
KESEPAICATAN BERSAMA 

ANTARA 
PEMERINTAH ICABLTPATEN SUMENEP 

DENGAN 
UMVERSITAS WIRARAJA SUMENEP 

TENTANG 

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

Nomor : 415.4/01-KSB/435.023/20 16  
Nomor : 01/AKM-20/Unija/I/2016 

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu 
Enam Belas, bertempat di Sumenep, yang bertanda tangan di bawah ini : 

Drs. Ec. SUDARMAWAN, MM : Pj. Bupati Sumenep, berkedudukan di jalan Dr. Cipto 
Nomor 33 Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep. 
Selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut 
PIHAK PERTAMA; 

Hj. ALV/IYAH, SE, MM 	: Rektor Universitas Wiraraja Sumenep, berkedudukan 
di Jalan Raya Sumenep Pamekasan Km.5 Patean 
Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama Universitas Wiraraja Sumenep. Selanjutnya 
dalam kesepakatan bersama ini clisebut PIHAK 
KEDUA. 

Selanjutnya penyebutan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama 

disebut PAPA PIHAK. 

PAPA PIHAK dengan 	baik sepakat dan setuju untu.k membuat kesepakatan 
bersarna mengenai Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
yang dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut : 

BAB I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 1 

(1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai acuan pokok bagi PAPA PIHAK 
dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan 
dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing pihak. 

(2) Tujuan kesepakatan bersam.a ini adalah memanfaatkan dan mendayagunakan 
sumber daya yang ada, baik fasilitas, sarana prasarana dan sumber daya manusia 
yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara terintegrasi, efektif dan 
efisien untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan 
praktek kemahasiswaan. 



BAB V 
JANGICA WAKTU 

Pasal 5 

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti paling lama 12 (dua belas) bulan setelah 

kesepakatan bersama ini clitandatangani oleh PARA PIHAK. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 6 

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan 
bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh PARA PIHAK serta 

dituan.gkan dalam perjanjian kerjasama. 

BAB VII 
PENYELESAIAN MASALAH 

Pasal 7 

(1)
Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini 
akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK. 

(2)
Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
disepakati bersama, maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi oleh 

PARA PIHAK. 

BAB XIV 
PENUTUP 
Pasal 15 

Perubahan ketentuan dan jangka waktu serta hal-hal yang belum diatur atau 
belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur berdasarkan 
kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu tambahan 
(addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama 

ini. 
PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari kesepakatan 

bersama mi. 
Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 
masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 
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BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi : 
1. Pengembangan bidang-bidang : 

a. Pen didikan; 
b. Pen.elitian; 
c. Pengabdian masyarakat; 
d. Praktek kemahasiswaan. 

2. Pengembangan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1 
dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa. 

3. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam kaitarmya dengan pemanfaatan dan 
pendayagunaan sumber daya yang ada dapat melaksanakan kerjasama dengan 
pihak lainnya. 

BAB III 
PELARSANAAN ICERJASAMA 

Pasal 3 

(1) PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk dan memberikan 
wewenang kepada Kepala Satuan. Kerja Perangkat Daerah terkait untuk 
melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk Dekan Fakultas, Lembaga 
dan/atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Wiraraja Sumenep 
untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaiman.a climaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) yang selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam 
pet anjian kerjasama. 

(4) PARA PIHAK aging membantu dalam merencanakan dan melaksanakan Program 
Pendidikan, Penelitian, Program Pengabdian Masyarakat dan/atau praktek 
kemahasiswaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

BAB IV 
TINDAK LANJUT 

Pasal 4 

(1) Tindak lanjut kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam perjanjian 
kerjasama yang mengatur hal-hal sebagai berikut : 
a. Subjek kerjasama; 
b. Objek kerjasama; 
c. Ruang lingkup kerjasama; 
d. Hak dan kewajiban para pihak; 
e. Jangka waktu kerjasama; 
f. Biaya-biaya; 
g. Sanksi/ denda; 
h. Pengakhiran kerjasama; 
i. Keadaan memaksa; 
j. Penyelesaian perselisihan; 
k. Ketentu.an lain yang disesuaikan dengan lingkup perjanjian. 

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana climaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
pejabat yang clitunjuk oleh PARA PIHAK. 

(3) Untuk mengintensifkan pelaksanaan kerjasama, PARA PIHAK dapat membentuk 
Tim Kerja/Panitia Kerja. 

(4) Pada setiap akhir tahun PARA PIHAK mengadakan evaluasi terhadap kesepakatan 
bersama mi. 
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