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PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

UNIYERSITAS NEGERI MAKASSAR

Dengan

YAYASAI\I KAJIAN PEMBERDAYAATI MASYARAKAT (YICIVO SULSEL

Den

INSTITUT KAPAL PEREMPUAIY

(LINGKARAN PEIYDIDIKAN ALTERNATIF) T]NTUK PEREMPUAN

Tentang

PROGRAM PENGEMBAI\GAN PUSAT STUDI TUJUAN PEMBANGI]NAIY

BERI(ELANJUTAN YAIYG RESPONSIF GENDER

Nomor : 06/kIOU/KAPAL/VIA20|8

Nomor ; 018/1VIOU/YKPM-SS/VIU2018

Nomor : 3673/uN36/KS/2018

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh, bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas, bertempat di
Universitas Negeri Makassar, Makassar, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh
dan antara:

l. Prof. Dr. Gufran DarmaDirawan, M.EMD. : Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan

Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Universitas Negeri Makassar,

berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani,

Makassar, selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA.
: Direktur Pelaksana, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Yayasan Kajian
Pemberdayaan Masyarakat, berkedudukan
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2. Mulyadi Prajitno, SH



3- Misiyah, M. Si

di Jalan Hertasning, Perum Taman Yasmin
Indah Blok Al No. 6 Makassar, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.
: Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Institut KAPAL Perempuan

(Lingkaran Pendidikan Alternatif) untuk
Perempuan, berkedudukan di Jalan Kalibata
Timur Raya No. 5 Kec. Pancoran, Jakarta

Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut
"PARA PIHAK" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK".

PARA PIF{AK menerangkan terlebih dahulu:

A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi penyelenggara pendidikan tinggi/Perguruan
Tinggi yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Ti"ggi).

B. Bahwa PIIIAK KEDUA adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang
pengkajian dan pengembangan masalah-masalah ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan
pendidikan dan pelatihan, serta penguatan kepemimpinan perempuan.

C. Bahwa PIHAK KETIGA adalah organisasi perempuan yang bergerak dibidang
pengembangan pengetahuan, penguatan kepemimpinan perempuan, dan advokasi kebijakan
yang pro-poor, responsif gender dan pluralis untuk hak-hak perempuan, pendidikan, dan
pelayanan publik.

D. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama dalam
bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia.

Didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas

pendidikan dan pembangulan bangsa, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja

Sama (Memorandum of Understanding) dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAIY TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan PARA

PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas

hidup masyarakat dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan azas kerjasama

yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan PARA PIHAK.
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Pasal2

RUANG LINGKTIP

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan perspektif keadilan gender dan inklusif dalam Tri Dharma Perguruan
Tinggi untuk pelaksanaan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

2. Mengembangkan perpustakaan yang menyediakan referensi bacaan kritis tentang isu-isu
gender, keberagaman, kemiskinan, gerakan sosial, gerakan perempuan dan Tujuan
Pembangunan Berke lanj utan;

3. Magang, relawan dan studi ke organisasi-organisasi masyarakat yang bekerja untuk
pemenuhan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, termasuk didalamnya penghapusan
kemiskinan, pemberdayaan perempuan, pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain;

4. Memperkuat kapasitas tim Pusat Studi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Responsif
Gender dan dosen dalam perspektif keadilan gender, inklusil gerakan sosial, gerakan
perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

5. Mengembangkan institusi khusus dalam Universitas dalam bentuk Pusat Studi Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan yang Responsif Gender.

Pasal3

PELAKSANAAI{

1. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan payung dari kerjasama kegiatan yang disusun secara

tersendiri untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh PARA
PIHAK.

2. PARA PIHAK sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal I Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dan
dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian
Kerjasama tersendiri.

3. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini
PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubtrngan kerja yang bersinergi
dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

Pasal 4

PEMBIAYAAIY

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati

bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.



Pasal5

ORGANISASI

Organisasi Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun untuk setiap kegiatan yang disepakati dan
disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal6

MASA BERLAKUI{YA KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertaku selama tiga tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK yaitu mulai 20 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 20 Juli z0zl.

Pasal T

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK dalam kondisi sebagai berikut:

a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak
yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan
kepadapihak yang lain dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sebelumnya; atau

b. Atas kesepakatan yang diambil secara mufakat bersama-sama.

Pasal S

PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapa! perselisihan atau kesalahpahaman yang timbul dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara
musyawarah unfuk mencapai mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

l. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur
dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan
mengindahkan peraturan dan ketentuim yang berlaku di lembaga masing-masing;
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3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sesuai kebutuhan dan masing-
masing dibubuhi materai yang cukup, berkekuatan hukum yang samar'masing-masing untuk
PARA PIHAK.

Dirawan, M.EMD.

PIHAK PERTAMA

Prajitno, SH


