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NOTA KESEPAHAMAII

(Memorandum of Understanding)
AIYTAITA

INSTITUT SEII"I INDOI\IESIA PADAIIGPANJANG
DENGAI{

POLITEKMK PERTAIIIAN NEGERI PAYAKUMBUH
TENTANG

KERJASAMA DI BIDAIIG TRIDARMA PERGURUAI{ TINGGI

Nomor : 2683fiT7 lKRl2016
Nomor : .F.3$.k !.ILz.?.|.*l?,p16

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan November tatrun dua

ribu enam belas, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS, Rektor Institut Seni Indonesia Padang)anjang

berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padan$anjang bertindak untuk dan atas nama
Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ir. Gusmalini, M.Si, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
berkedudukan di Jalan Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten
Lima Puluh Kota Sumatera Barat Telepon. 0752 - 7754792 bertindak untuk dan atas

nama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, untuk selanjutnya di dalam perjaniian
kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri - sendiri disebut PIHAK dan

secara bersama-sarna disebut PARA PIHAK. Para pihak meuyatakan sepakat dan setuju
mengadakan kerjasama untuk saling mernrnjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan
ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
para pihak, naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan arrtxa
para pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraaan pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.



PASAL 2

RUAI\IG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

a- Pertukaran tenaga pengajar, mahasisw4 materi dan fasilitas perkuliahan serta informasi
akademis dengan azas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk
meningkatkan kuatitas masing-masing institusi.

b. Pendidikan dan penelitian dan penerapan hasil penelitian ipteks dan kekaryaan seni.

c. Penyelenggaftuul seminar dan pertukaran penerbitan dan,

d. Kegiatan-kegiatan lain di bidang ipteks.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan

dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang disetujui PARA PIHAK dan merupakan

bagran yang tidak terpisahkan dari naskah pedanjian kerjasaara ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAIT

1. Kegiatan-kegatan yaag akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan

dibiayai dari dana yang relevan dari para pihak
2. Pembiayaan unhrk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian

i- kerjasama tersendiri.\

1̂i 
HAK,:H""BAN

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan
yang dilaksanakan.

PASAL 6

JAI{GKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu I (satu) tahun terhitung sejak tanggal
penandatanganan.



PASAL 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diatas kertas
bermaterai Rp. 6000,- dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada

PARA PIHAK masing-masing I (satu) rangkap.

PIIIAK KEDUA
Direktur Politeknik Pertanian Negeri

M.Si
1101987032001

PIIIAK PERTAMA
ISI Padang Panjang

. NovezarJamarun
9620s06 198811 I 001

\t

t.


	IMG.pdf
	IMG_0001.pdf
	IMG_0002.pdf

