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Pada hari ini, Rabu tanggal 03 Bulan April Tahun 2013, kami yang bertanda tangan di 
bawah ini : 

Anies Baswedan, Ph.D 	: 	Rektor Universitas Paramadina selanjutnya dalam 
Piagam Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA 

Hj. Alwiyah, SE., MM 	: 	Rektor Universitas Wiraraja Sumenep selanjutnya 
dalam 	Piagam Kerjasama ini disebut PIHAK 
KEDUA 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sarria disebut "Para 
Pihak"), terlebih dahulu menerangkan : 

- PIHAK PERTAMA adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan dan 
pengembangannya. 

- PIHAK KEDUA adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan dan 
pengembangannya. 

- Sehubungan dengan hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama 
membuat sinergi Program dalam bentuk Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan 
untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip 
kemitraan dan saling memberikan manfaat. 

Pasal 1 
Tujuan Kerjasama 

Untuk memupuk hubungan kelembagaan antara Universitas Wiraraja Sumenep dengan 
Universitas Paramadina, dalarn melaksanakan program Penyelenggaraan, Pembinaan, 
Pengembangan dan Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
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Pasal 2 
Ruang Lingkup Kerjasama 

Kerjasama ini meliputi : 
(1) Penyelenggaraan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada 

masyarakat Berbasis Entrepreneurship dan Ethic. 
(2) Pembinaan dan pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah. 
(3) Pelatihan program kepemimpinan berbasis entrepreneurship dan ethic. 
(4) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan serta manajerial. 
(5) Penyelenggaraan Seminar dan lokakarya tentang leadership, Entrepreneurship 

dan ethic. 

Pasal 3 
Waktu dan Ketentuan Pelaksanaan 

Kerjasama ini berlaku untuk masa 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya 
Piagam Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak. 

Pasal 4 
Pembiayaan 

Pembiayaan yang timbul akibat kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu 
Persetujuan Teknis yang ditentukan oleh para pihak, berdasarkan anggaran dan 
kemampuan masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang 
berlaku dan yang akan menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Kesepakatan Kerjasama mi. 

Pasal 5 
Penutup 

(1) Hal-hat yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, apabla dianggap perlu, akan diatur 
dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 

(2) Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap 
untuk Pihak Pertama, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua, keduanya mempunyai 
kekuatan hukum yang sama. 
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