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pada hari ini Rabu Tanggal 10 Bulan Oktober Tahun Dua ribu delapan belas (10-10-

2018), bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

l. Dr. yuni Ahda, M.Si., Ketua Program Studi Magister Pendidikan Biologi, FMIPA

Universitas Negeri Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
program Studi Magister Pendidikan Biologi, FMIPA Universitas Negeri Padang,

bemedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang selanjutnya dalam

naskah peqanjian kerja sama inidisebut PIHAK PERTAMA;

ll. Drs. H. SyamsulArifin, M.Pd.l, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Tanah Datar , berkedudukan di JL. M. Yamin Bukit Gombak, Batusangkar

Kabupaten Tanah Datar selanjutnya dalam naskah perianjian kerja sama ini

disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing "PIHAK PERTAMA" dan 'PIHAK

KEDUA' yang selanjutnya secara bersama-sama disebut'PARA PIHAK', bersepakat

mengadakan perjanjian kerja sama dalam pengembangan kompetensi dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan

dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

OBYEK

Obyek Perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan kompetensi dan peningkatan

kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PARA

PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama inimeliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan untuk guru dan siswa,

2. Pelaksanaan penelitian;

3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

Pasal 3
(1) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut, dilaksanaan oleh

pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu

kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya
pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PTHAK PERTAMA berhak:
a. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan kurikulum dari pIHAK

KEDUA dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan;
b. mengirimkan dosen, mahasiswa, dan staf ke PIHAK KEDUA dalam rangka kerja

sama penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan bidang
kemahasiswaan

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
a. menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pendampingan

pengembangan kurikulum serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan dalam
rangka kerja sama;

b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegratan kerja sama.

3. PIHAK KEDUA berhak:
a. mendapatkan fasilitasi untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat yang

merupakan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan pIHAK KEDUA;
b. mendapatkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan

kegratan kerja sama.

4. PIHAK KEDUA berkewa.jiban:
a. menyiapkan tenaga yang memiliki keahlian dan pengalaman sebagai fasilitator/

pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
b. memberikan asistensi/bimbingan teknis/pendampingan terhadap pelaksanaan

kegiatan kerja sama;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah selama S (lima) tahun
terhitung sejak ditandatangainya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian keria sama meniadi tanggung jawab
PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban, dan hak kedua belah pihak.

Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka salah satu pIHAK harus
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 1 (satu) bulan.



Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perlanjian Kerja Sama

ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum)

berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KEAOAAN MEMAKSA

1. PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan

atau kegagalan untuk memenuhi kewalibannya yang disebabkan oleh kejadian-

ke.jadian di luar kendali PARA PIHAK ("Force Maieure"), peristiwa mana termasuk

tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, baniir, epidemi,
perang, huru-hara atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-

undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan

dengan pelaksanaan perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib

menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak

lainnya mengenai terjadinya Force Majeure tersebut dan harus melakukan segala

sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban
berdasarkan perjanjian ini.

3. Apabila akibat dari Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1

perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing
pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis

kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian
yang terjadi.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul

sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara
musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka

PARA PIHAK sepakat diselesaikan melalui Pengadilan.



Pasal 11

PENUTUP
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2
(dua) di atas kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan
(1) satu rangkap untuk PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA

UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

KEMENTERIAN AGAMA
TEN TANAH DATAR,

Ketua Studi Kepala

MENGETAHUI
DEKAN FMIPA UNP,

NlP. 1 961 05101987031020


