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Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh
(23-06-2020), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh
dan antara:

l. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rise!
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor: 94/IV/KPT.KP/201 8 Tanggal

26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang

beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma

Darussalam, Banda Aceh (23lll), selanjutnya

disebut PIHAK PERTA IIIA.

2. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, Nt.Pd. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menten

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor: I 07IM,4(PT.KP /20 l7
Tanggal 26 Januari 2017, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Universitas Negeri

Yograkarta, yang beralamat di Jalan Kampus

UNY Jl. Colombo No. l, Karangmalang

Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIEAK
dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota

Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan sumber daya

manusia pada instansi PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut
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MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL I

(l) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya
yang dimiliki PARA PIIIAK guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma
Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi PARA PIHAK.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

dan potensi yang dimiliki PARA PIEAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA
PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepa.haman ini mencakup:

a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;

b. penyelenggaraan pengaMian kepada masyarakat;

c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan

d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAI(

PELAKSANAAII
PASAL3

(l) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan I (satu )

atau lebih Peianjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan

menjadi fokus program kemitraan.

(2) Pe{anjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pda ayat (l) merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Perjanjian Ke{a Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menguasakan pada masing-

masing unit ke{a sesuai dengan bidang yang dike{asamakan menurut ruang lingkup

kerja sama dalam Pasal 2.

.IANGKAWAKTU
PASAL 4

(l) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahurl sejak tanggal ditandatangani oleh

PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum

jangka waku Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIIIAK
yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya,

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:

a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus

mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;

b. tidak tercapainya tujuan PARA PIEAK sesuai ketentuan dalam Pasal l; dan
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c. teiadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan

tidak memungkinkannya PARA PIEAK atau salah satu PIEAK
mengimplementasikan Nota Kes€pahaman ini.

(5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik
karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini
tidak menyebabkan berakhimya pe{anjian yang telah dibuat berkaitan dengan

pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban

masing-masing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Keia Sama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3.

ANGGARAN
PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan

kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan

kesepakatan bersarna dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN
PASAL 6

(l) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya

digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota

Kesepahaman ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, PARA PIIIAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain

tanpa persetuj uan tertulis dari PIHAK lainnya.

KORESBONDENSI
PASAL 7

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

Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau

melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAKPERTAMA:
Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (231 I 1)

U.p. : Wakil Reklor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Telepon : (0651) - 7551237

Faksimile: (0651) - 7554229

E-mail : wr4@unsYiah.ac.id
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PIIIAK I(EDUA:
Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Jalan Colombo No. l, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta
U.p : Wakil Reltor Bidang Perencanaan dan Kef a Sama

Telepon :0274555782
Faksimile : 0274 555782

E-mail : kerjasama@uny. ac. id

(2) Jika te{adi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang

berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIEAK lain paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PEIYUTUP
PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, dan masing-

masing I (satu) rangkap dipegang oleh PTHAK PERTAMA dan PIEAK KEDUA.

RTAMA, DUA,

m ba .Pd.

t

P

EI
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Kf,TENTUAN LAIN
PASAL 8

(l) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik
meskipun tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

(2) PARA PTHAK dapat membuat satu Peianjian Kefa Sama atau lebih yang mengikat

PARA PIHAK secara hukum.

(3) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan

tertulis dari PARA PIHAK melalui Adendum/Amandemen.

(4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA
PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama minimal I (satu ) kali setahun sebagai

bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.


