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2. Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, :

M.Si

PERJANJIAIY KERJASAMA

ANTARA

Direktur Program Pascasarjana Universitas Hindu

Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Program

Pascasa{ana Universitas Hindu Negeri I Gusti

Bagus Sugriwa Denpasar, beralamat di Jalan

Kenyeri no 57, Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar

Timur Kota Denpasaq Bali, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK PERTAMA.

Direktur Pascasa{ana Universitas Pendidikan

Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pascasarjana Universitas Pendidikan

Ganesha, beralamat di Jl. Udayana No. I I

S ingaraj a-Bali, selanj utnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA.

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

DENGAN

PROGRAM PASCASARJA}IA
UNIVERSITAS PENDIDIKAh{ GANESHA

Nomor: 29044rN48 .t4tKst202t

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara Universitas Hindu

Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 817/

Ulrrn.Oll2[JlN'f.0ll02l202l dan Nomor:128541N48/KS/2021 pada hari jumat, tanggal26 Pebruari

202l,kami yang bertanda tangan dibawah ini:

l Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M.Ag



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat

untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS), dengan

ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1 PKS ini ditandatangani dengan tujuan untuk menyediakan aturan formal bagi pelaksanaan

kegiatan-kegiatan yang dirancang di bawah payung Nota Kesepahaman tersebut.

2. PKS ini menjelaskan tentang rincian kegiatan, termasuk mengenai hak dan kewajiban, dan

juga menyangkut tanggung jawab keuangan masing-masing PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup PKS

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pemanfaatan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran;

2. Penggalangan kerjasama dalam bidang penelitian;

3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengaMian kepada

masyarakat.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. PIHAKPERTAMAbeThak untuk:

l) menentukan dosen yang akan dilibatkan dalam pertukaran tenaga pengajar dengan

tenaga pengajar dari PIHAK KEDUA. .

2) merumuskan kerjasama di bidang penelitian yang mungkin dilakukan secara terintegrasi

dengan PIHAK KEDUA.

3) merumuskan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat yang mungkin

dilakukan secara terintegrasi dengan PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

l) menyediakan tenaga pengajar untuk dilibatkan dalam kegiatan pertukaran tenaga

pengajar dengan PIHAK KEDUA.



2) menyediakan segala sarana prasana yang diperlukan oleh tenaga pengajar dari PIHAK

KEDUA dalam proses pembelajaran di lingkungan Program Pascasasarjana UHN IGBS

Denpasar.

3) mempersiapkan segala hak yang harus diberikan kepada tenaga pengajar dari PIHAK

KEDUA yang dipertukarkan mengajar di Program Pascasasrjana UHN IGBS Denpasar.

3. PIHAK KEDUA berhak untuk:

l) menentukan dosen/ahli yang akan dilibatkan dalam pertukaran tenaga pengajar dengan

tenaga pengajar dari PIHAK PERTAMA. .

2) berkoordinasi tentang bidang penelitian yang mungkin dilakukan secara terintegrasi

dengan PIHAK PERTAMA.

3) berkoordinasi tentang bidang pengaMian kepada masyarakat yang mungkin dilakukan

secara terintegrasi dengan PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1) menyediakan tenaga pengajar untuk dilibatkan dalam kegiatan pertukaran tenaga

pengajar dengan PIHAK PERTAMA.

2) menyediakan segala sarana prasana yang diperlukan oleh tenaga pengajar dari PIHAK

PERTAMA dalam proses pembelajaran di lingkungan Program Pascasasarjana

Universitas Pendidikan Ganesha.

3) mempersiapkan segala hak yang harus diberikan kepada tenaga pengajar dari PIHAK

PERTAMA yang dipertukarkan mengajar di Program Pascasasarjana Universitas

Pendidikan Ganesha.

Pasal 4

Pelaksana Kegiatan

l.Perjanjian Kerjasama ini untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Program Pascasasarjana

UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA Denpasar dan/atau jajaran unit organisasi di bawahnya.

2.Perjanjian Kerjasama ini untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh nama Pascasasarjana

Universitas Pendidikan Ganesha dan/atau jajaran unit organisasi di bawahnya.



Pasal 5

Pembiayaan

Segala bentuk pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini akan

diatur dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Jangka Waktu Perjanj ian

PKS ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 22 Oktober

2021 dan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2022

Pasal 7

Keadaan Memaksa

1. Maksud keadaan memaksa dalam perjanjian kerjasama ini adalah terjadinya suatu peristiwa di

luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini,

seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang

dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;

2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak

tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya

dengan melampiri pernyataan tertulis pihak ber-wenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas)

hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;

3. Apabila peristiwa keadaaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu

30 (tiga putuh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian

ke{asama ini.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

l. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat

menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (l) tidak berhasil



mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penutup

PKS ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari Jumat tanggal 22 bulan Oktober

dan tahun dua ribu dua puluh satu (2021) dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya,

bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.
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