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NOTA KESEPAHAMAN

MEMORANDUM KESEPAHAMAN lNl dibuat pada tar€gal 2020

ANTARA JAMES COOK UNIVERSITY ABN 116 253 211 955 sebuah badan hukum yang didirikan
bordasarkan James cook university Ad 1997(Qld) b€rlokasi di 1 Janes cook Drive,
Townsville, 48'l'l di Negara Bagian Queensland

(dalam MOU ini dsebut "JCU")

UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Jl. Teuku Nyak Arief No.441, Kopelma Darussalam, Kec.
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, lndonesia

(dalam NiIOU ini disebut "UNSVAH")

STATUS NOTA KESEPAHAMAN INI
1.'l Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk mengikat secara hukum.

1.2 Dokumen ini dapat meruadi dasar untuk persiapan kontrak formal atau perjanjian antara
para pihak. Untuk tujuan pelaksanaan setiap kontrak atau kegiatan perjanjian tertentu,
kedua lernbaga harus menyiapkan dokumentasi yang dperlukan yang akan menjadi
objek Perjanjian / Kontrak Tertentu, yang akan dilaksanakan oleh pihak terkait.

1.3 Para pihaktidak bemiat untuk mengadakan hubungan hukum apa pun kecuali dan
sampai kontrak atau perjanjian formal semacem itu dijalankan.

2. TUJUAN PARA PIHAX
2.1 Universitas Syiah Kuala lndonesia dan JCU Australia berkeinginan untuk bekerja sarna

unluk mernperluas kerja sama dan pertukaran gagasan di tidang yang merradi
kepentingan bersama.

2.2 Universitas Syiah Kuala lndonesia dan JCU Australia ingin mdakukan program dan
kegiatan b€kerja sama satu sama lain.

2.3 Universitas Syiah Kuala lndorEsia dan JCU Australia mungkin ingin melakukan program
di tidang:

pertukaran staf pengajar dan peneliti:
pengembangan bersama proyek penelitian;
organisasi gabungan acara ilmiah dan budaya;
pertukaran mahasiswa;
pertukaran anggota staf teknis dan administrasi mereka;

(0 program dan mata pelEaran bersama
(S) lnisiatif kolsborasi tingkat magster
(h) inisiatif kdaborasi gelar PhD
(i) Artikulasi

KOORDINASI DAN MANAJEUEN
3.1. Untuk memenuhi tu,uan MOU ini, masing{asing pihak harus menunjuk seorang

koordinator untuk mengembangkan dan mengelola kegiatan bersama yang dilakukan,
rincian spesifik yang akan ditetapkan dalam perjanjian formal Peianjian formal
semacam itu akan meliputi:

a
b
c
d
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(a) tanggung.la\ rab masing-masing dhak;(b) iadwal kegiatan teftentu;
(c) anggaran dan sumb€r keuangan untuk etiap ke$atan; dan
(d) perincian mandemen untuk pelaksanaan setiap kegiatan.

4. MATERI PROMOSI
4.1. Semua materi prorosi yang digunakan oleh salah satu pihak terkait dengtsn Nota

Kesepamahan ini harus diserahkan kepada p€rwakilan resmi dari Fihak lain untuk
disetuiui secara lortulis sebelum dipublikasikan.

4.2. Perwakilan resmi unluk persotujuan ditdapkan di ba\i,ah ini:

(a) Universitas Syiah Kuala, lndonesia
ReKor Unsyiah

(b) JCU:

Wakil ReKor Pro, lntemasional
James Cook University

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
4.3. MOU ini muai berlaku pada tanggal dokumen ini dUdankan oleh para pihak dan akan

tetap berlaku untuk langka waktu tiga (3) tahun.

4.4. Setelah termin b€rakhir, MOU dapat direvig, atas persetuiuan kedua institusi, dan
revisi tersebut akan berbentuk Nota Kesepahaman b€ru atau Pefjanjian atau Kontrak
tertentu.

4.5. Salah satu pihak dapat setiap saat mengakhiri MOU dengan memberikan pemberitahuan
tertulis 90 han.

5. HUBUNGAN ANTARA PIHAK

6.1 Tidak ada yang tertandung dalam dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai usaha
patungan, kemitraan atau pengaturan bisnisformd dalam bentuk apa pun di antara para
pihak atau menunjuk salah satu pihak sebagai agen pihak lainnya.

6. PEMBERITAHUAN

Segala p€mb€ritahuan, atau segala bentuk kornunikasi antara pihak-Fihak dalam MOU ini akan
dibuat secara tertulis dan dianggap telah dilaksanakan:

(a) dalan hal penyarnpaian dengan tangan, pada hari pengiriman;
(b) daldn hal p€ngiriman mdalui pos, pada 7 hari kerja setelah pengiriman pos;
(c) dalan hal kornunikasi dengan raksimili, pada pengirim yang menerima laporan

transrnisi yang mengkorfirmasikan kebefiasilan transmisi faksimili itu: dan

(d) daldn hal komunikasi mdalui email, tengah hari pada hari setelah pengiiman
pesan berhasil.

VARIASI
8.1 MOU ini dapat bervariasi atau diamandemen dengan persetujuan bersama para pihak,

secara tertulis, dan vaiasi atau anandernen tersebut akan meniadi bagian (,ari MOU ini
setelah p€mb€rian persetuj r.Em ters€but.
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TANDA TANGAN PARA PIHAK

DILAKSANAKAN untuk dan atas nama Pemerintah Kalimantan Timur. I oleh peJabat yang
berwenang:

Tanda tangan

Nama

Jabatan

Tanggal

Di hdapan:

Tanda tangan

Nama

Jabatan

Tanggal

ttd. T--\
Melissa Banks

Wakil Rektor Pro, lntemasional

21 May 2020

/ .2-

Lisa Scarce

Pejabat Pendukung DireKorat

21 May 2O2O

Prof. Dr. lr. Samsul Rizal, M.Eng

Rektor Universitas Syiah Kuala lndonesia

28 uai 2o7o

x'
!r. ktizv Jot1a.^

Walrj t fa.ktor bit^D tr{t u,^n^

ZB laet zozo

DILAKSANAKAN untuk dan atas nama JAMES COOK UNIVERSITY ABN 46 253 211 955 oleh pejabat
yang berwenang:

Tanda tangan

Nama

Jabatan

Tenggal

Di hadqan:

Tanda tangan

Nama

Jabatan

Tanggal

ttd.

.l
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