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TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

PENf,LITIAN, Pf,NGAJARAN, PENGEMBANGAN SDM (KULIAH) DAN

PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Jumat tangpl Delapan bulan Juli tahrtlr 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua)

08/07 /2022 bertempat di Universitas Ngudi Waluyo yang bertanda tangan di bawah ini:

l. Nama : Prof. Dr. Subyantoro, M.Eum.

Jabatan : Rektor Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo

KabupaGn Semarang, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro

No. 186 Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Jawa

Tengah 50513, Telp/Fax. (024) 6925408 untuk selanjutnya

disebut PIHAKPERTAMA.

2. Nama

Jabatan

Isti Mukhitoh, S,Pd.

Kepala Sekolah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TK

Islam Nurul lzah yang berkedudukan di Candirejo Ungaran,

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIEAK PERTAMA dan PIHAK KD,DUA yang kemudian disebut Para Pihak sepaham

dan sepakat mengadakan Nota kesepahaman/Memorandum of Llnderstanding (MoU),

berdasarkan azas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan saling sinergi untuk

melaksanakannya. Sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:
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Pasal I
Maksud dan Tujuan

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIEAK untuk

melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidika4 penelitiaq pengabdian

kepada masyarakat, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai frmgsi dan tugas kelembagaan masing-masing.

(2) PIHAK PERTAMA dan PIEAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa ke{asama ini

bertujuan untuk merencanakan keljasama yang saling menguntungkan Para Pihak

terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)

Psra Pihak melalui kesempatan pendidikan, penelitian, pengaMian kepada masyaraka!

dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka yang diberikan dan/atau diterima oleh

Pera Pihak

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

(l) Pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia.

(2) Tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan keilmuan dan saling memhntu

dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan

fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

(3) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta praktek kuliah lapangan

bagi dosen dan mahasiswa

(4) Keterlibatan atar pihak untuk pengembangan kurikulum masing-masing program studi.

(5) Bidang lain yang disepakati Para Pihak

Pasal 3

Pelakssnaan

(1) Para Pihak sepakat akan meningkatkan kedasama dan menuangkannya ke dalam suatu

Pefanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-

masing Para Pihrk sebelum masa Nota Kesepahaman berakhir.

(2) Para Pihak bersedia sebagai tempat rintisan pengerahan sekolah praktek pembelajaran

mahasiswa dan dosen oleh masing-masing Para Pihak
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Pasrl 4

Jangka Wektu

(l) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak

tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

(2) Nota Kes€pahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan

Pars Pihak dan diaj,kan oleh Pihak Kedua, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum

perjanjian berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan Para Pihak untuk

menyelesaikan kewajiban yang sedang be{alan.
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(3) Segala aspek teknis' aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari

pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaHanjuti dalam Perjanjian Kerjasama.

(4) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitiaq pengabdian

kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa, dan kerja sama merdeka belajar kampus

merdeka akan ditentukan bersama oleh Para Pihalc

Pasal 5

Kerahasiaan

(l) Para Pihek sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua Data dan lnformasi dan tidak

memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak

(2) Para Pihek sepakat bahwa seluruh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini, yang diketahui ataupun dipertukarkan baik pada sebelum, selama dan

sesudah pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib diperlakukan sebagai rahasia dan

tidak akan diberikan kepada pihak lain manapun dengan alasan apapun juga, kecuali :

a) Menurut sifatnya terbuka untuk umum dan dapat diketahui oleh Pihak lainnya dengan

tidak b€rtentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini.

b) Diperintat*an berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses

peradilan.

c) Ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



d) Data dan lnformasi yang telah diketahui oleh Pihak lainnya sebelum penandatanganan

Nota Kesepahaman ini, yang diperoleh dengan tidak be(entangan dengan peraturan

perudang-undangan

Pasal 6

Force MaJeure

(l) Dalam hal teiadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban

melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

(2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti:

bencana alam, huru hara, peperangaq kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang

moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

(3) Apabila teqadi force majeure, PIIIAK PERTAMA dan PIHAK I(EDUA harus

memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya

force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24

jam, makaforce majeure dimggap tidak terJadi.

(2) Para Pihak sepakat bahwa segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang

timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara

musyawarah antara Prra Pihak dalam jangka waktu selambat-lambtnya 60 (enam

puluh) hari kalender.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam pe{anjian ke{asama ini akan diatur kemudian dan

dibicarakan kembali oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta akan dibuat adendum

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pe{anjian kefasama ini
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Pasel 7

LainJein

( I ) Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman ini yang diminta oleh salah satu Pihak hanya

dapat berlaku apabila disetujui oleh Pihak lainnya secara tertulis. Perubahan-perubahan

tersebut akan berlaku setelah dituangkan dalam bentuk amandemenlside letter yang

ditandatangani Para Pihak

(4) Pelaksanaan ke{asam ini harus dievaluasi minimal setiap 2 (dua) Tahun sekali dan

disempumakan sesuai kebutuhan Pihak Pertama dan Pihak Kedua
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Pasal 8

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Ungaran oleh Pihak Pertama

dan Pihak Kedue, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh pejabat yang hrwenang

dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
Rektor

Universitas Ngudi Waluyo

NGT,l

ntoro, um.
13026803

PIIIAK KEDUA
Kepala Sekolah

TK Islam Nurul Izzah

Mukhitoh, S.Pd.

)

UL 17)

L
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