
UNS
UNIVERSITAS
SEBEIAS MARET

I rirt\U.nltU laII\ I\-tiL\!-rfl.L)r\M-.1.

ANTARA

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO
DENGAN

FAKULTAS KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET
TENTANG

PELAKSANAAN TRI DFIARMA PERGURUAN TINGGI
Nomor: 2238/UN41 "3 ITU I 2O2A

Nomor: L796 /UN27 lKS / 2A2A

Pada hari ini Selasa, tanggal duapuiuh lima, bulan Agustus tahr:n dua ribu
duapuluh bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Sapta Kunta Purnama, M.Pd. Dekan Fakuitas Keolahragaan Universitas
Sebelas Maret sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas
Maret tenta"ng Pengangkatan Dekan Fakuitas di lingkungan Universitas
Sebeias Maret periode 2OLg - 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret yang
berkedudukan di Jalan Menteri Supeno Nomor 13, Manahan, Banjarsari,
Surakarta, Jawa Tengah 57139, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. Paturusi, M"Kes, AIFO, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Manado, dalam ha"l ini bertindak untuk dan atas narna
Dekan Fakultas llmu Keolahragaan Universitas Negeri Manado,
berkedudukan di Jaian Tondano, Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano
Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara 95618, yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Untuk seianjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK.

Bahwa dengan rliiandasi semangat kerjasarna dan itikad baik,
mempertimbangkan hai-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk
mengikatkari diri kedaiam suatu PERJAN.IIAN KERJASAMA yang saiing
menguntungkan PARA PIHAK dengan memanfaatkan ski/l maupun resource yarrg
dimiiiki masing-rnasing pihak untuk dapat dijadikan obyek kerjasama saling
menguntungkan, menciptakan hubungan kerjasama berkelanjutan dengan
saling mendukung kegiatan masing-masing pihak untuk dapat memberikan nilai



memberikan nilai tambah yang positif bagr masing-masing pihak dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
OBJEK KERJASAMA

Obyek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA bekerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi, peningkatan
kualitas SDM, pembinaan dan peningkatan prestasi, penyediaan tenaga ahli,
serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang
Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian, dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2
JAITGKA UIAI(TU PER"IANJIAN

Perjanjian Kedasama ini berlaku selama 5 tahun,
ditandatanganinya perj anj ian ini.

terhitung sejak

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan
kesepakatan PARA PIHAK.

3. PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampikan berlakunya pasal
L266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kewajiban mendapat
ijin dari Pengadilan untuk pemutusan dan/atau Pengakhiran Perjanjian.

Pasal 3
KEIIAJIBAN DAN HAK

I. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:
o Menyediakan dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan

penelitian, pengabdian masyarakat, serta pertukaran mahasiswa dalam
bidang Pendidikan Kepelatihan Olahraga dan Pendidikan Jasmani,
Kesehatan dan Rekreasi.

II. HAK PIHAK PERTAMA:
. Mendapatkan kesempatan dan fasilitas tempat untuk melaksanakan

kegiatan yang tercantum dalam objek kerjasama dari pihak kedua.
o Mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk dosen dalam rangka

penelitian dan pengabdian masyarakat.
. Mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mahasis'*,a dalam rangka

melaksanakan pertukaran mahasiswa dalam bidang Pendidikan
Kepeiatihan olahraga dan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan
Rekreasi.
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III. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
a Memberikan kesempatan dan fasilitas tempat untuk melaksanakan

kegiatan yang tercantum dalam objek kerjasama dari pihak pertama.
Memberikan kesempatan dan fasilitas untuk dosen dalam rangka
penelitian dan pengabdian masyarakat.
Memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mahasiswa dalam rangka
melaksanakan kegiatan pertukaran mahasiswa.
Memberikan fasilitas penatar dan tenaga ahli yang sesuai dengan
bidangnya dalam pelaksanaan penataran yang dilaksanakan atas
dasar kerjasama dengan Universitas Negeri Manado.

IV. HAK PIHAK KEDUA:
Mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk dosen dalam rangka
penelitian dan pengabdian masyarakat.
Mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mahasiswa dalam rangka
melaksanakan pertukaran mahasiswa dalam bidang Pendidikan
Kepelatihan Olahrag dan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi.
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Pasal 4
PENGALIHAN

Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak dan kewajiban PARA PIHAK,
tidak dapat dialitrkan ke PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK
lainnya.

Pasal 5
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PARA PIHAK

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat
pemberitahuan perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lain.

(2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
dalam jangka waktu seperti pada ayat (1) Pasai ini, maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang sebagai domisili umum dan tetap.

Pasal 6
KETEUTUAN LAIN

i. Hukum dan Peraturan
Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan
perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.



2. Addendum
Setiap perubahan, penambahran dan pengurangan ketentuan terhadap
hal-hai yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, harus
kemudian disetujui secara tertulis oieh PARA PiHAK serta dibuat dalam
i:lentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Per.janjian ini.

3. Pemberitahuan
Setiap surat men)ii-lrat, komunikasi dan korespondensi daiam peiaksanaan
Perjanjian akar:i diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK
kepada PIHAK iainnya pada alamat seperti tercantuin dalam Perjanjian ini.
Masing*rnasing PIHAK akan segera memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK lain apabiia terjadi perubahan alamat atau tempat
^^*1--*ir .-.1-'.,, ^yL r r r uL I I La I I Ltr A I I .

4. Perjanjian ini dibuat dengan menggunakan bahasa dan istiiah di bidang
penuiisan media yang telah dimengerti, dipahami, cian disepakati oieh
PARA PIHAK.

Demikiar: perjanjiarr ini clii:ua.t dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tlaiam 2
(duai rangkap yang masing-masing mernpunyai kekuatan hukum yang sama.
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