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TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM RANGKA PEMBANGTJNAN
PERTANIAN DI DENPASARYANG MAJU DALAMEKONOMI, BUDAYA",
BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR

ini Senirl tanggal Dua Puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh

Pada hari

Satl

bertempat

tangan di bawah

l.

Dr.

di Balai Karantina
ini

Pertanian Kelas

I

Denpasar, kami yang bertanda

:

k. I Made Sukerta M.Si

selaku Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas

Mahasaraswati Denpasar, yang diangkat berdasrkan Surat Keputusan Reklor
Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor: K.023/C.l3.WUnmas/ll202l Tanggal

9 Januari 2O21 yang berkedudukan di Jalan Kamboja
dalam hal

ini

ll

A

Denpasar Bali 80233,

bertindak dalam jabafarmya tersebut untuk dan atas nama Fakultas

Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar, selanjutnya disebut
sebagai

2. drh.

I

PIHAK KESATU.

Putu Terunanegara, M.M selaku Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I

Denpasar, berkedudukan di Jalan Raya Sesetan No. 3l?Jalan Raya Benoa No,20,
psdrrngan Denpasar Selatan, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali

80222, berdasarkan Surat Kepala Badan lkrantina Pertanian Nomor:
B.l3846lHK.230lK17l2O2l TalLggal 28 Juli 2021, bertindak dalam menjalankan
jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian Kementerian
Pertanian Republik Indonesia, selanjuhya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

s€cara hrsama-sama disebut

PARA PIHAK

dan secara masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja

di lingkup Universitas

Mahasaraswati Denpasar yang melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi
yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan PengaMian kepada Masyarakat;

b.

bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang berada di bawah Badan Karantina
Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan

fungsi antara lain melaksanakan operasional perkarantinaan pertanian

serta

pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan,
keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekay"sa Genetik, Sumber Daya Genetik,

Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan
dan Satwa tangka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area

lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.

bahwa PARA

PIIIAK

sepakat untuk melaksanakan perjanjian

ini dengan mengacu

pada peraturan perundang-undangan yang terkait, antara

lain

sebagaimana

tercantum dalam:

l)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

2)
3)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang Nomor

2l

Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan

Tumbuhan;

4)

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor
223N11998 Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi;

5)

Surat Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis Univenitas Mahasaraswati
Denpasar Nomor K.364lJ. 14.01 /FPB-Unmas/IY 12021, Tanggal

6 Apil

2021,

Perihal Mohon Audiensi Kerjasama;

6)

Hasil audiensi di Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar, pada hari

Rabq Tanggal 27

Apil202l.

jabatan
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan

masing-masing sepakal untuk melakukan kerja sama pengembangan sumb€r daya
manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka p€mbangunan p€rtanian di
Denpasar yang maju dalam ekonomi, budaya, berdaulat adil dan makmw'

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal

l.

I

Maksud dari kerja sama ini adalah untuk menjalin hubmgan kemitraan antara
Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar dan Balai

Karantina Pertanian Kelas

I

Denpasar dalam rangka mengembangkan

pembangunan pertanian menuju Denpasar yang maju dalam ekonomi, buday4
berdaulat adil dan makmur.

2. Tujuan kerja sama ini adalah

meningka&an eiektifitas

rlan

efisiensi

pembangunan pertanian di Denpasar melalui penyiapan tenaga profesional dan
sumber daya pertanian yang handal.

RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup kegiatan yang tercakup dalam perjanjian Kerja Sama ini antara lain

meliputi:

l.

Pengembangan Ilmu dan Teknologi Bidang pertanian

2. Kerja sama laboratorium dan mg1od6 ddsksi HpHK dan OpTK
3. Praktek kerja lapangan dan penelitian bidang karantina tumbuhan
4. Kegiatan ilniah (semiar, lokakary4 pelatihan khusus)
5. Sosialisai karantina pertanian

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. PIHAK Kf,SATU mempunyai hak menggunakan fasilitas dan melibatkan
sumber daya manusia

PIHAK KEDUA untuk kegiatan Praktek Kerja l,apangan

(PKL), magang ,lan kegiafan penelitian.

2. PIHAK

KEDUA mempunyai hak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumber

daya manusia PIHAK KESATU untuk pengembangan kompetensi petugas
karantina hewan/tumbuharu serta diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah

di bidang perkarantinaan tumbuhan (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan
pertemuan ilmiah lain).

3. PIIIAK KESATU

mempunyai kewajiban memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk

pengembangan kompetensi petugas karantina tumbuhan dan kegiatan-kegiatan

ikniah (seminar, lokakarya" pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain) serta
kegiatan pengaMian masyarakat di bidang perkarantinaan tumbuhan.

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban

menyediakan fasilitas dan melibatkan

sumber daya manusia untuk kegiatan PKL, magang dan/atau penelitian tugas

akhir di bidang perkarantinaan pertanian,

5. PIHAK

KESATU dan PIHAK KEDUA bersama sama memperluas dukungan

program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS) di f)enpasar.

HAK KEKAYAAI\ INTELEKTUAL
Pasal 4

l.

Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh PARA PIHAK dalam
melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik
Pihak yang bersangkutan.

2.

Setiap HKI, data" dan informasi yang dihasitkan dari kegiatan menurut Perjanjian

Kerja sama

ini dimiliki

pemanfaatan

HKI untuk kepentingan komersial akan diatur dalam perjanjian

secara bersama-sama oleh PARA

PIHAK.

Setiap

tersendiri.

3. Hak

Kekayaan Intelektual yang dihasilkan

dari kegiatan pendidikan

dan

penelitian yang dilakukan menurut Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan sesuai
dengan peraftran penmdang-undangan yang berlaku.

KEADAAN KAH AR (FORC E MAJE A RE)
Pasal 5

1.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib
memberitahukan secara tertulis dan disertai bukti yang cukup kepada pihak yang

tidak mengalaminya selambatJarnbatnya 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar
berlangsung.

2.

Dalam hal terjadi keadaan kahar maka pihak yang mengalami keadaan kahar

tidak dapat diminta pertanggungiawaban atas akibat yang timbul karela suatu
keadaan yang disebut keadaan kahar tersebut dan PARA

PIHAK

sepakat

menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan.

3.

Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama

ini

terhenti karena terjadinya

Keadaan Kahar, maka pelaksanaan perjanjian kerja sama
berdasarkan kesepakatan PARA

ini

selanjutnya

PIHAK,

MONITORING DAN EVALUASI

l.

Pasal 6
Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan

dievah,si setiap I (satu) tahrm sekali

melalui pertemuan bersama.

2. PARA PIHAK
bersama.

membentuk

tim untuk melakukan monitoring dan

evaluesi

PEMBIAYAAI!
Pasal 7

dari dana
kegiatan kerja sama ini bersumber
Biaya yang timbul dalarn pelaksanaan
Balai
Mahasaraswati Denpasar dan dana
Fakultas Pe(anian dan Bisnis Universitas
sumber dana lainnya yang tidak mengikat'
Karantina Pertanian Kelas I Denpasar serta

JANGKAWAKTU
Pasal 8

l)

Kesepakatan bersama

ini berlaku rmtuk jangka waktu 5 (ima) tahun terhitung

sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepatakan PARA

PIHAK;

2) Paling lambat 6

(enam) bulan sebelum berakhir Jangka Waktu Kesepakatan

Bersama ini, PARA

PIIIAK

sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya

secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan

3)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
Kesepakatan

4)

ini

ayat (2) tidak dipenuhi, maka

secara otomatis berakhir sesuai jangka

[Perjanjian Kerja sama

ini

waktunyq

dapat diakhiri sebelum berakhimya jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat

5)

q"arda

ini;

(l)

berdasarkan kesepakatan

pARA pIHAKI;

[dalam hal perjanjian ke{a sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka

hak dan kewajiban yang belum terlaksana oleh pARA pIHAK

harus

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja
sama

inil.

LAIN-LAIN
Pasal 9

l.
2.

Pe{anjian Ket'a Sama ini dilaksanakan secara
kelembagaan dengan itikad baik
kedua belah pihak.
Segala perbedaan pendapat yang te{adi
dalam pelaksanaan perjaqiian
ini akan diselesaikan secara musyawarah
dan mufakat.

ke{a sama

PEI\TUTT]P
Pesel 10

Hal-hal yang belum cukup diatrr dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan dalam
addendum yang disepak*i oleh PARA

PIHAK dan menryakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perjmjian kerja sama ini-

Demikian perjanjian kerja sarna ini dr-buat dan ditandatangmi oleh PARA
hari dan tenggal tersebut pada bagim awal perjmjian, dibuat

PIIIAK

pada

dalm rangkap 2 (dua) asli,

bermaterai cukup datr mempunyai kekuatan hukrm yang sama, rmtuk masing-masing
pihek dna dipergrmakrm sebagaimana mestinya-

PErltr(I(nDUA,

KESATU,

an- Kepala Badaa Krantina Pertanian

T

KeealaTlai,

J

nt

A

Sukerta, lU-Si.

drn. r flttu Tcrunsregara, M.M.

