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Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilaa bulan Januerl tahun Ilur Ribu

Scmbllan Belas (9-1-2019), bertempat di Lamongan, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

H. FADELI, S.H., tt.Ir. : Bupati l.amongan, berkedudukan di Jalan

KH. Ahmad Dahlan Nomor 1 Lamongan,

daiam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kabupaten Lamongan,

selanjutrrya disebut PIIIAII KESIIIU;

I)r. dr. aUXADIOI|O, f. . : Rektor Universitas Muhammadiyah

Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo

No. 59 Surabaya, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas n€una Universitas

Muhammadtyah Surabaya, selanjutnya

disebut PIHAI( XEDUA.

PIIIAI( XESATU dan PIHAK XEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri

disebut PIHAIT dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAIL
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PARA PIIIAII terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belqjar dan proses pembelqjaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara;

b. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan

penyajtan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk
memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk
mengembangkan prinsip-prinsip umum;

c. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang

berlujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIIIAII memiliki kesepakatan

untuk melakukan ke{a sama dalam bidang pendidikan, penelitian dal
pengabdian kepada masyarakat yal:g dituangkan dalam bentuk

Kesopakatan Bersana dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasel 1

UAI(SUD DAIV TUJUAII

(1) Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau bidang

keda sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;

(2) Membangun jaringan yang dapat meningkatkan kerjasama Perguruan

Tinggi maupun Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pasal 2

RUAI{G LINGKI'P

(l) Pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan pendidikan

di Kabupaten l,amongan;
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{2) Pelaksanaan pendidikan/pngajaran, penelifian dan pengaMian kepada

masyarakat sesuai dengan tqiuan penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Muhammadiyah.

Pasat 3
BENTI'K PEI"AKSAITAAIT

(1) PARA PIHAI( sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan bersama

yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk
perjanjian keqa sama sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

(2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskatr perjanjian kerja

sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) di lingkungan PIHAI( I{ESATU dan Fakultas di
lingkungan PIHAI( XEDUA berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai

dengan bidang yang dike4'asamakan;

(3) Tindak lanjut pedanjian keqa sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kesepakatan

Berselne ini ditandatangani PARA PIHAK.

Pasel 4

PEMBIAYAAIT

Biaya yalg timbul sebagai akibat dari pelakasanaan Kesopehteo Bcrsena
ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAII dan sumber dana lain
yang sah dan tidak mengikat.

ksal 5
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Tahun arrggaran dimulainya kerja sama ini adalah tabun 2O19.



ksal 6
JANGKA UTAKTU

(1) Kesepahtaa Bersama ini berlaku selama 12 (Dua Belas| Butran,

terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat

diperpanjang atas kesepakatan PARA PIIIAI(;
(2) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya

apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan

Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan

Bersama ini tanpa terikat waktu sebagiamana dimaksud dalam ayat (1);

(3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIIIAK terlebih

dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama

yang baru, selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari kalender sebelum

berakhirnya KesepaAataa Bersama ini.

ksal 7
KTTENTUAIT PEITUTUP

Kesepalatan Bersama ini setelah dibacakan dan dipahami maksud isinya,

disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIIIAI(, dibuat rangkap 2 (dua)

bermaterei cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang safira bagi PARA

PIHAIi
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M.M. M.M.
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