
KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTARA 
 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
Yeyasan 

UNIVERSITAS WIRARAJA 	 Rumah Penaleh 

DENGAN 

YAYASAN RUMAH PENELEH 

TENTANG 

GERAKAN PENDIDIKAN BERKEBANGSAANik 

PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 

UNIVERSITAS WIRARAJA 

NOMOR : 001/MOU/D-FEB/UNIJA/II/2018 

NOMOR : 0232/13/YRP/11/2018 

Pada hari in Sabtu, tanggal 24 bulan Februari tahun 2018, bertempat di Universitas 

Wiraraja, Jalan Raya Sumenep-Pamekasan Km. 05 Patean Sumenep, Madura 

ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak: 

1. SYAHR1L, SE., M.Ak 	: dalarn jabatannya selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Wiraraja yang berkantor di 

Jalan Raya Sumenep-Pamekasan Km. 05 Patean 

Sumenep, Madura. 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Universitas Wiraraja untuk selanjutnya disebut 

PIHAK PERTAMA 

2. AMELIA INDAH 	: dalam jabatannya selaku Manajemen Relasional 
KUSDEWANTI, SE., 
MSA 	 Yayasan Rumah Peneleh Sekretariat Jawa Timur 

yang berkantor di Pondok Indah Estate B 11A 

Malang. 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Yayasan Rumah Peneleh untuk selanjutnya clisebut 

PIHAK ICEDUA 

PIHAK PERTAMA dan PIFLAK KEDUA secara bersama -sama disebut PARA PIHAK 

dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Gerakan 

Pendidikan Berkebangsaan 8s Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai 

berikut: 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

DEFIN1SI 

Pasal 1 

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan: 

a. Tri Darrna Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi di bawah naungan Universitas Wiraraja. 

c. Yayasan Rumah Peneleh adalah Organisasi yang bertujuan sebagai gerakan yang 

didedikasikan bagi penggodokan ide dan upaya-upaya perubahan sosial 

kebudayaan menuju peradaban nusantara yang berketuhanan, adil, makmur, dan 

sejahtera 

d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan 

mahasiswa. 

e. Organisasi Nirlaba adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mendukung 

suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik atau tujuan yang tidak 

komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

1. Kesepakatan Bersarna ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PAPA PIHAK 

untuk melakukan kerjasama dalam hal: 

a. Peningkatan kerjasama kelembagaan yang kuat; 

b. Peningkatan kerjasarna penelitian dan kajian-kajian sosial kemasyarakatan; 

c. Peningkatan kualitas pendidikan berkebangsaan. 

2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: 

a. Mendorong dan menyethakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan 

pengkajian, penelitian, pelatihan dan sosialisasi pendidikan berkebangsaan di 

lingkungan perguruan tinggi; 

b. Memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik dan peserta didik tentang 

peran dan manfaat pendidikan berkebangsaan; 
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c. Menciptakan keharmonisan antara Perguruan Tinggi dengan Yayasan Rumah 

Peneleh; 

d. Mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat khususnya di lingkungan 

Perguruan Tinggi dalam pengembangan pendidikan berkebangsaan. 

BAB HI 

RUANG LINGICUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : 

a. Pelaksanaan sosialisasi pendidikan berkebangsaan kepada civitas akadenaika 

dan masyarakat; 

b. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam setiap kegiatan yang 

clilaksanakan; 

c. Pelaksanaan pelatihaniworkshop, seminar, kuliah tamu, dan sejenisnya di 

bidang penelitian kepada civitas akademika dan masyarakat; 

d. Penelitian bersama di bidang ekonomi clan bisnis serta sosial kemasyarakan; 

e. Pertukaran informasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. 

f. Pemberian donasi seikhlasnya pada Yayasan Rumah Peneleh untuk 

pengembangan pendidikan berkebangsaan yang dilakukan oleh PIHAK 

PERTAMA; 

g. Institusi penyelenggara (dalam hal ini PHIAK PERTAMA) wajib membeli 

setidaknya 25 (dua puluh lima) buku terbitan Yayasan Rumah Peneleh dengan 

harga normal (pasar) tanpa ongkos ldrim. 

BAB IV 

PELAKSANAAN ICESEPAKATAN BERSAMA 

Pasal 4 

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

1. Oleh PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Wiraraja; 

2. Oleh PIHAK KEDUA akan dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Peneleh. 
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BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal 5 

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada 

anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIKAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan 

atau dibeban1can pada anggaran. Pihak yang menyelenggarakan kegiatan. 

BAB W 

JANGICA WAKTU 

Pasal 6 

Kesepakatan Bersarna ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 

ditandatanganinya Kesepakatan Bersaraa ini dan dapat diperpanjang berdasarkan 

kesepakatan PARA PIHAK. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih 

lanjut dengan ketentuan yang clisepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai 

Kesepakatan Bersama tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan 

bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini; 

2. Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat suatu 

ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama 

ini menjacii tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan 

Bersama ini tetap berlalcu serta mengikat PARA PIHAK; dan 

3. Setiap perm.asalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepalcatan 

Bersama ini akan diselesailcan bersama PARA PIKAK melalui musyawarah 

mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 8 

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan 

hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA 

PIHAK 
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RIBU UPIAH 

	

dah Kusdewaati, SE., MSA 	 \\ 

	

Manajemen Relasional Yayasan Rumah 	De 	 -Ekonomi 86 Bisnis 
Peneleh Sekretariat Jawa Timur 

	
tas Wiraraj a 
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