NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
INSTITUT SEI\{I II\iDOI\TESIA PADAI\GPANJANG
DENGAI\t

POLITEKNIK NEGERI PADAI{G
TENTAIIG
KERJASAMA DI BIDAI\G TRIDARMA PERGURUAI\I TINGGI
Nomor : 268211T7 IKR/2016
Nomor, 1??.2.(..?.9. t.tr..(* tb
Dengan Ralrmat Allah SWT, pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan November tahun dua
ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

l.

2.
-!

Prof. Dr. I{. Novesar Jamarun, MS, Rektor Institut Seni Indonesia Padangranjang
berkedudukan di Jalan Batrder Johan, Padangpanjang bertindak untuk dan atas ntlma
Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini
disebut PIHAK PERTAMA.
Aidil Zamri, ST, MT , Direktur Politeknik Negeri Padang berkedudukan di Kampus
Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Telepon. 0751-7259A,
bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Padang, untuk selanjuhya di dalarn
perjanjian kerjasama ini disebut PIIIAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri - sendiri disebut PIHAK dan
secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Para pihak menyatakan sepakat dan setuju
mengadakan kerjasama unfuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan
ketentuan sebagai berikut:

PASAL

1

TUJUAI\I KERJASAMA
Dengan tetap mengindatrkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
para pihalq naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi
dan peningkatan kuatitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara
para pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraaan, pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat

---

PASAL 2

RUAIIG LINGKUP KERJASAMA
Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :
Perh.il<aran tenaga pengajar, mahasiswq materi dan fasilitas perkuliatran serta informasi

a.

b.
c.
d.

akademis dengan azas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk
meningkatkan kualitas 66sing-masing institusi.
Pendidikm dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan kekaryaan seni.
Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan dan,

Kegiatan-kegratan laia di bidang ihru pengetahuan, teknologi dan seni.

PASAL 3

PELAKSANAAI\I
Pelaksanaan kerjasarna secara rinci dalrm bidang-bidang tertentu akan disusun dan
dalanr naskah perjanjian kerjasama yang disetujui para pihak dan menrpakan
bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAIT

1. Kegiatan-kegratan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahamao ini akan
2.

dibiayai dari dana yang relevan dari parapihak.
Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian
kerjasama tersendiri.

,\
)

PASAL 5

HAK DAI\I KEWAJIBAII
Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sezuai dengan bentuk dan jenis kegiatan
yang dilaksanakan.

PASAL 6
JAI\IGKA WAKTU
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal
penandatangaoan dan apabila m,$a berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau
diak*Iiri atas persetujuan Para Pihak paling lanrbat 30 (tiga puluh) hari sebelum lnasa berlaku
Nota Kesepahaman ini berakhir.

-!

PASAL 7
PEI\TYELESAIAN PERSELISIIIAN
1.

2.

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaatr kerjasama ini akan diselesaikan
oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan
kesepakatan dapat

dilahkao

secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama

dan Pihak Kedua dan atau sebaliknya.
3.

Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka
rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui
olehparapihak

PASAL 8

PE}tt,TUP
1.

2.

Hal - hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan
o'addendum"
ditentukan kemudian atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat
tersendiri yang merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (&n) asli, masing-masing bermaterar
kekuaan hukum yang sama ditanda tangani dan
cukup dan
dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat
perjanjian di tanda' aqgd.

keduanya

KEDUA
' Politeknik Negeri Padang

ngpanjang

NovesarJamarun, MS

