
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAICAT 

Nomor :415.4/04-KSB/435.023/2015  
Nomor : 02/AKM-20/Unija/II/2015 

Pada hari ini Senin tanggal 23 bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas, 
bertempat di Sumenep, yang bertanda tangan di bawah ini : 

KH. A. BUSYRO ICARIM, M.Si : 
Bupati Sumenep, berkedudukan di jalan Dr. Cipto 
nomor 33 Sumenep, dalarn hal ini bertindak untuk 
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumen.ep. 
Selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini isebut 
PIHAK PERTAMA; 

Hj. ALWIYAH, 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 disebut PIHAK KEDUA. 

Selanjutnya penyebutan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama 
disebut PARA PIHAK. 

PARA PIHAK dengan i'tikad baik sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan 
bersama mengenai Pengembangan Pendiclikan, 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 PARA PIHAK 
dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan 
dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing pihak. 

(2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah memanfaatkan dan mendayagunakan 
sumberdaya yang ada, baikfasilitas, sarana prasarana dan sumber daya manusia 
yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secaraterintegrasi, efektif dan 
efisien untuk kepentingan pendiclikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan 
praktek kemahasiswaan. 



BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

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

a. Pendidikan; 
b. Penelitian; 
c. Pengabdian masyarakat; 
d. Praktek kemahasiswaan. 

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

3. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan 
pendayagunaan sumberdaya yang ada dapat melaksanalcan kerjasama dengan 
pihak lainnya. 

BAB III 
PELAKSANAAN KERJASAMA 

Pasal 3 

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

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

(3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana ciimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) yang selanjutnya diat-ur secara lebih rinci dalam perjanjian kerjasama. 

(4) PARA PIHAK saling membantu dalarn merencanalcan dan melaksanakan Program 
Pendidilcan, Penelitian., Program Pengabdian Masyarakat dan/atau Pralctek 
Kemahasiswaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

BAB IV 
TINDAK LANJUT 

Pasal 4 

(1) Tindaklanjut kesepakatan bersama ini akan clituanglcan dalam perjanjian 
jaszcz.m.a. yalig mung,aiur nai-nat seoagai benicut 

a. Subjek kerjasama; 
b. Objek kerjasama; 
c. Ruang linglcup kerjasama; 
d. Hak dan kewajiban para pihak; 
e. Jangka waktu kerjasama; 
f. Biaya-biaya; 
g. Sanksi/denda; 
h. Pengalchiran kerjasama; 
i. Keadaan memaksa; 
j. Penyelesaian perselisihan; 
k. Ketentuan lain yang clisesuaikan dengan lingkup perjanjian. 
Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitandatangani oleh 
pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK. 
Untuk mengintensifkan pelaksanaan kerjasama, PARA PIHAK dapat membentuk 
Tim Kerja/Panitia Kerja. 
Pada setiap alchir tahun PARA PIHAK mengadakan evaluasi terhadap kesepakatan 
bersama mi. 

(2) 

(3) 

(4) 



BAB V 
JANGKA WAKTU 

Pasal 5 

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti paling lama 12 (dua belas) bulan setelah 
kesepakatan bersama ini ditandatan.gani 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 clisepakati oleh PARA PIHAK serta 
clituangkan dalana perjanjian kerjasama. 

BAB VII 
PENYELESAIAN MASALAH 

Pasal 

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

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

BAB XIV 
PENUTUP 
Pasal 15 

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

(2) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari kesepakatan 
bersama mi. 

(3) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 
masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK ICEDUA. 

PERTAMA 

KARIM, M.Si 


