
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

INSTITUT AGAMA ISI.AM NEGERI CURUP
DAI{

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRIDAR}TA PERGURUAN TINGGI
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Pada hari ini, Senin., tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu delapan belas (05-ll-
2018), bertempat di Ka or Pusat Administrasi (KPA) Universit"s Syiah Kuala dibuat dan

ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

l. Dr. Rahmad Hidayal M.Ag., M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup,
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri

Agama RI Nomor B.lll3/15447 Tanggal 18

April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Institut Agama Islam Negeri

Curup, yang beralamat di Jalan Jl. Dr A.K.

Gani No. 01 Curup, Bengkulu (39123),

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Reklor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat

berdasarkan Keputusan Menristekdikti

Republik Indonesia Nomor:

944,I/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari

2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Universitss Syiah Kuala, Yang

beralamat di Jalan T Nyak Arief, Kope lrna

Darussalam, Banda Aceh (23lll), selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebuit PARA PIEAtrt
dan secara masing-masing disebut PIIIAI(

PARA PIIIAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

a. PIIIAK Pf,RTAMA merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat; dan

b. PIHAK KEDUA juga merupakan p€rguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengaMian
kepada masyarakat.

c. PIEAK PERTAMA dan PIEAK KEDUA sesuai dengan peran dan fungsinya

masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka
penguatan kegiatan akadernik, penelitian dan publikasi ilmiah bagi para mahasiswa

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menetapkan
pokok-pokok ke{a sama dalam bidang penguatan kegiatan akademik, penelitian, dan
publikasi dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

TT.,]JIJAN

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan:

l. Sebagai landasan melakukan ke{a sama dalam rangka meningkatkan hubungan

kelemtngaan untuk peningka[qn pqngembangan perguruan tinggii di lingkungan PARA
PIHAK.

2. Untuk memperkut pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat, dan

kegiatan penunjang serta saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja

sama dengan memanfhatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA
PTHAK

RUANIGLINGKUP
PASAL'

(1) Keqa sama ini diselenggarakan atas prinsip saling bekerja sama dan menguntugkan

dalam hal kebaikan berdasarkan saling percaya dan pengertian serta dapat memberikan

manfaat bagi PARA PIHAI(

(2) PEAK PEBTAMA daD PIEAK KEIIIIA sepakat unArk melahrkaa kerja sama dalarn

hal berikut ini:
a. manajemen perpustakaan dan pengembangan sistem infonnasi perguruan tinggi

berbasis telnologi informasi dan komunikasi (TIK);

b. pengembangan sumber daya manusia (sDM) perguruan tinggi melalui seminar,

w orkshop, dan penelifi an;

c. pelatihan dan peningkatan publikasi ilmiah;
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d. saling memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi; dan

e. pembinaan pengajuan akreditasi perguruan tinggi.

PERNYATAAN DAI! JAMINA-I{
PASAL 3

(l) PIEAK PERTAMA dengan ini menjamin dan membebaskan PIHAK Kf,DUA dari
segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh

menyangkut tentang penyelenggaraan keda sama ini.

(2) PIHAK KEDUA, dengan ini menjamin dan membebaskan PIEAK PERTAMA dari
segala klaim, tunh.(an, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh

menyangkut tentang penyelenggaraan kerja sama ini.

JANGKAWAKTU
PASAL 4

(l) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak

'anggal penanda-tanganan peqanjiar dan <lapat diperparryang afau ditinjau kembali sesuai

kesepakatan PARA PIHAI(

(2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK PIHAK yang

menghendaki pengakhiran ke{a sama ini waj ib memberitahukan kehendaknya secara

tertulis kepada PIEAK lain selamba!:lambatnya 3 (trgd bulan sebelum waktu
pengakhiran Nota Kesepaham an.

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah

satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan

mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan

terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilalrukan sebelum berakhimya Nota

Kesepahaman.

EVALUASI
PASAL 5

( 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap I (satu)

tahun sekali oleh PARA PIHAI(

(2) l{asil evaluasi 5slegdmana dimnksud pada ayat (l) akrn digrrnakan sebagai moslkar dao

bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.
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PEIYYELf,,SAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran ke{a sama ini, PARA
PIEAK terlebih dahulu akan menyelesaikan penelisihan tersebut dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

KORESPONDf,NSI
PASAL 7

(l) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan

Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat terqrtal
dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIEAKPERTAMA:
Institut Agama Islam Negeri Curup
Jl. Dr. AK. Gani No. 0l Curup, Bengkulu (39123)

U.p. : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan rl"n Keda Sama

Telepon :(0732)-21010
Faksimile : (0732) -21759
E-mail :admin@iaincurup.ac.id

PIHAKKEDUA:
Universitas Syiah Kuala

Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23 I 1 1)

U.p. : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan

Masyarakat)

Telepon :(0651)-7551237
Faksimile : (0651)-7554229
E-mail ' wr4@unsyiah.ac.id

(2) Jika te{adi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIEAK
yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lain paling lambat 7

(tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN
PASAL 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh

PARA PIEAK dalam Perjanjian Ke{a Sama tersendiri, dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila Perjanjian Ke{a Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum disusun

sampai dengan berakhimya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, hal tersebut tidak

akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi PARA PIEAIC

Paraf PIEAK PERTAIIIA+_

Fs(
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PEI\IUTIIP
PASAL 9

( 1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAL

(2) Nota Kesephaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bemeterai
cukup, dan mempunyai kekuahn hukum yang sama setelah ditandatangani oleh

PARA PIEAIC

PERTAMA, KEDUA,

yat, M.Ag., M,Pd. Samsul4

AsS

z
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