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Perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut PERJANJIAN) ini dibuat pada hari ini Senin, tanggal
delapan bulan April tahun dua ribu tiga belas (8-4-2013) bertempat di Politeknik Negeri Ujung
Pandang, ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kedasama :

i

l.

Nama

NIP
Jabatan

Alamat

Dr. Pirman, MSi
19631225 198903 I 002
Direktur Politeknik Negeri Ujung Fandang
Jl. Perintis Kemerdekaan 10 Makassar

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Prof. Dr. Ir. Muin Liwa, M.Sc.

Jabatan

: Rektor Univeritas Sulawesi Barat

Alamat

: Jl. Prof.

Dr. Baharuddin Lopa, Lutang Majene

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Univeritas Sulawesi Barat, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN dalam hal
sebagai berikut:

1.

Peningkatan kualitas dosen ddri kedua perguruan tinggi dalam hal pengembangan proses
pembelajaran di kelas dan laboratorium atau bengkel;

2.

Memfasilitasi bimbingan dan konsultasi dalam bidang penelitian dan pengabdian

3.

Membantu mahasiswa Universitas Sulawesi Barat melaksanakan praktikum di Politeknik
Negeri Ujung Pandang;

4.

Membangun kerjasama antara kedua belah pihak dalam mengimplementasikan
Penjaminan Mutu;
Membangun Sinergi antara kedua perguruan tinggi dalam meningkatkan kerjasama luar

masyarakat;

5.

negeri;

6.

Bentuk-bentuk lain dianggap perlu.

PERIANJIAN dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati

sebagai

berikut:
Pasal I

PENGEMBANGAN SDM DOSEN

l.

PIHAK KEDUA akan mengirimkan dosen, teknisi, dan laboran, yang dilengkapi surat
tugas untuk mengikuti pelatihan/magang di laboratorium yang dilaksanakan oleh PIHAK

PERTAMA;
2. Selama mengikuti pelatihan peserta wajib mengikuti ketentuan-ketentuan berlaku di
Politeknik Negeri Ujung Pandang;
a
J. PIHAK PERTAMA akan menyajikan materi pelatihan sesuai dengan ketentuan
kurikulum implementatif yang telah dikaji bersama;
4. Selama dosen, teknisi, dan laboran dari PIHAK KEDUA mengikuti pelatihan, PIHAK
PERTAMA memberikan bimbingan, latihan, serta menyediakan peralatan yang
diperlukan untuk itu;
5. Biaya yang muncul dalam pelatihan dosen, teknisi, dan laboran menjadi tanggungan
PIHAK KEDUA.
Pasal 2

JANGKA WAKTU
1. PERIANJIAN

2.

ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai pada

saat

penandatanganan surat PERJANJIAN ini.
Setelah berakhir masa berlakunya perjanjian ini, PERJANJIAN dapat diperpanjang atau
diperbarui sesuai dengan keinginan dan kesepakatan dari kedua pihak.
. Pasal 3

LAIN-LAIN

l.

Hal-hal lain yang belum tertuang dalam perjanjian ini akan dibuat perjanjian tersendiri
yang isinya memiliki ketentuan hukum yang tidak terlepas dari surat perjanjian
kerjasama

ini.

;

2.

Apabila dalam pelaksanaan terdapat perbedaan pendapat dengan perjanjian kerjasama ini,
maka kedua belah pihak setuju memutuskan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat'dan ditandatangani oleh keduabelah pihak di atas
kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

.Ir. Muin

Liwa, M.Sc.

