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Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (22-06-2020)
bertempat di Jakarta dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

l. Prof. Jony Oktavian Haryanto Rektor Universitas Presiden, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Kefua
Yayasan Pendidikan Universitas Presiden

Nomor: 57lSK/YPUPPres-Univ/A.Rektor/VIV
2016 Tanggal 27 luli 2016,, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitss
Presiden, yang beralamat di Jababeka

Educafion Park, Jalan Ki Hajar Dewantara,

Kabupaten Bekasi ( 1 7550), selanjutnya disebut

PIEAKPERTAMA.

Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti RI

Nomor: 9444/KPT KP/2018 Tanggal 26

Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Universitas Syiah Kuale, yang

beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma
Darussalam, Banda Aceh (231 I 1), selanjutnya

disebut PIEAK KEDtlA.

PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
dan sendiri-sendiri disebut

Paraf PIHAK PERTAMA

K.

Paraf Pl HAK KEDUA Halaman I dari 4

2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.



PARA PIEAK terlebih dahulu menjelaskan bahwa:
a. PIHAK PERTAMA merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa barat, yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;

b. PIHAK KEDUA merupakan sebuah lembaga perguruan tinggi negeri tertua dan
terkemuka di Provinsi Aceh, yang berkedudukan di Darussalam, Banda Aceh, yang
mengemban amanat, tugas, dan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

c. PARA PIHAK memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasi dan
didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi
PARA PIHAK dan

d. untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi lersebut secara optimal, perlu
adanya ke{a sama yang sinergi antara PARA PIIIAK.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman

kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIEAK dengan ini sepakat untuk
menyelenggarakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang kerja sama

pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

TUJUAN
PASAL I

Ke{a sama atas dasar Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama yang sinergis

untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIEAK guna turut

berkontribusi dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan

penelitian bersama, dan program peningkatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tugas,

fungsi, dan kapasitas masing-masing.

RUANG LINGKTIP
PASAL 2

Ruang tingkup kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah sebagai

berikut:
a. pendidikan;

b. penelitian; dan

c. pengabdian kepada masyarakat.

PE,[,AKSANAAN
PASAL 3

(l) Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan untuk tiap lingkup kerja sama akan diatur

dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri antarlembaga/unit pelaksana teknis terkait, yang

mengatur rincian kegia prosedur, mekanisme kefa serta hak dan kewajiban masing-

masing PIEAIi dan lai lain yang dipandang perlu
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(2) Peianjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (l) merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGXAWAKTU
PASAL 4

(l) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani

oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIIIAK.

(2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK di mana

salah satu PIHAK dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIEAK lainnya

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalernder sebelum berakhimya jangka waktu Nota
Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( I ).

(3) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu

memberikan pemberitahuan secara tertulis selambatJambatnya 30 (tiga puluh) hari

kalender sebelumnya, kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini.

KORESPONDENSI
PASAL 5

Setiap pemberitahuaan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota
Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dar/atau surat tercatat dan/atau melalui surat

elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAKPERTAMA
Universitas Presiden

Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara, Kabupaten Bekasi ( 17550)

U.p. : Kepala Biro Ke{a Sama (Michael Rino, S.E., M.M.)
Telepon: : +62 8910 97 6A$ ext l12 Hp: +62 81808762349
E-nail :michael@president.ac.iddanpartnerships@president.ac.id

PIHAK KEDUA
Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (2311l)
U.p. : Wakil Reltor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan

Masyarakat)

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

KETENTUAN LAIN
PASAL 6

(l) PARA PIIIAK dapat membuat satu Pe{anjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat

PARA PIHAK secara h
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(2) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh PARA PIHAK dengan iktikad baik
meskipun tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

(3) Nota Kesepahaman dapat diubah darVatau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis
dari PARA PIEAK.

(4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA
PIHAK secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun

sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan ke{a sama selanjutnya.

PENUTUP
PASAL 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-

masing sama bunyinya.
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Paraf PIHAK KEDUA

Jony Oktavian Haryanto

Paraf PTHAK PERTAMA: 

-

L Halaman 4 dari 4


