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Pada hart ini Rabu tanggal Dua puluh tujuh   bulan ranuaTi tahun Dua ribu Dua
puluh   satll,   telah   dibuat  dan   ditandatangani   Kesepakatan   Bemama     tentang
Penyelenggaraan  Pendidikan,  Penelitian,  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat serta
Program   Kampus   Merdeka   Merdeka   Belajar,   yang      untuk   sefanjutnya   disebut
Kesepakatan  oleh dan antara:

I.  Prof. Ganefrit PII.D             :   a:rt::X#eEii:tuNseegneriM::fearTgp::::dii::ngd¥#

Kebudayaan         Republik        Indonesia         Nomor
47767/MPK/RHS/KP/2020   tanggal   2   Juni   2020,
dalam   hal   ini   bertindak   untuk   dan   atas   nama
universitas  Negeri  Padang,  berkedudukan  di  Jalan
Prof.   Dr.   Hamka   Alr   Tawar   Padang,   Sumatera
Barat, selanjutnya digebut PIN^K PERTANA; dan

11. Prof, Dr. M. Soleltuddir],
M-Pd., M.A.

:    Rektor    Unjversitas    Pendjdikan    Indonesia    yang
diangkat    berdasarkan    Keputusan    Majelis    Wall
Amanat  Univers.rtas  Pendidikan   Indonesia  Nomor
13/UN40.MWA/KP/2020    tentang    Pemberhentian
Rekt:or Universitas Pendidikan Indonesia  Pengganti
Antarwaktu       Masa       Bakti       2015-2020       dan
Pengangkatan      Rektor      Universitas      Pendidikan
Indonesia   Masa   Bakti   2020-2025,   dalam   hal   ini
bertindak    untuk    dan    atas    nama    Universitas
Pendidikan  Indonesia yang  berkedudiikan  di  Jalan
Dr.     Setiabudhi     229     Bandung,     Jawa     Barat,
sefanjutnya disebut PIHAK IGDUA.

PIHAK PERT^MA dan PIHAK KEDU^ dalam Kesepakatan ini dapat disebut PIHAK
jika  disebut secara sendiri-sendiri atau  P^RA PIH^K jika disebut secara  bersama-
Sama.
PARA PIHAKterlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
a.      bahwa  PIHAK  PERTAMA  adalah    salah  satu  perguruan  tinggi  negeri  badan

layanan iimum ; dan
b.      bahwa   PIHAI(  KEDUA  adalah   salah   satu   perguruan  tinggi   negeri   badan

hukum.



Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  P^FIA  PIIJAK  sepakat  untuk  rnelakukan  kerja
sama  PenyeLenggaraan  Pendidikan,  Penelitian,  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarafat
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL I
MAksuD DAN Tu]UAN

(0    Matsud   Kesepakatan   ini       adalah   untuk   memenuhi   kebutuhan   dan/atau
memperoleh     manfaatyang     saling     inenguntungkan     bagi     PARAPIllAK
berdasarkan   hak  dan   kewajiban  yang   sama  dengan   memperhatikan   batas
kemampuansertatidakmengganggutugaspokokPARAPIHAK.

(2)   Tujuan Kesepaketan irii membaligun dan mengembangkan keia sama ilmiah di
bidangpendidlkan,penelitiandanpengabdiankepedamasyarakatantarakedua
embaga.

PASAL 2
RUANG LIIIGKuP

(1)    PARAPIIIAK  sepakat  untuk  membina   kerjasama  dengan   ruang   lingkup  di
bidang     Pendidikan,     Penelitian,     Pengabdian     Kepada     Masyarakat,     dan
Pengembangan   Sumber   Daya   Manusia   serta      Kampus   Merdeka      Merdeka
belajar.

(2)    Program kegiatan dapat mencakup:
a.   pengembangan program perkuliaan dan pendidikan;
b.   pertukaran mahasiswa untuk studi dan penelitian;
c.   pertukaran profesor dan peneliti untuk penelitian, ceramah, dan diskusi;
d.   pertukaran informasi termasuk pertukaran bahan pustaka dan penelitian;
e.    manajemen dan publikasi jumal bersama;
f.    konferensi, seminar, dan lokakarya bersama; dan
9.   kegiatan mahasiswa bersama.

PAS^L  3
PELJLKSAMAAII

(1)    Pelaksanaan  Kesepakatan  ini  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam  suatu  per]anjlan
tersendiri  yang  bersifat  teknis  serta   mengatur  rincfan   pekeriaan,   prosedur
operasional pekerjaan,  hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal  lain yang
dipandang periu sesuai kebutuhan dan kesepaketan PAR^ PIHAK.

(2)    Pelaksanaan  perjanjian  sebagairmana  dimaksud  pada ayat (1) dilakukan  PARA
PIHAK   dengan   cara   menunjuk  wakil/pejabat   yang   memiliki   kewenangan
bertindek dalam membahas dan  memutiiskan  untuk setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan.

(3)    Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Kesepakatan ini.



P"L4
JAMGKA YVAKTu

(1)     Kesepakatan  ini  berlaku  untuk jangka  waktu  5  (lima)  tahiin  terliitung  mulai
tanggal     ditandatanganinya     Kesepakatan     ini     dan     dapat     diperpanjang
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2)     PARE  PIl+AKharusmelakukan  koordinasi  atas  perpanjangan  Kesepekatan  ini
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan   ini.

PARAL 5
PEMBIAYAAM

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut
oleh  PARA  PIl+AK    dalam    perjanjian  tersendiri    yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Kesepakatan   ini.

PAmL 6
PENYE LESAIAll PE RSELISI HAM

Apabila  dikemudian  hari  ternyata  timbul   perselisihan  mengenai  pelaksanaen  dan
segala  hal  yang  diakibatkan  dari  Keepakatan  ini,  maka  PARA  PIHIK  sepakat
untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai  mufakat.

PASAL 7
T]"DAK LAHJUT

Setelah    ditandatanganinya    Kesepakatan    ini,        PARA    PIHAK    harus    segera
mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
a.      membentuk   llm   Koordinasi    untuk   mempersiapkan   segala   sesuatu   yang

diperlukan dalam menindaklanjuti   Kesepakatan ini yang bersifat  teknis;
b.      menyiapkan    perangkat-perangkat    hukum    yang    diperlukan    atas    rencana

pelaksanaan   Kesepakatan ini; dan
c.       persiapan  teknis   harus   sirdah   dibuat   paling   lama   6   (enam)   bul@n   setelah

ditandatanganinya   Kesepakatan   ini.

PAffiL 8
EVALUASI

(1)    P^RA  PIHAK  wajib  melakukan  evaluasi  atas  pelaksanaan  Kesepakatan  ini
yang  dilakukan  secara  bertahap  dalam  setiap  tahun  sesuai  dengan  jangka
waktu Kesepakatan ini.

(2)    Hasil  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dipergunekan  sebagai
acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaen program-program Kesepafatan
pada tahun-tahiin berikutnya.



PAEL 9
KETEmuAN LAlil-LAI"

(1)    Kesepakatan  ini  dapat  diubah  atau  diperbaiki  melalui  pemberitahuan  secara
tertulis  olch  salah  satu  PIHAK  dan  perubahan  atau  perbaikan  tersebut  harus
disepakati oleh PARA PIHAt(.

(2)    Perubahan   atau   perbaikan   yang  telah   disepafati   merupekan   bagian  tidak
terpisahkan dari Kesepakatan ini.

PASAL 10
pENUTuP

Kesepakatan    ini    tidak    menghalangi    PARA    PIl+AK    untuk    mengadakan
petjanjian dan/atau perfenjian kerja sama dengan pihak lain.
Hal-hal  lain  yang  belum  diatur  dafam  Kesepakatan  ini,  akan  disempumakan
oleh PARA PIHAK sebagai tambahan {a#nt7un)   yang   merupafan bagian
tidak terpisahkan dari Kesepakafan ini.

Demikian   Keepakatan   ini   dibuat  dan  ditandatangani  oleh   PARE  PIHAK  peda
tanggal  diawal   Kesepakatan  ini.   Dibuat  dalam  rangkap  2  (dua)  As"  bermcterai
cukup yang mempunyai  kekuatan  hukum sama.  1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK
PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIIIAK I(EDUA.
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