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PERJANJIAN KERJA SAIUA
Antara
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
dengan
PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

ttomor :34 68 pttolxslzotg
Nomor : 6o/U? yrZj/og /2o13
Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI NAGEKEO
Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan,
bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tiga
Belas (2s-s-2013), bertempat di Makassar, kami yang
bertanda trangan di bawah ini:

1. DR. Pirman, M.Si,

Dire&ur

Negeri Ujung pandang dan karenanya
bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk
dan atas nama politeknik Negeri
Ujung Pandang yang berkedudukan di Jalan perintis
Kemerdekaan KM 10,
Tamalanrea untuk seranjutnya disebut prHAK PERTAMA

2- Drs. Johanes samping Aoh, Bupati Kabupaten

Nagekeo seraku penanggung
Jawab Akademi Komunitas Negeri Nagekeo, berkedudukan
di Nagekeo dalam
hal ini, bertindak dalam jabatannya tersebut, dan
oleh karenanya bertindak untuk
dan atas nama Akademi Komunitras Negeri Nagekeo, yang
selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan prHAK KEDUA, untuk seranjutnya
crisebut sebagai pARA
PIHAK, sepakat mengadakan Kerja Sama di bidang pendidikan, penelitian
dan
Pengabdian pada Masyarakat, dengan ketentuan
seralai berikut:
1' Akademi Komunitas (AK) Negeri Nagekeo adarai rembaga perguruan
Tinggi
Negeri yang merupakan Prcgram Kementerian pendidikan
oan Kebudayaan
Dircktorat Jenderar pendidikan Tinggi pada jenjang pendidikan
Diproma il.

2.

3'

Pihak Kedua merupakan penanggung jawab dari
Akademi Komunitas Negeri
Nagekeo, suatu lembaga pendidikan berbasis
komunitras (community college)
yang bertujuan untuk mengembangkan
sumber Daya Manusia,
Kegiatan kerjasama yang dimaksud akan dilaksanakan
di Akademi Komunitas
Negeri Nagekeo.

Pasal I
Makeud dan Tujuan

-

a. Meningkatkan kualitas sumber daya
b.

manusia melalui kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Tenruujudnya kerja sama yang erat dan saling menguntungkan serta
pemberdayaan potensi antara kedua lembaga di bidgng Pendidikan, Penelitian
dan Pengabdian pada Masyarakat.
Pasal 2
Lingkup Keria Sama

Lingkup bidang kerja sama antara kedua belah pihak meliputi:
1. Bidang Pendidikan meliputi pengembangan kurikulum, pengiriman dosen ahli,
dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajar:an.
2. Bidang Penelitian, dan
3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 3
Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang berada di lingkungan PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA dapat dimanf;aatkan sec€lra bersama - sama sesuai dengan persyaratan,
ketentuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
pasal 4
-"Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja sama ini
dibebankan secara proporsional kepada masing
masing Pihak berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK. ,,

-

Pasal 5
Jangka Waktu
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk
jangka waktu 5 (lima) trahun dan dapat diperpanjang atas percetujuan kedua belah
pihak.

Pasal 6
Evaluasi dan Pengembangan

a. Evaluasi program
b.

kerja sama ini dilaksanakan secara peridoik paling sedikit satu
kalidalam setiahun.
Hasil evaluasi tersebut dipergunakan untuk pengembangan program kefia sama
tahun berikutnya.

Pasal 7
Organisasi dan Manajemen

a. Untuk menjamin terlaksananya

b.

berikut:
1) Pembina Kefla Sama terdiri dari Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagekeo.
2) Pembina Harian Kerja sama terdiri dari Direktur Politeknik Negeri Ujung
Pandang dan Ramdan Hidayat, S.Si.,M.Si (selaku Koordinator Pendirian
Akademi Komunitas Nagekeo)
3) Tim Pelaksana kefla sama terdiridari:
a) Pembantu Direktur lv beserta tim Politeknik Negeri ujung pandang.
b) Para Tim pendiri AK.
Tugas dan Kewajiban disusun sebagai berikut:
1) Pembina Kerja Sama:
a) Membina kefia sama
b) Memberikan pengarahan kepada pembina Harian Kerja Sama.
2) Pembina Harian Kerja Sama:
a) Menyusun program kerja dap anggaran.
b) Memberikan pengarahan teknis kepada Tim pelaksana Kerja sama,
c) Memantau pelaksanaan kerja sama dan tugas-tugas Tim Pelaksana Kerja

3)

Sama.
Tim Pelaksana Kerja Sama:
a) Merencanakan dan r,nenjadwalkan pelaksanaan dari tiap program.
b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.

c)

c.

kerja sama disusun pengorganisasian sebagai

Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Pembina Harian
Kerja Sama.
Mekanisme pelaksanaan prwram Ke[a sama diatursebagai berikut :
1) Pembina Harian kerja sama mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam setahun.
2) Tim Pelaksana Kerja sama rnenentukan prognm kerja sama yang akan
dilakukan selama jangka waktu perjanjian.
3) Untuk setiap program/proyek yang disepakati akan dibuat pedanjian Kerja
Sama yang mengatur rujukan kerja, jadwal, per:sonil dan biaya.
4) Tim Pelaksana Program Kerja Sama mengadakan pertemuan paling sedikit 1
(satu) kalidalam 3 (tiga) bulan terutama untuk membahas kemajuan program.

Pasal 8
Force Maieure

-

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi hal hal di luar
kehendak dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyatra menghambat
dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya Perubahan Kebijakan Peraturan
perundang

-

undangan yang terkait dengan substansi kerja sama atau keadaan lain
menyebabkan
substansi kerja sama tidak dapat dilaksanakan, tertunda jangka waktu pendidikan
atau tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya, maka PARA PIHAK akan
membicarakan dan menyelesaikannya secara musya! /arah untuk mufakat.

yang dapat dikategorikan keadaan Force Majeure, sehingga

Pasal 9

Penutup
Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak akan
senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cam musyawarah
untuk mencapai mufakat.
b. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama

ini akan diatur bercama dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua)
masing - masing bermateraicukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ujung Pandang, 2SAgustus 2013
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