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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya buku Pedoman

Kerja sama PPNS edisi pertama 2017. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)

merupakan pendidikan vokasi yang sepenuhnya berperan dalam pembentukan dan

pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan industri perkapalan dan

industri penunjangnnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana

dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam perannya untuk membentuk SDM yang kompeten, PPNS dituntut mampu menjalin

kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat

dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di tingkat nasional maupun

internasional. Oleh karena itu diperlukan panduan kerja sama untuk mengatur efektivitas

pencapaian dan kemanfaatan kerja sama secara optimal.

Panduan disusun dengan maksud memberikan arahan bagi PPNS dalam melaksanakan

kerja sama dengan mitra kerja, tingkat lokal, nasional dan internasional. Tujuannya adalah

memberikan pedoman operasional dalam satu arah peningkatan kerja sama di PPNS untuk

mewujudkan PPNS yang Unggul Bereputasi Global.

Kritik dan saran membangun dari pembaca kami harapkan demi lebih sempurnanya buku

pedoman ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi civitas akademika di PPNS.

Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) sebagai lembaga pendidikan tinggi

memiliki kekhasan program sebagai keunggulan yang dikembangkan dari rumusan visi, misi,

tujuan, dan sasarannya. Keunggulan PPNS tersebut menjadi dasar bagi semua civitas akademika

dalam berkarya pada setiap ranah tri dharma perguruan tinggi, termasuk bidang pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan

bangsa melalui kerja sama antara PPNS dengan industri, universitas atau lembaga lainnya, baik

lembaga dalam negeri maupun internasional. Kerja sama yang dibangun tidak saja terbatas di

bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik.

Visi PPNS, menjadi Politeknik yang unggul bereputasi global, sudah menunjukkan adanya

keunngulan di dalam negeri karena PPNS memang satu-satunya institusi pendidikan di Indonesia

yang sepenuhnya ditujukan untuk pembentukan SDM yang kompeten di bidang industri

pembangunan kapal dan penunjangnya. Misi PPNS dinyatakan dalam 5 (lima) poin sebagai

berikut:

1. Mencerminkan peran dan fungsi PPNS sebagai perguruan tinggi secara konsisten sesuai

Tridarma;

2. Menunjukkan komitmen terhadap pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia Indonesia secara berkelanjutan;

3. Memuat kesepakatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

yang relevan untuk kemajuan dan kesejaheraan bangsa;

4. Bersiap-sungguh memasuki persaingan global dengan membangun komunitas akademik

yang berkualitas;

5. berkomitmen untuk menjalankan sistem manajemen yang baik, bersih, dan akuntabel.

Sejak berdiri pada tahun 1987, PPNS sudah melaksanakan kegiatan kerja sama mengingat

pendirian PPNS dilaksanakan atas kerjsama dengan GTZ Jerman. Pada perkembangannya, PPNS

telah banyak menjalin kerja sama dengan industri perkapalan dan industri manufaktur lainnya.

Beberapa tahun terakhir, PPNS telah bekerja sama dengan pendidikan tinggi luar negeri dalam

bentuk pertukaran pelajar dan program double degree. Kerja sama tersebut akan berkembang terus

sehingga dipandang perlu untuk membuat Pedoman Kegiatan Kerja sama.
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Kerja sama yang dimaksudkan dalam Pedoman Kegiatan Kerja Sama (PKKS) ini adalah

kesepakatan antara PPNS dengan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional,

yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut.

1.2 Dasar Hukum

Landasan penyusunan pedoman ini mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 79 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nosional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007

tentang Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau

lembaga lain di Luar Negeri.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 tahun

2014 tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

1.3 Tujuan

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2014 menyatakan, kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas,

efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma

Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.



Secara lebih spesifik, Kerja sama di lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri

(PPNS) Surabaya dilaksanakan dengan tujuan:

a. Meningkatkan kinerja dan mutu pelaksanaan pendidikan, penelitian dan

pengabdian yang dijalankan oleh PPNS.

b. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun

internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling

menguntungkan.

1.4 Penegasan Istilah

a. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antara PPNS dengan perguruan

tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

b. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan

tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi,

atau akademi komunitas.

c. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan

kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan

mencari laba.

d. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi,

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang

melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai

tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

e. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional

perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia,

finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka

meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

f. Program kembaran (twinning) adalah penyelenggaraan kegiatan antar

perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta

saling mengakui lulusannya.

g. Program pemindahan kredit (credit transfer) adalah pengakuan terhadap hasil

kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerja sama.

c. Program gelar ganda (double degree) adalah kegiatan antar perguruan tinggi



untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau

berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah

yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi

untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

d. Pertukaran dosen (exchange) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di

bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk

melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki

dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.

e. Pertukaran mahasiswa (student exchange) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa

untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi

lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang

dimaksud.

f. Penelitian bersama (joint research) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan

oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu

yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/

industri maupun sponsor internasional.

g. Penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication) adalah penerbitan publikasi

ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan

tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari

perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di

dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.

h. Pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision) adalah kegiatan

pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh

pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.

i. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan

ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun

kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.

j. Kuliah Keahlian (KK) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan

kegiatan belajar sambil praktik di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan

memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat

di bangku kuliah.

k. Penyediaan beasiswa (scholarship) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia



usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun

non- akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun

bukan.Pemanfaatan bersama sumber daya (resource sharing) adalah pemanfaatan

sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh

perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui

kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.

l. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah kesepakatan di

antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di

kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.

m. Kesepakatan Kerja Sama (Memorandum of Agreement) adalah kesepakatan di

antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota

Kesepahaman dalam yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam

bentuk kontrak kerja.



BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA

2.1 Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, Unit Kerja sama PPNS harus memperhatikan

tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

1. penjajakan kerja sama dan analisis calon Mitra;

2. pengkajian kerja sama;

3. pengesahan kerja sama;

4. pelaksanaan kerja sama;

5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;

6. pengembangan program; dan

7. pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.

Penjajakan Kerja sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang

dilakukan oleh PPNS. Tahapan ini dilakukan atas sepengetahuan Unit Kerja sama PPNS.

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

1. Kerja sama diadakan dengan sepengetahuan Unit Kerja sama PPNS, kemudian

diajukan secara tertulis kepada Ketua Unit Kerja sama dan ditujukan kepada Direktur

PPNS untuk dianalisis dan dinilai.

2. Bila Direktur setuju, Wakil Direktur yang membidangi akan menetapkan surat

keterangan persetujuan kerja sama.

3. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Unit Kerja sama dapat menindaklanjuti dan

dibahas bersama antar Unit Kerja sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang

diwujudkan dalam rencana kerja sama.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu

tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota

Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja sama PPNS.

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaaan, monitoring dan

evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah
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berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama harus dipayungi dengan MoU

terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu

dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh

pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Dokumen yang

dapat dibuat untuk melandasi kesepakatan kerja sama sebelum MOU dibuat adalah

Nota Keseriusan (Letter of Intent) atau disebut juga LOIdibuat oleh pengusul dan

mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Namun LOI ini tidak wajib dan

bersifat sementara, rintisan kerjasama dapat didahului dengan LOI atau dapat langsung pada

pembahasan MOU.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait

atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja

sama. MoU ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama

berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung

mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama. Penandatanganan nota

perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi

MoU dan atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA

dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kedua belah pihak.

Detil SOP untuk inisiasi dan pelaksanaan program pada masing-masing unit Unit

kerjasama terdapat pada halaman lampiran pedoman ini.

2.2 Jenis Dokumen Kerja Sama

2.2.1 Rintisan/Inisiasi Kerja Sama
Istilah rintisan atau inisiasi, dalam kegiatan kerja sama merupakan proses

penjajakan dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat dilakukan oleh

Direktur, Pejabat, dan individu/perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa)

PPNS. Rintisan atau Inisiasi kerja sama, sering dikenal dengan Nota Keseriusan (a letter of

Intent) ialah surat yang dibuat dan atau disepakati bersama dengan mitra dalam negeri

maupun luar negeri sebagai bukti tertulis, bahwa telah terjadi persetujuan untuk menerima

tawaran akan saling bekerja sama dari para pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan

yang disepakati bersama.

Apabila akan dilaksanakan kerja sama dengan mitra dengan inisiator pejabat

dan individu atau perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa), yang
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bersangkutan harus segera melaporkan Unit Kerja Sama PPNS dengan menunjukkan A

Letter of Intent (LOI) yang telah ditandatangani para pihak. LOI dijadikan sebagai bukti

tertulis untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.

2.2.2 Nota Kesepahaman MoU
Istilah Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia

diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini

tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti

bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak

yang artinya boleh membuat perjanjian.

Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya

yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota

Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman Panduan Kerja Sama Unit

Kerja Sama PPNS merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan,

dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan

pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota

Kesepahaman.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal

sebagai berikut:

1. MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);

2. Content/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;

3. Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;

4. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban

yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan

5. Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya,

MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara

pihak- pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari,
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apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota

Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan

demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan

tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki

kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang

menandatanganinya. Apabila dalam kenyataannya, salah satu pihak tidak

melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah

menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman

hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah

satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk

mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan

untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum

substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua

belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan

tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri

atas bagian-bagian sebagai berikut:

a. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota

Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan

para pihak untuk saling bekerja sama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa

saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut.

Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama

institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital

yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman

dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman

judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA

di sebelah kanan.

b. Bagian Pembukaan

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota

Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:
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 Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penanda

tanganan saat Nota Kesepahaman.

 Jabatan para pihak Menggambarkan kedudukan dan kewenangan

penandatangan bertindak untuk dan atas nama institusi.

 Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang

merupakan wakil dari masing-masing institusi.

 Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan

hukum privat maupun badan hukum publik, Konsiderans atau

pertimbangan

 Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran

yangmenjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.

 Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ".

 Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang

merupakan satu kesatuan pengertian.

 Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam

satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan

tanda baca titik koma (;).

b. Bagian Isi

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki

kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota

Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki

oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota

Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada

kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak

digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci

diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerja Sama). Pada umumnya

substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

 Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk

melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.

 Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan

yang akan dilaksanakan.
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 Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari

Nota Kesepahaman.

 Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman

(jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).

 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang

dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan

kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan

lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.

 Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang

hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

c. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan

dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan)

ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah

pihak".

d. Bagian Tanda Tangan Para Pihak

Bagian tanda tangan para pihak Bagian ini terletak di bawah bagian penutup,

dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang.

Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

 Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota

Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan

ditandatangani para pihak di atas materai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah).

 Penandatangan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak

yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri

bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari

naskah.

2.2.3 Perjanjian Kerja Sama
Istilah Memorandum of Agreement (MoA) dalam bahasa Indonesia

umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerja Sama atau Kesepakatan Kerja Sama.

Secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota

Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerja Sama lebih
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bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerja Sama dapat

dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak

yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya. Perjanjian merupakan

suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya

atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

(KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu

perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan

Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau

“tindakan hukum”. Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan

oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para

pihak yang memperjanjikan tersebut.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling

berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak

tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

c. Mengikatkan diri.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu

kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena

kehendaknya sendiri.

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka

perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat

barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak

lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang

tersebut;.

2. Cakap untuk membuat perikatan.

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi

sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan
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sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer. Dalam hal suatu perjanjian yang

dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian

tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer).

3. Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu

perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal

demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya

barang- barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di

kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-

undang secara tegas.

4. Suatu sebab atau causa yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat.

Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain

oleh undang- undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu

perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerja Sama pada umumnya yang terdiri

atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul.

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerja

Sama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau

menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut. Judul hendaknya menggunakan

kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para

pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama

Perjanjian Kerja Sama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf

kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Sepertihalnya

Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo institusi yang

diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak

di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerja
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Sama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat

Perjanjian Kerja Sama.

b. Jabatan para pihak menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan

bertindak untuk dan atas nama institusi.

 Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang

merupakan wakil dari masing-masing institusi.

 Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan

hukum privat maupun badan hukum publik.

c. Konsiderans atau pertimbangan

 Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang

menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama.

 Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ".

 Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang

merupakan satu kesatuan pengertian.

 Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam

satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan

tanda baca titik koma (;).

3. Substansi Perjanjian Kerja sama

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama memiliki keleluasaan

untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerja Sama.

Isi Perjanjian Kerja Sama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah

pihak. Isi Perjanjian Kerja Sama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi

kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerja Sama memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan

kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.

b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatanyang

akan dilaksanakan.

c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-

masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).

d. Force Mejeure, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau
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kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu

atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.

e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerja sama, berikut

ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerja sama sebelum

jangka waktu berakhir.

f. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban financial yang dikeluarkan sebagai akibat

pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua

belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.

g. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk

ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan diantara pihak-

pihak yang membuat Perjanjian Kerja Sama.

h. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya

dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerja Sama dan dirumuskan dengan

kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad

baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian Tanda Tangan Para Pihak

Bagian ini d a p a t terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para

pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang serta stempel institusi.

2.3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama

Monitoring dan evaluasi suatu kegiatan adalah suatu elemen yang krusial dalam

pengelolaan dan implementasi program dalam unit kerja sama. Penggunaan informasi atau

temuan dari hasil monitoring dan evaluasi selama dan sesudah pelaksanaan program

merupakan suatu hal dari sistem pelaporan dan akuntabilitas dalam menunjukkan kinerja dan

untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Dalam pelaksananannya proses monitoring dan evaluasi pada unit mengacu pada

Instruksi Kerja (IK) masing masing kegiatan. Pada sub unit Kerjasma Internasional, proses

monitoring dan evaluasi mengacu pada Instruksi Kerja (IK) kegiatan berikut: .

a. Instruksi kerja inisiasi program student exchange (IK.KUI.001)

b. Instruksi kerja pelaksanaan program student exchange (IK.KUI.002)
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c. Instruksi Kerja monitoring dan evaluasi program student exchange

(IK.KUI.003)

d. Instruksi kerja inisiasi program double degree (IK.KUI.004)

e. Instruksi kerja pelaksanaan program double degree (IK.KUI.005)

f. Instruksi kerja monitoring dan evaluasi program double degree (IK.KUI.006)

g. Instruksi kerja inisiasi program international joint research (IK.KUI.007)

h. Instruksi kerja pelaksanaan program international joint research

(IK.KUI.008)

i. Instruksi kerja monitoring dan evaluasi program international joint research

(IK.KUI.009)

Untuk kerjasama dalam bentuk pemesanan produk dari industri mengacu pada

dokumen prosedur dan instruksi kerja yang dibuat oleh sub unit  layanan bisnis jasa dan

produksi. Prosedur  monitoring dan evaluasinya mengacu pada dokumen berikut:

1. Instruksi kerja penawaran harga (IK.BJP.001)

2. Instruksi kerja penerbitan SPK (IK.BJP.002)

3. Instruksi kerja permohonan pekerjaan (IK.BJP.003)

4. Instruksi kerja monitoring pelaksanaan pekerjaan (IK.BJP.004)

5. Instruksi kerja penyerahan pekerjaan kepada pelanggan (IK.BJP.005)

Detil sistem monitoring dan evaluasi untuk program unit kerja sama dapat dilihat pada

lampiran.
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BAB III

PENUTUP

Panduan ini dibuat sebagai acuan prosedur kerja sama yang dilakukan oleh PPNS.

Bilamana dikemudian hari terdapat perubahan yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan

Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Semoga dengan

diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja

sama yang terjalin antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan berbagai mitra, baik

dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan

pencapaian visi dan misi di PPNS.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Perjanjian Kerja Sama










