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NOTA KESEPAHAMAiT
(Memorandum of Understanding)
AI\ITARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJAI{G

DENGAI\
TYRI STASTT]N SUMATERA BARAT
TENTAFIG
PENGEMBANGAI\ SEI\rI BUDAYA DAI\ PEMANT'AATAIY STIMBER DAYA AKADEMIS
Nomor : 1224/lT7 tKR/2017
Nomor : CI.!.rNIvt tl3rcvP-tl2ot7

Dengan Rahmat Allah Subhanahuwata'alao pada hari ini Kamis tanggal enarn bulan April
tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. II. Novesar Jamarun, MS, Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang
berkedudukan

2.

di Jalan Bahder Johan, Padangpanjang bertindak untuk dan atas ftlma

Institut Seni Indonesia Padanglanjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini
disebut PIHAK PERTAMA.
t
ARIF SURIAT\ISYAH, SE, ME, Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat berkedudukan
di Jalan Padang By Pass KM 16, Koto Panjang Padang, Sumatera Barat, bertindak untuk
dan atas rurma TVRI Sksiun Sumatera Barat, untuk selanjutnya di dalam perjanjian
kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

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

pihak

PASAL

I

TUJUAI\I
ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksaruum kerjasarna dalam menggali
dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan
Kesepahaman

pelaksanaan tugas memajukan Daeratr dan meningkatkan kesejalrteraan Masyarakat.

PASAL 2
RUAI\IG LINGKUP KERJASAMA
Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi

:

a. Promosi Akademis, penelitian, Pengabdian
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

kepada Masyarakat, Pagelaran Seni serta
kajian * kajian seni budaya antara Institut Seni Indonesia Padangpanjang dengan TVRI
Stasiun Sumatera Barat dan pengembangan lembaga.
Saling bertukar informasi bidang Seni dan budaya
Menerima kunjungan yang saling menguntungkan antara para pihak
Melaksanakan aktifitas kerjasama dan konferensi Nasional
Pelaksanaan pendidikan dan latihan, praktikum mahasiswa, workshop, seminar regional,
nasional, dan internasional
Pemberdayaan lulusan Institut Seni Indonesia Padangpanjang
Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara teknis
Aktivitas lain yang disepakati dan saling menguntungkan parapihak.

PASAL 3

PELAKSANAAI\i
Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalasr Pasal 1 dan Pasal
ditindaklaliuti pam pihak dengan ketentuan:

2 akarr

I. Berpedoman

kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing
Institusi
2. Menyediakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing Institusi
3. Program dan pelaksanaan kerjasama lainnya dari Nota Kesepahamffi ffi, serta tugas dan
tanggung jawab akan diatur Grsendiri dalarn Perjanjian Kerjasarqp yang tebih rinci sesuai
dengan program dan kegiatan para pihak

PASAL 4

JAI{GKA WAKTU
Nota Kesepahaman ini berlakL untuk jangka waktu 5 (ima) tahun terhitung sejak tanggaJ
penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir, Nota Kesepahaman ini dapat
diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum masa berlakunya berakhir.

PASAL 5

PEMBIAYAAI\I
1. Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari
dana yang relevan masing-masing pihak
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian
kerjasama tersendiri.

PAS^A.L 6

PEI\TYELESAIAN PERSELISIHAN
Para pihak akan memupuk hubungan baik satu terhadap lainnya serta memilih jalan
musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini.

PASAL 7
PEMJTUP
HaI - hal yang bersifat melengkapi dao belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan
ditenfiftan kemrudian atas dastr persetujuan Para Pihak dan *m dibuat "addendtrm"'
tersendiri yang menryakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
Nota Kesepahaman iri dihut dalam ratgkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup
dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap
lembaga masing-masing serta diberikan kepada dan telatr diterima oleh PARA PIHAK pada
saat perjanjian di tanda tangani.
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