) menyusun laporan 
pertanggungjawaban kegiatan dan menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA. 

e. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan penanganan keluhan yang diajukan oleh 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 

BAB III 
PELAKSANAAN DAN 3ANGKA WAKTU PERUNHAN 

Pasal 6 
(1) PIHAK KEDUA mensosialisasikan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 

yang berada pada daerah yang tercakup dalam perjanjian agar dapat mengikuti 
perjanjian mi. 

(2) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan pembinaan guna 
terselenggaranya perbaikan berkesinambungan dan menjamin kesuksesan perjanjian 
ini. 
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(3) PIHAK PERTAMA turut aktif dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat di 

wilayah kerja PIHAK KEDUA khususnya dalam kemampuan pemberdayaan ekonomi, 
sosial dan lingkungan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, Workshop, Diklat, 

maupun on the job training terkait penanganan permasalahan kumuh dan kegiatan lain 
yang sesuai AD ART LKM dan Program kerja LKM. 

Pasal 7 
(1) Perjanjian ini berlaku selama kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 

ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua 
belah PIHAK 

(2) Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum 
berakhirnya Jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat 1 Pasal ini, maka Pihak yang 
bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut harus memberitahukan maksudnya secara 
tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 
pemutusan Perjanjian yang dimaksud. 

(3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, berlaku setelah 
adanya persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. 

(4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan 
perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan 

berlangsungnya Perjanjian ini. 

(5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, ataupun 
karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 di atas, maka pengakhiran Perjanjian ini 

tidak mengurangi atau menghilangkan segala hak dan kewajiban serta tanggung jawab 
yang masih harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini 
sampai dengan tanggal pemberitahuan pengakhiran perjanjian berakhir. 

BAB IV 
PERNYATAAN, JAMINAN DAN KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR) 

Pasal 8 

(1) PARA PIHAK menjamin bahwa personil-personil yang mewakili dalam Perjanjian ini 
adalah sah berwenang untuk bertindak, karenanya segala tuntutan/gugatan/klaim yang 
timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
PARA PIHAK. 

(2) PARA PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait 

dengan Perjanjian ini dari pihak manapun. Pemberian data kepada pihak lain selain 
PARA PIHAK harus dengan persetujuan seluruh PARA PIHAK terlebih dahulu. 
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Pasal 9 
(1) Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah kejadian atau 

peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau 
berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa 
tersebut, yaitu kejadian peristiwa peperangan (yang dideklarisasikan), huru-hara, 
sabotase, pemberontakan, bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, 
kebakaran dan bencana alam lainnya), wabah penyakit, kebijakan (sebagimana 

diumumkan oleh instantsi yang berwenang), pemogokan umum, perubahan ketetntuan 
perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah atau instantsi terkait, yang dapat 
mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini. 

(2) Dalam hal terjadinya force majeure tersebut, maka pihak yang terkena wajib segera 
memberitahukan keadaan force majeure tersebut kepada Pihak lainnya selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya keadaan force majeure tersebut. 

(3) Keterlambatan atau kalalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan terjadinya force 

majeure, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai force majeure oleh 

pihak lainnya. 

(4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari 
kejadian atau peristiwa force majeure atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian 
ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah. 

BAB V 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PEMBERITAHUAN 

Pasal 10 

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan 
dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan 
mufakat oleh PARA PIHAK. 

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 
ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan 
penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan. 

(3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum 
atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri SUMENEP. 

Pasal 11 
(1) Setiap Pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan denga Perjanjian ini, wajib 

diberitahukan secara tertulis yang ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut: 

PIHAK PERTAMA 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARA.1A 
3In. Raya Sumenep Pamekasan KM 05 Patean, Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa 
Timur 69451 
U.P. Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja 
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PIHAK KEDUA 
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) 
JI. KH  Sajad No 32 Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten 

Sumenep 
U.P. Asisten Koordinator Kota Mandiri Kabupaten Sumenep 

(2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka pihak yang 
mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut 

kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat 

tersebut. 

(3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada 
pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah 

alamat. 

BAB V 
PENUTUP 

Pasal 12 
(1) PARA PIHAK dengan ini menyetujui dan sepakat bahwa segala penambahan atau 

perubahan dan hal—hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur 

kemudian oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk addendum atau 
surat menyurat yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini 
serta mengikat para pihak. 

(2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Ketiga tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. 

(3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga), masing masing sama bunyinya diatas 
kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 
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