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Direktur Politeknik Negeri Cilacap, yang
berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo
No.1, Sidakaya, Cilacap Selatan,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212,
selanjutnya disebut PIIIAII PERTAMA.
General Manager PLTU JATENG 2 Adipala
yang berkedudukan di Desa Bunton
Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap
Jawa Tengah 53271, selanjutnya disebut
PIHAK KTDUA.

PERJANJI,AN KERJASAMA
ANTARA

POLITEKNIK NEGERI CILACAP
DENGAN

PLTU JATENG 2 ADIPALA
TENTANG

KEGIATAN TRI DHARMA POLITEKNIK NEGERI CILACAP DENGAN PLTU

JATENG 2 ADIPALA

NOMOR : | /P143 /HK.07.00 12019
NOMOR : M:.!:,!erl. /. gi?*. ( . tl 2?.i2 | laol3

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan
Belas, yang bertanda tangan dibawah ini;

Dr. Ir. Aris TJahyanto, M.Kom

Rita Triani

PIIIAK PERTAMA dan PIIIAII KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PII{AI{.
PARA PIIIAII telah sepakat untuk menyelenggarakan kerjasama Kegiatan
Tri Dharma di Lingkup Kampus Politeknik Negeri Cilacap dan PLTU Adipala
Kabupaten Cilacap, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal
Perjanjian Keq'asama, sebagai berikut :

Paraf Pihak I
ParafPihak II : A



BAB I
DASAR HT'KT'M

Pasal 1

Nota Kesepahaman antara PT. Indonesia Power dalam hal ini PLTU JATENG 2
ADIPALA dengan Politeknik Negeri Cilacap Nomor :

569 /PW3 /HK.O7 .OO /2019, Nomor : 005.MoU /060 /ujpadp /2019 Tentang
Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB II
MAI{SUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Kedasama ini didasari oleh keinginan bersama yang bertujuan untuk
saling mendukung program Politeknik Negeri Cilacap dan PLTU JATENG 2
ADIPALA.

BAB III
OBYEK DAN RUANG LINGKUP PER^'ANJIAN KTRJASAMA

Pasal 3
(1) Obyek Perjanjian Kerjasama adalah pembelajaran tempat praktik bagi

mahasiswa dan tempat penelitian serta pengabdian masyarakat bagr
dosen atau mahasiswa Program Studi Sadana Terapan Teknik
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap.

l2l Ruang Ling!<up Perjanjian Kedasama ini meliputi:
a. Perencanaan kegiatan dan a.nggaran;
b. Penyediaan lahan praktik dan penelitian;
c. Pelaksanaan kegiatan;
d. Pemeliharaan hasil kegiatan;
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB TV

FUNGSI DAN KEUIA"'IBAN
Pasal 4

Pihak Kedua menjalankan fungsi untuk:
a. Menyediakan tempat pembelajaran Praktik serta tempat penelitian bagi

mahasiswa maupun dosen Pihak Pertama khususnya bagi Program
Studi Sarjana Terapan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

b. Memberikan pendampingan berupa pengenalan dan penggunaan
peralatan yang biasa digunakan di instansi Pihak Kedua yang
berkenaan dengan parameter-parameter lingkungan atau parameter-
parameter terkait lainnya.

c. Memberikan evaluasi bagi mahasiswa Pihak Pertama terkait dengan
pelaksanaan praktik yang telah dilakukan.
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d. Melibatkan mahasiswa dan atau dosen dalam mendukung pelaksanaan
kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bertema lingkungan hidup.

Pasal 5
Pihat Pertama berkewajiban untuk:

a. Menjaga asset, sarana dan prasarana dalam hal ini segala peralatan
praktik maupun peralatan penelitian yang digunakan mahasiswa
maupun dosen Pihat Pertama.

b. Penggunaan bahan habis pakai pada kegiatan praktik maupun
penelitian dapat dibebankan kepada Pihak Pertama.

c. Mengikutsertakan mahasiswa dan atau dosen dalam mendukung
pelaksanaan kegiatan-kegiatan PLTU yang bersifat kemasyarakatan
yang bertema lingkungan hidup.

ParafPihak I
ParafPihak II : ll,

BA'BV
TUGAS DAN TANG}GiUNG.'AWAB

Pasal 6
Plha& Pettama memiliki tugas:

a. Melakukan perencanaan kegiatan praktik mahasiswa, penelitian dan
atau pengabdian masyarakat bagi dosen .

b. Melakukan koordinasi kepada Piha& Kedua tentang rencana
pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

c. Melakukan evaluasi dan atau memberikan pelaporan kepada Plhak
Kedua mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

d. Mensosialisasikan program-program PLTU yang bersifat
kemasyarakatan dan bertema lingkungan hidup kepada mahasiswa dan
atau dosen.

Pihak Kedua memiliki tugas:
a. Menyiapkan sar€ura dan pra sarana praktik mahasiswa, penelitian dan

atau pengabdian masyarakat bagi dosen atau mahasiswa Pihak
Pertama.

b. Melakukan pendampingan berupa pengenalan dan penggunaan
peralatan praktik mahasiswa dan atau penelitian dosen pihak Pertama.

c. Melakukan pemantauan dan atau evaluasi kegiatan praktik mahasiswa,
penelitian dana tau pengabdian masyarakat begi dosen atau mahasiswa
Pihak Pertama.

d. Melibatkan mahasiswa dan atau dosen Plhak Pertama dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bertema
lingkungan hidup.



Pasal 7
Plha& Pertama bertanggungjawab:

a. Mengganti bahan habis pakai yang digunakan dalam praktik mahasiswa
dan atau penelitian dosen sesuai kesepakatan bersama.

b. Bertanggungjawab terhadap segala kerusakan peralatan akibat
kelalaian mahasiswa dan atau dosen pada kegiatan praktik dan atau
penelitian.

c. Memberikan ijin kepada mahasiswa dan atau dosen untuk mengikuti
kegiatan PLTU yang bersifat kemasyarakatan yang bertema lingkungan
hidup.

Plha& Kedua bertanggungjawab:
a. Mendokumentasikan pemantauan dan atau pelaporan kegiatan

praktik mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian masyarakat bagr
dosen Plhat pertama.

b. Melakukan audit internal jika terjadi kerusakan peralatan yang
terjadi pada kegiatan praktik mahasiswa dan atau penelitian dosen
PihaA Pertama.

BAB VI
JA.ITGKA WAI<TU

Pasal 8
Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak
ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai
kesepakatan PARA PIHAII.

BAB VU
PEMBIAYAAN

Pasal 9
Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
ini dibebankan pada:

a. Anggaran Politeknik Negeri Cilacap;
b. Anggaran PLTU JATENG 2 ADIPAI,A;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BA'B VIII
FORCE MA,'ETTRE

Pasal 10
(1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar

kemampuan PARA PIIIAII untuk mengatasinya yang merupakan Force
Majeure, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangrya
PIHAK yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK
yang mengal ami Force Majeure diwajibkan untuk memberitahukan

ParafPihak I
ParafPihak II : t



secara tertulis kepada PIHAK lain dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan
pertimbangan PIHAK lain.

12) Peristiwa-peristiwa yang dianggap Force Majeure datam Perjanjian
Kerjasama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan,
kebakaran dan bencana alam yang dinyatakan oleh Instansi yang
berwenang.

(3) Apabila terjadi Force Majeure, maka PARA PIIIAII sepakat untuk
merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan
tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, selama belum
tercapai kesepakatan mengenai Perjanjian Kerjasama yang baru tersebut
maka ketentuan dalam Perjanjian Keq'asama ini tetap berlaku.

BAB [X
PEITYELESAIAN PERSELISIIIAN

Pasal 1 1

Apabila te{adi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Pedanjian
Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB X
PENGAIGIIRAN PER.IANJIAN KER^'ASAMA

Pasal 12
Perjanjian Kerjasama ini berakhir
karena:
a. Kesepakatan PARA PIIIAK;
b. Ttrjuan kesepakatan telah tercapai;
c. Muncul ketentuan perundang-undangan baru yang mengakibatkan

kesepakatan ini tidak bisa dilaksanakan;
d. Obyek kesepakatan ini hilang;
e. Jangka waktu kesepakatan yang telah ditetapkan telah berakhir dan

tidak diperpanjang;
f. Terdapat perubahan substansi yang mengakibatkan Perjanjian

Kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
g. Dibuat kesepakatan yang baru untuk menggantikan kesepakatan yang

lama.
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BAB:rI
PERT'BAIIAIT

Pasal 13
Apabila tedadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi
Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perubahan berdasarkan
kesepakatan PARA PIIIAII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian Kedasama ini.

BAB XII
PENUTT'P
Pasal 14

Pe{anjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIIIAII pada hari,
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian
Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-
masing PIHAK dan dan untuk keperluan administrasi di copy 2 (dua)
rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PERTAMA PIHAK KEDUA
General Manager PLTU IATENG 2k Negeri Cilacap

,'i,r.{dipala

t-

Dr.

Paraf Pihak I
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I
Tjahyanto./M. Rita Triani


