,,',?o

Irgm
n9

NOTA KESEPAHAMAN
Antara

FAKULTAS EKONOMI DAN BISINIS
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
Dengan

INSAN DOKTOR EKONOMI INDONESIA
Nomor: 20041 1 .N01 lFEBNlll2}2A
Nomor: 1 1 SIDPP-IDEl/MOUrufil2Az}

Tentang

Pemanfaatah Sumber Daya di Bidang Pendidikan, Pelatihan, penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada hari ini, Rabu Tanggal 29 Bulan Juli rahun 2a20, yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Drs. Teguh Punnanto, M.M., Dekan Fakurtas Ekonomi dan Bisnis
universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Jr. Dukuh Menanggal xll/4,
Surabaya, dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas
Ekonomi dan Bisinis universitas PGRr Adi Buana surabaya, yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2.

Dr. HARY SOEGIRI, M.B,A., M.Si., Ketua lnsan Doktor Ekonomi lndonesia
The Mezzanine A/21 Nginden Semolo surabaya, Jawa Timur 601g7, dalam
jabatannya tersebut untuk dan atas nama lnsan Doktor Ekonomi tndonesia,
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan dan menandatangani nota
kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL {
TUJUAN

Nota Kesepahaman untuk bekerjasama ini bertujuan untuk mengadakan
hubungan kelembagaan dan kemitraan antara kedua belah pihak, dalam bidang

pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta jasa lainnya.

PASAL 2
PELAKSANAAN KEGIATAN
1.

Pelaksanaan kegiatan kesepahaman kerjasama akan diatur bersama oleh

kedua belah pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama untUk
beberapa kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta
jasa lainnya yang dipandang perlu dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan kesepahaman kegiatan ini akan dilakukan monitoring dan
evaluasi pada setiap akhir tahun berjalan sehingga diperoleh hasil optimal.

PASAL 3
JANGKA WAKTU
1.

Naskah kesepahaman kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)
Tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani.

2.

Pelaksanaan Naskah Kesepahaman

ini dapat diperpanjang lagi sesuai

kesepakatan kedua belah pihak.
3.

Apabila akan terjadi perubahan pada masa perjalanannya dari
kesepahaman

ini akan diadakan addendum dengan persetujuan dan

dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam kegiatan Uji Kompetensi BNSP, pendidikan, pelatihan,
workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun
internasional.

Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui

kegiatan bersama dengan melibatkan mahasiswa dan Dosen Fakultas

Ekonomi dan Bisnis universitas PGRI

Adi

Buana Surabaya dan Insan

Doktor Ekonomi lndonesia.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Masing-masing berhak mendapatkan kesempatan yang sama

sesuai

dengan kompetensinya dalam memberikan kontribusi pada setiap kegiatan
yang diselenggarakan bersama.

2. Masing-masing pihak berkewajiban untuk memberi dukungan untuk
kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan masing-masing.

PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1.

Masing-masing Pihak berhak untuk memutuskan Perjanjian ini, jika Pihak

lain tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar salah satu syarat
dan/atau ketentuan dalam Perjanjian ini, atau di likuiditas, atau salah satu

Pihak atas permohonan sendiri maupun atas permintaan lain yang
berkempentingan dinyatakan bermasalah, atau dinyatakan dibawah
pengampuan oleh Badan Peradilan yang berkewenang.
2.

Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian oleh Pihak yang melakukan
pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka hal
tersebut cukup dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis dari Pihak yang

satu kepada Pihak yang lainnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya
14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemutusan Perjanjian ini.

PASAL 7
PEMBEBASAN

Setiap pernyataan pembebasan baik yang nyata maupun yang tersirat, dari
salah satu pihak sehubungan dengan kegagalan untuk melaksanaan
Peflanjian ini ataupun pelanggaran dari padanya oleh Pihak yang lain, tidaklah
merupakan atau tidak akan dianggap sebagai suatu pernyataan pembebasan

dari kegagalan lain dalam

melaksanakan perjanjian ataupun dalam

pelanggaran perjanjian oleh Pihak yang lain.

PASAL 8
KESELURUHAN PERJANJIAN
Perjanjian ini merupakan satu-satunya kesepakatan antara Para Pihak, dan
merupakan pengganti serta menghapuskan segala pembicaraan, kesepakatan,

dan perjanjian lain yang pernah diadakan antara Para Pihak mengenai subyek
Peflanjian ini.
PASAL 9
PENYELESIAN SENGKETA
1.

Setiap sengketa, perselisihan perbedaan paham diantara Para Pihak yang
mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan
Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan
kekeluargaan

Apabila dengan jalan musyawarah, perselisihan tersebut tidak dapat
diselesaikan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan semua
sengketa semua sengketa yang timbul dari Perjanjian

ini

melalui

Pengadilan.
3.

Jika dengaa cara diatas tidak tercapai penyelesaian, maka akan diteruskan

melaluijalur hukum yang berlaku di lndonesia.
PASAL {O
FORCE MAJEURE
1.

Masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya

dalam hal tidak terlaksanannya atau terjadinya keterlambatnya atas
pelaksanaannya kewajiban dari masing-masing Pihak sebagaimana
ditentukan Perjanjian ini yang disebabkan oleh karena akibat langsung dari

suatu keadaan diluar kemampuan manusia, antara lain bencana alam,
peran g, huru-hara, kerusu han, kecelak aan (fo
2.

rce

M ajeu re).

Pihak yang mengalami force majeure, pada kesempatan pertama, harus
segera memberitaukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2

(dua)

x 24 (dua puluh empat) jam sejak mulai terjadinya terlaksananya

ketentuan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari force
majeure.
3.

Pihak yang mengalami force majeure wajib berusaha melakukan segala

sesuatu yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan tersebut sehingga
pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dapat

bsenuhi

dengan

baik.

PASAL

11

KETENTUAN LAIN.LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam

Naskah kesepahaman ini akan

ditetapkan dikemudian hari dalam ketentuan sbndiri.

2. Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaannya akan

diupayakan

penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Naskah Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap

dua dan dibubuhi materai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
mengikat.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
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PIHAK KEDUA
Ketua lnsan Doktor Ekonomi lndonesia

ri, M.B.A., M.Si.

