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NOTA KESEPAHAMAN
( Mem o ra n d um of lt n dercta n din g)

AT{TARA

U$IVErcITAS PASUIIQAT.{ AATTDT'I{ G

DENGAN

INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) PADAilGPAITANG

TENTANG

PENINGKATAN PETAIGANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

v
Nomor : 1C59/IW IKRIZO1S

Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2015 kamiyang beftanda tangan di bawah ini:

I' Prof' Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom : Rektor Univercitas pasundan
(Unpas) Bandung, berkedudukan
di Jalan Setiabudi 193 Bandung,
dalam hal ini bertindak datam
iabatannya tersebut dan dengan
demikian mewakili Universitas
Pasundan, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

II. Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS
-j./

: Rektor Institut Seni Indonesia
Padangpanjang, berkedudukan diJalan Bahder Johan,
Padangpanjang, dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya
tersebut dan dengan demikian
mewakili Institut Seni Indonesia
(ISI) Padang panjang, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

ffi

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan bersama ini selanjutnya disebutPARA PIHAK.

SS PIHAK €qakat untrrk mengndakan ker:jasam€ dalarn rangka +eta@naanTridharma Perguruan Tinggi yang meliputi 
'5ioJng 

pendidikan, penelitian, danpengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan seoagii berikut:



lt

Pasal 1
TT.IJUAT'I I(ER'AS}IA

Maksud dan tujuan kerjasama ini untrk nwringkatkan rerb membina hubungan
kelembagaan antara PARA PIHAK, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masprakaL

Pasal 2
RUAITG IJ]IIGKUP

Ruang lingkup kerjmama ini adalah:

(1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi h:gx pokoknya, masing-
masing pihak akan saling membanfu dalam melaksanakan ber@ai program yang
berkenaan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatlon
sumberdaya dan fasiliEs yang ada di lingkungan kedua Hah pthak;

(2) Dalam melalaanakan kegiatan sebagaimana dimaksd pada ayat (1) di atas,
PARA PIHAK bekerjasama dalam bentuk :

a. PenyelenggaftEn bersama pertemuan ilmiah atau kegiahn ilmiah lain dalam
bentuk seminar, pelatihan, kuliah umum dalam be6agai bfulang dan keahlian
teftentu untuk keFntingan PARA PIHAK

b. Program pengabdian kepada maslarakat
c. lGgiabn lain yang disepaloti bersama.

Pasal 3
PELAI(S'TTTAAII I(EGIATAil

(1) Pelaksanaan kegiatan kerjasiama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan
mengikutserbkan fakutbs-faklrltas dan/atau unit lain yarqg terkait di lingkungan
PARA PIHAK lang untuk itu akan dituanglon dalam surat perjanjian pelaksanaan
kegiatan tersendiri.

(2) Terhadap plaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan erraluasi secara
berlela dan hasil erraluasi tersebut digunalon sebagai masukan bagi perencanaan
program kerja selanjuhya.

Pasal,*
PETTIBIAYAA]T

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan akan diffiankan kepada PARA PIHAK
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Pasal 5
IAT{GT(A WATCTU

Kesepakahn bersama ini berlaku untuk jangka wakhr 3 (tiga) tahun terhifi.rng sejak
ditandatanganidan dapat diperpanjang sesni kesepaffin PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYEITSAIAN PERSEUISIHAil

(1) Apabila pelaksanaan perjanjian ini Umbul perbedaan pendapat atau perselisihan,
maka PARA PIHAK sepakat menyeleaikannya secara mu$lawarah dan mufakat,

(2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat, maka sqnla akibat dari
pelaksanaan ffianjian ini, PARA PIHAK sepakat rnenyerahkan penyelesaian
percelisihan tersebut melalui pengadilan dan PARA PIHAK memilih kediaman
hukum/domisili tetap di Kepanihaan Pengadilan Negeri Bandung.

Esd7
KETEHruAil LU]I-ITIT

Hal-hal yang diatur dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini *rta
perubahan-perubahan dalam Noh Kesepahaman ini akan diahrr kemudian dengan
persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat ahu perjanjian
(addendum) )tang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Nota Ke*pahaman ini.

Pasal I
PElTUTUP

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Noh Kesepahaman ini.
Ditaniatalgani olefr PAIUI PIHAK pada hari, hnggal, hrlan dan tahun ebagaimana
terseh* di atas dan Nob Kesepahaman ini dibuat dahm rangkap 2 (dua) masing-
masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum }rang sama.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Pmundan
Bandung

Prd. Dr. H. Jlgrmrfamarrrnr lrls
Rektor Instifirt Seni Indonesia

Padangpanjang

; Dr.Ir. ]1. Eddyfusrf Sp,Itl.Si.r lLt(om
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