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NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

lkatan Doktor Ekonomi lndonesia (lDEl)
Dengan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura (FEB UTM)

No. :45/llllOU-DPPTV/20{5 (DPP lDEl}
No. : 10/UN46.1.121K512016 (FEB UTM)

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Meitahun Dua Ribu Enam Belas, yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hary Soegiri, |U.B.A., M.Si., Ketua Dewan Pimpinan Pusat lkatan Doktor Ekonomi
lndonesia (DPP tDE!) yang berkedudukan di Jalan Nginden Semolo Vl C No. 22
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Dr. Drs. H. Pribanus Wantara, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas
Trunojoyo Madura (FEB UTM ) yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO. Box. 2
Kamal Bangkalan Madura, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua pihak sepakat mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan
memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok
masing-masing yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

IIiAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk mendayagunakan fasilitas dan sumber daya
manusia yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara optimal guna mewujudkan tujuan-
tujuan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Piagam Kerjasama ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAi'IA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
1. Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, dan (3)

Pengabdian pada Masyarakat.
2. Pendirian Tempat Uji Kompetensi (TUK), sebagai tempat uji kompetensi bagi calon

pelaku usaha dan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Badan
NasionalSertifikasi Profesi (BNSP) melalu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

3. Kerjasama dalam bidang dan kegiatan lain yang akan ditentukan kemudian
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



Pasal 3
PEi,IBIAYAAN

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan
adalah tanggung jawab masing-masing pihak atau didasarkan kesepakatan yang diatur
dalam perjanjian terpisah.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Piagam kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua pihak untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan atau kesalahpahaman mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Nota
Kesepahaman Bersama ini yang mungkin terjadi di antara kedua pihak akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

2. Jika ternyata perselisihan atau kesalahpahaman tidak dapat diselesaikan dengan jalan
musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih jalur hukum melalui
Lembaga Pengadilan.

Pasal 6
PENUTUP

1. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mematuhi isi dan Nota Kesepahaman Bersama
ini dengan itikad baik, dan salah satu dari kedua belah pihak dengan alasan apapun
tidak dapat merubah, mengurangi, atau menambah isi Piagam Kerjasama ini kecuali
dengan persefujuan secara tertulis oleh kedua belah pihak.

2. Keterikatan para pihak dalam Piagam Kerjasama ini adalah sebatas kapasitas masing-
masing pihak, dan tetap menjaga serta menghormati peraturan dan ketentuan yang
berlaku di masing-masing pihak.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian
atas persetujuan para pihak dalam suatu Perjanjian tersendiri.

4. Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai
yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dewan Pimpinan Pusat

lkatan Doktor Ekonomi lndonesia
(DPP tDEl).,,;1;. ,.nil

Dibuat di : Bangkalan
Pada tanqqal: 26 Mei 2016
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Uqiversitas Trunojoyo Madura
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