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Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas [30-8-2019),
bertempat di Purwokerto yang berta[da taDgan di bawah ini:

IL Dr. Komarudin, S.H., M.Si.

International Women Llniversity, berkedudukan di
lalan Pasir Kaliki No. 179 A, Kota Bandung 40173,
yang seiaEjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK I{IDUA selaniutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
dan masing'masing disebut PIHAX.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perianiiar Keria Sama tentang Penyelenggaraar
Bersama Kelas Intemasional Program Studi Biologi fselanjutnya disebut Perianiian Keria
Sama], delgan ketentuar dan syarat sebagai berikut:

PERJANJIAN IIERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. Prof, Dr.rer.nal Imah
Widhiono M.2., M,S.

: Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal
Soedirhan, yang diangkat berdasarkan Surat
Kepuhrsan Rektor UNSOED No. KepL
795/UN23/KP.02.0212077, dalam jabatannF
tersebut betindak untuk daII atas nama Fakultas
Biologi Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan
di Jln. HR Boenyamin 708, Grendeng Purwokefto
Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan

: Dekan Fakultas Sains Dan Teloologi ltrternatiotral
Women University, yang diangkat beldasarkan
Keputusan Ketua Yayasan Arena Komunikasi Bandung
Nomor 474lKEP/YARKOMrllr201g tanggal 28
Februari 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak
unfuk dan atas nama Fakultas Sains Dan Teknologi



Pasal 1
MAKSUD DAN TUIUAN

[1) Maksud Perianiian Keda Sama ini adalah untuk menja]in keriasama guna memanfaatkan
kemampua[ dall sumber daya PA.nA PIHAK untuk meningkatkan layalan akademik
dergan Penyelenggaraan Bersama Kelas Intemasional Program Studi Biologi mulai tahun
akademik 2018/2019 yang dilaksanakatr di kampus PIHAK PERTAMA.

[2J Tujuan Perianiian Keria Sama adalah untuk mengatu wewenang dan tanggung jawab
PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam PenyelenggaEan
Bersama Kelas lnternasional Program Studi Biologi.

Pasa]2
BENTUK I'GRIASA.II,IA

Bertuk ke4asama yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah Penyelenggaraan Bercama Kelas
lntemasional Program Studi Biologi oleh PIHAX PERTAMA untuk mahasiswa PIHAK KEDUA
mulai tahun akademik 2018/2019 dengan ketentuan sebagai be kuti
(1) PIHAK PERTAMA melaksanakan proses administrasi akademik yang meliputi regisEasi,

seleksi, penerimaan, penyelenggaraan pendidika[/perkuliahan, monitoring, evaluasi, dan
uii kompetensi bagi mahasiswa PIHAX (nDU&

(2) PIHAK KEDUA melaksanakan proses admitristrasi akademik yang meliputi registrasi,
seleksi, pene maan, penyelenggaraan pendidil€n/perkuliahan, monitoring, evaluasi, uji
kompetensi, serta proses kelulusan bagi mahasiswa PIHAK I(IDUA sesuai peBturan yang
berlaku;

(3) PlIlAI( ruDUA memberikan fasilitasi intemasionalisasi kegiatan akademik bagi mahasiswa
Kelas Internasional PARA PIHAK di jeiaring keriasama interrasional PIHAK rXDUA.

Pasal3
PRINSIP KNRJASAJUA

Prinsip keiasama yang diatur dalam Pedaniian Keria Sama ini meliputi hal-hal set agai
bedkuti
[1J Pembe an kesempatan Tenaga Pendidik PTHAK KEDUA dengan kualifikasi 52 (Magister]

untuk meningkatkat kompetensi akademik dan profesionalitasnya delgan melaniutkal
pendidikan pada ienjang 53 (Doktoral) yang diselenggarakan oleh PIIIAK PERTAMA;

[2) Pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan menggulakan metode blended leamirg dilakukan
di lingkungan kampus PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA metode btended leaming
diselenggarakan berupa campuran antam metode konvensional (kuliah tatap muka] daD
metode kuliah online [daringJ, paling banyak 45olo mata kuliah diberikan secara online, dar
palingbanyak B0yo materi diberikan orline per mata kuliah;

(31 Pelaksaraan pembelaiaran/perkuliahan mengedepankan pencapaian kompetensi dengan
proses dair kualitas yang terukur berdasarkan Standar Nasional Pendidika[ Tinggi,
termasuk standar sarana dan prasarala;

[4) Pelaksanaan pembelaiaran/perkuliahan menggunakan sistim informasi yang disediakair
oleh PIHAK PERTAMA;.

[5] Dosen pengaiar yarg terlibat dalam Peria{ian Keda Sama ini diprioritaskan dosen tetap
PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku;

(6) Biaya yang timbul dari Pe4aniian Keria Saha ini ditanggung oleh PIHAfi KEDUA dan
dibayarkan ke rekening PIHAK PERTAMA sesuai ketenfllan yang berlakuj

[7) Afural administrasi akademik dan atural lain terkait dengan penyelenggaraan
pembelaiaran/perkuliahan dalam Pe{a[ii6n Keria Sama ini mengacu pada peraturan
,lang bedaku di PIHAX PERTAMA;

(8) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Perianiian Keria
dasar keterbukaan yang disepakati oleh PARA PIHAK
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Sama ini diselenggarakan atas

PIHAK 1 :

PIHAK 2:



Pasal4
BIAYA PROGRAM

(1) Mahasiswa PIHAI KEDUA dibebaskan dari biaya akademik selama melaksanakan kegiatan
akademik Penyelenggaraa[ Bersama Kelas Internasional Progiam Studi Biologi di
Iingkungan kampus PIHAK PERTAMA;

(21 Biaya yang ditanggung oleh PIHA( KEDUA pada Pe.ianiian Keria Sama ini adalah sebagai
berikut:
a. Biaya kegiatan akademik yang timbul seperti pengadaan modul perkuliahan, modul dan

bahan praktikum, transportasi dan akomodasi kegiatan akademik di luar kamput dan
kebutuhan sejenis disediakan/dibayarkan langsung oleh PIHAX KEDUA

b. Biaya transportasi dan akomodasi Tenaga Pendidik PTHAK PERTAMA bila perkuliahan
dilaksanakan di luar lingkungan kampus PIHAK PERTAJIIA dibayarkan a, .os, oleh
PIHAK BNDUA;

I c. Honorarium dose[ dan honor lain ].ang terkait dengan Perianiiau Ke.ia Sama ini
ditentukar oleh PIHAK PERTAMA dibaya*an langsung kepada yang bersangkutan;

[3J Apabila ada biaya lain Jrang timbul dari pelaksanaan Perianiian lGria Sama ini akar diatur
lebih lanjut sebagai bagian yang tidak tepisahkan dad Perianiian Keria Sama ini.

Pasa] 5
KUALITAS LUA.RAN, MONITORING DAN EVAIUASI

(1] PIHAK PERTAMA meojamin kualitas program dan proses pembelajaran dapat
menghasilkan lulusan sesuai kurikulum yang diselenggamkan;

[2) PIHA( KEDUA menjamin pembiayaan proses proses pembelajaran dan ketuntasan kegiatan
internasional mahasis-lvaj

(3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk meniamin kegiatan akademik yang
diselenggarakan berjalan sesuai dengan Perianiian Keria Sama ini;

(4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK untuk menjamin Perianiian
Keria Sama ini diselenggarakan sesuai dengan harapan PARA PIHAK

Pasal6
JANGKA WAKTU

(1) Pedaniian Keria Sama ini berlaku sekuraDg-kurangnya selama 5 (tigal tahur terhitung
seiak penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2018/2019 di Program Studi Biologi
Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman;

(2) Perianiian Keria Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAIC

(3) PAAA PIIIAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama yang
dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal bemkhirnya
Pedaniiau l(eria Sama ini.

(4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri PeriaDiian Keria Sama ini
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib
memberitahukan maksud teBebut secara terfulis.

Pasal T
HUKUM YANG BERUTKU DAN PBNYELESAIAN PERSELISIHA"I{

(1J Perialiian Keria Sama ini tunduk pada Hukum yarg berlaku di lndonesia.
(21 Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan

Peria$iaD Keria Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara
musyawarah untuk mufakat.

PIHAK 1 :

PIHAK 2:



(3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat [2) tidak tercapai, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Purwokerto

Pasal B
KEADAAN MAMAIsA ATAIJ FORCE MAJEITRE

(11 Dalam hal PA-RA PIHAI( tidak dapat memeruhi kewaiiban-kewajiban yang tercantum
dalam Pedaniiar lGria Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di
luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti
bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, peran& kebakaran, peledakan, perubahan
moneter, dan regulasi Pemedntah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap
sebagai kesalahan PABA PIHAIT sehingga PIHAK yang tidak atau te ambat memenuhi
kewajibanny4 disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.

(2) Pe stiwa-peristiwa sebagaimala dimaksud ayat (1] harus diberitahukan secara tertulis
: oieh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-

lambatnya 7 [tujuh] hari sejak berhertinya peristiwa dimaksud.
(3J Bilamana dalam 7 (tujuh) hari seiak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau

tidak ada tanggapan dari PIIIAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa
sebagaimana dimaksud ayat [1) dianggap telah disetujui oleh PIIIAK tersebut

{4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perialiian
Keria Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan
Peria{ian Keria Sama sebagaimana mestinya.

Pasal9
KORESPONDENSI

[1) Semua pemberitahuan ya[g diperlukan untuk disampaikan oleh salai satu PIHAK kepada
PIHAK lainnya dalam Perianiian ini waiib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA ; TAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS IENDERAL SOEDIRMAN
u.p. KoordlDator Kelas Internasional

Jalan Dr. Supamo No.63 Grendeng Purwokelto
(02B1) 62s86s
{0281) 62s86s
romanus@unsoed.ac.id

PIHAK 1 :

PIHAK 2:

Alamat
Tehpon
Faksimile
Email

PIHAK KEDUA : FAKULTAS SAINS DAN TEKI\IOLOGI INTERNATIONAL WOMEN
UNMRSITY u,p. DirektoratKeriasama
Alamat : Jalan Pasir kaliki No.179 A Bandung
Telepon | (O22) 6077849
Email :ke4asama@iwu.ac.id/warek2@iwu.ac.id

(2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud ayat (1J pasal ini, dilakukan dengan
pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAX lainny4 dan efektif
berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasa] 10
LAIN.LAIN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh dokumen surat meiryurat baik tertulis maupun
elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Periauiian Keria Sama ini merupakan
satu kesatuan dari Perianiian Keria Sama ini.

(2) Segala hak dan kewajiban PA.RA PIIIAK dalam Perianiian Kerla Sama ini tidak dapat
dialihkan kepada pihak lainnya tarpa persetujuan dari PARA PIHAK.



(3)

(4)

Perianiian Keria Sama ini tidak membatasi PA-RA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian
sejenis dengan pihak lainnya.
Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam
Perianiian Keria Sama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak teryisahkan dari PeriatriiaB Ke.la Sama
ini

Demikian Perian ian Keria sama ini dibuat dalam rangkap 2 [dual asli, bermeterai cukup, dan
ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal tersebut pada awal Perianiian Kerra Sama ini, serta
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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ditr, s.H., M.si.
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