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KESEPAIIAniAli BER3AIIA

iAVTARA
UNIVBRSITAS PANCA BIIARTI

DAN
UNIVERSITAS PENDIDII[AN INDONESIA

TENTAVG
RERIA SAMA DI BmAHG PENDII)IXAN, PERELITIAN DAn

PENGEHBANGAN SUMBER DATA

Nomor : 72/UPB/E.04/2001
Nomor : 41/UN40/HK.07.00/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu
Dua Puluh Satu (24-02-2021). telah dibuat dan ditandatangani Kesepaharnan
Bersama    tentang    Kelja    salna    di    Bidang    Pendidikan,    Penelitian    dan
Pengembangan Sumber Daya, yang selanjutnya disebut "Kesepahaman", oleh
dan antara:

1   Dr. furwanto, S.H., M.IIum., roBAth :    Rektor       Universitas       Panca
Bhakti,         yang         diangkat
berdasarkan  Surat  Keputusan
Ketua         Yayasan          Nomor
07/YPB/SK/2018   Tanggal   18
April             2018             tentang
Pengangkatan        Rektor        di
Lingkungan  Universitas  Panca
Bhakti   dalam hal ini bertindak
untuk      dan      atas      nana
Universitas       Panca       Bhalcti
berkedudukan  di J1.    Komodor
Yos  Sudarso,   Sungai  Beliung,
Kec.    Pontianak    Barat,    Kota
Pontianak,   Kalimantan  Barat,
Indonesia   78244,   selanjutnya
disebut         8ebagal         PIHAK
PERTArm; dan

2   PTof. DT. M. Solehuddln, M.Pd., M.A.  ;    Rcktor  Univcraitas  Pcndidikan
Indonesia,       yang       diangkat
berdasarkan Keputusan Maj elis
Wali      Amanat      UPI      Nomor
13/UN40.MWA/KP/2020
tentang  Pemberhentian  Rektor
Universitas                 Pendidikan
Indonesia                      Pengganti
Antarwaktu  Masa  Balcti  2015-
2020 dan Pengangkatan Rektor
Universitas                Pendidikan



Jalan   Dr.   Setiabudhi  No  229
Bandung,   selanjutnya  di8ebut
sebagal PIIIAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PHAK KEDUA dalam Kesepahaman ini dapat disebut
PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara
bersama-sama, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagal berikut :

1 .  Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan salah satu Perguruan TingS Swa9ta di
Indonesia  yang   secara   konsisten   memfokuskan   nisi   utananya   pada
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

2.  Bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu Perguruan Tingri Negeri badan
hukum di Indonesia yang secara konsisten memfokuskan nisi utamanya
pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

3.  Bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan
dalam suatu pola kelja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat,
dan  tetap  belpedoman  kepada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,
PAPA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dalam bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAI 1
MAKsuD DA)I Tu.tJA)I

(1) Maksud  Kesepahaman  ini  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan/atau
memperoleh   manfaat  yang  saling  menguntungkan  bagi  PARA  PIHAK,
berdasarkan hak dan kewajiban yang sania, dengan memperhatikan batas
kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PmAK.

(2) Tujuan Kesepahaman ini adalah untuk penin8katan kualitas pelaksanaan
tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan
menin8katkan berbagal kegiatan melalui Tri Dhamia Perguruan Tinggi.

PASAI 2
RUAHG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi :
a.  penyelenggaraan     pendidikan,     penelitian,     dan     pengabdian     kepada

masyarakat;
b.  penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya;
c.  peningakatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
d.  kegiatan lain yang disepakati PAPA PIHAK.

PASAI, 3
PELAXsiINEN

(1) Pelaksanaan   Kesepahaman  ini   akan   diatur  lebih  lanjut  dalam   suatu
peljanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekeljaan,



kewenangan  bertindak dalam  membahas dan  memutuskan  untuk  setiap
kegiatan yang akan dflaksanakan.

PASAL 4
JANGXA WAIETtJ

( 1 ) Kesepahalnan ini berlaku untukjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulal
tanggal ditandatanganinya Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau
dialchiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah sratu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman
ini,  maka  PIHAK  tersebut  wajib  memberitahukan  secara  tertulis  kepada
PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya
Kesepahanan ini.

(3) Dalam   hal   PIHAK   yang   menerima   pemberitahuan   tidak   memberikan
tanggapan secara tertulis selambat-1ambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  aura.t  pemberitahuan  dimaksud  oleh
PIHAK   yang   menerima   pemberitahuan,   maka   PIHAK   yang   menerima
pemberitahuan  tersebut  dianggap  menyetujui  pengakhiran  Kesepahaman
ini, dengan ketentuan Kesepahaman ini berakhir pada tanggal pengakhiran
sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.

(4) Dalam hal Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman ini tidak mempengaruhi
hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban
yang lahir sebelum berakhimya Kesepahaman ini.

(5) PARA PIIIAK harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Kesepahaman
ini  selambat-1ambatnya 3  (tiga)  bulan  sebelum berakhimya Kesepahaman
ini.

PASAL 5
PEHBIAYEN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksa.naan Kesepahalnan
ini,  bersumber dari anggaran PAPA  PIHAK dan atau  sumber lain yang sah
berdasarkan kesepahalnan PARA PIHAK.

PASAL 6
PEMBERITAIIUA)I DAll KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Kesepahaman ini ditulis dan
disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat
elektronik atau faksimiu PARA PIHAK.

(2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepahaman ini, PAPA
PIHAK sating memberihan identitas yang dapat dihubungi,  yaitu:
1. PIHAK PERTAMA, Universitas universitas panca Bhakti     :

Nama           :    Dr. Donna Youlla, S.P., MEM
Jabatan     :   Kepala Kantor urusan lntemasional dan Keljasama
Alamat        :   J1.   Komodor Yos Sudarso,  Sungai Beliung,  Kec.  Pontianak

Bar. , Kota Pontianak
Telp/far      :   (0561) 772627/ (0561) 774442



Jabatan     :   Wa]dl  Rektor  Bid.   Riset,  Intemasional,   Kelja  sama  dan

Alanat
F`aksimili
Telepon
Email

Usaha
Jalan Dr. Setiabudhi  Nomor 229 Bandung
(022) 2001453
(022)  2001453
warek4@upi.edu

PASAL 7
rvAluAsl

( 1 ) PARA PIHAX wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepaharnan ini
yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka
waktu Kesepahaman ini.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) dipergunakan sebagai
acuan,    arahan,    dan    masukan   bagi   perencanaan    progran-program
Kesepahanan  dalam  jangka  waktu  Kesepahaman  ini  dan  untuk  tahun
berikutnya.

PASAI 8
KBrmrmuAN LAIN-IAIH

(1) Kesepahaman  ini  dapat  diubah  atau  diperbaild  melalui  pemberitahuan
secara  tertulis  oleh  salah  catu  PIHAK  dan  perubahan  atau  perbaikan
tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati dan dibuat secara tertulis
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahalnan ini.

PASJEL 9PE-
Demikian     Kesepahaman     ini     dibuat     dengan     sebenar-benamya     dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut
di atas dalam rangkap 2 (dua) Asli, bemieterai cukup yang mempunyai kekuatan
hukum sama,  1  (satu) rangkap untuk PIIIAK PERTAMA dan  1  (catu) rangkap
untuk PIIIAK KEDUA.

PIHAK PERT~, P- REDUA'


