
©                        KESE PAICATAN BE RSAMA

ANTARA
U NIVERSITAS BALIKPAPAN

DAN
uNlvErsrTAS pENDIDliuN INDONESIA

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENEl|TIAN DAN

PENGEMBANGAN SuMBER DAYA

Nomor :   05/MoU-UNIBA/Ill/20ZI
Nomor :   54/UN40/HK.07.00/2021

Pada  hart  ini,  Jum'at  tanggal   5  bulan  Marct  tahun  Dua  ribu  dua   puluh  satu
(05-03-2021),  telah   dibuat  dan   ditandatangani   Kesepakatan   Bersama  tentang
Keria  Sama  di  Bidang  Pendidikan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya,
yang selanjutnya disebut Kesepakatan, oleh dan antara:
1  Dr.  Ir.  M.  I§radi  Zainal,  M.T.,    :    Rektor   Universitas   Balikpapan   (UNIBA),

M.I+.,     M.M.,      D[SS.,     IPU.,         Kalimantan       Timur       yang       diangkat
ASEAN.Eng                                        vb#a=Tnckanpen:Ydrf n keg#g:an DhKae#:

Wirawan   Kallmantan   llmur   CfAPENl-I-
DWK),                Nomor:                Kpts : 13/SK-
PEMBrvAPENll-DWK/R/II/2021,      dalam
jabatannya tersebut bertindak untuk dan
atas      nama       Universitas      Balikpapan
Kalimantan   llmur,   yang   bera]amat   di
Jalan     Pupuk    Raya    No.    01    RT.     16
Kelurahan    Damai    Bahagia    Kecamatan
Balikpapan      76114,      dalam      hal      ini
bertindak     untuk     dan      atas      nana
Universitas       Balikpapan,       selanjutnya
disebut sebagai PIllAK PERTAMA;
dan

2  Prof.     Dr.
M.Pd-, M-A.

M.     Solehuddin,    :    Rektor universitas  pendidikan  Indonesia,
yang   diangkat   berdasarkan
Majelis        Wali        Amanat
Pend idi kan              Indonesia
13/UN40.MWA/KP/2020
Pem berhentian         Rektor
Pendid ikon           Indonesia

Keputusan
Universitas

Nomor
tentang

Universitas
Pengganti

Antarwaktu   Masa   Bakti   2015-2020  dan
Pengangkatan         Rektor         Universitas
Pendidikan   Indonesia   Masa   Bakti   2020-
2025,  dalam  hal  ini  bend.ndak  untuk  dan
atas      mama       Universitas       Pendidikan
Indonesia,    berkedudukan   di   Jalan   Dr.
Setiabudhi No   229 Bandung,  selanjutnya
disebut sebagai   PIHAK KEDUA.
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PIHAK  PERTAMA  dan  PIHAK  I{EDUA  dalam  Kesepakatan  Bersama  ini  dapat
disebut PIHAK jika  disebut secara  sendiri-sendiri  atau  PARA PII+AK jika  disebut
secara bersamaiama,
PARA PIllAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1.   bahwa  PIHAK  PERTAMA  merupakan  salah  Perguruan  Tlnggl  Swasta  yang

mempunyai  tugas  pokok  menyelenggarakan  pendidikan  akademik dan  dapat
menyelenggarakan     pendldikan     vokasi     dalam     berbagai     rumpun     ilmu

pengetahuan     dan/atau    teknologi     dan    jika     memenuhi     syarat    dapat
menyelengarakan pendidikan profesi.

2.   bahwa PIl+AK KEDUA merupakan salah satu Pergumuan mnggi Negeri badan
hukum di Indonesia yang secara konsisten memfokuskan misi utamanya pada
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

3.   bahwa   PARA  PIl+AK  memiliki   kemampuan   untuk  memberikan  dukungan
dalam suatu pole kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarken hal-r`al tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan
tetap  berpedoman  kepada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  PARA
PII]AK  sepakat  untuk  mengadakan  keria  sama  dalam  bidang     pendidikan,

penelltian, dan  pengembangan sumber daya, dengan  ketentuan-ketentuan  dan
syaratrtyarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

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

(2)Tujuan  Kesepakatan  ini  adalah  untuk  peningkatan  kualitas pelaksanaan tugas
dan    fungsi    PARA   PIHAK   dalam    melaksanakan,    mengembangkan    dan
meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Pergumuan llnggi.

PASAL 2
FLUANG  LtNGt(UP

Ruang lingkup Kesepakatan   ini meliputl  :
a.   penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b.   penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya;
C.   peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
d.   kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
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PASAL 3
PELAKSANMN

(1)  Pelaksanaan  Kesepakatan  ini  akan  diatur  lebih  lanjut dalam  suatu  perjanjian
tersendiri  yang  bersifat  teknis  serta  mengatur  rincian  pekerjaan,  prosedur
operasional  pekenaan,  hak  dan  kewajiban  PARA  PIHAK,  dan  hal-hal  laln

yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAl{.
(2)Pelaksanaanperjanjiansebagalmanadimaksudpadaayat(1)dilakukanPARA

PIl+AK  dengan   cara   menunjuk  wakil/pejabat  yang   memiliki   kewenangan
bertindakdalammembahasdanmemutuskanuntuksetiapkegiatanyangakan
dilaksanakan.

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

PASAL 4
JANGRA WARTU

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

(2) Dalam  hal  salah  satu  PIHAK  berkeinginan  untuk  mengakliiri  Kesepakatan  ini,
maka  PIHAK  tersebut  wajib  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  PIHAK
lainnya    paling    lambat    3    (tiga)    bulan    sel)elum    keinglnan    diakhirinya
Kesepakatan ini.

(3)Apabila  PIHAK  yang  menerima  pemberitahuan  tidak  memberikan  tanggapan
secara  tertulis  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)   hari  kalender  terhitung
sejak  tanggal  penerimaan  surat  pemberitahuan  dimaksud  oleh  PIHAK  yang
menerima    pemberitahuan,    maka    PIHAK   yang    menerima    pemberitahuan
tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Kesepakatan ini, dengan ketentuan
Kesepakatan  ini  berakhir  pada  tanggal  pengakhiran  sebagaimana  dimaksud
dalam surat pemberitahuan tersebut,

(4) Dalam hal Kesepakatan ini berakhir sebagaimana almaksua pada ayat (3) atau
karena alasan lain,  pengakhiran  Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan
kewajiban   PARA  PIHAl{  dalam   menyelesaikan   kewajiban-kewajiban   yang
lahir sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.

(5) PARA PIHAK harus melakukan kcordinasi atas perpanjangan Kesepakatan ini
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Kesepakatan   ini.
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PASAL 5
PEMBIAYMN

SegalapembiayaanyangtimbulsebagaiakibatdaripelaksanaanKesepakatanini,
bersumber  dart   anggaran   PARA   PIl+AK     dan   atau   sumber  lain   yang   sah
berdasarkan  kesepakatan   PARA  PIIIAK,     yang  akan  dlatur  lebih  lanjut  oleh
PARA  PIHAK     dalam     perjanjian  tersendiri     dan     merupakan   bagian   tidak
terplsahkan dari Kesepakatan   ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila  dl  kemudian  hari  temyata  timbul  perselisihan  mengenai  pelaksanaan
dan  segala  hal  yang  diakibatkan  dari  Kesepakatan  ini,  maka  PARA  PIIIAK
sepakatuntiikmenyelesaikannyasecaramusyawarahuntukmencapaimufakat
dan saling menguntungkan.

(2) Dalam  hal  penyelesaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak tercapai
kata  sepakat,  maka  PARA  PIHAK setuju  untuk  menyelesaiken  perselisihan
melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1)Segala    bentuk    komunikasi  berkenaan  dengan  Kesepakatan  ini  ditulis  dan
disampaikan  ke  alamat surat yang telah tercatat atau  dikirim  ke alamat surat
elektronik atau faksimili PARA PIHAl(.

(2) Untuk  kepentingan   komunikasi  dalam  pelaksanaan   Kesepakatan   ini,   PARA
PIHAK saling memberikan identitas yang dapat dihubungi,   yaitu:

1.  PIHAK PERTAMA, Unlversitas Balikpapan :

FaabT:an               ; 3;ra%f%kiK;rsLE3:#'e:;Pnjar:::; 3:fi:imaa„

Alamat

Telp
Email

Pengembangan dan Kerjasama
:Jalan   Pupuk   Raya   RT.16   No.   01      Kelurahan   Damai
Bahagia       Kecamatan       Balikpapan       Selatan       Provinsi
Kalimantan llmur

: 0542-764205
: kerjasama@uniba-bpn.ac.id
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2. PIHAK KEDU4 Universitas Pendidikan Indonesia:

raabmfn                : PJ:fk,D::ado:ngjdsaunhgeTsaent; rn.tAe.rnasionai, Kena sema dan
Usaha

Alamat                    : Jalan Dr. Setiabudhi   Nomor 229 Bandung
Faksimili                  :  (022) 2001453
Telepon
Email

:  (022) 2001453
:  warek4@upi.edu

PASAL 8
TINDAK IANJUT

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

diperlukan  dalam  menindaklanjuti     Kesepakatan   ini  dengan   perjanjian   kerja
Sama;

b. menyiapkan    perangkat-perangkat    hukum    yang    diperliikan    atas    rencana

pelaksanaan   Kesepakatan ini; dan
c.  Perjanjian  Kerja  Sama  harus sudan dibuat paling  lama 6 (enam)  bulan  sctelah

ditandatanganinya   Kesepakatan ini.

PASAL 11
EVALUASI

(1)  PARA  PIHAK  wajlb  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)    dipergunakan  sebagai
acuan,     arahan,     dan     masukan      bagi     Derencanaan      Program-Program
Kesepakatan    dalam   jangka    waktu    Kesepakatan    ini    dan    untuk   tahun
berikutnya.

PASAL 12
roRCE MAIEUF`E

PARA  PIHAK  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  keterlambatan  atau  kegagalan
dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau
keadaan-keadaan di [uar kemampuan PARA P[HAK (®nce rna/.Cure).
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PASAL 13
l{ETENTUAN LAIII-LAIN

(1)  Kesepakatan  ini  dapat  diubah  atau  diperbaiki  melalui  pemberitahuan  secara
teitulls oleh  salah  satu  PIHAK dan  perubahan  afau  perbaikan tersebut narus
disepakati oleh PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis.

{2)Perubahanatauperbaikanyangtelahdisepakatimerupakanbagianyangtidak
terpisahkan dari Kesepakatan ini.

PASAL 14
PENUTUP

(1)   Kesepakatan   ini   tidak   menghalangi   PARA   PIHAK   untuk   mengadakan
perjanjian dan/atau   perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

(2)  Hal-hal  lain  yang  belum  diatur  dalam  Kesepakatan  ini,  akan  disempumakan
oleh  PARA  PIHAK sebagai  tambahan  (addendum)  yang  merupakan  bagian
tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian  Kesepakatan  ini  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  PARA  PIl+AK  dalam
rangkap  2  (dua)  Asli,  bematerai  cukup  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang
sama,  1  (satu)  rangkap  untuk  PIl+AK  PERTAMA  dan  1  (satu)  rangkap  untuk
PIHAK KEDUA.

PIHAK PEfRTAMA,
u NIVERslTas BALIKPAPAN

:ffiii.::i:..=H..-

±±±M., DESS„ IPu., ASIAN.Ena
RERTOR

PIHAK KEDUA,

#m.Dr.M.=tl.M.A.~
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