


KEMENTERI,AN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang

SALINAN

a. bahwa dalam ralgka pengembangal kelembagaan dan
optimalisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di
lingkungan Universitas Jember, diperlukar penguatan

kerjasama baik secara kua.Iitas maupun kuantitas;

b. bahwa dalam rangka menjabarkan leblh lanjut ketentuan Pasal

91 dan Pasal 92 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaen

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Staruta Universitas Jember,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, Riset dan Telo:rologi Nomor 22 Tahun 2021

tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas

Jember;

c. bahwa kerjasama Universitas Jember dengan pihak lain perlu

dilaksanakan secara tertib, terukur, sistematis dan

berkepastian, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan

kerjasama Universitas Jember;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Rektor

tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Jember;

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaral Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan L€mba-ran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

Mengingat



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggr (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Pergunran Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik

Indonesia Talun 2017 Nomor 1925);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2l
Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 460); sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, da:r Tel<rrologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruba.han

atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2l
Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);

MEMUTUSKAN

Pasal I
(i) Universitas Jember dalam melaksanakan kerja sama mengacu pada Pedoman

Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Jember.
(2) Pedoman sebagaimala dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai panduan dan

pedoman kerja sama bagi unit kerja di lingkungan Universitas Jember dalam

rangka mew-ujudkan pencapaian dan kemanfaatan kerja sama secara optimal.

Pasal 2

Pedoman sebagaimarta dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mengacu pada Peraturan
pemndang-undangan di bidang kerja sama pendidikan tinggi yang berlaku.

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS JEMBER



Pasal 3

(I) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasd i ayat (1) terlampir dalam
Peraturart Rektor ini.

(2) Lampkan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku dan mengikat b"g,
selrruh unit keqa di lingkungan Universitas Jember

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Rel(orat;
b. Fakultas;
c. Pascasarjana;

d. L,embaga;

e. Unit Pelaksana Teknis;
f. Kampus Universitas Jember di luar kampus utamal dan
g. Unit ke{a lain di bawah Universitas Jember.

Pasal 5

(1) Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam mela-ksanalan kerja

sama wajib mentaati peraturan perundang-undangan, peraturan di Universitas

Jember, ketertiban umum, dan kesusilaan.
(2) Pimpinan Unit Kerja yang melakukan kerja sama bertanggr:ngjawab terhadap

materi yang dikerjasamakan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Jwni 2022

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

ttd

sesuai dengan aslinya.
Biro Umum , Kepegawaian da-n IWAN TARUNA

NIP 19691005r99402 1001

LIMO

:

$AS
[.EBU

968010s r989011001
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KATA PENGANTAR

Rrji syrrkur kehadirat A11ah SWT, karena atas limpahan rahmat dan
karuniaNya, Buku Pedoman Kerja Sama Universitas Jember dapat diselesaikan.

Pedoman ini merupakan bagian yarrg tak terpisahkan dari Peraturan Rektor

Universitas Jember Nomor 6 Tahun 2022. Universitas Jember, sebagai sa1ah satu
Perguruan Tinggi Berbadan Layanal Umum di Indonesia, mengemban tugas penting
dan strategis di bidang pendidikan tinggi guna mencerdaskan kehidupan bangsa,

sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 7945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peran sebagai agen

pembaharuan, Universitas Jember dituntut untuk menjalin kerja sama di tingkat
lokal, nasional maupun internasiona.l dengan mitra yang berasal dari perguruarr

tinggi 1ain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat dalam
pelaksanaan Tridharma Pergrruan Tinggi.

Agar efektivitas pencapaial dal kemalfaatan kerja sama dapat terwujud
secara optimal, maka diperlukan adanya pedoman pelaksanaan ke{a sama yang

bertujuan untuk memberikan ara.l.an pedomal operasional dalam pengembangan dan
peningkatan kerja sama kepada seluruh civitas akademika sebagai unit pemrakarsa

kerja sama maupun sebagai pelaksana kerja sama di internal UNBJ dalam
melaksalakan kerja sama dengan mitra kerja sama di tingkat loka-l, nasional,
maupun intemasional.

Pedoman Kerja Sama ini, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja

Sama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253), disusun oleh

Pokja Kerja Sama atas masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penJ,'l-lsunan pedoman kerja sama ini. Semoga bermanfaat bagi Universitas Jember

dalam mewujudkan UNEJ sebagai World Class Uniuersity.

Jember, 2 J.uni 2022
Rektor,

p Dr. Ir. IWAN TARUNA, M.Eng., IPM
NrP. 1969 1005 199402 100 1

c
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Jember (UNEJ) sebagai perguruan tinggi yang saat ini sudah
berstatus Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN-BLU) memiliki potensi
Sumber Daya Manusia (SDM) dengan lalar belakang disiplin ilmu yang cukup
beragam. Potensi ini, dengan pengelolaa-n yang baik dan didukung oleh adanya kerja
sama antar institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, diharapkan dapat
mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan,
penelitial, dan pengabdian kepada masyarakat) serta memberikan kontribusi dalam
pembangunan bangsa dan Negara.

Kerja sama adalah kesepalatan yang saling menguntungkan antara UNBJ dengan
mitra, baik di tingkat nasional maupun intemasional., yang dituangkan da-iam Naskah
Kesepakatan Bersama atau dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani
oleh pihak-piha-k yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, tidal<
hanya terbatas pada bidang akademik, namun juga dapat dikembangkan lebih luas di
bidang non-akademik.

Seca-ra institusional saat ini UNE I sudah balyak mengelola kegiatan kerja sama
yang diprakarsai oleh para dosen baik, di tingkat program studi, fakultas maupun
lembaga (LP2M/LP3M) yang ada. Sejalan dengan semangat UNBJ menuju World Class
UniuersitA, maka kerja sama diharapkan dapat terus ditingkatkan baik dari kuantitas
maupun kualitasnya, terlebih dengan semakin terbukanya arus informasi dan
teknologi semakin memberi peluang kerja sama dapat dila-kukan secara virtual.

Keunggulan yang dimiliki UNEJ akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
meraih peluang pengembangan yang ada di lingkungan eksterna.l. Untuk
memfasilitasi segala bentuk pelaksanaan kegiatan kerja sama, sejalan dengar
tuntutan Kementerian Pendidikan, Kebudayaal, Riset dan Teknologi terkait dengan
pemenuhan salah satu Indikator Kinerja Utama 6 tentang Program Studi bekerja
sama dengan Mitra kelas dunia, maka dipandang perlu disusun suatu Pcdomarr
Pelaksanaan Kerja Sama Universltas Jember.

1.2 Dasar Hukum Kerja Sama

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2072 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pergurual Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Pergurual Tinggi (Lembaran Negara Ta-hun
2014 Nomor 253);

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi darr Tata Kerja Universitas Jember
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
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6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaar, Riset dan Teknologi Nomor
22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember;

1.3 TuJual KerJa Sama

Kerja sama perguruan tinggi bertujuan untuk mewujudkal keselarasan yang
efektif, produktil kreatif, inovatif, dan kualitatif untuk meningkatkan daya saing
bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaal RI Nomor 14 Tahun 2014.

Selaras dengan Statuta dan Strategis Bisnis Universitas Jember, maka dalam
pelaksanaan kegiatal kerja sama di bidang Tridharma (pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat), secara spesifik kelembagaan tujuan dilal<sanakan
kerja sama adalah untuk:
1. Memperluas kemitraan dengan mitra baik nasional maupun internasional untuk

meningkatkan mutu, kualitas, dan kinerja institusi UNEJ seiring dengan
perkembangan teknologi;

2. Memperluas kesempatar sivitas akademika UNEJ mengembangkan prestasi
akademik dan profesionalisme melalui kerja sama dengan institusi mitra.

3. Menjalin kerja sama baik di tingkat nasiona.l maupun internasional, dengan
prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Adapun tujuan disusunnya pedomal kerja sama ini adala-h untuk:
a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaal dan pengelolaal kerja sama;

b. Menjamin pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dilakukan dengan baik;

c. Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja sama, dan

d. Mendorong teruujudnya kepuasar stoke holder.

1.4 Defrnlsi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pedoman ini meliputi:

1. Kerja Sama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan anta-ra pergum.an tinggi di
Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam
maupun di luar negeri.

2. Pergurua! tiaggi adalah satuan Pendidikan yang menyelnggarakan pendidikan
tinggi yang berbentuk universitas, institusi, sekolah tinggi, politeknik, akademi,
atau akademik komunitas.

3. Dunia Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun ya.rrg tidak berbadan hukum, yang melakukan
kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari
laba.

4. Pthak Laln adalah orang perseorangan, perkumpulan, Yayasan, dan/ atau
institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang
mela-kukal kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai
tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang brsifat nirlaba.

5. Pemlmpln Perguruan Ttnggt adalah Rektor untuk universitas/institut, Ketua
untuk Sekolah Tinggi, dan Direktur untuk Politeknik/Akademik/Akademi
Komunitas.
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6. Mitra KerJa Sama Perguruan Tinggi adalah instansi pemerintah, perguruarl
tinggi atau institusi pendidikan lainnya, dunia usaha, atau pihak lain, baik orang
perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan sejenisnya, yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum dari dalam negeri maupun di luar negeri.

7. Nota Xesepahemen/Kesepaketetr Bersama atau Memorandum of
Understondlng (MoU| adalah dokumen sebagai dasar pelaksanaan kerja sama
yang dibuat oleh UNUJ dengan mitra, berupa naskah yang berisi pokok-pokok
pikiran hasil dari kesepakatan, sebagai dokumen pa,'ung yang nantinya akan
ditindaklanjuti da-lam Perjanjian Kerja Sama.

8. PerJanJlao KerJa Sama/Kesepakatau Kerja Sama atan Memorandum of
Agreement (MoAl adalah dokumen sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang
dibuat oleh UNEJ atau unit kerja dengan mitra, yang di dalamnya memuat
ketentuan-ketentuan yang lebih rinci terkait hal yang dikerjasamakan, termasuk
di dalamnya hak dan kewajiban dari Para Pihak, dan bisa jadi merupakan tindal<
lanjut dari Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama atau Memorandum of
Understanding lMoUl.

9. Rancarga! Implementasi atalu Implementatlon Arrangement (IA) merupakan
implementasi kerja sama yang memuat rincian pelaksanaan kegiatan kerja sama
dari MoU atau MoA yang telah disepakati sebelumnya secara konkrit, memuat
antara lain mengenai: nomor, pelalsanaan kegiatan, nama dan jumlah person
yang terlibat, nama unit kerja yang terlibat (fakultas dan program studi), pejabat
penandatangan, dan informasi lain yang relevan.
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II. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAI\,IA

2.1 Subyek Kerje Sama

Kerja sama yang dilakukan oleh UNE"I dapat berbentuk Nota Kesepahaman (MoU)

dan Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoA). Nota Kesepahaman (MoU) hanya dapat
dilakukan oleh Rektor. Adapun Perjanjian Kerja Sama dapat dilalmkan oleh:

1. Rektor;

2. Wal<il Rektor;

3. Dekan/ Direktur Pascasa{ana;

4. Ketua Lembaga;

5. Kepala UPT;

6. Ketua Badaa Pengembang Usaha; atau

7. Direkfirr RSGM.

PKS yang dilakukan oleh unit kerja harus mendapat persetujuan Wakil Rektor yang
membidangi kerja sama.

2,2 Ruang Llngkup KerJa Sama

Ruang lingkup keia sama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat, serta bidang-bidang pengembanganya; seperti penyelenggaraan
konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kulia-h pra-ktik/ assistcntship ba$
mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, progr€rm sertiirkasi, dan pengelolaan
kursus/unit bisnis yang memberikan benefit dan bermanfaat bagr
pengelolaan/ pengembangan UNEJ.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun
2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, memberikan arahan bagi perguruan
tinggi untuk dapat melakukan kerja sarna dengan mitra kerja sama di dalam negeri
maupun luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik yang
dilaksanakan melalui modus penawaran dan/ atau permintaan yang diselenggarakan
dengan pola kolaborasi.

2.2.1 Htlslp Kerja Sama

Kerja Sama dengan mitra dibangr:n dengan prinsip kemitraan yang saling
menguntungkan, sebagai berikut:

a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional

b. Menghargai kesetaraan mutu

c. Saling menghormati

d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan

e. Berkelanjutan

f. Kepastian hukum

g. Kejelasan tujuan dan hasil guna
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h. Terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan

i, Kesetaraan, kemitraan, dal kebersamaan

j. Berbasis indikator kinerja dan output

k, Mempertirnbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daeratr, rrasional,
dan/ atau intemasional

2.1.2 Kualiltkasl Mitra Kerje Sama

Dalam membangun dan menja.lin kerja sama dengan mitra, UNEJ membuka
seluas-luasnya kesempatan untuk bekerja sama dengal Perguruan Tinggi lain, Dunia
Usa-ha, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Perguruan Tinggi lain,
Dunia Usaha, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri selanjutnya
dikualifikasikan sebagai Mitra Kerja Sama. Dalam rangka memenuhi standar
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi, UNEI tetap merasa perlu untuk menerapkan
kualilikasi mitra kerja sama, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Kualifrkasi Mitra Kerja Sama

I Perusahaan multinasional Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu)
nega-ra

Perusahaan nasiona-l
berstandar tinggi

Perusahaan nasional yang sudah menjadi
perusahaan publik (terbuka / Tbk) atau perusahaan
dengan pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih
dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)

3 Perusahaan teknologi
global

Perusahaan yalrg tercakup sebagai perusahaan
teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top
IOO Digital Companies

4 Perusahaan rintisan
(startup company)
teknologi

Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun
luar negeri

5 Organisasi nirlaba kelas
dunia

Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri,
harus mempunyai anggaran tahunaIl setahun
terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000
(lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama
dengan mitra di tingkat nasional maupun
internasiona.l selama 5 tahun terakhir

6 Institusi/ Organisasi
multilateral

Institusi atau organisasi multilateral yang diakui
Pemerintah Indonesia

7 Perguruan tinggi yang
masuk da-lam daftar
QS10O berdasarkan ilmu

Program studi berkerja sama dengan perguru.rn
tinggi yang termasuk dalam daftar QS100
berdasarkan ilmu

Instansi pemerinta]1,
BUMN dan/ atau BUMD

Kementerian atau kelembagaan Pemerintah
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

9 Rumah Sakit

10. Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM)

UMKM harus mempunyai pendapatan
terakhir sejumlah lebih dari
30.000.000.000 (tisa puluh milyar rupiah)

setahun
Rp

11. Dunia Usaha
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t2. Institusi Pendidikan
Organisasi

2,3 Bentuk KerJa Sr"'a

Setiap kerja sarna yang dilakukan oleh universitas dan/atau unit kerja dengan
mitra wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis yang sah menurut hukum yang
berlaku. Bentuk keq'a sama meliputi kerja sama akademik dan non akademik.

2.3.1 KerJa Sama Bldaug Akademik

Bentuk kerja sama bidang akademik tidak terbatas hanya dengan mitra kerja
sama dari perguman tinggi, namun juga dapat dilal<ukan antara UNE"I dengan mitra
kerja sama dari dunia usaha/industri atau pihak lain yang relevan. Bentuk-bentuk
kegiatan yang dapat dike{asamakan antara UNEJ dengan perguruan tinggi lain:

1. PenyelenggaraanTridharma Perguruan Tinggi;

2. Penjaminal mutu intemal;
3. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang

membutuhkan pembinaan (program detasering) ;

4. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

5. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa lstaff ann student exchangel;

6, Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource shaingl;
7. Penerbitan berkala ilmiah joint publication);

8. Pemagangan (intemshipl;

9. Penyelenggaraan seminar bersama ljoint seminall1. dan

10. Bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan
bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Sedangkan kerja sama di bidang akademik dengan mitra kerja sama dari dunia
usaha/industri, dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan
berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia;

2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;

3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya lresource shaingl;
4. l,ayanan keahlian pral<tis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;

5. Pemberian beasiswa atau barrtuan biaya pendidikan; dan/ atau

6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama akademik dalam ha-l penjaminan mutu intemal dapat dilaksanakan
dengan cara: 661fa ei pral<tik balk lbest practices) penyelenggaraan penjaminan mutu,
saling melakukan audit mutu dan/ atau saling membantu dalam penyediaan sumber
daya penjaminan mutu.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/ atau
perolehan satuan kredit dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses
pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) antara:

1. program studi yang sama dengan strata yang sama;

2. program studi yang sama dengan strata yang berbeda;

3. program studi yang berbeda dengan strata yarrg sama; dan/atau

4. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.
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Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen
senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan,
merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1. dosen UNEJ dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan
pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan
jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain;

2. dosen UNEI dengan jabatan akademik lrktor Kepala ke atas melakukan kerja
sama penelitian dengan dosen dengan jabatar al<ademik Lektor Kepala ke bawah
dari perguruan tinggi lain.

Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dapat dilaksanakan dengan
menugaskan dosen UNEI yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni
tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi mitra kerja sama yang
belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang
sebaliknya juga dapat terjadi, yakni UNE"I menerima penugasan dosen dari
perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/ atau seni tertentu
untuk melakukan hal yang sama di UNE-I.

Kerja sama akademik dalam bentuk pertuka.ran mal:asiswa dengar cara
memberikan kesempatan kepada mahasiswa UNE I yang memerlukan dukungan
bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di UNE I untuk mengikuti
kegiatan pembelaja.ran di perguruan tinggi mitra kerja sama yang memiliki dosen
dengal bidang ilmu, teknoiogi, dan/ atau seni yang dimaksud. Demikian juga
sebaliknya, UNEJ dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari
perguruan tinggi mitra kerja sama untuk tujuan yang serupa.

Kerja sama akademik melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

lresource sharingl merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan dengan
saling memanfaatkal sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak secara
bersama-sama lshaingl.

Kerja sama penerbital berkala ilmiah dilaksanakan dengan cara menerbitkan
berkala ilmiah [uma1 ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat
pula kerja sama ini diiaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel iimiah
untuk diterbitkan di dalam berka-la ilmiah yang dikelola oleh UNEJ ataupun
perguruan tinggi mitra kerja sama.

Kerja sama bidang akademik dalam bentuk magang dilaksanakan dengan cara
mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikal untuk saling menimba
pengetahuan (magang) dengan perguruan tinggi mitra kerja sama yang memiliki
dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam
pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat.

Kerja sama akademik dalam penyelenggaraan seminar bersama dapat
dila-ksanakan dengan cara menyelenggarakal seminar atau kegiatan ilmiah sejenis
dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari UNEI dan
perguman tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan
dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah,
berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang
diselenggarakan atas keia sama UNE-I dengan perguruan tinggi lain.

Kerja sama akademik dalam bidang pengembangan sumber daya manusia
mempakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang
pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerja sama ini
bersifat recrprocal atau timbal balik, dalam keadaan tertentu UNEI dapat menjadi
tuan rumah (hosr) atau seba.liknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UNBJ
menjadi tamu di instifusi mitra kerja sama.
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Keia sama akademik bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
dengan dunia usaha/industri dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam
bidang penelitian terapan, penelitian pengembanga-n, dan/atau penelitian evaluatif
dan hasilnya sebagai bahan pengabdian secara bersama-sama unhrk kemaslahatan
masyarakat. Kerja sama ini dapat dilakukan da-lam pola pendanaan bersama atau
pemanfaatan fasilitas bersama altara UNEJ dan institusi mitra kerja sama.

Kerja sama a-kademik bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar
(fundamental researchl, penelitian terapan lapplied researclt), penelitian
pengembangan (deuelopmental researchl, dan/ atau penelitian-penelitian yang bersifat
eva]uatif.

Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnat ilmiah
ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama
sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

Kerja sama akademik bidang pengabdiar kepada masyarakat di implementasikan
dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasii penelitiar yang dilakukan oleh dosen
dan/atau mahasiswa untuk kemaslahatan masyarakat.

Keia sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai
sumber daya {resource sharirql merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan
pendidikan antara UNEU dengan mitra kerja sama dari dunia usaha dan/atau pihak
lain dengan saling memanfaatkal sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing
pihak secara bersama-sama (shaing).

Kerja sama bidang akademik dengan mitra kerja sama dari dunia usaha/ industri
dan/atau pihaft lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen
tarnu yang berasal dari dunia usaha/industri merupakan kerja sama yang
dilaksana-kan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha/industri
untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga
kependidikan di UNEJ. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum,
kuliah pakar, tutorial ataupun balltua.rl teknis (technical ossrctance) dengan
narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang releva-n dengan
kebutuhan UNE J.

Kerja sarna bidang akademik antara UNEJ dengan mitra kerja sama dari dunia
usaha/industri dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau
ba-ntuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara
penyediaan dana oleh dunia usaha/industri kepada mahasiswa UNEJ sebagai
berikut:
- beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah

raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluargai atau

- bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi alademik yang
dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan
ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Biro Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni UNE I serta memperhatika.n masukan dari penyedia beasiswa.

Kerja sama akademik antara UNE I dengan mitra kerja sama dari dunia
usaha/industri dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain
(selain yang disebutkan di atas) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor UNEJ
sesuai dengan ketentua! peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2,2 Ketla Sama Hon Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan kerja sama non-akademik yang dapat dilakukan dengan
mitra kerja sama diantaranya:
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- pendayagunaan aset;

- penggalangan dana;

- jasa darr royalti bak kekayaarr intelektual.

- pengembangan sumber daya manusia;

- penyesuaian tarif (pemberial tarif khusus);
- koordinatorkegiatan;

- pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja sama pendayagunaan aset mempakan kerja sama dengan cara saling
memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing mitra untuk
penyelenggaraan kegiatan di bidang non akademik.

Kerja sama penggalargan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan
sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya
investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Kerja sama bidalg non-akademik yalg dilakukan melalui jasa dan royalti hak
kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan
intelektual yarrg dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran
royalti kepada pihak lain.

Kerja sama bidang non al<ademik antara UNBJ dengan mitra kerja sama dari
dunia usaha/industri dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan
sumber daya manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan,
magang/praktik kerla lintemshtpl, dai penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Kerja sama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerja sama
dengan mitra keia sama dari dunia usaha dan/atau pihak lain dengan memberikan
tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh UNEJ, misalnya tarif
khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus (coolporare
sales) untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawal dan mahasiswa.

Ke{a sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan
(euent organize{ dilaksala}al dengan cara menunjuk UNBJ menjadi koordinator
pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh mitra kerja sama dari
dunia usaha/industri dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja
sama dengal cara mitra kerja sama dari dunia usaha/industri dan/atau pihak lain
memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UNEJ untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mitra kerja sama dari dunia
usaha/industri dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerja sama non-akademik dengan mitra kerja sama dari perguruan tinggi
maupun dari dunia usaha/industri dan/atau pihak lain yang diselenggarakan
melalui bentuk kegiatan lainnya ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundalg-undangan yang berlaku.

2,2.3 Ketla Sama Program Studi dengan Mltra Kelas Dunia

Indikator Kinerja Utama (IKU) yarrg dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3/M12021, merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinsgi untuk mewujudkan
perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan
tersebut juga menjadi a-lat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-
Kampus Merdeka. Salah satu Indikator yang menjadi penilaian adalah Program Studi
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No Bentuk Kegiatan

1 Pertukaran Mahasiswa

2 Magang/ Pra.ktik Keia

3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

4 Penelitian/ Riset

Membangun Desa/KKN tematik

6 Studi/Proyek Independen

7 Kegiatan Wirausaha

8 Proyek Kemanusiaan

9 Gelar Bersama lJoint Degree\

10. Gelar Ganda lDual Degree)

Penerbitan Berkala Ilmiah

t2. Penyelenggaraan Seminar/ Konferensi Ilmiah

Penelitian Bersa-rna

t4. Pengabdian kepada Masyarakat

Pertukaran Dosen

16. Pengembangan Kurikulum/ Program Bersama

t7. Penyaluran Lulusan

18. Pengirimal Pral<tisi sebagai Dosen

19. Pelatihan Dosen dan Instruktur

Transfer Kredit

2t. Visiting Professor

zJ. Pengembangan Sistem/ Produk

24. Kegiatan lain yang mendukung kegiatan akademik

yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia, dengan bentuk kegiatan akademik yang
diklasilikasikan sebagaimana dalam Tabel. 2

Tabel 2. Klasifikasi bentuk kerja sama akademik

l0

5.

11.

15.

20.

)c Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan



III. PROSEDUR KERJA SAMA

3.1. Sk6ma Kerja Sama

Kerja sama dapat dilakukan melalui :

a. Penandatanganan MoU dilanjutkan dengan PKS/MoA;

b. Penandatanganan PKS/MoA dan diperkuat dengan MoU;

c. Penandatanganan PKS/MoA (tanpa adanya MoU).

3,2. Tahapau Pelaksanaau Kerja Sama

Tahapan pelal<sanaan kerja sama terdiri atas:

a. PenJaJakan, merupal<al tahap awal untuk menggali kemungkinan dan/atau
inisiasi pelaksanaan kerja sama dan mengidentilikasi bentuk kerja sama,
yang nantinya berupa usulan kerja sama baik da-ri UNE I kepada miEa
maupun dari mitra kepada UNBJ;

b. Penbahasaa Beraana, tahapan ini dilakukan setelah proses penjajakan dan
mendapat respon atau persetujuan dari pimpinan untuk ditindaldanjuti.
Perundingan dila-lmkan oleh unit pemrakarsa dan/ atau bersama dengan unit
lain yang berpotensi terlibat dalam kerja sama tersebut. Hasil pembahasan
bersama berupa draft naskah kerja sama yang akan digunakan sebagai dasar
tahapal pemmusan naskah kerja sama MoU atau MoA);

c. Perumusan Naskah Kcrja Sama, setelah mendapat persetujuan dari Wakil
Rektor atas inisiasi tersebut, maka tahapan perumusan naskah kerja sama
(MoU/MoA) dilakukan oleh Bagian Ke{a Sama UNEJ atau
penyempurnaan/telaah rancangan naskah kerja sama sesuai dengan format
dan substansi (format lMoU atau PKS. Perjanjian Kerja Sama paling sedikit
memuat:

- waktu penandatanganan kerja sama;

- identitas para pihak yang membuat kerja sama;

- ruang lingkup kerja sama;

- hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;

- jangka wakru kerla sama;

- keadaal kahar (force majeull;

- penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;

- sanksi atas pelanggaran kerja sama;

- pembiayaan;

- keterkaitan substansi kerja sama dengan program yang mendukung
kebijakan UNEJ; dan

- hal-hal lain yang dianggap perlu.

Perjanjian Kerja Sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak
kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang
hak kekayaan intelekhra-l dan aset negara sesuai dengan ketentua-n peraturan
perundang-undangan.

d. Pcnandataaganan Naskah KerJa Sama, setelah naskah disepakati kedua
belah piha-k maka dilanjutkan dengan proses penandatanganan naskah kerja
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sama, yang dilakukan oleh Rektor untuk kerja sama ditingkat universitas,
dan oleh Dekan untuk kerja sama ditingkat fakultas/program studi.

Penandatanganan naskah kerja sama dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

l. Secara seremonial, adalal penandatanganan yang dilakukan oleh pihak
UNEI dan Mitra secara bersama dalam satu acara, dan jika Rektor atau
Dekan berhalangan hadir dalam acara seremonial dimaksud, maka
diwakili oleh Wakil Rektor atau Wakil Deka-n dengan hanya
membubuhkan paraf.

2. Secara desk to desk, adalah penardatanganan yang dilakukan oleh pihak
UNEI dan Mitra secara terpisah.

3.2. Penerbltan Dokumen Kerja Sama

a. Penerbltan MoU/Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan

Memorandum of Understanding (MoU) diterbitkan setelah kedua belah pihak
menyepakati isi pokok-pokok pikiran tentang substansi yang dituangkan
dalam point-point kesepakatan yang diperjanjikan dan siap untuk
ditandantangali.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara
pihak-pihak untuk bemnding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian
hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh
karenanya Nota Kesepahaman bukanlah perjanjian/kontrak, karena
perjanjian/kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota
Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum
melainkan ikatan yang terbentuk sebatas pada ikatan secara moral (format
MoU).

b. Penerbltan MoA/PerJanJtan KerJa Sama

Memorandum of Agreement atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan
dokumen yang diterbitkan sebagai impelementasi MoU atau berupa tindak
lanjut kerja sama yang berupa kegiatan di tingkat unit kerja.

Memnrandum of Agreemznt (MoA) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan
sebagai Perjanjian Kerja Sama atau Kesepakatan Kerja Sama. Secara umum
Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman
dalam hal struktumya. Akan tetapi Perjanjian Kerja Sama lebih bersifat
mengatur hal-ha-l teknis dari suatu pe{anjian, terutama pembagian
kewenangan dan tanggungiawab. Perjanjian Kerja Sama dapat dipandang
sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum
Para Pihak yalg menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya
(format MoU/PKS).

c. Pembuataa Ranrcangan Implementasi

Rancangan implementasi llmplementation Arrangement/ IA) diterbitkan sebagai
dokumen kegiatan konkret dari kerja sarna yarg menunjukkan adanya
pelaksanaan kerja sama secara lebih terinci dan spesifik berdasarkan ruang
lingkup yang dikerj asamakan.

IA dapat juga berupa Surat Tlrgas, Surat Perintah Kerja (SPK), atau Surat
Keterangan yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja dan/atau mitra yang
memuat informasi tentang nama kegiatan, lokasi dan waktu, pihak-pihak
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yang terlibat (dosen dan/atau mahasiswa), serta luaran yang dihasilkan fika
ada) (format IA)

3.3 PerpanJ augar KerJa Sama

Dalam hal te{'adi perpanjangan Kerja Sama, perumusan Naskah Kerja Sama
harus dilakukan dengan menelaah laporan dari unit kerja pelaksana kerja sama
mengenai hasil pelaksanaan Kerja Sama sebelumnya, yang nanti menjadi bahan
pertimbangan pimpinan untuk melakukan perpanjangan atau penghentian kerja
sama.
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4.1 Pendataaa dan Dokumentasi KerJa Sama

Semua kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja wajib dituangkan
da.lam bentuk dokumen Pe4anjian Kerja Sama (PKS/MoA) dan Implementation
Arrongement (lA) yang memuat kegiatal secara detail dan konkrit berdasarkan ruang
lingkup yang disepakati. Data yang termuat dalam PKS dan IA inilah yang menjadi
indikator keberhasilan sebuah kerja sama, dan menjadi salah satu unsur penilaian
kineq2rja universitas.

Pendataan kegiatan kerja sama di UNEI dilakukan baik secara internal maupun
eksternal. Secara internal melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER), dan secara
ekstemal melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Kerja Sama Dikti LAPORKERMA
(https: / /laporankerma.kemdikbud. go.id)

4,2 Pelaporan KerJa Sama

Unit ke{a pelaksana ke{a sama wajib melaporkan setiap implementasi kerja
sama yang telah dila.ksanakan kepada Rektor melalui Biro Perencanaan, Kerja Sama,
dan Hubungan Masyarakat Universitas Jember, dal harus diinput ke dalam SISTER,
sebagai bahan pelaporan pada Aplikasi Sistem Pelaporan Kerja Sama Kementrian oleh
pokja kerja sama universitas.

4.3 Pertanggunqlawabaa
Unit kerja da.1am melaksalakan kerja sama wajib mentaati peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum, kesusilaan, dan bertanggungjawab terhadap materi
yang dike{asamakan, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

4.4 Hasil KerJa Sama
Segala sesuatu yang diperoleh dari hasil kerja sama merupakan kekayaan UNE.-I

kecua-1i ditentukan lain.

4.5 Peuyelesalan Pergellelhan
Jika terjadi perselisihan dalam perjanjian kerja sama maka dapat diselesaikan

melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka
dapat dilakukan melalui jalur mediasi, jika tidak terselesaikan maka dapat ditempuh
jalur hukum di pengadilan negeri setempat.
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V. FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA

Untuk mempermudah dan memberikan standar acuan penlrLrsunan dokumen
keia sama maka disusunlah format, alur dan SOP, sebagai berikut :

1. Format MoU Dalam Negeri (format panjang)

2. Format MoU Dalam Negeri (format pendek)

3. Format MoU Luar Negeri dengan batas waktu

4. Format MoU Luar Negeri tanpa batas waktu

5. Format PKS Dalam Negeri

6. Contoh Implementation Arrangement (lAl

7 . Diagram Alur Kerja Sama

8. SOP Audiensi Rintisan Kerja Sama

9. Alur Audiensi Rintisan Kerja Sama

10. SOP Penyusunan Naskah Kerja Sama (MoU dan/atau MoA/PKS)

I 1. AIur Penyusunan Naskah Kerja Sama (MoU dan/atau MoA/PKS

12. Skema Penandatanganan Mou Dilanjutkan Dengan PKS/MoA

13. Skema Penandatanganan PKS/Moa Dan Diperkuat Dengan MoU

14. Skema Penardatanganan PKS/MoA Tanpa Ada MOU

15. SOP Penandatanganan Naskah Kerja Sama Melalui Ceremony

16. Alur Penandatanganan Naskah Kerja Sama Melalui Ceremony

17. SOP Monitoring Pelaksanaan Kerja Sama

18. Alur Monitoring Pelaksanaan Kerja Sama

19. SOP Pendokumentasian Naskah Kerja Sama

20. Alur Pendokumentasian Naskah Kerja Sama
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VI. PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdaSarkan Peraturan Rektor
Nomor: 6 Tahun 2022 tanggal 2 Juni tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas
Jember. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya
peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Pergrruan Tinggi,
ma-ka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan diterbitkalnya Pedoman Pelal<sanaan Kerja Sama ini akan
menjadi pemacu semangat masing-masing unit pemrakarsa untuk lebih
meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yallg terjalin antara UNEJ dengan
berbagai mitra kerja sama, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia
usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di UNEJ.
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Format 1

MoU Dalam Negeri (format PanJang)

NOTA KESEPAHAMAT

artare

T'ITIVERSITAS JEMBER

dengan

(r{A}rA DtrTRAl

tentang

SIITERGITAS PENTIIYGKAT/IIII

PELAI$A]TAAN TUGAS DAIT FUNGSI DALI\M BIDANG

Logo
mitra

.(contohf

Nomor :

Nomor : luN25/Ksl2o2r

Pada hari ini, ............., tanggal .........., bular ............, tahun dua ribu dua puluh
dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Iwaa Terura, selaku Rektor Universitas Jember, diangkat berdasarkan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomon
20746 /MPK/RHS /W /2O2O, tanggal 27 Januari 2O2O, dalan hal ini bertinda-k

untuk dan atas nama Universitas Jember. berkedudukan di Jalan Kalimantan No.

37, Kampus Tegal Boto, Jember, Javra Timur, selanjutnya disebut Pih.ek
Pettama;

II. (lt.'-a pcJebat Ettrel, selaku fabatan pejabat penandatangan), diangkat
berdasarkan Keputusan Nomo , tanggal .........., da-lam

hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama perusahaan/institusi mitrai,
berkedudukan di rlaniutnya disebut Pi.ha.k Kcdua-

Selanjutnya Plhak Pertama dan Flhak Kedua, secara bersama- sama disebut Para
Pthah, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

bahwa Plhat Pertaoa adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma
Perguruan Tinggi;

bahwa Plhet Xcdus adalah perusahaan . .. . .. .. . .. .. .. (profil company
mitra).............. .....................;

bahwa untuk melaksanakan dan memenuhi tugas dan fungsi utama, Prra
Plh.L merasa perlu untuk mengadakan ke{a sama yang saling
menguntungkan.

a.

b.
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Pasal 1
MAKSI'D DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepa-haman ini adalah membangun sinergitas antara
Universitas Jember dan (nama mitra) dalam meningkatkan kua-litas penyelenggaraan
............(tugas dan fungsi pokok Para Piha-k)..............., dan sekaligus sebagai landasan
bagi pelaksanaal kerja sama yang lebih intensif bagi Para Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKT'P

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: (contoh)

1. Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan, dan Sertilikasi;

2. Penelitian/Riset;

3. Pengabdian kepada Masyarakat;

4. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

5. Penyediaan tenaga ahli;

6. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; darr

7. Hal lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3
PELI\KSANAAN

(1) Pelaksanaan lebih la;rjut Nota Kesepaharnan ini akan dituangkan di dalam suatu
Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh Para Plhak darr
merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Untuk melaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Para Pihak dapat menunjuk, menguasakan dan/ atau menugaskan masing-masing
unit kerja yang ada di Para Plhak sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fi:ngsinya
untuk dapat membuat dan merumuskan Pe{aljian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akal dibebankan pada

anggzrran masing-masing Plhak dan sumber Iain yang tidak mengikat dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JAXGKA trIAI(TU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbaharui sesuai
kesepakatan Para Plhak.

t8

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak dengan iktikad baik, sepakat untuk
menuangkan kerja sama tersebut dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan
sebagai berikut:



(2) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi penyelesaian Perjanjian
Kerja Sama yang sedang berjalan, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Paeal 6
KORTSPOI{DENSI

(1) Surat menJrurat atau pemberitahuar yang dilakukan oleh masing-masing Pihak
terkait Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan melalui alamat sebagai berikut:

Universltas Jember
Biro Perencanaan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember
Telepon : O33l-33O224
Email : kerjasama@unej.ac.id

IIama Mltra

Ja.lan
Telepon
Email

(2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud pada ayat (1) berlaku jika
pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Plhak
lainnya, sehingga segala akibat keterl.ambatan pemberita-huan menjadi tanggung
jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7
PEI TELESAIAN PERSELISIHAI{

Para Plha& sepakat mengutama-kan penyelesaian perselisihan yang timbul di dalam
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

Pesal 8
PENUTIJP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut di atas, da-lam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing- masing
mempunyai kekuatan mengikat yang sama.

Universltas Jember
Rektor,

Iwan Taruna

Nama Mitra

Iabatan),

(nama peJabatf
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LOGO MITRA

Format 2

MoU Dalam Negeri (for:mat peadek)

I{OTA XESEPAIIAIAII

Aatara

UITIYERSITAA JEMBER

Denga.a

Teata[g

PEIVGEMBAIYGAII KOMPETENSI TRIDHARMA PERGURUAN TIIIIGGI DAII
PEIYIIYGKATAI{ KUALITAS AUUBER, DAYA UAITUSIA

Noaor: lVN25l,(sl2O22

I[omor: ----------

Pada hari ini.,......... Tanggal........... Bulan............ Tahun..............., bertempat di
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. (pfmphaa/salll mltra LsrJe rema), (iabatan pimpinan/*'akil mitra keda
sama), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (instjtusi mitre keia
sama), berkedudukan di selanjutnya daiam nota kesepahaman ini
disebut PtLrt PGtrt Ee;

II. Iwaa Taluaa, Rektor Universitas Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Univensitas Jember (UNEJ), berkedudukan di Jalan Kalimantan
Nomor 37, Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur 68121, selanjutnya dalam
nota kesepahaman ini disebut PlhaL Kedua;

Bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka "Pengembangan
Kompetensi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" serta membina
hubungan kelembagaan antara Plhat Pcrtama dan Pihal Kedua dalam
melaksanakan tungsi Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan
pengaMian kepada masyarakat).

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan rlietur dalam Pe{anjian Ke{a Sama yang
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu _ ( ) tahun dan dapat
diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan memiiiki kekuatan
mengikat yang sama, dipegang satu rangkap oleh Plhak P€rt€.ma dan satu rangkap
oleh Plhat K6due.

PIHAK PERTAIIA, PIHAI( KEDUA,

Iwan Taruoa
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Format 3
UoU Luar Negerl dengan batas walrtu

Logo mitra

Ucraoraldun of Uadentan.r t -g
between

(nama mitra)
(negara)

and
UNIVERSITAS JEMBER

lndonesia

1. Preamble

In accordance with the mutual desire to foster cooperation between (nama rnitra)
and Universitas Jember, and to explore the potential for collaboration in the areas
set out below, the two institutions have agreed to sign t]1e following Memorandum of
Understanding (MoU).

2. Areas for potential collaboration
Based on the principles of mutual benefit and respect, both institutions intend to
explore opportunities for:

(a) Student mobility between the two institutions;
(b) Faculty and staff mobility between the two institutions;
(c) Development of joint curriculum, including dual degree programs for both

graduate andpostgraduate students;
(d) Research collaboration in the fields of mutual inter€st b€tween research staII,

depa,rtments, andschools of both institutions;
(e) Exchange and sharing of teaching and academic materials, publications,

references and otherpertinent information;
(f) A11 of the above with special reference to the cultura-I, economic, etiical,

political and socialimplications of contempora,ry technologr' in the global
context.

3. Implementation of Memorandum

Both institutions agree that specific projects and activities shall be developed for
implementation of this MoU, based on discussions and negotiations between the two
institutions. Agreements or contracts shall be signed separately to carry out these
projects and activities.

Both institutions agree tiat a]l financial arrangements sha.ll be discussed and
determined based on specific projects and activities, and will depend on the
availability of funding.

This MoU shall become effective upon the date of signature by the representatives
of the two institutions and shall remain valid for a period of.-.... years. This MoU
shall be renewed by mutual consent.

If this MoU is executed in more than one language, the English version shall prevail
in the event of inconsistency in statement or interpretation of terms.



Nama pejabat)
(Nama jabatan)
(Nama mitra)

Date

Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM.
Rector
Universitas Jember

Date
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Format 4

MoU Luar Negeri tanpa batas waktu

Logo mitra

Memorandum of Understandiug

between
The University of Jember

The University of Jember (UNLI) and (nama mitra) agree to following forms of
cooperation in the fields of research, study and teaching.

A. Objectlvcs

The parties to the agreement aim to promote cooperation between on one side

faculties, and on the other side teaching departements, research areas €urd

departements/research sections and professorships, with respect to the points

mentioned in this agreement.

Promotion of cooperation in the following areas is especially desirable:

1. Student exchange (with and without Double Degree Programs)

a) At undergraduate level;

b) At post-graduate level.

2. Exchange of teachers and research scientists

3. Other Iields of cooperation

a) Joint research projects;

b) Exchange of information;
c) Credit's transfer, joint degree ald double degree;

d) Activities in continuing science and technolory education.

B. Geueral Terms

It is agreed that financial arrangements be settled in each case individually and

that the universities in question will assist in obtaining financial support where
possible, for example by means of scholarships.

C. Terns of Cooperatior for Each Level and Activities

1. Student exchange

Exchange would consist principally of six months to one year of study at the

university in question always according to the admission laws of the

respective university. In exceptional cases, periods of more than one year

could be considered.
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Registration and tuition fees would no be charged by the universities in
question. However, normal living expenses, board and lodging, semester

contributions (including student union fees, public transport ticket) and
travel expenses must be met by the exchange student. Each university will
assist in finding rented accommodation, the cost of which the student rvill
bear responsibility for.

2. Exchange of teachers and research scientists

The arrangements for the exchange of teachers and research scientists shall
be decided separately in each case.

3. Other frelds of cooperation

The subject ofjoint research work and the use of results obtained, as well as

the dissemination of information shall be negotiated seoarately in each case.

Similarly, the exchange of information connected v/ith teaching and research

shall be agreed in each case.

D. Duratlotr of thc Agrccment

The agreement comes into force at the time of signing and is va.lid from one

academic year to the next, as long as neither party terminates the agreement.

Date: Date:

Dr. Ir, Iwan Taruna, M.Eng, IPM,

Rector

The University of Jember

(aama peJabat)

(Nama jabatan)

(nama mitra)
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Format 5
PKS Dalam Negeri

PERJAIYJIAIY I{ERJA SAMA

aatera

lrrr{rT KERJAI rrrfTvERsrTAs JEMBER

deaga.n

{nqma mltra)

tentang

Logo Mitra

Nomor:
Nomor: /uN2s/KS/2O2t

Pada hari ini, ............., tanggal .........., bulan ............., tahun dua ribu dua puluh
dua, bertempat di .................., yang bertanda tangan di bawah ini:

selaku (Jabatan) (Unit Kerja) Universitas Jember, diangkatI-

berdasa-rkan Keputusan ..................Nomor: .-............, tanggat ..........-...., dalam

hal ini bertjndak untuk dan atas nama (Unit Kerja) Universitas Jember,
berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember, Jawa
Timur, selanjutnya disebut Plhat Pertama;

Il. selaku iJabatan) (Nama mit:'a), diangkat berdasarkan Keputusan
dalam hal ini bertindak untuk

dan atas (nama mitra), berkedudukan di Jalan
selanjutnya disebut Plhel Kedua.

Selanjutnya Plhak Peftama dan Pthak Kedua, secara bersama- sama disebut Para

Pthak, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

d. bahwa Pihak Pertama adalah ........... ......... (profil company)

e. bahwa Plhalr Kedua adalah .... .. (profil company)

bahwa masing-masing Plhal memiliki sumber daya dan kemampuan untuk
bekeq'a sama;

bahwa untuk dapat melaksanakan.... (sesuai tujuan perjanjian ini)... tersebut
secara optima.l dan menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas
Jember dengan (nama mitra) Nomor: ........../UN25/KS/2021 dan Nomor:

tentang
dirasa perlu ada ke{a sama yang sinergis diantara kedua Pthat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, P.r. Plhal dengan iktjkad baik, sepakat
menuangkan ke{a sama tersebut dalam Peq'anjian Kerja Sama, yang selanjutnya
disebut dengan Pe{anjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

f.

c.
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Paed I
DEFIMSI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi dalam Perjanjian ini,
yang dimaksud dengan:

adalah

adalah

1

2

4 dst

Pasal 2
MAIISUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Peq'anjian ini adalah sebagai landasal hukum untuk bersinergi dalam
melakukan

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah

Pasal 3
RUANG LINGKT'P

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

dst.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAX (XEWAJIBANI

(1) Pihak Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab:

I
a

J

d dst

(2) Pthek Kedua mempunyai tugas dalr tanggung jawab:

a. ......,....,....

b

c.......

a

b

c

Pasal 5
HAI( PARA PIHA}T

( 1) Pthak Pertama mempunyai hak:

a.

d. .................................; dst

b

c. .................................; dst
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(2) Pihak Kedua mempunyai hak:

a.

b

c. ..................................; dst

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini beriaku selama ... (.....) tahun terhitung sejak ditandatangani dan
dapat diperpanjang, diubah, atau diperbaharui sesuai kesepakatan Para Plhak.

(2) Pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi penyelesaian perjanjian yang
sedang berjalan, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(3) Surat menyurat atau pemberita-huan yang dilakukan oleh masing-masing Pihak
terkait Perjanjian ini dapat dilakukan melalui alamat sebagai berikut:

(Unit kerJa Universitas Jember)

Ja.lan Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember
Telepon
Email

(Nama Mitra)
(Nama pejabat yang ditunjuk)
Jalan
Telepon

Email

(4) Pembata-lan/perubahan a.larnat yang dimaksud pada ayat (1) berlaku jika
pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak
lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung
jawab Pihak yang melakukal perubahan tersebut.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Para Pihak sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam
pelaksanaan perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan.
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Pasal lO
LIUN.I,,IUN

Para Pihak menjamin bahwa pihak-pihak yang mena-ndatangani Perjanjian Kerja
Sama ini memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuk
mengikatkan diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama ini, serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan
dengan Perjanjian ini adalah sah.

Pasal 11
PEI{UTI'P

Ha1-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ahan diatur dan
ditetapkan kemudian ddarr^ Addenrlum yalrg disepakati secara tertulis oleh Para
Plhak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Pe{anjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing- masing
mempunyai kekuatan mengikat yang sama.

(Unit Kerja Universitas Jemberf
(Jabatan penandatangan),

( ama Pejabatl

(Nama Mitra|
(Jabatan penandatangan),

(Nama Pejabat)
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Format 6

Contoh L. Implefilf,.nto:tio', Ariangement

IIWPLEMEI(IATION ARRANGEIIIIDNT

tentang
Pelaksanaan lMdgang)

Dengan ini menerangkan bahwa,

Pihak PERTAMA

..., Unit Kerja Universitas Jember ....
Nama

Jabata.rl
Unit Kerja/ PS

AIamat : Ja-1an Kalimantan No. 37, Karnpus Tegalboto, Jember

Pihak KEDUA

...... (nama instansi, institusi atau perusahaan)......

: Jalan

Bersepakat melaksanakan kegiatan , pada tanggal sampai
orang,

dari Program Studi S 1/D3

Demikian Implementation Arrangement ini kami buat sebagai acuan penyelenggaraan
kegiatan serta tindak lanjut kerja sama antara Fakultas

ILembaga ...... Universitas Jember dart

di

Unit Kerja/Program Studi
Universitas Jember

yang diikuti oleh mahasiswa/dosen sejumlah

Jember,

Mitra Kerja Sama

Dekan/Ketua/Kepala Jabatan
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(nama mltra)

Narna
Jabatan
Alamat



Coutoh 2. Implernentatlon Art'angement

(Unit Kerja Unlversltas Jember)

deugan

(nama mitral

teltatrg

Peleksanaan ...,........,.., (Pe rtuka,rdrt Do sen)

Bersepakat melaksanakan kegiatan pertukaran doserq atas nama
prograrn studi S 1/D3 mata kuliah pada tanggal

Dengan ini menerangkan bahwa,

Pihak PERTAMA

.... Unit Kerja Universitas Jember ....
Nama

Jabatan
Unit Kerja/ PS

Alamat

Pihak KEDUA

......(nama perguman tinggi).....
Nama
Jabatan
Unit Kerja/PS
Alamat

Uult KerJa/Program Studi
Unlversltas Jember

: Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tega,lboto, Jember

: Jalan

sampai ............. di

Demikian Implementation Anangement ini kami buat sebagai acual penyelenggaraan
kegiata.rl .. serta tindak lanjut kerja sama antara Fakultas
.............. /t embaga ..,... Universitas Jember dan

Jember,

Mitra Kerja Sama

Dekan/Ketua/Kepala Jabatan

30
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Format 7
DIAGRAM ALUR KERJA SAMA UNEJ

6. Draft dikomunikasikan dengan pihak mitra

1 . lnisiasi kerja sama

2. Penjajakan terhadap calon mitra kerja sama

3. Pembahasan substansi kerja sama

4. Penyusunan draft butir-butir kerja sama

tidak

disepakati

7. Konsultasi dengan Wakil Rektor Ill

5. Review draft oleh sub kerja sama

tidak

disetujui

8. Penandatanganan nota kerja sama

9. Pelaksanaan kerja sama

10. lvlonitoring dan evaluasi kerja sama

disepakati

31



Format 8

SOP AUDENSI RINTISAI{ KERJA SAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISE"I, DAN

TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

POKJA KER.'A SAMA

1. Peraturan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 26
Tahun 2007 tentanS Kerja Sama
Perguruan Tinggi di lndonesia
dengar Perguruan Tinggi atau
Irmbaga Lain di Luar Negeri;

2. Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 14

Tahun 2014 teatang Kerja S6rna
Perguruan Tinggi;

NOMOR SOP soP Ksi o.1

PEMBUATAN
6 Desember 202 I

TGL. REVISI 27 Jatuari 2022
TGL. EFEKTIF 1 Matet 2022
DISAHKAN
OLEH

Kepala Biro Perencanaan, Kerja
Sama, dan Hubungan
Masyarakat

Endang Cahyaningsih, S.H.,
M.H.
NIP. 19660202 1990032001

NAMA SOP AUDENSI RINTISAN KERJA
SAMA

1. Memiliki kernarnpuau pengolahan data
2. Memahami tupoksi dan alur kinerja
3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam

melakukakan audensi dengan mitra

1. Komputer/ Laptop/ Viewer
2.J Internet

Disim se data elektronik dan manua-l

32

DASAR HUKUM KUAIIFII{AS 1 PELAIiSANA :

KETERKAITAN I Renelerew / PERLENGKAPAN

PERINGATAN PEN CATATA}I DAN PENDATAAN



ForEat 9

A,,UR AUDEITSI RIIYTISAII I(ERJA SAMA

Kegiatan

MUTU BAKU

KeterargStaJ
Ketia Ke{i"

Safia

Xoordin

PKIH

Kabiro
IT

WR III

Pimpina

Ifltemal
Terkait

Mits-a KeferEEapaa Out$tt

t KeseFakatan
waktu dan
tempat
pelatsanaan
Audeflsi l - - o Hasil

komunikasi
Kes€pakatan

t7 U
2 f * f a f -I Proposal,

Company
Proliie

120
menit

Laporan
hasil
audensi

Pembuatan
Lapomn dan
menYampaikan
l,apoma kepada

I
ffi

Laporan hasil
audensi

30
menit

Hasil kajian
terhadap
[,aporan
hasil

4 Penyampaian
laporan kepada
atesatr f

Laporan hasil
auderlsi

15
menit

Hasil kajian
terhadap
l,aporan
hasil
audensi

5. Peflyampaian
laporan kepada I I

Laporafi hasil
aud€nsi menit

Hasil kajian
terhadap
Laporan
hasil
audensi

6. Keputusqn
apakai ke0a
sama layak
untuk
ditindaklafljuti
atau tidak

+ o
Hasil kajisn
terhadap
Laporan hasil
audeosi

60
menit

Bisa / tidak
ditifldaklanj
uti dengan
penJrusunan

Naska}t
Kerja Sertra

No.

1

I



Format 1O

SOP PEIIIYUSUNAI I{ASI(AH I(ERJA SAMA (MoU dar/ atau UoA/PXSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISE-T, DAN

TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FOI(iA I(ERJA SAMA

1- Peraturan Peraturan MeDteri
Pendidikan Nasiooal Nomor 26
Tahun 2007 tentang Kerja Sama
Perguruan Tinggi di Indonesia
dengan Perguruan Tinggi atau
l,embaga Lain di Luar Negeri;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 14 Tahun
2Al4 tentang Kerja Sarna
Perguruan Tinggi;

SOP ARKS

Apabila PNKS tidak dilaksanakan maka
rencaaa kerja sama tidak dapat
direalisasikan.

NOMOR SOP soP Ks o.2
TGL.
PEMBUATAN

6 Desember 2021

TGL. REVISI 27 J anluari '2022

TGL. EFEKTIF 1 Maret 2022
DISAHKAN
OLEH

Kepala Biro Perencanaan, Keia
Sama, dan Hubungan
Masyarakat

Endang Cahyaningsih, S.H.,
M.H.
NrP. 19660202 1990032001

NAMA SOP PE}IYUSUNAN NASKAH KER.IA
SAMA

1. Memiliki kemampuan standar pelayanan;
2. Memiliki kemampuan standar dalam bidang

@nlract drafrirlg;
3. Memahami tupoksi dan alur kinerja.

I
2

3
4

Lembar kerja/ alur kinerja
Bahan Kerja Sama
PC, Laptop
Tnternef dan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

3.t

--r

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PEL.AKSANA:

KE"TERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

PERINGATAN FpeNceta,ar.t oaN peNoe, eAN



Format I 1

No K€giatan

l0

ALUR PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAJiIA MoU da!/atau MoA/PIrsl

I Mutu tsahr

Ket15argar
Staf

K€rja
Sama

Koord
Keda
Sama

Kc,ordimtor
PKIH Kabiro

III

Wakil
Rektor

\,{rba

Pejabar

tffkait

Kdqkis6r
(hrri) Or{ptt

I PengEnFrlan bahan datr

Pennnus6r/penyrsnrlan
dru.ft MoU/MoA

ProF6al KS,
drafi MoU,MoA

6ika ada),

Disposisi
pimpinan

li DaIl aqal
MoU/MoA +

Kartu Kendali

2 Mengkoordinasikan &tr
Pemeriksmaadreview
dan/atau Pembahnsar

irtrdml I
-I I

Drat awal
Mou/tvroA +
Kartu Kendali

I Draft
MoU/MoA
koreksi I +

Karft K€fl&li
:1 Pemeriksaan/review

danlatau Pembahas&
ifiernd n t -i

Drsft
Mou/tvloA
koreksi I +
Kanu Kenddi

0,5 Drafl
MoU,MoA
kcreksi ll +
Kartu Kendali

1 PeaEriksaary'reYieu'

dalvatau Pembohasan

i(emal Itr t D$ft
MoUA{oA
koreksi tr +
Kartu Kerxlali

0,5 Drafr
MoUA,toA
kcr€ki III +
Kartu Keidali

5 Pemeriks€an/revie*'

dan/atau Pernbdha.vn

internal IV

t Draft
MoUA.,loA
koreksi I1l +

Kanu Kerdali

0,5 Draft
MoU,4vloA

koreksi lV +
Kanu Ke ali

v
6. Penlempll-naan Draft

MoU/MoA
V Dran

MoUA{oA
koreksi IV +

Kdtu Kendali

0.j Dt8ft
MoUAloA
k6eL:si

ifiterfld
7 PembahEsan dengan

MTXA deryan metibattan
p€iabql ir €rrDl trkait I -t--EtrJ+ I I I Drali

MoU,MoA
koreksi internal

5 Draft
MoU/lvIoA
yary sMah

Fix
8.

Perceta.klian &aft
MoUA,loA

+__r DraII
MoUA,toA
yang sudah Fix

0.5 Do&

MoUA,foA

)ang
b€mqmr datl
siap

ditandalangani

9 PerdistribLsian draft
MoUA,foA Brtut
pengesslun/ditandatsnS€.[i

oleh pqiabat internal dan

mitra +
Dok MoU/MoA
yerg bqnffi
dan siap

ditandataryani

0.5 Dok
MoU/MoA
yang sudah

ditand,alang€ai

Desk to desk

s€rernoni/virtxal

Penyimpamn doL'umen

MoUnvbA yang sudal
ditandataryani __]

Dok MoU/MoA
yatrg sudaft

ditandatangad

0.5 I)okunen

),an8 terasip

35

-l
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--]



Format 12

SKEMA PEI{ANDATANGANAN MOU DILAN.,UTI(Ail DENGAN PKS/MoA

1 . lnisiasi kerja sama dari Mitra / Pejabat

internal terkait

2. Pembuatan draft MoU oleh Rektorat Unej /
Usul draft MoU dari Mitra

4. Pebahasan draft MoU dengan pejabat

internal terkait Unej dan Mitra

5. Penyempurnaan Draft MoU

7. Dilanjutkan PKS dan lA

0

c

0

3. Pemeriksaan/penyusunan/perumusan draft
MoU oleh Pokja Kerja Sama

6. Penandatanganan MoU

36



Format 13

SI(EMA PENANDATANGANAN PKS/MoA DAN DIPERKI,AT DENGAN MOU

1. lnisiasi kerja sama dari Mitra / Pejabat Unit

Kerja internal terkait

2. Pembuatan draft PKS oleh Unit Kerja Unej
(Usul draft PKS dari unit ke(ia terkait atau Mitra)

6. Penandatanganan PKS dengan persetujuan

Pimpinan Universitas

7. Dilanjutkan dengan pembuatan MoU

3. Pemeriksaan/penyusunan/perumusan draft
PKS oleh Rektor lewat Pokja Kerja Sama

4. Pembahasan draft PKS dengan pejabat
internal terkait Unej, tim Rektor dan Mitra

5. Penyempurnaan Draft PKS

37

0



Format 14

SKEMA PENANDATANGAI{AN PKS/MoA TA}iIPA AI)A MOU

1. Inisiasi kerja sama dari Mitra / Pejabat

Unit Kerja internal terkait

2. Pembuatan draft PKS oleh Unit Kerja
Unej (Usul draft PKS dari unit kerja terkait

atau Mitra)

6. Penandatanganan PKS dengan
persetujuan Pimpinan Universi.tas

3. Pemeriksaal/penyusunal/pen-rmusan
draft PKS oleh Rektor lewat Pokja Kerja

4. Pembahasan draft PKS dengan pejabat
interna-l terkait Unej, tim Rektor dan Mitra

5. Penyempumaan Draft PKS

38

c



Format 15

SOP PEIYAI{DATANGAITAN IiIASKAH KERJA SAMA IIELALUI CEREIIIONY

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISE-I, DAN

TEKNOLOGI
UNTVERSITAS JEMBER

POKJA KERJA SAMA

1. Peraturan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 26
Tahun 2007 tentang Kerja Sarna
Perguruan Tinggr di lndonesia
dengan Perguruan Tinggi atau
Lembaga Lain di Luar Negeri;

2. Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaart Nonor 14

Tahun 2O14 tentang Kerja Sarna
Perguruan Tinggi;

Jika SOP tidak dilaksanakan,
penandatanganar melalui Ceremony
tidak dilakukan

NOMOR SOP soP rs o.3
TGL.

PEMBUATAN
6 Desember 2021

TGL. REVISI 27 Jalluari 2022
TGL. EFEKTIF i Maret 2022
DISAHKAN
OLEH

Kepala Biro Perencanaan, Kerja
Sama, dan Hubungan
Masyarakat

Endang Cahyaningsih, S.H.,
M.H.
NIP. 19660202 1990032001

NAMA SOP Penandatanganan Naskah Ke{a
Sama melalui

1. Memiliki kemampuan standar pelayanan
2. Memahami tupoksi dan a.lur kinerja
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

t
2

3

Telepon, HP,
Jaringan Internet

untuk Naskah Sama

39

DASAR HU(UM I KUALIFIKASI PEI,AKSANA :

KgTERKAITAN I PERAI-ATAN / PERLENGKAPAN

PERINGATAN ] PENCATATAN DAN PENDATAAN



Format 16

ALUR PEilAITIDATAJTGAIYA]Y IYASKAH KERJA SAIIA MELALUI CEREMOIirY

No. Kegiatan

MTJTU BAKU

Kekran€an
Kcrla
Sana

Koordinator

PKIH
Kahiro

III

Pinpnan
Inlern8l

krkait

Srsl'
Rektor

Fofjs
Pdrlengk

apon

Mitra Kcl!n€kapan (htpur

I Mengkoo.diriasikan
\r'atlu petaksanaan

Ftfl deBe|8l r
I

a
I

Inlomlasi

.ki Pda
Pilak

60

merut

Kcosep
pelatsa

(WaI1u

dan

t€0Ft
Peoa s
l@gatra

n)
2 Persdujuan

p.flatd*eEJlan

f

J ncnit Keputus

penyele

nscaraa

n acam

P€asiapm acsra dan

terrpgt
peiandataiga$n

Y

--' a a
_]

B8han nF1

Peflnlsurlan

F rirFo
ternD6t

60

msrit
Su$ul8l

D&r
fd{Se
n t€inDal

.l Pelaksansan

Perundabqanan
Naskah Kerja Sama

V- Y

Susu6n

Naskah Kqa
S€Ea Fog
siap

diledal,mgr
ri

60 N&rkrh
Kerja
Sstrr!

)_an8

sudalt

ditarnat

ln8ai

.10



Format 17

SOP UONITORING PELAKSANAAN KER.JA SAUA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISBT, DAN

TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

POKJA KERJA SAMA

1 Peraturan Peraturan Meoteri
Pendidikan Nasional Nomor 26
Tahun 2007 tentang Kerja Sama
Perguruan Tinggi di Indonesia
dengan Perguruan Tinggi atau
Lembaga Lain di Luar Negeri:

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 14 Tahun
2Ol4 tectang Kerja Sama
Perguruan Tinggi;

Apabila SOP ini tidak dilaksalakar,
maka perkembangan pelaksanaarr atau
implementasi kerja sarna sulit
diketahui sebagai bahan evaluasi dan

bilan ke akan

NOMOR SOP soP t{s o.5
TGL.
PEMBUATAN

6 Desember 2021

TGL. REVISI 27 Januai 2022
TGL. EFEKTIF I Marct 2022
DISAHKAN
OLEH

Kepala Biro Perencanaan, Kerja
Sama, dan Hubungan
Masya-rakat

Endang Cahyaningsih, S.H.,
M.H.
NIP. 19660202199Q032001

NAMA SOP MONITOzuNG PELAKSANAAN
KER.IA SAMA

1. Merniliki kema-mpuap staldar peJayanan;

2. Memahami tupoksi dal alur kinerja;
3. Mengetahui fungsi dari MonitorinS Kerja Sarna.

1. PC, Laptop
2. Internet dan

Disimpan sebagai data elektronik dal manual

ll

KE"TERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

PEzuNGATAN I peNcatetaN onN pBtron'raar,l



Format 18

ALI'R MOITITORING PEI.AXSAITAAN KERJA SAMA

No (egiatan
PILAKSANA MUTU BAKU

KeteraryanStaf
Keda Sama

Wakor
Kerja Sama

Koonlinalor
Keia Sana

Kabiro [1 \{R ]II Kelengkdpl)n Oupla

I

perk€dbangan

p€laksamoaan

keda s€ma lBlg
dnsikan di dalam

aplikasi SISTER

dan melapo*an
kepoda Wakil

Koordimlor

fsiaa dahll
aplikasi

STSTER

MoU/PKs

Itusil Mqlncrirlg &rtuk isis
MoU yary

menginput

edaktr Pokja

Kelja Sama

,diangkm PKS
dan IA yaflg

mengrnput

adalah Unit
Kerja

2. Memonitor
pe*ernbasgan
pelaksa'aar keda
sarna dei aditasi
SISTER dafl

melaporkan

kepsdr dtrsso

I
I-

hian dalam

aplik si

SISIER
MoUlPKs

5 menit ffusl1 Morutonng

:l Memonitor
perkernbongar

pelaksanaatr kerja
sama dai aplikasi
SISTER dan

melaporkan kepada

Isian dala.m

aplikasi

SISTER

MoU/PKS

5 menil Hasil Mo itoing

.1. Mernonitcr
p€rkdnbangan
pelsls€narn k€rja
s€.ma dari aplilasi
SISTFR dan

kepada alasan

Isian dalarn

aptkasi
SISITR
MoU/PKS

30 menit Itusit Morittrilg
s€bagai balan
untuk mmgambil
kebijakan

5. Meaonitor
perke'nbongao

pelatGanam kerja
sama dari aptkasi
SISTER

lsiar dalam

apliliasi
SISTER

MoU/PKS

l0 enit Ilasil Monitorhg
seb€Cai bahan

rutuk meryambil
ketnjakan

42
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I



Format 19

SOP PENDOKUMENTASIAN NASKAH KEtrTJA SAIUA

KEMEIITERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISE-T, DAN

TEKNOLOGI
UNIVERSNAS JEMBER

POKJA KERJA SAMA

1- Peraturatr Peratura.o Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 26
Tahun 2007 tentang Keda Sanaa
Perguruan Tinggi di Indonesia
dengan Perguruan Tinggi atau
Lembaga Lain di Luar Negeri;

2. Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 14

?ahun 2014 tentang Kerja Sama
Perguruan Tinggi;

Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka
pendokumentasian naskah kerja sa:na
tidak dapat terekam dengan baik dan
tidak dapat segera diperoleh ketiak
sewaktu-waktu dibutuhkan.

NOMOR SOP soP xs o.4

TGL.
PEMBUATAN

6 Desember 2021

TGL. REVISI 27 Jar:uai 2022
TGL. EFEKTIF ! Maret 2022
DISAHKAN
OLEH

Kepala Biro Perencanaan, Kerja
Sama, dan Hubungan
Masyarakat

Endalg Cahyaningsih, S.H.,
M.H.
NIP. 19660202 1990032001

NAMA SOP PERPANJAN GAN KER.IA SAMA

1. Memiliki kemampuan standar pelayanan
2. Memahami tupoksi dan alur kinerja
3. Memiliki kemampuan standar pengarsipan

I
2
J

4

Lembar kerja/ alur kinerja
PC, Laptop
Scaner, File Folder
Internet dan

Disimpal sebagai data elektronik dan manual.

J3

KUALIFIKASI PELAKSANA :DASAR HUKUM

KE"TERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

PERINGATAN I PENCATATAN DAN PENDATAAN



Foraat 20

ALT'R PENDOKUMENTASIAN NASXAH KERJA SAIIIA

No KeSial^an

l'lutE Brlu
Kcteraruan

Mitsd/pimpinan
Keria Sama

Slaf Kdrja
Sama

Unit Kerja KelenAapan Outpul

MeEima Nask h
Kcda Sajna

(MoUAIoA) &sli
--l

Nasleh Ketja
Sama

(MoUA.{oA).sli
mel

Nast"h Krrjg
Sana
(I\rou/froA ) &sli

2 Mendisdbusika

kepada Staf +___l
Naskah K6ja
Sama

(MoUMoA) asli

NasLah Ksja
Sarna

(MoUAroA) asli

3 Mensc& Naskah

K.rja Sarna

(MoUnvIoA) asli

t Nlskah K6ja
Ssma
(MoU/MoA) asli

NsskBh Kerjs

(MoUAroA) asli

.l M.iEarsipbt!
Naskah Kerja
Ssma
(MoUA,IoAIA)

asli +
NEkahK ja
Sallu
(MounvroA) asl

10

medl
Nask h (€rja
Satna

(MoUAroA) asli

)ang te'alsip
dalam file folder

5 M€rEitrpuAatr
hformasi d6i
Naslah Kef,Ja

Safia (MoU&{o,\)
sebagai &ta di

Aplikasi SBTm

Itr-
Sc5u Nas&ah

Kerja Sama

(MoUA,[oA)

l0 S.atr N$kah
Keda Strna

(MoUA,loA) )'anB
s\drh lerinFn di
SISTER

6 MuEilDu*an
informasi dari

Nastah Kerjs
SaItra

(MoU/MoAnA)

sebo*ai ddr di

Aplit"si
I-AXERMA

v -a
$sn Na-skah

Kuja Sama

(MoUAUoAnA)

l0 S(ar Naskah daD

Data Kerja SamB

(MoUAibA) yang

sudal terintrn di
I,AKERMA

hta Naskah KdjE
Ssrna PKMA
diperoleh dei
aplilasi SISTER
yanS diinputan
oldr mit k6ja
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