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KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGTIRUAN TINGGI

Nomor PIHAK PERTAMA : 53754JN36/KS/201 8

Nomor PIHAK KEDUA : 7960AJN I I /KS/20 I 8

Pada hari ini, Rabu, tanegal tiga puluh satu, bulan Oklober, tahun dua ribu delapan betas
(31-10-2018), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala"
dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

I . Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. Rektor Universitas Negeri Makassar,
yang diangkat berdasarkan Keputusan
Memistekdikli Republik lndonesia
Nomor 41IIr,{/KPT.KP/2016 tanggal 17

Mei 2016, thlam hal ini bertindak unh.ik
dan atas nama Universitas Negeri
Makassar, yang beralamat di Jalan A.P.
Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan
(90222\, selanjufiya disebut PIHAK
PERTAMA.

2. Prof, Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Rektor Universitas Slah Kuala, yang
diangkat berdasarkan Keputusan
Menristekdikti Republik lndonesia
Nomor: 94IM/KPT.KPi20l8 Tanggal 26
Februari 2018, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Univenitas Syiah
Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak
Arief, Kopelma Darussalam, Banda
Aceh (23111), selanjutnya disebut
PIHAX KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIEAK
dan secara masing-masing disebut PIEAK.
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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

UNTV'ERSITAS NEGERI MAKASSAR
DAI{

UNIVERSITAS SYIAH KUALA



PARA PIEAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

a. PIEAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat; dan

b. PtrIAK KEDUA juga merupakan perguuan tinggi negeri yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan peran dan fungsinya
masing-masing memandang perlu menjalin hubungan ke{a sama dalam rangka
penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi ilmiah bagi para mahasiswa.

Berdasarkan hal-hal tenebut di atas, PARA PIEAK 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.

TUJUAN
PASAL I

Nota Kesepahaman ini bertujuan:
l. Sebagai landasan melakukan ke{a sama dalaqr rangka meningkatkan hubu4gan

kelembagaan untuk peningkatan pengembangan perguruan tinggi di lingkungan PARA
PIHAI'

2. Untuk memperkuat p€laksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan

pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmq pengaMian kepada masyarakat, dan

k6gietan penuqjang serta saling membantu dalam melaksanakan berbagai progam kerja

sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA
PIHAI(

RUAI\TGLINGKUP
PASAL2

(l) Kerja sama ini diselenggarakan atas prinsip saling beke{a sama dan menguntungkan

dalam hal kebaikan berdasarkan saling percaya dan pengertian serta dapat memberikan

manfaat bagi PARA PIHAI(
(2) PIHAK PER,TAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerja sama

dalam hal berikut ini:

a. manajemen perpustakaan dan pengembangan sistem informasi perguruan tinggi

berbasis teknologi informasi &n komunikasi (TIK);

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

w orlcs hop, dan Penelitian;
c. p€latihan dan peningkaun publikasi ilmiah;

d. saling memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi;

e. pengembangan koleksi; dan

f. pembinaan pengajuan akreditasi perguruan tinggi
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PERNYATAAN DANJAMINAN
PASAL 3

(l) PIEAK PERTAMA dengan ini menjamin dan membebaskan PIEAK KEDUA dari
segala klaim, tuntutarL gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh
menyangkut tentang penyelenggaraan kerja sama ini.

(2) PIHAK KEDUA, dengan ini menjamin dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari
segala klaim, tuntutaq gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh
menyangkut tentang penyelenggaraan kerja sama ini.

JAI{GKAWAKTU
PASAL 4

(l) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung
sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau ditinjau kembali sesuai
kesepakatan PARA PIEAL

(2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri oleh salah satu PIEAI( PIEAK yang
menghendaki pengakhiran ke{a sama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara
tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu
pengakhiran Nota Kesepahaman.

(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 dilahrkan sebelum

berakhirnya Nota Kesepahaman.

EVALUASI
PASAL 5

(l) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap I
(satu) tahun sekali oleh PARA PIEAI(

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Wda ayzt ( I ) akan digunakan sebagai masukan
dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Pe{anjian Kefa Sama selanjutnya.

PENYELESAIAII PERSELISIHAN
PASAL 6

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran kerja sama ini, PARA
PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara
musyawarah untuk mencapa.i mufakat.

!
I
I
I

i
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KORESPONDENSI
PASAL 7

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

Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara terhrlis dar/atau surat tercatat

dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIEAKPERTAMA:
Universitas Negeri Makassar

Jl. A.P. Pettarani, Makassar

Sulawesi Selatan - 90222

U.p. : Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Ke{a Sama

Telepon :(041l)-865677
Faksimile : (0411) - 861377

E-mail : gullandarma@unm.ac. id

PIHAK I(EDUA :

Universitas Syiah Kuala
Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam

Banda Aceh - 231 I I

U.p. : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sam4 dan Hubungan
Masyarakat;

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

(2) Jika teladi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK
yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lain paling lambat 7
(tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN
PASAL 8

(l) F{al-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanj ut oleh
PARA PIHAK dalam Pe{anjian Kerja Sama tersendiri, dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila Perjanjian Ke{a Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun
sampai dengan berakhimya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, hal tersebut tidak
akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi PARA PIHAI(
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PENUTUP
PASAL 9

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

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterat
cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh
PARA PIEAIC

Kf,DUA,

TOR
Syam, M.TP. Samiul

1
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