
i 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Universitas  Pendidikan Indonesia sebagai  salah  satu  Perguruan  Tinggi  

Negeri  di  Indonesia mengemban   tugas  yang  penting dan strategis  di  bidang  

pendidikan  tinggi  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  Oleh karena 

itu, untuk mewujudkan  peran sebagai  agen  pembaharuan,  Universitas Pendidikan 

Indonesia  dituntut   mampu  menjalin   kerja sama dengan perguruan tinggi dalam 

dan luar negeri, dunia usaha/industri dan berbagai elemen  masyarakat dalam  

pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi,  baik  di  tingkat  lokal, nasional  

maupun internasional. Maka dari itu diperlukan panduan kerja sama untuk 

mengatur efektivitas pencapaian dan kemanfaatan kerja sama secara optimal.   

Panduan disusun dengan maksud memberikan arahan bagi seluruh unit di 

lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam pelaksanaan dan pengelolaan 

kerja sama. 

Semoga  panduan  ini  dapat  memberikan  manfaat  dalam meningkatkan  

citra Universitas Pendidikan Indonesia dalam berinteraksi di tingkat nasional 

maupun internasional. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai sebuah lembaga 

pendidikan tinggi yang memiliki komitmen untuk meningkatan kualitas layanan 

pendidikan dan akuntabilitas publik, senantiasa mencari peluang-peluang untuk 

menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.  

UPI sebagai lembaga pendidikan tinggi yang secara konsisten berkiprah 

dalam bidang pendidikan untuk menjadi Universitas Pelopor dan Unggul (A 

Leading and Outstanding University). Dalam mendukung kepeloporan dan 

keunggulan tersebut, UPI perlu dukungan dan kerjasama dari lembaga-lembaga lain 

yang juga berkepentingan dalam peningkatan kualitas sumber daya dan pendidikan.  

Dalam rangka mencapai dukungan tersebut, maka dibentuklah Direktorat 

Kerja sama dan Usaha (DKU). DKU pada awalnya bernama Direktorat Kerja  sama 

dan Pengembangan Usaha (DKPU), berdiri pada tahun 2005 tepatnya pada tanggal 

16 Agustus 2005, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPI Nomor 

4106/J33/KP.02.18/2005 tentang pendirian Direktorat Kerja sama dan 

Pengembangan Usaha. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 

0389/H.40/KL/2009 tertanggal 22 Januari 2009, Direktorat Kerja sama dan 

Pengembangan Usaha (DKPU) berubah nama menjadi Direktorat Kerja sama dan 

Usaha (DKU).  

Saat UPI berubah dari PT BHMN menjadi PTN bh, kebijakan dalam kerja 

sama  tetap merupakan garda terdepan dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar 

untuk mencapai visi dan misi UPI sebagaimana tertuang  dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan 

Indonesia Bab IX tentang Kerja sama Pasal 65  terdiri atas tiga ayat yaitu: 

“(1) UPI dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan non akademik 

dengan berbagai pihak di dalam negeri dan/atau di luar negeri; (2) UPI 

memfasilitasi setiap unit kerja dan Sivitas Akademika secara individual atau 

kelompok untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam 

dan/atau di luar negeri; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan MWA”. 
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Peraturan Majelis Wali Amanah UPI Nomor 01/PER/MWA UPI/2014  Bab 

X tentang Kerja sama Pasal 157 terdiri atas ayat-ayat yaitu:  

“(1) Kerja sama dilakukan antara UPI dengan institusi atau instansi lain di 

dalam maupun di luar negeri yang dilaksanakan atas dasar prinsip 

kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan. (2) Bidang 

kerja sama yang dilaksanakan UPI dengan pihak lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama di bidang kelembagaan, 

sumber daya, dan Tridharma Perguruan Tinggi. (3) Kerja sama di bidang 

kelembagaan, sumber daya, dan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Direktorat dan/atau sebutan 

lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang tersebut. (4) 

Pelaksanaan kerja sama dilakukan di UPI, Fakultas, Kampus UPI di Daerah, 

SPs atau sebutan lainnya, LPPM atau sebutan lainnya, Departemen, 

Program Studi, laboratorium, pusat kajian, unit kerja lainnya. (5) Kerja sama 

dapat dilakukan berdasarkan Memorandum of Understanding antara Rektor 

dan pihak lain yang terkait. (6) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan 

kontrak dan/atau perjanjian kerja sama dan dapat ditandatangani oleh 

pimpinan UPI dan/atau unit pelaksana kerja sama dengan pihak lain. (7) 

Kerja sama yang dilakukan oleh Dosen dengan pihak lain dan 

mengatasnamakan UPI harus mendapat persetujuan dan/atau ijin Rektor. (8) 

Kerja sama menjadi salah satu sumber income generating UPI yang 

dilaksanakan dengan mekanisme arus kas (cash flow) dan dikoordinasikan 

oleh UPI. (9) Arus kas yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) dilaksanakan dengan  cara kas masuk (cash in) melalui rekening 

UPI yang ditetapkan untuk itu dan kas keluar (cash out) melalui unit 

pelaksana kerja sama. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Rektor.” 

 

Selanjutnya menindak lanjuti dua peraturan di atas, Tahun 2015 berdasarkan 

Peraturan Rektor UPI Nomor 6489/UN40/HK/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPI pada Bagian Kedua Belas tentang 

Badan Pengembangan dan Pengelolaan Usaha (BPPU) Pasal 158 Ayat (1), BPPU 

memiliki tugas utama sebagai penyedia informasi bidang “pengelolaan usaha dan 

hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya” yang 

dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan Universitas.  

Kedudukan BPPU sebagai manajemen level menengah memiliki kewajiban 

untuk menjalankan fungsi sistem pengendalian manajemen. Dimana di satu sisi 

akan menjalankan fungsi pengendalian kepada level operasional, sebagai jaminan 

bahwa seluruh aktivitas dan kegiatan pada level ini tidak menyimpang dari 

kebijakan yang telah ditetapkan pada level universitas. Sementara itu juga  akan  
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berfungsi sebagai pintu informasi terakhir yang dapat diandalkan bagi Pimpinan 

Universitas dalam bidang pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, 

sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya.  

Merujuk pada SOTK UPI (2015) pada bagian tentang kedudukan dan tugas 

utama BPPU,  yang menjadi fungsi utama BPPU meliputi: 

a. penyusunan rencana dan program kerja BPPU; 

b. dokumentasi dan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan 

pemerintah, dan kebijakan pimpinan UPI yang terkait dengan pengelolaan dan 

pengembangan usaha universitas; 

c. penyusunan kebijakan teknis menyangkut pengelolaan, pengembangan, 

pengendalian, dan pembinaan unit-unit usaha di dalam lingkungan kampus 

UPI; 

d. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pembinaan unit-unit usaha di 

dalam lingkungan kampus UPI; 

e. penyusunan konsep dan pelaksanaan kemitraandan pengembangan usaha 

dengan berbagai pihak; 

f. koordinasi pelaksanaan usaha kepakaran akademik dengan Fakultas, Kampus 

UPI di Daerah, Sekolah Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM), Departemen, Program Studi, Laboratorium, dan 

unit kerja lainnya; 

g. pengelolaan hasil usaha berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance; 

h. perencanaan dan pelaksanaan pembentukan badan hukum pengelolaan usaha 

UPI; 

i. pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja BPPU; 

j. pelaporan kegiatanBadan Pengelola dan Pengembangan Usaha UPI kepada 

Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha secara 

periodik. 

Sesuai dengan fungsi di atas, maka tugas utama BPPU dibagi menjadi dua 

yaitu: (1) melaksanakan kemitraan dan pengembangan usaha UPI dan; (2) 

pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan internal UPI. 

Fokus bidang kemitraan dan pengembangan usaha adalah: 

a. penyusunan pedoman pelaksanaan kemitraan dan pengembangan usaha UPI; 

b. pelaksanaan pengembangan usaha berbasis kepakaran dan usaha penunjang; 

c. perencanaan dan pelaksanaan kemitraan dan pengembangan usaha dengan 

berbagai pihak; 
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d. pelaksanaan administrasi hasil usaha dari kemitraan dan pengembangan usaha 

sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

e. pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja kegiatan Kemitraan dan 

Pengembangan Usaha 

f. pelaporan kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Usaha. 

Sedangkan untuk bidang pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha 

di lingkungan internal UPI adalah: 

a. Penjabaran kebijakan teknis dalam bentuk pedoman pengelolaan, 

pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan internal UPI; 

b. perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan 

usaha di lingkungan UPI; 

c. perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian, dan pembinaan usaha berbasis 

kepakaran; 

d. pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja Pengelolaan dan Pengendalian 

Usaha; 

Sejalan dengan tuntutan dan kondisi di atas, maka dibutuhkan beberapa 

instrumen pendukung agar proses orgganisasi dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenang pengelolaan usaha dan pengembangan kemitraan di UPI mampu 

berjalan sesuai dengan landasan hukum, organisasi dan realitas yang ada di UPI. 

penguatan landasan hukum, penguatan sistem kerja yang berbasis ICT, serta tata 

kelola yang semakin mengarah pada tata kelola yang baik (Good Governance), pada 

pada akhirnya pengelolaan usaha dan pengembangan kemitraan di UPI mampu 

mencapai kinerja yang optimal dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas publik yang memadai. 

Dengan keluarnya Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 

Nomor 6559/UN40/HK/2017 tentang Pelaksanaan Kerja sama Universitas 

Pendidikan Indonesia tanggal 06 September 2017, maka BPPU secara teknis 

operasional mekanismenya sudah diatur dalam peraturan Rektor  untuk menjalin 

kerja sama dengan lembaga/instansi/institusi baik antar perguruan tinggi maupun 

dengan pihak pemerintah maupun swasta. 
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1.2. Dasar Hukum 

Berikut ini adalah dasar hukum dalam penyusunan Pedoman Kerja Sama 

Universitas Pendidikan Indonesia: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas 

Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme 

Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5699); 

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/ KMK.06/2016 tentang Penetapan 

Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Pendidikan 

Indonesia per 1 Januari 2015: 

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA 

UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana 

telah diubah melalui Peraturan MWA Nomor 1/PER/MWA UPI/2017 tentang 

perubahan kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA 

UPI/2015 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2016 tentang 

Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

Tahun 2016-2040; 
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9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang 

Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020; 

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/kep/MWA UPI/2017 tentang 

Penetapan Rektor Pengganti Antar Waktu masa bakti 2015-2020.  

11. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Oganisasi dan 

Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia; 

12. Peraturan Rektor Nomor 6559/UN40/HK/2017 tentang Pelaksanaan Kerja 

sama Universitas Pendidikan Indonesia. 

13. Peraturan Rektor Nomor 1289/UN40.R4/PG/2018 tentang Besaran Biaya 

Pengembangan Kelembagaan Universitas Universitas Pendidikan Indonesia. 
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BAB 2 

PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN KERJA SAMA 

 

Asas kerja sama meliputi kemitraan, kebersamaan, transparansi, dan 

akuntabilitas serta asas konservasi. 

2.1 Prinsip Kerja Sama  

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

1. Kesetaraan 

2. Saling menghormati 

3. Saling  menguntungkan 

4. Kejelasan tujuan 

5. Ketercapaian hasil 

6. Profesional 

7. Pelibatan  berbagai  pihak  yang  dipandang  perlu  dan  berkepentingan  secara 

proaktif 

8. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal 

9. Keterbukaaan 

10. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan 

11. Berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien 

12. Kelembagaan 

2.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup kerja sama terdiri atas: 

1. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan 

2. Penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian 

3. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat 

4. Penyelenggaraan kerja sama di bidang kemahasiswaan dan berbagai 

potensinya 

5. Penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen 

6. Penyelenggaraan kerja sama dalam penyediaan tenaga ahli dan sumber daya 

manusia lainnya 

7. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengadaan, pemanfaatan dan/atau 

pengembangan sarana dan prasarana 

8. Penyelenggaraan kerja sama lainnya 
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2.3 Ketentuan Kerja Sama 

Adapun ketentuan kerja sama adalah sebagai berikut: 

1. Kerja  sama  mencakup  bentuk-bentuk  kerja sama yang tercantum dalam 

ruang lingkup kerja sama  dapat dimuat dalam 1 (satu) naskah Perjanjian Kerja 

Sama (PKS) atau lebih 

2. PKS dapat dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dengan nama lain 

sebagai pernyataan minat untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang 

tertentu, yang belum mengikat secara hukum 
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BAB 3 

MITRA DAN ORGANISASI PELAKSANA KERJA SAMA 

 

3.1 Mitra Kerja Sama 

3.1.1 Pihak Mitra Kerja Sama 

Mitra kerja sama dapat berupa namun tidak terbatas kepada: 

1. Instansi pemerintah pusat maupun daerah, baik di dalam negeri maupun 

internasional 

2. Organisasi Nirlaba, baik di dalam negeri maupun internasional 

3. Organisasi berorientasi laba, baik di dalam negeri maupun internasional 

3.1.2 Kualifikasi dan Persyaratan Mitra Kerja Sama 

Mitra kerja sama harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai 

berikut: 

1. Memiliki potensi dan/atau kegiatan yang sesuai dengan rencana 

pengembangan UPI dan  kapasitas UPI dalam menyelenggarakan kerja sama 

yang tercantum dalam ruang lingkup kerja sama 

2. Memiliki komitmen untuk menerapkan  asas kebersamaan dan saling memberi 

manfaat 

3. Menyelenggarakan kerja  sama  yang  selaras  dengan  arah  kebijakan 

pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya serta lingkungan hidup sesuai 

dengan rencana pengembangan UPI 

 

3.2 Organisasi Pelaksana Kerja Sama 

3.2.1 Inisiator Kerja Sama 

Inisiator kerja sama adalah perorangan, kelompok, laboratorium, pusat 

kajian, program studi, departemen, fakultas, lembaga penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat, sekolah pascasarjana, kampus UPI di daerah,  biro, badan, kantor, 

UPT atau unit lain di lingkungan UPI dapat bertindak sebagai Inisiator yang 

mengawali pelaksanaan kerja dengan Mitra Kerja. 
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3.2.2 Penanggung Jawab Kerja Sama 

Penanggung jawab kerja sama terdiri atas: 

1. Rektor, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. mengesahkan Nota Kesepahaman dengan Mitra Kerja; 

b. memberikan  dan  melakukan  persetujuan PKS dengan Mitra Kerja; 

c. melimpahkan kegiatan kerja sama kepada unit kerja di lingkungan UPI 

yang relevan; dan 

d. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama. 

2. Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (WR RKU), memiliki 

wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi dalam 

lingkungan UPI dan  hubungannya dengan Mitra Kerja; 

b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang 

diusulkan oleh unit kerja dan/atau inisiator kerja sama; 

c. merencanakan,  mengembangkan,  dan  melaksanakan  penjajakan  

kegiatan kerja sama dengan Mitra Kerja; 

d. mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai kontrak yang 

ditandatangani;  

e. menandatangani Nota Kesepahaman dan PKS yang telah disepakati 

bersama Mitra Kerja Sama berdasarkan penugasan Rektor; dan 

f. menyampaikan laporan seluruh kerja sama dalam setiap tahun kegiatan. 

3. Pimpinan Unit Kerja, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi dalam 

lingkungan Unit Kerja, UPI, dan Mitra Kerja Sama dalam rangka 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama; 

b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang 

diusulkan oleh unit kerja dan/atau inisiator kerja sama yang berada di 

bawah tanggungjawabnya; 

c. merencanakan,  mengembangkan,  dan  melaksanakan  penjajakan  

kegiatan kerja sama dengan Mitra Kerja; 

d. menyampaikan rancangan PKS kepada BHK untuk mendapat 

persetujuan; 

e. berdasarkan penugasan Rektor, menandatangani PKS yang telah 

mendapat persetujuan BHK; 

f. menyimpan Dokumen PKS yang telah ditandatangani; 

g. menyampaikan salinan PKS yang telah ditandatangani kepada BHK, 

BPPU atau OEIR, dan Direktorat Keuangan; 
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h. mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai kontrak yang 

ditandatangani; dan 

i. menyampaikan laporan pelaksanaan seluruh kerja sama pada lingkungan 

unit kerja dalam setiap tahun kegiatan kepada WR RKU. 

3.2.3 Pelaksana Kerja Sama 

Adapun pelaksana kerja sama adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksana kerja sama adalah seluruh unit kerja yang ada di lingkungan UPI, 

setelah mendapat penugasan dari Rektor atau WR RKU atau Pimpinan Unit 

Kerja 

2. Rektor, WR RKU atau Pimpinan Unit Kerja jika dipandang perlu, untuk 

pelaksanaan kerja sama dapat menunjuk satuan tugas atau tim pelaksana kerja 

sama 

3. Satuan tugas atau tim pelaksana kerja sama sekurang-kurangnya terdiri dari 

(3) tiga orang anggota, dimana salah satu dari anggota tersebut merangkap 

sebagai ketua 

4. Pelaksana kerja sama memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut: 

a. melaksanakan kerja sama dengan Mitra Kerja Sama sesuai PKS yang telah 

disepakati; 

b. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada WR RKU atau 

Pimpinan Unit Kerja; 

c. menyampaikan salinan laporan pelaksanaan kerja sama kepada BPPU 

atau OIER;  

d. menyampaikan salinan laporan pelaksanaan kerja sama yang dilengkapi 

dengan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan kepada Direktorat 

Keuangan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan; dan 

e. mengembangkan pelaksanaan kerja sama yang telah dilaksanakan dan 

telah mendatangkan manfaat bagi UPI dan Mitra Kerja. 

5. Kerja sama yang dilakukan oleh Dosen dengan pihak lain dan 

mengatasnamakan UPI harus mendapat persetujuan dan/atau izin Rektor, 

dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai pelaksana kerja sama. 
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3.2.4 Koordinator dan Administratur Kerja Sama 

Koordinator dan administratur kerja sama adalah: 

1. Unit kerja yang diberi kewenangan untuk mengkoordinir dan 

mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama Dalam Negeri antara UPI 

dan Mitra Kerja Sama adalah BPPU 

2. BPPU memiliki wewenang dan tanggung jawab: 

a. merancang naskah Nota Kesepahaman antara UPI dengan Mitra Kerja 

Sama dalam negeri; 

b. mempelajari dan memeriksa tiap klausul dalam rancangan naskah Nota 

Kesepahaman yang diusulkan Unit Kerja; 

c. memfasilitasi penyusunan naskah PKS yang akan dilaksanakan oleh UPI 

atau Unit Kerja dengan Mitra Kerja Sama dalam negeri; 

d. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan 

Nota Kesepahaman dan PKS yang yang tandatangani Rektor atau Wakil 

Rektor; 

e. jika ada permintaan dari unit kerja, dapat membantu memfasilitasi, 

menyiapkan dan dan melaksanakan acara penandatanganan PKS yang 

ditandatangani Pimpinan Unit Kerja; 

f. mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama dalam negeri, dan 

melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar UPI; 

g. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi 

pelaksanaan kerja sama dalam negeri; dan 

h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan 

kerja sama dalam negeri. 

3. Unit kerja yang diberi kewenangan untuk mengkoordinir dan 

mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama internasional antara UPI dan 

Mitra Kerja Sama Internasional di bidang pendidikan ialah kantor OIER 

4. OIER memiliki wewenang dan tanggung jawab: 

a. merancang naskah Nota Kesepahaman antara UPI dengan Mitra Kerja 

Sama Internasional; 

b. mempelajari dan memeriksa tiap klausul dalam rancangan Nota 

kesepahaman atau PKS yang diusulkan Unit Kerja; 

c. memfasilitasi penyusunan naskah PKS yang akan dilaksanakan oleh UPI 

atau Unit Kerja dengan Mitra Kerja Sama Internasional; 

d. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan 

Nota Kesepahaman dan PKS internasional yang di tandatangani Rektor 

atau Wakil Rektor; 

e. jika ada permintaan dari Unit Kerja, dapat membantu memfasilitasi, 

menyiapkan dan dan melaksanakan acara penandatanganan PKS 



Pedoman Pelaksanaan Kerjasama UPI -  13 

 

Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha  
Universitas Pendidikan Indonesia - 2018 
 

internasional yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja; 

f. mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama internasional, dan 

melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar UPI; 

g. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi 

pelaksanaan kerja sama internasional; dan 

h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan 

kerja sama internasional. 

5. BHK memiliki tugas dan kewenangan untuk memfasilitasi penyusunan dan 

memberikan persetujuan atas dokumen PKS yang akan dilakukan dengan 

Mitra Kerja Sama 

6. Salinan dokumen PKS antara UPI dan Mitra Kerja Sama disampaikan kepada 

Kantor Arsip Universitas,  Biro Hukum dan Kesekrariatan, Direktorat 

Keuangan, dan BPPU atau OIER untuk disimpan 

7. Salinan dokumen PKS antara UPI dan Mitra Kerja Sama disampaikan kepada 

Direktorat Keuangan untuk digunakan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan 

keuangan. 
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BAB 4 

TAHAPAN KERJA SAMA 

 

4.1. Perencanaan Kerja Sama 

Fakultas,  Sekolah  Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian  kepada Masyarakat, Departemen, Program Studi, 

Laboratorium, Pusat Kajian, UPT, dan Unit Kerja lainnya dapat menyusun 

Rencana PKS berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah ada antara UPI dengan 

Mitra Kerja sama. 

Terhadap kerja sama yang telah dilaksanakan, jika berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama tersebut dipandang 

perlu/layak untuk dilanjutkan dan/atau dikembangkan, maka dapat dilakukan 

penjajagan kerja sama baru yang bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan 

kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pertimbangan untuk melanjutkan 

dan/atau ngembangkan kerja sama didasarkan pada: 

1. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung 

2. Analisis kemungkinan perencanaan kerja sama untuk periode-periode 

mendatang 

 

4.2. Penjajagan Kerja Sama 

Ketentuan dan proses pelaksanaan penjajagan kerja sama adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan  kegiatan kerja sama  diawali dengan proses penjajakan terhadap  

calon  Mitra  Kerja Sama, berdasarkan  kepada  tugas  pokok  dan  fungsi UPI 

2. Penjajakan  kerja sama yang dilaksakan meliputi  tahap analisis dan penilaian 

terhadap calon Mitra Kerja sama dan negosiasi, meliputi: 

a. kejelasan status hukum; 

b. rekam jejak /kualifikasi yang baik; 

c. nilai strategis; 

b. dukungan manajemen yang handal; 

c. itikad baik; 

d. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, dan minat;  

e. kompatibilitas dalam aspek budaya calon mitra;  

f. ketersediaan sumber daya dari calon mitra; 

g. komitmen yang baik dan kesediaan untuk saling percaya; 
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h. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari PKS; 

i. kesediaan serta kemudahan untuk bertukar dan berbagi informasi; 

j. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama ang akan dilaksanakan; 

dan 

k. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk 

pelaksanaan kerja sama. 

Analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan oleh 

Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan Unit Kerja dalam melakukan analisis dan 

penilaian terhadap calon mitra kerja dapat berkonsultasi dengan  Rektor 

dan/atau WR RKU, BHK, BPPU atau OIER. 

3. Penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh inisiator kerja sama 

4. Proses penjajagan kerja sama yang dilakukan sekurang-kurang harus diketahui 

oleh Pimpinan Unit  Kerja 

5. Seluruh Proses penjajagan kerja sama dapat dituangkan dalam berita acara 

pertemuan atau dokumen tertulis lainnya 

6. Hasil proses penjajagan dapat disampaikan secara  tertulis  kepada  Pimpinan 

Unit Kerja dan/atau Rektor atau WR RKU untuk dipelajari lebih lanjut 

7. Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dapat 

dilanjutkan ke tahapan persiapan dengan merancang PKS 

 

4.3. Pengesahan Perjanjian Kerja Sama 

Tahapan dalam pengesahan PKS adalah sebagai berikut: 

1. Pengesahan PKS  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dapat diawali  dengan 

penyusunan naskah PKS sampai dengan terlaksananya penandatanganan PKS 

2. Tata cara pembuatan naskah PKS sebagai berikut: 

a. substansi  isi  PKS harus  dibicarakan  terlebih  dahulu dengan Mitra Kerja 

Sama; 

b. butir-butir kesepakatan selanjutnya dimuat di dalam naskah PKS; 

c. penyusunan naskah  PKS dapat difasilitasi oleh BPPU atau OIER; 

d. naskah  PKS disampaikan kepada BHK untuk diperiksa  dan mendapat 

persetujuan;  

e. jika ada isi PKS yang berubah maka dikomunikasikan ulang dengan Mitra 

Kerja Sama; 

f. naskah PKS yang sudah disetujui oleh Unit Kerja dengan Mitra Kerja 
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Sama dan mendapat paraf persetujuan dari BHK dapat di tandatangani 

oleh Pimpinan Unit Kerja; 

g. untuk naskah PKS yang akan di tanda tangani oleh Rekor atau Wakil 

Rektor harus dikonsultasikan kepada WR RKU untuk dikaji ulang, dengan 

ketentuan: 

1) jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh BPPU  atau OIER; 

2) jika disetujui, akan diberi paraf persetujuan; 

3) jika dibutuhkan pencermatan, akan dibentuk tim khusus. 

h. PKS yang sudah mendapatkan persetujuan, sekurang kurangnya dibuat 

rangkap 2 (dua)  masing-masing  dilengkapi  dengan  materai  untuk  

ditandatangani  oleh Rektor dan/atau pimpinan unit kerja dan Mitra Kerja 

Sama.  
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BAB 5 

NASKAH DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA 

 

5.1 Naskah Perjanjian Kerja Sama 

Ketentuan dalam pembuatan naskah PKS adalah: 

1. Naskah PKS paling sedikit memuat: 

a. Judul Perjanjian; 

b. Waktu penandatanganan kerja sama; 

c. Identitas Para Pihak yang dilengkapi dengan Dasar Hukum kewenangan 

dari para pihak untuk mewakili UPI atau Mitra Kerja sama; 

d. ruang lingkup kerja sama; 

e. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik; 

f. jangka waktu kerja sama; 

g. keadaan kahar (force majeur); 

h. Alternatif penyelesaian sengketa; 

i. sanksi atas pelanggaran kerja sama; dan 

j. Tandatangan dari Para pihak 

2. PKS yang menggunakan/memanfaatkan (aset negara) dan/atau menghasilkan 

hak kekayaan intelektual wajib memuat pengaturan tentang aset negara 

dan/atau hak kekayaan intelektual sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  

perundang- undangan. 

3. Dalam  hal salah satu pihak  dalam PKS adalah pihak  asing atau internasional, 

PKS harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. 

 

5.2  Pelaksanaan Kerja Sama  

Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah 

penandatanganan PKS 

2. Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan bersama, 

perlu  ditunjuk  pelaksana  kerja  sama. Rektor, atau WR RKU atau Pimpinan 

Unit Kerja dapat menugaskan unit kerja atau menunjuk satuan tugas/ tim 

sebagai pelaksana kegiatan kerja sama yang bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan para pihak. 

Tugas pelaksana kerja sama adalah melaksanakan perjanjian kerja 

secara menyeluruh, teknis dan administratif, serta mempertanggung- 
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jawabkannya pelaksanaan kerja sama. Dan tanggungjawab plaksana kegiatan 

kerja sama adalah: 

a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan PKS;  

b. melakukan koordinasi dengan inisiator, Pimpinan Unit Kerja dan Mitra 

Kerja Sama 

c. membuat dan menyampaikan laporan  pelaksanaan kegiatan  kerja  sama  

secara  berkala  melalui sistem informasi dan administrasi pelaksanaan 

kerja sama yang dikembangkan BPPU atau OIER. 

3. Penugasan pelaksana kerja sama didasarkan pada usulan Pimpinan Fakultas,  

Sekolah  Pasca Sarjana, Kampus UPI di daerah, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat, Biro, Badan, UPT, Departemen, Program 

Studi, Laboratorium, Pusat Kajian, dan/atau Inisiator. 
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BAB 6 

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA 

 

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, 

ketentuan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap 

pelaksanaan kerja sama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan 

yang diharapkan; 

2. Kegiatan  Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Kerja  sama  dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan kegiatan monitoring 

dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi selama proses pelaksanaan 

dan/atau pada akhir pelaksanaan kerja sama; 

b. kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kerja  sama  dilaksanakan  

oleh BPPU atau OIER serta unit kerja yang terlibat dengan pelaksanaan 

kerja sama; kecuali jika diperlukan, Rektor dan/atau Pimpinan Unit Kerja 

dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, dapat menunjuk 

seseorang/tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi; 

c. bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan perencanaan 

kerja sama dan disepakati dengan pihak yang bekerja sama; 

d. laporan dan catatan berupa masukan hasil kegiatan monitoring dan  

evaluasi disampaikan secara  tertulis  kepada Rektor dan/atau Pimpinan 

Unit Kerja serta pelaksana kerja sama selambat-lambatnya  sepuluh  hari  

setelah  kegiatan monitoring  dan  evaluasi dilaksanakan; 

e. laporan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja 

sama dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan apakah kerja sama 

dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain.  

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang 

dilakukan disampaikan dalam bentuk laporan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pelaksana kerja sama wajib membuat laporan secara tertulis kepada Rektor 

dan/atau Pimpinan Unit Kerja dan mitra kerja 

2. Pelaksana kerja sama wajib memberikan laporan periodik (semesteran) jika 

jangka waktu kegiatan kerja sama lebih dari  6 (enam) bulan 

3. Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat 

informasi mengenai: 
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a. nama program kerja sama; 

b. rasional dilaksanakannya kerja sama; 

c. tujuan/sasaran kerja sama; 

d. bidang dan cakupan kegiatan; 

e. bentuk/jenis kegiatan; 

f. jangka waktu kegiatan; 

g. institusi dan unit kerja yang terlibat; 

h. sumber daya yang digunakan  meliputi  sumber  daya  manusia  dan  

nonmanusia; 

i. hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan kerja sama; 

b. manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; 

serta  

c. kemajuan dan evaluasi proses pelaksanaan. 

4. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu 

kerja sama yang tidak diperpanjang  lagi, Pelaksana Kerja Sama dan/atau 

Pimpinan Unit Kerja wajib melaporkan hasil akhir  kerja sama kepada WR 

RKU dengan tembusan ke BPPU atau OIER 

5. Pelaksana kerja sama wajib melakukan pencatatan pelaksanaan kerja sama 

pada Sistem Pengelolaan Kemitraan Antar Kelembagaan (SIMPEL) UPI 

Pelaksanaan   kerja   sama   dapat   diperpanjang  sesuai dengan keperluan 

yang pertimbangannya didasarkan pada laporan pelaksanaan kerjasama, laporan 

kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama dan kesepakatan antara UPI dengan 

pihak mitra kerja. Lama perpanjangan kerja sama ditetapkan atas dasar 

kesepakatan dari pihak UPI dengan mitra kerja. 
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BAB 7 

PENDANAAN 

 

Ketentuan pendanaan untuk kegiatan kerja sama, diatur sebagai berikut: 

1. Pendanaan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama menjadi kewajiban Para 

Pihak sebagaimana diatur dalam PKS, dengan menyebutkan  nilai nominal 

dana kerja sama 

2. Di antara unsur pendanaan tersebut wajib memuat biaya pengembangan 

kelembagaan Universitas bagi PKS dengan nominal dana Rp 100.000.000,00 

(seratus juta juta rupiah) atau lebih, kecuali ditentukan lain berdasarkan 

ketentuan yang lebih tinggi 

3. Biaya pengembangan kelembagaan dalam rangka kerja sama ditanggung oleh 

penyandang dana 

4. Pembayaran biaya pengembangan kelembagaan yang tidak ditanggung oleh 

penyandang dana,  tapi ditanggung oleh pelaksana kerja sama akan di setorkan 

ke Rekening UPI sebagai pendapatan IGU Unit kerja 

5. Besarnya biaya Pengembangan Kelembagaan  Universitas setinggi tingginya 

15% dari nilai kontrak kerja sama setelah dikurangi pajak 

6. Besarnya biaya pengembangan kelembagaan disesuaikan dengan jenis dan 

bentuk  pelaksanaan  kegiatan  kerja  sama dan akan ditinjau setiap 2 (dua) 

tahun melalui Surat Keputusan WR RKU 

7. Pembayaran pendanaan kegiatan dan biaya kelembagaan dilakukan melalui 

rekening Pendapatan UPI atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang 

tercantum dalam PKS 

8. Pelaksana  kerja  sama  memperoleh  pembayaran  Pendanaan  kegiatan dari 

rekening Pendapatan UPI atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam 

PKS 

9. Besarnya pembayaran pendanaan kegiatan, mengacu kepada anggaran yang 

tercantum dalam PKS 

10. Pelaksana kerja dengan persetujuan Pimpinan Unit Kerja dapat mengajukan 

Uang Muka Kerja kepada Rektor Melalui Wakil Rektor Bidang KSDU 

11. UPI memiliki tanggung jawab untuk penyediaan dana pendamping jika PKS 

yang dilaksanakan dengan mitra kerja mempersyaratkan hal tersebut 
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BAB 8 

PENUTUP 

 

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor 

Nomor 6559/UN40/HK/2017 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas 

Pendidikan Indonesia. Semoga  dengan  diterbitkannya  Pedoman  Kerja Sama  ini  

akan  meningkatkan kuantitas dan kualitas  kerja sama yang terjalin antara 

Universitas Pendidikan Indonesia dengan berbagai mitra, baik dari kalangan 

perguruan tinggi dalam dan luar negeri, lembaga/institusi pemerintah dan swasta 

maupun dunia industri/dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian 

visi dan misi di Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 1. Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Kerja Sama UPI



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2. Peraturan Rektor tentang Besaran Biaya Pengembangan 

Kelembagaan UPI Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3.  

Alur Pelaksanaan Kerja Sama UPI 

PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA 

BHK BPPU/OIER UNIT KERJA MITRA KERJA SAMA 
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PELAKSANAAN KERJA SAMA 

 

BPPU/OIER/PIMPINAN UNIT KERJA PELAKSANA KERJA SAMA SIMPEL 
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MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA 

 

REKTOR & PIMPINAN UNIT KERJA BPPU/OIER PELAKSANA KERJA SAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MULAI 

Melakukan 

Monitoring dan Evaluasi 

Laporan Monitoring dan 

Evaluasi 

Menentukan Keberlanjutan 

Pelaksanaan Kerja Sama 

Jika diperlukan, dapat 

melaporkan Hasil 

Monitoring dan Evaluasi 

kpd Mitra Kerja 

Jika diperlukan, dapat 

melakukan Pengkajian Hasil 

Laporan Monitoring dan 

Evaluasi 

- Melaksanakan Kerja Sama 

- Mencatatkan ke dalam 

SIMPEL 

BPPU/OIER bersama Pimpinan Unit Kerja 



 
 

 
 

PENCAIRAN DANA DAN PENYETORAN BIAYA KELEMBAGAAN 

 

WR BKSDU/DIR. KEU PIMPINAN UNIT KERJA PELAKSANA KERJA SAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MULAI 

Melakukan Pencairan 
Melakukan Transfer ke 

Rekening Unit Kerja 

Proses Pencairan sesuai 

dengan Ketentuan yang 

Berlaku 

Menyiapkan Dokumen 

Pencairan: 

1. Foto Copy PKS yang 

sudah diketahui 

BPPU/OIER 

2. SP2D 

3. RAB 

Membuat Surat Pengajuan 

Pencairan dengan dilampiri 

Dokumen Pencairan 

Menyusun SPTB dan SPJ 

Menyerahkan SPTB dan 

SPJ kepada Bag. Akuntansi 

dan Pelaporan Dir KEU 

Menyetorkan  

Biaya Kelembagaan sebagai 

IGU Unit Kerja ke 

Rekening UPI 



 
 

 
 

Lampiran 4. Contoh Format Berita Acara 

 

BERITA ACARA 
  

No.  ………………………………... 

No.   ………… ................................. 

     

Pada hari ini ….. tanggal ….. bulan ….. tahun ….. yang bertanda tangan 

dibawah ini: 

 

Nama         : …………………………………… 

Jabatan      : …………………………………… 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.  

 

Nama         : …………………………………… 

Jabatan      : …………………………………… 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.   

 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

PIHAK PERTAMA atas nama ………………… dengan PIHAK KEDUA atas 

nama Universitas Pendidikan Indonesia, telah melakukan pertemuan dalam rangka 

persiapan kerjasam diantara para pihak. Adapun pokok-pokok penting yang telah 

disepakati adalah sebagai berikut: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dst. 

 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

_________, ………………..…… 

 

PIHAK PERTAMA 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

PIHAK KEDUA 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 

  



 
 

 
PARAF KEDUA BELAH PIHAK   

Pihak Kesatu   

Pihak Kedua   

 
 

Lampiran 5. Contoh Format Nota Kesepahaman (MoU) 

 

 

KESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA 

……………………………………… 
DAN 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
 

 TENTANG 
 

KERJASAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN 
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

NOMOR : 
 

          /UN40/HK/20… 
 
Pada hari ini, … tanggal … bulan … tahun … (……-……-…), bertempat di …, 
kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
…………………………….……… : …, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama …, berkedudukan di …, Provinsi … . 
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 
  

……………………………………… : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, 
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali 
Amanat Universitas Pendidikan Indonesia 
Nomor: …….. tentang Pengangkatan 
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 
masa bakti ….., dalam Jabatan tersebut 
bertindak untuk dan atas nama Universitas 
Pendidikan Indonesia, berkedudukan di 
Jalan Dr Setiabudi No 229, Bandung. 
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

 
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama 
disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama 
tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
 

  

L O G O 



 
 

 
PARAF KEDUA BELAH PIHAK   

Pihak Kesatu   

Pihak Kedua   

 
 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk … 
(2) ………………………………………………………… 
(3) ………………………………………………………… 
 

Pasal 2 
RUANG LINGKUP 

 
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: 
a. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan 

kompetensi Sumber Daya Manusia; 
b. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pendampingan; 
c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan 
d. Penyelenggaraan kegiatan gelar budaya, pariwisata dan keolahragaan. 

 
Pasal 3 

PELAKSANAAN 
 

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam 
Perjanjian Kerja sama. 

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan 
kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya. 

 
Pasal 4 
BIAYA 

 
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan 
kepada PARA PIHAK. 

Pasal 5 
JANGKA WAKTU 

 
(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangkan waktu 3 (tiga) tahun, 

terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperjanjang atas 
kesepakatan PARA PIHAK. 

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK. 

 
Pasal 6 

KERAHASIAAN 
 

PARA PIHAK dengan ini akan menjaga setiap data atau keterangan dan 
informasi yang berkaitan dengan keuangan, produk dan atau pelayanan 
yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini sebagai 



 
 

 
PARAF KEDUA BELAH PIHAK   

Pihak Kesatu   

Pihak Kedua   

 
 

rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak manapun yang tidak 
berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah 
berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik 
umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan 
hukum. 
 

Pasal 8 
KETENTUAN LAIN 

 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan 
diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai addendum yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. 

 
Pasal 9 

PENUTUP 
 
Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam 
rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan 
hukum yang sama.  
 
 
 

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

……………………………………… ……………………………………… 
 

 



 
 

 
  

PARAF KEDUA BELAH PIHAK  

Pihak Kesatu  

Pihak Kedua  

 
 

 

Lampiran 6. Contoh Format Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

 

PERJANJIAN KERJA SAMA 
 

ANTARA 
……………………. 

DAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

 
TENTANG 

…………………….. 
 

NOMOR :  
NOMOR :  

 
Pada hari ini, … tanggal … bulan … tahun … (……-……-…), bertempat di …, 
kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
1.……………………….……… : …, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama…, berkedudukan di … Selanjutnya 
disebut PIHAK KESATU. 
  

2.………………………………… : …, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama Universitas Pendidikan Indonesia, 
berkedudukan di …. Selanjutnya disebut 
PIHAK KEDUA. 

 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya 
disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama … yang diatur 
dalam ketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
PENGERTIAN 

 
(1) ……………………………………………………………………………… 
(2) ……………………………………………………………………………… 

 
Pasal 2 
TUJUAN 

 
Kerja sama ini bertujuan untuk ……………………………… 

 



 
 

 
  

PARAF KEDUA BELAH PIHAK  

Pihak Kesatu  

Pihak Kedua  

 
 

 

 
 

Pasal 3 
RUANG LINGKUP 

 
a. ……………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………… 

 
Pasal 4 

TUGAS DAN WEWENANG 
 

(1) PIHAK PERTAMA bertugas untuk: 
a. ……………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………… 

(2) PIHAK PERTAMA berwenang untuk  
a. ……………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………… 

(3) PIHAK KEDUA bertugas untuk: 
a. ……………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………… 

(4) PIHAK KEDUA berwenang untuk: 
a. ……………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………… 

 
Pasal 5 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 
 

(1) Jangka waktu pelaksanaan … 
(2) Jika waktu pelaksanaan kerja sama sebagaimana  dimaksud pada  ayat 

(1) tidak dapat diselesaikan, maka PIHAK PERTAMA dapat 
memberikan kebijakan penambahan jangka waktu pelaksanaan 
pendidikan menjadi … 

(3) Kebijakan penambahan jangka waktu pelaksanaan …, ditentukan oleh 
PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan rekomendasi dari PIHAK 
KEDUA, ketersediaan anggaran, dan kebijakan anggaran … 
 

Pasal 6 
PEMBIAYAAN PROGRAM  

 
(1) Pembiayaan program sebagaimana dimaksud … 

a. ……………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………… 



 
 

 
  

PARAF KEDUA BELAH PIHAK  

Pihak Kesatu  

Pihak Kedua  

 
 

 

(2) ……………………………………………………………………………… 
(3) ……………………………………………………………………………… 

 
Pasal 7 

PEMBAYARAN 
 
(1) Pembiayaan program sebagaimana dimaksud … 
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menggunakan komponen 

pembiayaan ... 
(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk ... 

 
Pasal 8 

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 
(1) Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud … 
(2) Laporan Kemajuan … 
(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud berupa laporan 

penggunaan dan penyaluran pembiayaan program dan dilampirkan 
bukti penggunaan dan penyaluran tiap-tiap komponen pembiayaan 
program; 

(4) Untuk keperluan monitoring dan evaluasi pelaksanaan … 
 

Pasal 9 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 
(1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau 

ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan 
dengan musyawarah untuk mufakat. 

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan 
perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 10 

LAIN-LAIN 
 

(1) Atas permohonan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, perjanjian 
kerjasama ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu 
pelaksanaan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 
perjanjian kerjasama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK; 

(2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus disampaikan secara  tertulis disertai alasan-alasan yang 



 
 

 
  

PARAF KEDUA BELAH PIHAK  

Pihak Kesatu  

Pihak Kedua  

 
 

 

mendasari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 
pembatalan perjanjian; 

(3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau 
kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam 
perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar 
kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure; 

(4) Yang termasuk force majeure adalah: 
a. bencana alam; 
b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; 
c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. 

(5) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu 
mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force 
majeure; 

(6) Keadaan force majeure tidak menghapuskan atau mengakhiri 
perjanjian ini, dan setelah keadaan force majeure berakhir, kedua 
belah pihak akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini; 

(7) Perubahan pada Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dibuat setelah 
melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA 
PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian 
ini; 

 
Pasal 11 
PENUTUP 

 
(1) Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Program ini dibuat dalam rangkap 

2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai 
kekuatan hukum yang sama; 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan 
diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK. 
 

PIHAK KESATU 
       

PIHAK KEDUA 
 

 
 

 
 

 
 

 

………………………… ………………………… 

 


