
uln KESEPAKATAN BERSAMA 
antara 

UNIVERSITAS ISLAM N E G E R I S U L T A N MAULANA HASANUDDIN BANTEN 

dan 

INSTITUT T E K N O L O G I BANDUNG 

tentang 

K E R J A SAMA PEMBINAAN F A K U L T A S SAINS DAN T E K N O L O G I 

Nomor: 1445/Un.17/R/HM.01/5/2018 
Nomor : 026/11 .A/DN/2018 

Pada hari Se lasa tanggal lima belas bulan Mel tahun dua ribu delapan betas (15-05-2018), 
bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini: 

I. Prof. Dr. H. FAUZUL IMAN, MA : ReWor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 
Hasanuddin Banten berkedudukan di Ja lan 
J e n d . Sudlrman No. 30, Serang-Banten 42118, 
dalam hal ini bertlndak untuk dan atas nama 
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 
Hassanuddin Banten, seianjutnya disebut 
PIHAK PERTAMA; 

I I . Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI , DEA : Rektor Institut Teknologi Bandung berkedudukan 
di Ja lan Tamansar i No. 64. Bandung 40116, 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
Institut Teknologi Bandung, seianjutnya disebut 
PIHAK K E D U A . 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk seianjutnya secara bersama-sama disebut 
dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Seianjutnya PARA PIHAK terlebih 
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

a . Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

b. PIHAK PERTAMA adalah Perguman Tinggi Negeri yang berkewajiban menjalankan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dalam bidang pengembangan timu pengetahuan, teknologi, seni dan 
budaya serta sosial humaniora; 

c . PIHAK K E D U A adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berkewajiban 
menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian 
serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi. seni dan budaya serta sosial humaniora. 

Berdasarkan uraian dan maksud tersebut di a tas , PARA PIHAK mengadakan Kesepakatan 
Bersama dengan ketentuan sebagai berikut: 



B A B I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

P a s a l 1 

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan P A R A PIHAK dalam bidang 
persiapan dan pembinaaan Fakul las Sa ins dan Teknologi pada PIHAK PERTAMA atas dasar 
kerja s a m a tangsung dan kolaborasi di bidang program penelitian, pendidikan dan pelatihan 
untuk kepentingan bersama. 

P a s a l 2 

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja s a m a bidang penelitian, 
pendidikan dan pelatihan serta pembinaan sumber daya manusia pada Fakultas Sa ins dan 
Teknologi pada PIHAK PERTAMA. 

B A B II 
RUANG U N G K U P BIDANG K E R J A SAMA 

P a s a l 3 

Ruang lingkup bidang kerja sama dan Kesepakatan Bersama serta langkah yang diperlukan 
untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama ini meliputi bidang-bidang berikut: 

a . Kerja sama lokakarya dan program pelatihan staf/datasharing. 

PARA PIHAK akan bersama-sama memulai program lokakarya dan pelatihan bersama. 
PIHAK yang memulai setiap lokakarya dan program pelatihan dalam bidang yang berkaitan 
dengan peningkatan kompetensi staf sedapat mungkin. mengundang staf PIHAK lain untuk 
berpartisipasi dalam program lokakarya dan pelatihan tersebut. Ketentuan terkait hal ini 
akan diputuskan bersama secara tertulis di antara PARA PIHAK. 

b. Penelitian dan pengembangan bersama Fakultas Sa ins dan Teknologi. 

PARA PIHAK akan bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan proyek-
proyek kepentingan bersama. PARA PIHAK akan bertindak sebagai mitra atau co-penetiti 
dalam proposal penelitian yang diajukan oleh salah satu PIHAK setelah disepakati oteh 
PARA PIHAK. PIHAK yang memulai proyek penelitian dan pengembangan dalam bidang 
Sa ins dan Teknologi yang kemungkinan menarik bagi PIHAK lain akan, sedapat mungkin, 
mengundang sta* PARA PIHAK untuk berpartisipasi dalam riset tersebut dan ketentuan 
terkait hal ini akan diputuskan bersama secara tertulis di antara PARA PIHAK. 

c. Program kerja sama pendidikan dan penyediaan sumber daya manusia (SDM). 

PARA PIHAK akan berusaha untuk menyediakan program pendidikan t>ersama saling 
menguntungkan dan ketentuan tentang hal tersebut diputuskan bersama secara tertulis 
antara PARA PIHAK yang meliputi: 

1 . Penyediaan S D M dosen tetap pada Fakultas Sa ins dan Teknologi di PIHAK PERTAMA 
melalui proses rekrutmen. 

2. Pengiriman studi lanjut bagi dosen-dosen sainstek PIHAK PERTAMA ke PIHAK K E D U A 
dalam skema kerja sama studi lanjut untuk S2/S3 bidang sains dan teknologi untuk 
dosen dan staf laboratorium dari PIHAK PERTAMA. 

3. Kerja sama penyediaan SDM dan tenaga konsultan pada proyek pengembangan 
laboratorium i=akultas Sa ins dan Teknologi dan pembangunan kampus PIHAK 
PERTAMA dalam kerangka pelaksanaan fDB Programme. 

A. Kerja sama daiam penyusunan serta review kurikulum dan silabi pada jurusan/prodi yang 
ada pada Fakuttas Sa ins dan Teknologi di PIHAK PERTAMA. 



d. Pertukaran staf dan publikasi. 

1 . Dosen 

PARA PIHAK dapat mengundang dosen dari sa lah satu PIHAK yang mungkin 
dipert}olehkan untuk terllbat dalam mengajar atau penelitian dan ketentuan tentang hal 
tersebut diputuskan secara tertulis antara PARA PIHAK. 

2. Tenaga Kependtdlkan 

PARA PIHAK dapat memutuskan untuk melakukan pembinaan tenaga kependidikan 
untuk perpustakaan, admtnlstrasi atau tenaga kependidikan lainnya dengan mengikuti 
pelatihan yang disetenggarakan oleh salah satu PIHAK. Adapun dan ketentuan tentang 
hal tersebut dioutuskan secara tertulis antara PARA PIHAK. 

3. Pertukaran Publikasi 

PARA PIHAK akan menggunakan upaya yang wajar untuk saling membantu dalam 
pertukaran publikasi termasuk pasokan wajar bahan yang relevan dan penggunaan 
peralatan yang dibutuhkan untuk penelitian. 

e. Credit Earning 

Mahasiswa dari "IHAK PERTAMA dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pada sejumlah 
mata kuliah tertentu yang ditawarkan oleh PIHAK K E D U A dalam skema program Credit 
Earning. 

B A B III 
P R O S E D U R P E R T U K A R A N 

P a s a l 4 

Prosedur yang harus diikuti dalam membangun skema pertukaran atau program atau bentuk 
kerja s a m a di bawah Kesepakatan Bersama ini akan menjadi sebagai berikut: 

a . Proposal untuk setiap bentuk kerja sama yang berada di bawah ruang lingkup bidang 
akademik dan/atau bidang kerja s a m a lainnya yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama 
ini akan disampaikan melalui penanggungjawab yang ditunjuk oleh P A R A PIHAK; 

b. Nama-nama penanggungjawab yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK akan disampaikan 
kepada PARA PIHAK; 

c. Para penanggungiawab bersama-sama akan memutuskan tentang rancangan t>entuk kerja 
sama, yang selanfutnya akan diputuskan dan dikonfirmasikan secara tertulis di bawah tanda 
tangan Rektor PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; 

d. Ruang lingkup, syarat dan kondisi dari setiap skema kerja sama akan dit}erikan dalam 
Adendum Kesepakatan Bersama ini ketika diperlukan; 

e. Pertukaran staf, mahasiswa atau pengajaran dan penelitian tidak pertu timbal balik secara 
bersamaan. 

B A B i V 
PENGATURAN KEUANGAN 

P a s a l 5 

Kesepakatan Bersama ini akan menimbulkan kewajiban keuangan oleh salah satu PIHAK yaitu 
PIHAK PERTAMA. Pengaturan keuangan terkait skema kerja s a m a di bawah Kesepakatan 
Bersama ini akan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: 

1. B iaya untuk semua kegiatan akan, bila sesua i , didasarkan pada cost recovery. 

2. Bi la tidak mungkin untuk mengikuti prinsip yang disebutkan dalam ayat 1 di atas dalam 
kasus-kasus tertentu. komitmen untuk pendanaan untuk kegiatan kerja sama akan 
diputuskan melalu kesepakatan bersama antara PARA PIHAK; 



3. B iaya lain yang hams dikeluarkan atau yang ttmbul dari kegiatan kerja s a m a di bawah 
Kesepakatan Bersama ini seperti kunjungan penasehat dan staf akan dinegosiasikan dan 
diputuskan melalui kesepakatan bersama antara PARA PIHAK. 

(1) PARA PIHAK dapat meminta secara tertulis amandemen atau modifikasi selumh atau 
sebagian dari Kesepakatan Bersama ini. 

(2) Setiap pembahar atau modifikasi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan menjadi 
bagian dari Kesepakatan Bersama ini. 

(3) Perubahan atau modifikasi tersebut akan mutai beriaku pada tanggal yang akan ditentukan 
oleh PARA PIHAK. 

(1) Kesepakatan Bersama Ini akan mulai beriaku pada tanggal penandatanganan dan akan 
tetap beriaku untuk jangka waktu lima (5) tahun. 

(2) Kesepakatan Bersama Ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu sebagaimana disetujul 
secara tertulis olen PARA PIHAK. 

(3) Setiap PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan memberitahu PIHAK lain 
setidaknya tiga 3) bulan sebelum rencana tanggal penandatangan untuk mengakhiri 
Kesepakatan Bersama ini. 

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermetaral cukup untuk masing-masing 
PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang s a m a setelah ditandatangani dan dibubuhkan 
cap Instansi P A R A PIHAK. 

B A B VI 
PERUBAHAN 

P a s a l 6 

B A B VII 
JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN 

Pasal 7 

B A B VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

P a s a l 8 

PIHAK PERTAMA 
UNIVERSITAS ISLAM N E G E R I SULTAN 

MAULANA HASANUDDIN BANTEN 

PIHAK K E D U A 


