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Pada  hari  ini  Jumat tanggal  delapan  belas  bulan  september tahun  dua  ribu  dua
puluh  (18 - 09 - 2020),   Bertempat di  Bandung,  telah  dibuat dan  ditandatangani
Nota    Kesepakatan   tentang    Pendidikan,    Penelitian    dan    Pengabdian    Kepada
Masayarakat, oleh dan antara:

I.   YUSLIH  IHZA,  S.E,,  selaku  Bupati   Belitung  Tlmur,  berdasarkan  Keputusan
Menteri   dalam   negeri   Republik   Indonesia   Nomor   131.19-523   Tahun   2016
tanggal  12 Februari  2016, dalam  hal  ini  bertindak dalam jabatannya  untuk dan
atas   nama   Pemerintah   Kabupaten   Belitung   llmur,   yang   berkedudukan   di
Komplek     Perkantoran     Terpadu     Jalan     Raya     Manggar-gantung,     Dusun
Manggarawan,  Desa  Padang,  Kecamatan  Manggar,  Kabupaten  Belitung Timur,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

11.   Prof.  Dr.  M.  Solehuddin,  M.Pd.,  M.A., selaku  Rektor Universitas Pendidikan
Indonesia,  diangkat  berdasarkan  Keputusan  Majelis  Wali  Amanat  Universjtas
Pendidikan  Indonesia  Nomor:   13/UN40.MWA/KP/2020  tentang  Pemberhentian
Rektor Universitas Pendidikan Pengganti Antarwaktu  Masa Bakti 2015-2020 dan
Pengangkatan  Rektor Universitas Pendidikan  Indonesia  Masa  Bakti  2020-2025,
oleh  karenanya  sah   bertindak  untuk  dan  atas  nama  Universitas  Pendidikan
Indonesia   yang   berkedudukan   di   Jalan    Dr.   Setiabudhi    Nomor   229   Kota
Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK  KESATU  dan  PIHAK  KEDUA  yang  selanjutnya  secara  bersama-sama
disebut  PARA  PIHAK,  dalam jabatanya  tersebut  dan  sesuai  dengan  fungsi  dan
kewenagannya   masing-masing   sepakat   untuk   melakukan   keria   sama   dengan
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1.   Bahwa  PIHAK  KESATU  adalah  institusi  Pemerintah  yang  mempunyai  tugas
dan      fungsi       menyelenggarakan       Pemerintah       Daerah,       melaksanakan
kesejahteraan dan  mencerdasakan masyarakat,  pembangunan,  dan  pelayanan
pub]ik;
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2.   Bahwa  PIHAK  KEDUA  adalah  lembaga  pendidikan  yang  menyelenggarakan
pendidikan   tinggi   dan   bergerak   dalam   bidang   Pendidikan,   penelitian,   dan
pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.   PARA PIHAK, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban
masing-masing sepakat untuk melaksanakan  kerja sama di  bidang  pendidikan,
penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  suatu  pola  yang  saling
menguntungkan.

Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  PARA  PIHAK  sepakat  untuk  saling  mengikatkan
diri  dalam  Nota  Kesepakatan  ini,  dengan  ketentuan-ketentuan  dan  syarat-syarat
sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1)Maksud    Kesepakatan    ini    adalah    untuk    memenuhi    kebutuhan    dan/atau
memperoleh  manfaat yang  saling  menguntungkan  bagi  PARA  PIHAK dalam
rangka    pembangunan    Daerah    Kabupaten    Belitung   di    bidang    pendidikan
dengan     memperhatikan  batas  kemampuan  serta  tidak  mengganggu  tugas
pokok dan fungsi PARA PIHAK.

(2)Tujuan   Kesepakatan   ini   adalah   memanfaatkan   segala   sumber   daya   yang.
dimiliki   PARA   PIHAK,   dalam   rangka   akselerasi   pencapaian   visi   dan   misi
Pemerintahan     Kabupaten     Belitung    llmur    serta     meningkatkan     Indeks
Pembangunan Manusia di  bidang  pendidikan.

(3)Terwujudnya  Belitung  llmur  yang  maju  dan   unggul  berbasis  pada  sumber
daya lokal.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi  :
a,   penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang  olahraga  dalam  rangka

peningkatan kemampuan sumber daya manusia di Kabupaten Belitung Timur;
b.   pelaksanaan  penelitian,  pemberdayaan  dan  pengabdian  masyarakat di  bidang

olahraga dengan memanfaatkan sumber daya lokal;
c.   pengembangan    kualitas    penyelenggaraan    event    kejuaraan    olahraga    di

Kabupaten Belitung Timur dalam rangka meningkatkan daya saing daerah;  dan
d.   hal-hal di bidang olahraga yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 3
JANGKA WAlqu

(1)Kesepakatan   in   mulai   berlaku   sejak   ditandatangani,   untuk  jangka   waktu
5 (lima) tahun  dengan ketentuan  akan dilakukan evaluasi oleh  PARA PIHAf
setiap tahunnya, dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian keria sama sesuai
dengan Kebutuhan PARA PIHAK.
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(2) Perubahan  terhadap jangka  waktu  Kesepakatan  ini  wajfo  diberitahukan  oleh
pihak  pemrakarsa  secara  tertulis  kepada  pihak lainnya  paling  lambat  2  bulan
sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Detan dari  kegiatan-kegiatan  Nota  Kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  pada
Pasal  2  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam  naskah  Pelaksanaan  Perianjian  Kerja
sama tersendiri yang  saling  mengikat PARA PIHAK,  dan  secara  keseluruhan
tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Pelaksanaan  Nota  Kesepakatan  ini  akan  dilaksanakan  secara  bertahap  sesuai
dengan    prioritas    kebutuhan    dan    kesepakatan    serta    kemampuan    dari
PARA PIHAK.

(3) Pelaksanaan  kerja  sama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dan  (2)  pasal
ini,  PARA  PIHAK dapat  menunjuk  dan/atau  menugaskan  satuan/unit  kerja,
fakultas, lembaga, dan  unit lain di bawah PARA PIHAK atas persetujuan dan
kuasa PARA PIHAK.

(4) Pelaksanaan  Nota  Kesepakatan  ini  akan  dilakukan  pemantauan  dan  evaluasi
secara berkala oleh PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala  biaya  yang  timbul  dengan  ditandatanganinya  Nota  Kesepakatan  ini  diatur
oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
PENYELESEAIAN  PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap isi
Nota   Kesepakatan,   maupun   karena   hal-hal   yang  tidak  tercantum  dalam   Nota
kesepkatan   ini   akan   diselesaikan   dengan   jalan   musyawarah   untuk   mencapai
mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 7
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

(1)     Dalam   hal   salah   satu   pihak  bermasud   mengakhiri   Nota   Kesepakatan   ini,
maka  Para  Pihak harus menyampaikan  pemberitahuan  secara tertulis dalam
waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

(2)     Nota  Kesepakatan  ini  dapat  berakhir  atau  batal  dengan  sendirinya  apabila
terdapat   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   dan   atau   kebijakan
Pemerintah  yang  tidak  memungkinkan  untuk dilanjutkan  Nota  Kesepakatan
ini.



PASAL 8
KORESPONDENSI

(1)Semua    pemberitahuan    dan/atau    surat-menyurat    antara    PARA    PIHAK
sehubungan   dengan   Nota   Kesepakatan   ini,   dilakukan   secara   tertulis   dan
dianggap  telah  disampaikan  kepada  yang  bersangkutan  bilamana  ada  bukti
tanda terima tertulis dan/atau  apabila disampaikan  melalui e-mail,  maka  akan
dianggap telah diterima berdasarkan dokumen/tanda terima, dengan alamat:

a.PEMERINTAHAH         IIABUPATEN         BELITUNG         TIMUR         C.Q.
SEKRETARIAT DAERAll RABUPATEN BELITUNG TIMUR
Alamat                 :   #aTg:eakr.E:rnktaunnt:ranD=:I:aduM::Tgkaarba£:|t'm #;n::yaar

Belitung Timur Kode Pos 33511
Telepon/Faks        :    0719-91001
Email                            .     -

b.   UNIVERSITAS PENDIDIRAN INDONESIA      ^.^ ,..__I..__  ^^+[^
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
(022) 2013163
(022) 2001135;  2013651
www.upi.edu

Alamat
Telep
Fax
Email

(2)setiappengirimansuratataudokumen-dokumen,dianggaptelahditerimaoleh
pihak yang dituju, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.   Jika   dikirim   secara   pribadi,   tanggal   penerimaan   suravekspedisi   surat
merupakan bukti telah diterimanya surat atau dokumen;

b.   Jika   dikirim   melalui   pos  tercatat,   pada   7   (tujuh)   hari   kalender  setelah
tanggal pengirimannya;

c.   Setiap   perubahan    alamat   harus   diberitahukan    kepada    pihak   lainnya,
selambat-lambatnya  5  (lima)  hari  kerja  sejak  perubahan  alamat  tersebut
terjadi.

PASAL 9
ADENDUM

(1)      Perubahan dan/atau  hal-hal  belum diatur   dalam Nota  Kesepakatan  ini akan
diatur dalam bentuk adendum, yang disepakati oleh PARA PIl+AK;

(2)      Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya
Nota   Kesepakatan   dan   merupakan   bagian   tidak  terpisahkan   dari   Nota
Kesepakatan ini.



pasal 10
PENUTUP

(1)      Nota   Kesepakatan    ini   dibuat   untuk   dilaksanakan   oleh    PARA   PIHAK
berdasarkan   pada   azas  itikad   baik,   saling   percaya,   dan  sederajat  serta
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)      PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap   pelaksanaan   Nota   Kesepakatan   ini   secara   periodik,   minimal   1
(satu) kali dalam  1 (satu) tahun.

Demikian  Nota  Kesepakatan  ini  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  PARA  PII+AK
padahari,tanggal,bulan,dantahuntersebutdiatas,dalamrangkap4(empat),Z
(dua)    rangkap    diantaranya    dibubuhi    meterai    secukupnya    dan    mempunyai
kekuatan   hukum  yang   sama  serta  2  (dua)  rangkap  sebagai  tambahan   untuk
dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KEDUA,
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