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POLITEKNIX IIEGERI

CILACAP

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

POLITEKNIK NEGERI CILACAP
DAN

UNTVERSITAS SYIAH KUALA

TENTATIG
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor PIHAK PERTAMA : 4841PL43 tl1K.07 12019

Nomor PIHAK KEDUA : B/42flJN1l/HK.07.00/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluL bulan Februari, dua ribu sembilan belas (2042-
2019), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala, dibuat dan
ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antam:

1. Dr. Ir,Aris Tjahyanto, M.Kom, Rektor Politeknik Negeri Cilacap, yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Menristekdikti Republik Indonesia
Nomor: 659/l\,1/KPT.KPi20l 8 Tanggal 19
Oklober 2018, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Politeknik Negeri
Cilacap, yang beralamat di Jalan Dr.
Soetomo, No.l, Sidakaya, Cilacap, jawa
Tengah, selanjufrrya disebut PIHAK
PERTAMA.

2. Prof. Dr. Ir. Samsul Riz.al, M.Eng. Reklor Univenitas Slah Kuala, yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Menristekdikti Republik Indonesia
Nomor: 94llrrl/KPT.KP/2018 Tanggal 26
Februari 2018, dalam hal ini bertindak
unfuk dan atas nama Universitas Syiah
Kuala, yang berkedudukan di Jalan T.
Nyak Arief Kopelrna Darussalam, Banda
Aceh (231I l), selanjutnya disebut
PIHAKKEDUA.
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA pmAK
dan secara masing-masing disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

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

b. PIEAK KEDUA juga merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitiaq dan
pengabdian kepada masyarakat.

c. PIHAK Pf,RTAMA 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.

Itas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangaq pARA PIEAK dengan ini sepakat
untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahamin tentang iefa
sama bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

RUAIIG LINGKTIP
PASAL 2

(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) PIEAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk merakukan kefa sama
dalam hal berikut ini:
a. menajernen perpustakaan dan pengembangan sistem informasi perguruan tinggi

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
b. pengembangan sumber daya manusia (SDM) perguruan tinggi melalui seminar,

w orks hop, dan penelitian;
c. pelatihan dan peningkatan publikasi ilmiah;
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TUJUAN
PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan:
a- Sebagai landasan melalrukan ke{a sama dalam rangka meningkatkan hubungan

kelembagaan untuk peningkatan pengembangan perpustakaan di lingkungan pARA
PIHAI(

b. Untuk memperkuat 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 ke{a sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di
lingkungan PARA PIEAI(
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d. saling memanfaatkan sumber daya p€rguruan tinggi; dan
e. pembinaan pengajuan akreditasi perguruan tinggi.

PER}IYATAAI{ DAN JAMINAN
PASAL 3

(l) PIHAK PERTAMA dengpn ini menjamin dan membebaskan PIHAK I(EDUA dari
segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh
menyangkut tentang penyelenggaraan ke{a sama ini.

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

JANGKAWAKTU
PASAL 4

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (ima) tahun, terhitung
sejak tanggal penanda-tanganan pe{anjian dan dapat diperpanjang atau ditinjau
kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK

(2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri oleh salah satu pIHA( pIEAK yang
menghendaki pengakhiran ke{a sama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara
tertulis kepada PIEAK lain selamballambatnya 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 p€laksanaan kegiatan bersama yang dilakukan sebelum
berakhirnya Nota Kesepahaman.

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

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) akan digunakan sebagai masukan
dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pefanjian Ke{a Sama seranjutnya.
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EVALUASI
PASAL 5
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PENYELESAIAN PERSELISIEAN
PASAL 6

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran kerja sama ini, PARA
PIEAK terlebih dahutu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

KORESPONDENSI
PASAL 7

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

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

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

PIEAKPERTAMA:
Politeknik Negeri Cilacap
JI. Dr. Soetomo, No.l, Sidakeya" Cilacap, Jawa Tengah (53212)

Telepon :(0282)533329
Faksimile : (0282) 537992

E-mail : poltec@politeknikcilacap.ac.id

PIHAKKEDUA:
Universitas Syiah Kuala

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

U.p. : Wakil Reklor fV (Bidang Perencanaan, Ke{a Sama, dan Hubungan

Masyarakat)

Telepon :(0651)-7551237
Faksimile : (0651)- 7554229

E-mail wr4@unsyiah.ac.id

(2) Jika te4jadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIEAK
yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIEAK Iain paling lambat 7
(tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN
PASAL 8

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

(2) Apabila Pe{anjian Kerja 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 PIHAIC
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PEIiTUTI'P
PASAL 9

( 1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandarangam oleh pARA pIEArc

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

PERTAMA, IHAK KEDTIA,

riahfa M.Kom.
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