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Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu dua
puluh satu (27-03-2021) , bertempat di Kampus Universitas Islam Syekh Yusuf,
Tangerang  telah  dibuat  dan  ditandatangani  Kesepakatan  Bersama  tentang
Kelja  Sama  di  Bidang  Pendidikan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Sumber
Daya, yang selanjutnya disebut Kesepakatan, oleh dan antara:

1  Prof.   Dr.   Mustofa   Kamll.   :
DIP.. RSL.,M.Pd.

2  Prof.   Dr.    M.   Solehuddln,    :
M.Pd, M.A.

Rektor  Universitas  Islam  Syekh  Yusuf,
diangkat berdasarkan surat keputusan
Yayasan  Islam  Syekh-Yusuf  Nomor  83
Tahun 2020 Tanggal 20 Desember 2020.
dalam hal ini bertindak uhtuk dan atas
nana  Universitas  Islam  Syelch  Yusuf,
berkedudukan di Jalan Maulana Yusuf
no.10    Babakan    -    Kota    Tangerang,
Banten   15118,      selanjutnya   disebut
sebagal PIHAH PERTAMA; dan

Rektor          Universitas          Pendidikan
Indonesia,  yang  diangkat  berdasarkan
Keputusan      Majelis      Wali      Amanat
Universitas Pendidikan Indonesia Nomor
13 / UN40.MWA/ KP/ 2020              tentang
Pemberhentian      Rektor      Universitas
Pendidikan        Indonesia        Pengganti
Antalwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan
Pengangkatan       Rektor       Universitas
Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-
2025, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas    nana    Universitas    Pendidikan
Indonesia,  berkedudukan  di  Jalan  Dr.
Setiabudhi      No            229      Bandung,
selanjutnya   disebut   sebagai      PIHAK
REDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIIIAK KEDUA dalam Kesepakatan ini dapat disebut
PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau  PARA PIIIAK jika disebut
secara bersama-sama.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1.   bahwa  PIHAK  PBRTAMA  merupakan  salah  Perguruan  Tinggi  Swasta

yang mempunyal tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik
dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun
ilmu pengetahuan dan/atau teknoloS dan jika memenuhi syarat dapat
menyelengarakan pendidikan profesi.

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

3,   bahwa PAPA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan
dalam suatu pola kerja sama yang sating menguntungkan.

Berdasarkan   hal-hal   tersebut,   dengan   itikad   baik,   saling   percaya,
sederajat, dan tetap bexpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan,  PARE PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalaln
bidang  pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya, dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAI 1
MAKSUD DAN TUJUAN

( 1) Maksud Kesepakatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau
memperoleh  manfaat yang  saling  menguntungkan  bagi  PARA  PIIIAK,
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  PergLmran
Tin8gi.

PASAI 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan  ini meliputi :
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 PAPA PIHAK.



PASAL 3
pELAHSAVAAm

(1)  Pelaksanaan  Kesepakatan  ini  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam  suatu
peljanjian   tersendiri   yang   bersifat   tekni§   serta   mengatur   rincian
pekeljaan,  pro§edur  operasional  pekeljaan,  hak  dan  kewajiban  PARA
PnlAI[,  dan  hal-hal lain yang dipandang perlu  sesuai kebutuhan dan
kesepakatan PAPA PIHAK.

(2) Pelaksanaan peljanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
PAPA  PIHAK  dengan  cara  menunjuk  wakil/pejabat  yang  memiliki
kewenangan bertindak dalaln membahas dan memutuskan untuk setiap
kegiatan yang akan dilaksanakan.

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

PASAL 4
•ANGKA WAKTU

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

(2) Dalam hal salali satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan
ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keingivan diakhirinya
Kesepakatan ini.

(3) Dalam  hal  PIHAK  yang  menerima  pemberitahuan  tidak  memberikan
tanggapan   eecara   tertulis   selambat-lambatnya   30   (tiga  puluh)   hari
kalender   terhitung   sejak   tanggal   penerimaan   surat   pemberitahuan
dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maha PIHAK yang
menerina  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 dimaksud pada ayat (3)
atau    karena    alasan    lain,    pengakhiran    Kesepakatan    ini    tidak
mempengaruhi hak dan kewajiban  PAPA PIHAK dalam menyelesaikan
kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhimya Kesepakatan ini.

(5) PARA    P[HAH    harus    melakukan    koordinasi    atas    perpanjangan
Kesepakatan ini selambat-1ambatnyaL 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya
Kesepakatan  ini.



PASAL 6
PBMBIAYEN

Segala    pembiayaan    yang    tinbul    sebagai    aldbat    dari    pelaksanaan
Kesepakatan ini, bersumb6r dari anggaran PARA PIHAK  dan atau sumber
lain yang sah berdasarkan kesepakatan PARE PIHAK,   yang akan diatur
lebih lanjut oleh PARA PIIIAK  dalam  peljanjian tersendiri  dan  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan  ini.

PASAL 6
pEmrELESAIA» pERSELlslHAN

(1) Dalam  hal  di  kemudian  hari  temyata  timbul  perselisihan  mengenai
pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Kesepakatan ini, maka
PARA  PIIIAK  sepakat  untuk  menyelesaikannya  secal`a  musyawarah
untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

(2) Dalam  hal  penyelesaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   tidak
tercapal kata sepakat, maka PARA PIIIAK setuju untuk menyelesaikan
perselisihan melalui Kantor Panitera Pengadflan Negeri.

PASJLL 7
pEmBBRITAIIUAH DArn KOREspomDEmsl

(I) Segala   bentuk   komunikasi berkenaan dengan Kesepakatan ini ditulis
dan  disampaikan  ke  alamat  surat yang telah  tercatat atau  dikirim  ke
alamat surat elektronik atau faksimili PAPA PIHAK.

(2) Untuk  kepentingan  komunikasi  dalam  pelaksanaan  Kesepakatan  ini,
PARA PIIIAK saling memberikan identitas yang dapat dihubund,  yaitu:
1. PIIIAK PERTAI\IA, Universitas Islam Syekh Yusuf :

Nana
Jabatan

Alamat
Telp
Email

:  Dr. H.  Suhaya, MM., M.Si
: Wakil Rektor Ill Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan
Kelja-a

: Jln. Maulana Yusuf No.10, Babakan, Kota Tangerang
:  08119641966
: huma@unis.ac.id

2. PIIIAK REDUA, Universitas Pendidikan Indonesia:
Nana
Jabatan

Alamat
F`aksimili
Telepon
Enlail

: FTof. Dr. Adang Suherman, M.A.
:  Wakil Rektor Bidang Riset,  Intemasional,  Kelja sama
dan   Usaha

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



PASAI 8
TINDAK LAN.UT

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

diperluhan  dalam  menindaklanjuti    Kesepakatan  ini  dengan  peljanjian
kelja srama;

b. menyiaphan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana
pelaksanaan  Kesepakatan ini; dan

c. Pep.anjian  Kelja Sama akan  dibuat paling lama 6  (enam)  bulan  setelah
ditandatanganinya  Kesepakatan ini.

PASJEL 1 1
EIVAIUASI

(1) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan
ini yang dilakukan  secara bertahap dalam setiap tahun  sesual dengan
jangka waktu Kesepakatan ini.

(2) Hasil evaluasi sebagalmana dinaksud pada ayat ( 1 )  dipergunakan sebagal
acuan,   arahan,   dan   masukan   bagi   perencanaan   program-program
Kesepakatan  dalam jangka  waktu  Kesepahatan  ini  dan  untuk  tahun
berikutnya.

PASAI 12
F`ORCE MAIEIJRE

PARA   PIHAK   tidak   bertanggung  jawab   terhadap   keterlambatan   atau
kegagalan  dalam  pelaksanaan   Kesepakatan   ini,   yang  disebabkan  oleh
kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kemarnpuan PAPA PIHAK
Iforce rrkyenren .

PASAI 13
KETENTUAN RAIN-I,AIN

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

(2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.



PASAI 14
PBNUTUP

(1)  Kesepakatan  ini  tidak  menghalangi  PARA  Plmx  untuk  mengadakan
peljanjian dan/atau  peljanjian kelja sama dengan pihak lain.

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

Demikian  Kesepakatan  ini  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  PARA  PIHAK
dalam  rangkap  2  (dua)  Asli,  bermeterai  cukup  dan  mempunyai  kekuatan
hukum yang coma,  1  (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan  1  (satu)
rangkap untuk PIIIAK KEDUA.

PI- PERTAm,
UIIIVBRSITAS ISLAhl SYEKII YUSUF

TrmGE~G

Rektor

PIIIAK REDUA.
U"IVBRslTAs pEmDIDIKAn IHDomESIA

+@::pd-H.A-~^,
k


