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TENTANG

KERJA SAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal dua 
puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas (27-08-2018), oleh dan 
antara:

I. AGUS RAHARDJO, selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi 
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2015, berkedudukan di 
Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950, 
selanjutnya disebut “KPK”.

II. Dr. dr. SUKADIONO, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 
Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan 
Sutorejo No. 59, Surabaya 60113, selanjutnya disebut “UMSURABAYA”.

KPK dan UMSURABAYA secara bersama-sama disebut Para Pihak dan masing- 
masing disebut Pihak.



Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang- 
Undang, yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil 
guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. UMSURABAYA adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Surabaya yang 
didirikan tanggal 9 Maret 1984 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0141/0/1984 tentang 
Penggabungan IKIP Muhammadiyah Surabaya, Institut Teknologi 
Muhammadiyah Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Gresik Menjadi 
Universitas Muhammadiyah Surabaya.

c. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran 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.

d. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian 
data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 
persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip 
umum.

e. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang 
bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak memiliki kesepahaman untuk 
melakukan kerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang 
dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman sebagai berikut:

PASAL1 
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah agar Para Pihak dapat berkoordinasi dan 
saling berkerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara efektif 
dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.
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PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi;
b. Pengkajian dan Penelitian;
c. Pengabdian kepada Masyarakat;
d. Narasumber; dan
e. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 3
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTIKORUPSI

(1) Para Pihak dapat melakukan kegiatan bersama untuk melaksanakan 
Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi antara lain:
a. pengembangan materi dan promosi pendidikan antikorupsi;
b. pembinaan dan pengembangan tenaga edukatif;
c. penyelenggaraan seminar/lokakarya/pelatihan/kursus antikorupsi; dan
d. peningkatan kesadaran dan budaya antikorupsi.

(2) Setiap penyelenggaraan kegiatan Pendidikan yang dilakukan tidak 
diperbolehkan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).

PASAL 4
PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

(1) Para Pihak dapat melakukan kegiatan Pengkajian dan Penelitian antara lain 
dalam etika, budaya, dan perilaku antikorupsi.

(2) Para Pihak dapat memberi informasi dan data yang diperlukan dalam kegiatan 
Pengkajian dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang 
tidak melanggar kerahasiaan yang ditetapkan peraturan perundang- 
undangan dan peraturan internal masing-masing.

(3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara tertulis dan atas persetujuan pejabat yang berwenang atau 
orang yang diberi kuasa oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 5
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(1) Para Pihak dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 
dalam bentuk sosialisasi dan kampanye antikorupsi antara lain:
a. penyuluhan/sosialisasi antikorupsi; dan
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b. penyebaran informasi melalui media massa cetak, elektronik, seminar, 
dan lokakarya.

(2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan 
untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).

PASAL 6 
NARASUMBER

(1) Para Pihak dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama-sama maupun masing- 
masing Pihak.

(2) Permintaan bantuan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara tertulis yang disampaikan melalui pejabat penghubung.

PASAL 7 
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan peraturan internal masing-masing Pihak.

PASAL 8
TEKNIS PELAKSANAAN

(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus 
dengan sepengetahuan Para Pihak.

(2) Penggunaan nama, lambang, dan atribut Para Pihak harus dengan 
persetujuan masing-masing Pihak.

(3) Para Pihak dapat menjalankan program kerja atau kegiatan bersama sebagai 
bentuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman sesuai dengan lingkup kerja 
sama ini yang dikomunikaskan melalui pejabat penghubung dan dapat 
dituangkan dalam pedoman kegiatan (term of reference/kerangka acuan 
kerja) atau perjanjian kerja sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan 
yang ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

(4) Apabila pedoman kegiatan atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) belum dibuat maka hal tersebut tidak membatalkan Nota 
Kesepahaman ini.
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PASAL 9 
KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang menjadi 
berubah karena peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah 
ditandatanganinya Nota Kesepahaman, maka perubahan tersebut tidak 
membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini dan 
ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku, kecuali 
salah satu Pihak atau Para Pihak menentukan lain.

PASAL 10
PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung masing-masing dalam rangka 
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:
a. KPK

Penghubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan 
Instansi.

Alamat : Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi,
Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950 

Telepon/Faks : (021) 2557 8300 / (021) 252 5926 
Website : www.kpk.go.id

b. UMSURABAYA
Penghubung : Ketua Pusat Studi dan Pengembangan Anti-Korupsi 
Alamat : Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jalan Sutorejo No. 59, Surabaya 601113 
Telepon : (031) 381 1966/0857 3120 3703

(2) Perubahan/penggantian Pejabat Penghubung serta alamat korespondensi 
diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

PASAL11 
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai 
berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota 
Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para 
Pihak yang dikoordinasikan oleh pejabat penghubung masing-masing.

http://www.kpk.go.id
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PASAL12
PENUTUP

(1) Setiap perubahan dan hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota 
Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar-dasar permufakatan bersama 
Para Pihak serta dituangkan dalam bentuk addendum Nota Kesepahaman 
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota 
Kesepahaman ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 
pasal-pasal dalam Nota Kesepahaman ini

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 
2 (dua) masing-masing bermaterai cukup.
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Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang- 
Undang, yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil 
guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. UMSURABAYA adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Surabaya yang 
didirikan tanggal 9 Maret 1984 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0141/0/1984 tentang 
Penggabungan IKIP Muhammadiyah Surabaya, Institut Teknologi 
Muhammadiyah Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Gresik Menjadi 
Universitas Muhammadiyah Surabaya.

c. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran 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.

d. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian 
data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 
persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip 
umum.

e. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang 
bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak memiliki kesepahaman untuk 
melakukan kerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang 
dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman sebagai berikut:

PASAL1 
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah agar Para Pihak dapat berkoordinasi dan 
saling berkerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara efektif 
dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.
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PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi;
b. Pengkajian dan Penelitian;
c. Pengabdian kepada Masyarakat;
d. Narasumber; dan
e. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 3
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTIKORUPSI

(1) Para Pihak dapat melakukan kegiatan bersama untuk melaksanakan 
Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi antara lain:
a. pengembangan materi dan promosi pendidikan antikorupsi;
b. pembinaan dan pengembangan tenaga edukatif;
c. penyelenggaraan seminar/lokakarya/pelatihan/kursus antikorupsi; dan
d. peningkatan kesadaran dan budaya antikorupsi.

(2) Setiap penyelenggaraan kegiatan Pendidikan yang dilakukan tidak 
diperbolehkan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).

PASAL 4
PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

(1) Para Pihak dapat melakukan kegiatan Pengkajian dan Penelitian antara lain 
dalam etika, budaya, dan perilaku antikorupsi.

(2) Para Pihak dapat memberi informasi dan data yang diperlukan dalam kegiatan 
Pengkajian dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang 
tidak melanggar kerahasiaan yang ditetapkan peraturan perundang- 
undangan dan peraturan internal masing-masing.

(3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara tertulis dan atas persetujuan pejabat yang berwenang atau 
orang yang diberi kuasa oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 5
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(1) Para Pihak dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 
dalam bentuk sosialisasi dan kampanye antikorupsi antara lain: 
a. penyuluhan/sosialisasi antikorupsi; dan
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b. penyebaran informasi melalui media massa cetak, elektronik, seminar, 
dan lokakarya.

(2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan 
untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).

PASAL 6 
NARASUMBER

(1) Para Pihak dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama-sama maupun masing- 
masing Pihak.

(2) Permintaan bantuan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara tertulis yang disampaikan melalui pejabat penghubung.

PASAL 7 
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan peraturan internal masing-masing Pihak.

PASAL 8
TEKNIS PELAKSANAAN

(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus 
dengan sepengetahuan Para Pihak.

(2) Penggunaan nama, lambang, dan atribut Para Pihak harus dengan 
persetujuan masing-masing Pihak.

(3) Para Pihak dapat menjalankan program kerja atau kegiatan bersama sebagai 
bentuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman sesuai dengan lingkup kerja 
sama ini yang dikomunikaskan melalui pejabat penghubung dan dapat 
dituangkan dalam pedoman kegiatan (term of reference/kerangka acuan 
kerja) atau perjanjian kerja sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan 
yang ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

(4) Apabila pedoman kegiatan atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) belum dibuat maka hal tersebut tidak membatalkan Nota 
Kesepahaman ini.
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PASAL 9 
KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang menjadi 
berubah karena peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah 
ditandatanganinya Nota Kesepahaman, maka perubahan tersebut tidak 
membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini dan 
ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku, kecuali 
salah satu Pihak atau Para Pihak menentukan lain.

PASAL10
PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung masing-masing dalam rangka 
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:
a. KPK

Penghubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan 
Instansi.

Alamat : Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi,
Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950 

Telepon/Faks : (021) 2557 8300 / (021) 252 5926 
Website : www.kpk.go.id

b. UMSURABAYA
Penghubung : Ketua Pusat Studi dan Pengembangan Anti-Korupsi 
Alamat : Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jalan Sutorejo No. 59, Surabaya 601113 
Telepon : (031) 381 1966 / 0857 3120 3703

(2) Perubahan/penggantian Pejabat Penghubung serta alamat korespondensi 
diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

PASAL11 
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai 
berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota 
Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para 
Pihak yang dikoordinasikan oleh pejabat penghubung masing-masing.

http://www.kpk.go.id
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PASAL 12 
PENUTUP

(1) Setiap perubahan dan hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota 
Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar-dasar permufakatan bersama 
Para Pihak serta dituangkan dalam bentuk addendum Nota Kesepahaman 
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota 
Kesepahaman ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 
pasal-pasal dalam Nota Kesepahaman ini

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 
2 (dua) masing-masing bermaterai cukup.


