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Pada hari  ini, Jumat,  tanggal dun puluh enam bulan Februari tahun dun ribu dua puluh satu (26-02-
2021 ), yang bertanda tangan di bawah ini :
1.   Prof.  Dr.  M.  Solehuddin,  M.Pd.,  M.A.  dalam jabatannya  sebagai  Rektor Universitas  Pendidikan

Indonesia,   dalam  hal   ini   bertindak  untuk  dan   atas   nana   Universitas   Pendidikan   Indonesia,
berkedudukan  di  Jalan  Dr.  Setiabudi  No.  229  Bandung  - Jawa  Barat  (yang  selanjutnya  disebut
"UPI„);

2.   Ir.   Tri  Abdisatnjo.   dalam  hal  ini  bertindak  alas  nana  PT   Semen  Indonesia  (Persero)   Tbk.,
berkedudukan sebagai Direktur E"gI.#eeri."g & Pro/.ecf yang beralamat di Sow£A gwarfer, Tower A,
Lantai  19-20 Jalan  R.A.  Kartini  Kav.  8,  Cilandak Barat, Jakarta  12430  (yang selanjutnya disebut
"SEMEN INDONESIA");

UPI dan SEMEN INDONESIA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara
bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA  PIHAK sesuni  dengan kewenangan  dalam jabatan  masing-masing,  selanjutnya  menerangkan
dengan   ini   telah   sepakat   dan   setuju   untuk   mengadakan   Nota   Kesepahaman   dalam   rangka
Pengembangan Gr!.#d!`#g Bo// Pada Ba//m!.// Berbahan Baku Material Low Crferom!.win  Wlfez.fe Cosf /ro#

Untck  Pembuntan  Semen  di  PT  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk.,  dengan  ketentuan-ketentuan  dan
syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

PARA  PIIIAK  telah  sapakat  untuk  mengadakan  kerjasama  dengan  prinsip  saling  menguntungkan,
antara lain mencakup :
a.   UPI bertanggung-jawab pada kegiatan penelitian, pengembangan dan memastikan kualitas produk

dapat diterima.
b.   SEMEN  INDONESIA bertanggung-jawab pada kegiatan pengrjian performa  Grj#dJ.#g Ba// pada

skala industri.
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Pasal 2
PELAKSANAAN

(I)   Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan

yangdapatditerimaolehPARAPIIIAKsebagaidasarPARAPIHAKmengadakankerjasama.
(2)    Selain ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dari Nota Kesepahaman ini tentang Kerahasiaan,

NotaKesepahamaninisecarahukumtidakmenimbulkanhakdankewajibanapapunkepadaPARA
PIHAK,  dan  PARA  PIHAK  sepakat  bahwa  pelaksanaan  lebih  lanjut  mengenai  teknis  dari
keljasama ini akan dituangkan dalam Peljanjian Keljasama antara PARA PIHAK.

(3)   Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dan
akan  ditunngkan  dalam  suatu  perjanjian  defimtif yang  lebih  detail  dan  spesifik,  dengan  tetap
mengacupadaketentuanperaturanperundang-undanganyangberlakudanketentuanyangberlaku
di masing-masing Pihak.

PASAL 3
TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK akan mempersiapkan hal-hal
sebagai berikut:

a.    Melakckan  pertemuan-pertemuan  dan  koordinasi-koordinasi  antara  PARA  PIHAK  dalam
melaksanakan Nota Kes epahaman ihi.

b.    Melakukan  diskusi,  pembahasan  koordinasi  dengan  pihak-pihak yang  memiliki  keterkaitan
denganrencarmker]asamauntukkelancaranpelaksanaankerjasama.

c.    Mempersiapkan  perjanjian keljasama sebagai  tindak lanjut Pasal 2 Note Kesepahaman ini.

PASAL 4
KERAHASIAAN

(I )      PARA PIIIAK akan memperlakukan seluruh  data dan informasi-informasi yang  diterima atau
didapatkanberkenaandenganNotaKesepahamaninidannegosiasi-negosiasiterkaitdenganNota
Kesepahamaninisebagaisuaturahasia("InformasiRahasia")dantidakakan,tanpakesepakatan
dari  masing-masing  PIHAK  menggunakan  informasi-informasi  tersebut  untuk  tujuan  apapun
selain untwk perencanaan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman  ini dan tidak akan memberikan
Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data
dan informasi tersebut kecunli untuk data den informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan
kesapakatan PARA PHAK.

(2)      PIHAK    yang    menerima    Informasi    Rahasia    ("Pihak    Penerima")    dari    PIHAK    yang
mengungkapkan  lnformasi  Rahasia  ("Pihak  Pengungkap")  wajib  menjaga  kerahasiaan  dan
dilarang urfuck mengungkapkan lnformasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun dengan
cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu Pihak Pengungkap.

(3)      Pihak penenma wajib menjaga secara ketat setiap dan semun Infomasi Rahasia yang diterima
dariPihakPengungkapsertatidakmengungkapkankepadapublikataupihakketigahain(kecunli

pihck-pihakyangterlibatsecaralangsungdalamNotaKesepahamaninidansudahmengikatdiri
utck menjaga kerahasiaan serta memahami kewajiban untuk tidek mengungkapkan) mengenai

apapun  terkait  dengan  lnformasi  Rahasia  yang  diungkapkan,  baik  itu  secara tertulis  dan/atau
lisan, kecuali:
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(4)

a.    informasi telah diketahui umum pada saat pengungkapan;
b.    informasi  yang  setelah  pengungkapan  dilakukan,  diketahui  oleh  umum  bukan  karena

kesalahan atau pelanggaran syarat dan ketentuan Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh
Pihak Penerima;

c.     informasi yang diterima dari pihak ketiga tanpa melalul kewajiban kerahasiaan,  dimana

pihakketigatersebutbebasdanmemilikihakunikmengungkapkan;atau
d.    informasi   yang  diminta  atau  diperlukan  untuk  diungkapkan  oleh  hukum,  peraturan,

perintah   atau   Putusan   Pengadilan,   baik   itu   dari   Undang-undang,   Pengadilan   yang
berwenang,pemerintahataulembagabervenanglairmya(termasukbursaefek).

DengantanpamengurangikewajibansebagaimanatertuangdalamNotaKesepahananini,Pihak
Penenma   wajib,   pada   akhir   ketiasama   atau   saat   berakhimya   Nota   Kesepahaman   ini,
mengembalikandengansegerasetelahpermintaansemundokumenyangberisilrformasiRahasia
atau bagian  danpadanya,  termasuk  semua  salinan,  gambar  statistik  dan kutipan/petikan  yang
dibuat  dari padanya,  dan  setelah  itu tidak akan mengeksploitasi  atau  menggunakan  lnformasi
Rjahasia  dimaksud  untuk  tujun  apapun,  selain  untuk  perencanaan  dan  pelaksanaan  Nota
Kesepahaman ini.

(5)      Pihak penerima tidak akan memberikan lnformasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun
ataumenggunakanataumenyalindatadaninfomasiyangterkaitdenganatautertuangdidalam
NotaKesepahamaninikecunliuntukdatadaninformasiyangsecarategasdiizinkanberdasarkan
Nota Kesepahaman ini atau berdasarkan ijin tertulis dari Pihak Pengungkap.

(6)      Dalam hal pihak penerima dan/atau sebagaimana dimaksud dalam pasal ini lalai ataupun dengan
sengaj a mengungkapkan dan/atau menyalahgunakan lnformasi Rahasia sehingga menimbulkan
kerugian   bagi   Pihak   Pengungkap   yang   dapat   dibuktikan   menurut   hukum,   maka   Pihak
PengungkapdapatmelakukansegalatindakanhukununtukmelindungilnformasiRahasiamilik
Pihak Pengungkap dan berhak menuntut kompensasi/ganti rugi balk materiil maupun immateril
kepada Pihak Peneriim yang perhitungamya dilakukan oleh Pihak Pengungkap  sesuai tingkat
kerugian yang dialami.

(7)      Ketentunn mengenai Infomasi Rahasia ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK, meskipun
Nota   Kesepahaman   ini   telah  berakhir,   untuk  jangka   waktii   2   (dua)   tahun   setelah  Nota
Kesepahaman ini berakhir karena sebab apapun.

Pasal 5
JANGIIA WAKTU

(1)   Nota Kesepahaman ini  berlaku sejak ditandatangani  oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3
(tlga) tatlun.

(2)   Nota Kesepahaman ini berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
a.    Berakhimya   Jangka   Waktu   Nota   Kesepahaman,   baik   tanpa   atau   dengan   adanya

perpanj angan Jangka Waktu;
b.    Salah  satu  PIHAK  mengajutan  pengakhiran  Nota  Kesepahaman  sebelum  berakhimya

Jangka Waktunya;
c.     Salah satu PIHAK pailit/likuidasi;

d.    Salah  satu  PIHAK  mengalami  permasalahan  huloum  secara  kelembagaan  yang  dapat
menganggu pelaksanaan Nota Kesepahaman;

e.     Kebijakan  Pemerintah  terkait  dengan Pekerjaan  atau Nota  Kesepahaman atau  salah  safu
PmAK  yang  dapat  menghambat  atau  mengganggu  pelaksanaan  Pekerjaan  atau  Nota
Kesepahanan; dan/atau

f.     Terjadinya Force "a/.cwrc.
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(3)   PARA PHIAK berhak untck mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhimya jangka waktu
sebagaimanadimaksudpadaayat(I)pasalinidengancaramemberitahukansecaratertuliskepada
PIIIAK  lairmya  perihal  maksud  tersebut,  dalam  tenggang  waktu  selambat-lambatnya  30  (tiga

puluh)harikalendersebelunpengakliiranatauperubahanNotaKesepahamanini.
(4)   Akibat berakhimya Nota Kesepahaman .

a.    diakibatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a tidak menyebabkan gugumya Perjanjian
Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani PARA PHAK.

b.    diakibatkan oleh ketentuan Pasal 5  ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f,
dapatmenyebabkantidakdapatdisepakatinyaatautidakterwujudnyaPejanjianKer]asama.

PASAL 6
KEADAAN KAIIAR (FORCE A4AJEL]RE)

( 1)  Yang  dimaksud  dengan  keadaan  kahar (Force  Majeure)  adalah peristiwa-peristiwa yang  berada
diluar  kemampunn  PARA  PIHAK  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanann  kewajiban  masing-
masing pihak di dalam Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a.   bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai, tsunami dan taufan;
b    kebakaran (kecunli disebabkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini);
c.   perang,  huru-hara,  pemberontakan,  dan  epidemi  yang  secara  keseluruhan  berhubungan

dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; atau
d.   perubahan  peraturan  atau  kebijakan  yang  terkait  dengan  Nota  Kesepahaman  ini,  yang

dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah,

(selanjutnya disebut sebagai "Keadaan Kahar"),
yang berakibat langsung pada pemenuhan kewajiban dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

(2)DalamhalterjadinyaKeadaanKahar,makasalahsatuPIHAKyangterkenawajibmemberitahukan
secara tertulis disertai bukti-bukti  pendukungnya kepada PIHAK lairmya paling  lambat 5  (lima)
hari kalender sejak tejadinya Keadaan Kahar.

(3)  Apabila  salah   satu  PnlAK  terlambat   atau  terhambat  untuk  memenuhi   tanggung  jawabnya
berdasarkan Nota Kesepahaman ini karena Keadaan Kahar, maka PmAK lairmya dapat menunda

pelaksanaantanggungjawabnyatersebutsampalkejadianKeadaanMemaksatersebutberakhir.
(4)  Apabila ketidakmampuan utk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) melebihi jangka walrfu lebih dari 3  (tiga) bulan atau bersifat permanen dan tidak bisa diatasi,
maka   Nota   Kesepahaman   ini   dapat   diakhiri   oleh   salah   satu   PmAK  dengan   memberikan

pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.
(5)  Segala biaya dan/atau keruglan yang diderita karena dan sclarm Keadaan Kahar mempakan beban

dan/atautanggungjawabmasing-masingPIHAK.
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PASAL 7
KORESPONDENSI

(I)    Semua pemberitahuan  sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman  ini  harus dilakukan
secaratertulisdanakandianggaptelahdiberikansecarasahmelaluisuratresmidandikirimmelalui

jasakurirdenganpemberiantandabuktipenerimaanyangdialamatkankealamattersebutdibawah
ini:

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
u.p. Dr. Yadi Ruyadi, M.Si. / Direktur Direktorat lnovasi dan Pusat Unggulan
Alamat         :  GedungLPPM Upi, Jl. Dr.  SetiabudhiNo. 229 Bandung40154
Faks              : +62 22 2002007
Telepon       : +62 22 2002007
E-Mail         : yadiruyadi016@upi. edu

b.        PT SEMEN INI)ONESIA (PERSERO) Tbk.
u.p. Oktoria Masniari M. / GM of Researcfe & I)eve/opme#/
Alamat        : South Qunuter Tower A Lantai  l9 -20, Jalan R.A. Kartihi Kav. 8,

Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
Faks                : +62  215261176

Telepon       :+62215261174-5

E-Mail         : oktoria.masniari@sig.id

(2)   Masing-masing  PIIIAK  dapat  mengubah  alamat,  nomor telepon,  alamat,  nomor  faksimili  atau
mama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(I).  dengan  sebelumnya  melakukan  pemberitahuan  secara  tertulis  kepada  PmAK  lain  paling
lambat5(lima)harikel]asebelunperubahanalamatdimaksud.Apabilaperubahanalamattersebut
tidak diberitahukan,  maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota
Kesepahamaninidianggaptelahdiberikansebagaimanamestinyadengandikirimkarmyasuratatau

pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 8
HUKUM YANG BERLAKU I)AN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(I )   Nota Kesepahaman diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
(2)    Apablla   terdapat   persellsihan    yang    timbul    sehubungan    dengan    ditandatanganinya   Nota

Kesepahaman, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufckat.

(3)    Apabila penyelesaian melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat unt`ik
menyelesaikan  perselisihan  melalui  Badan  Arbitrase  Naslonal  Indonesia  ("BANr).  Arbitrase

tersebut clan dilaksanakan dengan 3  (tiga) arbiter, dimana masing-masing Pihak akan menunjuk
I  (satu) arbiter dan pimpinan arbiter akan ditunjuk oleh BANI. Tempat kedudukan arbitrase akan
dilaksanakan di Jakarta dan bahasa arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
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Pasal 9
PENUTUP

Apabila ada hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk mengubah atau menambah isi Nota

Kesepahaman ini,  maka perubahan tersebut baru berlaku dan mengikat PARA PIHAK apabila telah
dituangkan dalam suatu perubahan  (amandcmcn)  dan/atau penambahan (addendum)  yang disepakati
dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan tidak telpisahkan dengan
Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari, tanggal, bulan, dan
tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini  dan untuk selanjutnya dibuat rangkap
2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK bemeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum

yang sama.

Universitas Pendidikan Indonesia PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.


