KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Dengan
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....ItLlU.'i........

bulan
Pada hari ini .SFLAS.A.... tanggsl
Dua Ribu Lima Belas. kami yang bertanda tangan di bawah ini:

l.

lr. H. M. Toasin Asha M.Si

:

....SP.BIL.....

tanun

Direkor Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP).
yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani

PontianaL Kalimantan Barat dalam

hal

ini

bertindak untuk dan aras nama Politeknik Negeri

Pontianal- selanjutnya

Il.

dalam

Kesepakatan

Bcrsama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Ih. H. tlamka

Siregar.

lr'l.Ag. : Rellor Insitut Agama lslam Negeri Pontianak

yang berkedudukan di Jl' lrtnan Jenderal
Soeprapto No. 19 Pontianak. Kalimantan Barat
dalam hdl ini bertindak untuk dan alas nana
Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
selanjumya dalam Kesepakaran Bersama ini
disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berseprkat unok meninglalkan pengaMian dan pelayanan kepada
masyarakar di Wilayah Kalimantan Baral menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

Prcd I
TUJUAN
Kesepakaran Bersama ini berntjun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di
Witaiah KalimanAn Barar melalui bantun pemikiran dan tenaga Sumber Daya Manusia
kedua belah pihak untuk program pernbangunan dan pelayanan masyarakar.

Purl
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RUAI\G LINGKUP

l.

Kesepokatan Bersama ini merupakan Naskah Induk yang selanjutnya dalam
pelaksanaan setiap kegiatan arau program dapor dibuatkan Naskah Kerjasama yang
lebih spesifik sesuai yang diperlukan oleh kedua pihak'
Halaman ke.l dari 4

2.

Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secar€l khusus
dapat meliputi
kegiatan-kegiatan antara lain:
a- Pendidikan dan perencan&m yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah di
Kalimantan Barat:
b. Penelitian dan percnc*aan yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah di
Kalimantan Barat:
!.
fenyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakatl
d. Hal lain yang dianggap perlu oleh kedua Ltatr pitrat .

I

Prsel 3
PENGORGAIf ISASIAN

l. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Perumus yg beranggotakan

personil
dari kedua belah pihak untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan diiaksanakau
2. Kedua belah pihak sepakat untt*, membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang
beranggotakan personil dari kedua belah pihak dan dapat melibatkan pihak lain bila perlu.

Pesd 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

l.

Pelalisanaan kegiatan sebagai tindak lanjut

dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur

lebih laqiut dalam perjantian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakari
oleh kedua belah pihak atau pihak yang ditunjuk unruk mewakili:
? Masing-masing pihak berhak unruk mengarahkan. membina dan mengusulkan program
pelaksanaan teknis setiap kegiaun yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini
dengan menentukan tahaptahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi
kepentingan bersama.

Prsal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
t. Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan
kegiatan 1'ang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini:
?. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan, diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja lTerm tsf Relbrence) atau
perjanjian tersendiri yang disepakatioleh kedua belah pihak.

Pasal 6

PEII1ANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA

L Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan

Bersama ini

secara be$ama-sama ataupun sendiri-sendiri;
2.

Publikasi dan pemanfaaun hasil Kesepak*im Bersama hanrs dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan peratufim perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak
Mi I ik/KEkayaan lntelektua l.
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Pesd 7

HAK MILIK INTELEKTUAL

l.

Semua Hak Milik lnreleknral. data dan informasi yang dihasilkan dari kegiaran
berdasarkan Kesepakaun Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh kedua belah
pihak. dan kedua belah pihak diperbolehkan menggunakan Hak Milik sena bebas dari
royalti untuk tujuan-tujuan non komersil:
2. Apabila llak Milik lnrelekrual. dara. dan informasi yang dihasilkan digunakan untuk
tujuan komersial oleh salah saru pihak. maka pihak yang lain berhak atas royalti yang
diperoleh dari pengguruxn Hak Milik ini berdasarkan prinsip besamya konrribusi:
3. Pada kasus sebagaimana dimaksud pada angka 2. obyek kegiaran riset yang dilaksanakan
berdasarkan Kesepakaun Bersama ini akan merupakan konribusi dari pihali mana obyek
tersebut berasal.
4. Jika salah satu bermaksud memberikan data dan atau informasi rahasia yang dihasilkan
dari kegiaun yang dilakukan berdasarkan Kesepakaran Bersama ini kepaia Rihak Keriga
maka pihak yang mengelu,arkan dara dan atau informasi tersebur harui memperoleh iiin
dari pihak yang lain sebelurn pemberian data atau informasi rersebur dapat dilaksanakan.

Pec.l

t

PEMBIAYAAN
Kedua Belah Pihak akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
rangka kerjasama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan Luar Negeri. maupun sumber dana
lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan yang diserujui oleh Kedua Belah Pihak yang
akan ditetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang
berlaku

Pri.l I
JANGKA WAKTU
Kese?okatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal
penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang atau diperpendek
dengan persetujuan Kedua Belah Pihak.

Perrl l0
KETENTUAN LAIN

- LAIN

Perubahan atau pembatalan atas sebagian atau keseluruhan dari pokok-pokok Naskah
Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya. akan ditetapkan dalam
Addendum yang disepakati oleh Kedua B€lah Pihak.
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PENUTUP
Kesepaktan Bersama ini dihuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari. tanggal. bulan
dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2
(dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
dipegang oleh PIHAK PERT,{MA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Rektor Institut Agama lslam Negeri Pontianak

t

. M.Ag.
99303 I 003

/

PIHAK PERTAMA
Negeri Pontianak

Asha. M.Si
NIP. r96il2251990t I t00l

Halaman ke-4 dari 4

