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NOTAKESEPAHAMAN
(M E MORANDAM OF ANDERSTANDINq

Nomor : 0l 05/lvloUAJNWIV/2021

Nomor: 42.llE1ll202l

TENTAIYG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

PEIYELITIAII, PENGAJARAN, PENGEMBAIIGAI\ SDM (K[]LIAH), PENGABDIAN

MASYARAKAT DAN KERJASAMA BIDANG SEKOLAH MITRA

Pada hari ni Selosa tanggal 0l bulan Jzzi ta}ni'tr 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Sotu\

0l/0612021 bertempat di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran yang bertanda tangan di bawah

lnt

1. Name

Jabatan

2. Nrme

Jabatan

Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

Reltor Univenitas Ngudi Waluyo Kabupaten Sernarang, dalam

hal ini bertindak rmtuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo

Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro

No.186 Gedanganah Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Jawa

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

disebut PIIIAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut Pera Pihek sepaham

dan sepakat mengadakan Nota kesepahamar/Memorandum of Understanding (MoU),

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

melaksanakannya. Sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

^ry
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Antara

UNIYERSITAS NGI]DI WALUYO

Dengan

SMA NEGRI I TUNTANG

Dn Ariyeti Adi Kusumeweti.

Kepala SMA Negri I Tuntang, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama SMA Negri I Tuntrng yang berkedudukan di Jl.

Tuntang bringin kml,Kec Delik Tuntang, Jawa Tengah, untuk

selanjufiya disebut PIHAK I(EDUA.



Pasd I

Maksud dan Tujuan

(l) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk

melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikaq penelitian, pengabdian

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

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

(2) PIHAK PERTAMA dan PIIIAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini

bertujuan unhrk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan Pera Pihak

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

Para Pihak melalui kesempatan pendidikan, penelitiaq pengaMian kepada masyarakat,

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

Para Pihek.

Pasel 2

Ruang Lingkup

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

( I ) Pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia

(2) Tempat penyelenggaraan penelitiaq pengembangan keilmuan dan saling membantu

dalam melaksanakan program kegatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan

fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

(3) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengakiian masyarakat, serta pra.lftek kuliah lapangan

bagi dosen dan mahasiswa

(4) Siswa dari Pihak Kedua bisa difasilitasi untuk kuliah di Pihak Kesatu dalam rangka

kerja sama merdeka belajar kampus merdeka

(5) Keterlibatan atar pihak unnrk pengembangan kurikulum masing-masing program studi.

(6) Bidang lain yang disepakati Para Pihak

Pesal 3

Pelaksanaan

(1) Pera Pihak sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu

Perjanjian Kerjasama yaog memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-

masing Para Pihak" sebelum masa Nota Kesepahaman berakhir.
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(2) Pare Pihak bersedia sebagai tempat rintisan pengerahan sekolah praktek pembelajaran

mahasiswa dan dosen oleh masing-masing Para Pihak

(3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari

pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjaqlian Kerjasama.

( ) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa, <tan kerja sama merdeka belajar kampus

merdeka akan ditentukan bersama oleh Pera Pihek

Pasd 4

Jangka Waktu

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

tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

(2) Nota Kesepahaman i"i dapat diperpaqiang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan

Pare Pihrk dan diajukan oleh Pihak Kedu4 pahng lambat 2 (dua) bulan sebelum

perjanjian berakhir.

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

menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.
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Pesal 5

Kerehesiern

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

memberil€nnya kepada pihak tain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak

(2) Prra Pihak sepakat bahwa seluruh informasi dan dafa terkait dengan pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini, y*g 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 jug4 kecuali :

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

tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini.

b) Diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses

peradilan.

c) Ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



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

Nota Kesepahaman ini, yarg diperoleh dengan tidak bertentangan dengan peraturan

perudang-undangan

Pesel 5

Forcc lllajeure

(l) Dalam hd terjadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban

melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau selunrbnya

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

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

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

(3) Apabila teqadi force majewe, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus

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

force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewdi baras waktu 2 x 24

ja;lrt, makaforce majeure dianggap tidak terjadi.

Prsel 7

Lrh-ldn
(1) Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman id yang diminta oleh salah satu Pihak hanya

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

tersebut akan berlaku s€telah dituangkan dalam bentuk amandemen/side letter yalag

ditandatangani Pen Pihrk

(2) Prrr Pihek sepakat bahwa segala perUaaan interpretasi dan/atau perselisihan yang

timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara

musyawarah antara Perr Pih* dalam jaryka waktu selambat-lambarnya 60 (enam

puluh) hari kalender.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama itd akan diatur kemudian dan

dibicankan kernbali oleh Pihek Pertrme dan Pihrk Kednr, serta akatr dibuat adendum

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

(4) Pelaksanaan kerjasam ini harus dievaluasi minimal setiap 2 (dua) Tatrun sekali dan

disempumakan sesuai kebutuhan Pihak Pcrtema dan Pihak Kcdue
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Pasal 8

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Ungaran oleh Pihrk Pertame

dan Pihrk Kedua, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangsni oleh pejabat yang berwenang

dari masing-masing Pihak.

PIHAKPERTAMA
Rektor

Ngudi Waluyo

M. um.
199203 I 002

PIHAKKEDUA
Kepala Sekolah

JA

NIP. 196

7

AS NGU01
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Tuntang
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