
NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding!

ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG

DENGAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TENTANG
KERJASAMA DI BI DANG TRIDHARIIA PERGURUAN TINGGI

Nomor : .|.!?A..mt lxRt2olz

Nomor : 0969/R.A.42lUniv.PGRll2Afi

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua.Bulan
Maret.Tahun Dua Ribu Tujuh, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, irs Rektor lnstitut Seni lndonesia Padang Panjang
berkedudukan dijalan Bahder Johan, Padang Panjang bertindak untuk dan atas nama lnstitut
Seni lndonesia Padang Panjang selanjutnya dalam perjanjian keriasama ini disebut PIHAK
PERTAMA.

2. Dr. H. SYARIIUANI AHHAD, MM Rektor Universitas PGRI Palembang berkedudukan dijalan
Jendral Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Tetp. 0711510043 Fax.
0711514782 bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, untuk selanjutnya di
dalam perjanjian kerjasama inidisebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAUA dan PIHAK KEDUA seeara sendiri-sendiridisebut PIHAK dan secara bersama-
sama disebut PARA PtHAI(para pihak rnenyatakan sepd<at dan setuiu merpadakan kerjasema
untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagaiberikut:

Pasal {

TUJUAN KERJASAIUIA '
Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
para piha( naskah perianjian kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara para
pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada rnasyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup nota Kesepahaman ini meliputi:
a. Pertukaran tenaga pengajar, mahasiswa, materi dan fasilitas perkuliahan serta informasi

akademis dengan azas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk
meningkatkan kualitas masing-masing institusi.

b. Pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan kekaryaan seni serta kegiatan penelitian
hibah bersaing Dikti dengan sistim kolaborasi antar Universitas'

c. Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan dan
d. Kegiatan-kegiatan lain dibidang ilmu pengetahuan, teknologidan seni



Pasal 3
PEI.AKSANAAN

Peiaksanaan keriasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan
dalam n_askah perianiian kerjasama yang disetujui para pinat dan merupakan bagian yang iioaX
terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini

Paaal 4
PEITIBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota kesepahaman ini akan dibiayai
dari dana yang relevan dari para pihak

2. Pernbiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perianjian kerjasama
tersendiri.

katS
HAK DAN KEWA"'IBAN

Hak dan ke-wajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan
yang akan dilaksanakan.

Pasal 6
JANGKAYTIAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
ponanffinganan dan 4abita.masa tertahrnya sudah b€raffiir @at mperpar$ang itau d*friri
atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum'masa-berlaku Nota
Kesepahaman ini berakhir. 

I

pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh
para pihak se@ra musyav/arah dan mufakat.
Apabila penyelesaian mu$yawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan kesepakatan
dapat dilakukan secara sah o.rkup dengan pemberitahuan dari Pihak Pbrtama dan pihak Kedua
dan atau sebaliknya.
Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka
rancangEn program yang sedang berjatan dapat diteruskan sampai selesaijika disetujui oleh
para pihak.

1.

2.



PASAL 8
PENUTUP

1. Hal * hal yang yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan
ditentukan kemudian dan atas dasar persetuiuan Para Pihak dan akan dihlat 'addendum"
tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai a;kup
dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap
lembage masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat perianjian di tanda
tangani.

fris
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