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Pada hari ini Selasa, tanggal dua, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh
catu  (02-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Khalrullah                                    :   Direktur  Utama  FT.   Borsya  Digital
Smartindo,  dalam  hal  ini  bertindak
untuk  dan  atas  nana  P'I`.   Borsya
Digital  Smartindo,  berkedudukan  di
Biapark  Commercial  Estate  Blok  A2
No  7,  Bandung,  Jawa  Barat,  untuk
selanjutnya disebut PIIIAK KESATU;
dan

n. Prof   Dr.    H.    Solehuddln,   :   Rektor       Universitas       Pendidikan
H.Pd., H.A.                                      Indonesia,  dalam  hal  ini  bertindak

untuk  dan  atas  nana  Universitas
Pendidikan Indonesia , berkedudukan
di   Jalan    Setiabudhi    Nomor   229
Bandung,     Jawa     Barat,     untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarhan   hal-hal   tersebut,   PARA   PIHAK   memandang   perlu   untuk
mengikatkan diri dan bekelja sama satu sama lain yang dituangkan dalam
sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syal.at sebagai berikut:

IneI
HAKSUD DAN TU`TUAH

Pasol 1

1)  Maksud   Nota   Kesepahaman   ini   adalah   untuk   mensinergikan
potensi  PARA PIHAK  guna  pengembangan  pendidikan,  penelitan
dan pengabdian masyarakat.



2)  Tujuan Nota Kesepahaman ihi adalah untuk mewujudha sebuah
kelja sama antara lnsan Dikti dan Mitra lndu§tri dalan ke"8ka
Reka   Cipta   sebagai   Mitra   lndustri   dalam   Pembuatan   dan

?=ngembanET_  P"orrn   VIrtwll   Corrmwity   Digital   LearningJvlusautara (VCDLN) .

BAD 11
RUAHG IilNGKUP

Fwh2
Ruang lingkup Nota Kesepahalnan ini meliputi:
1.  penyelenggaraan  kegiatan  peningkatan  dan  pengembangan  komptensi

sumber daya manusia;
2.  penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
3.  penyediaan sarana dan prasarana penunjang Pendidikan;
4.  kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAD Ill
PELAHSAVEN

Pard 3

I)  Pelaksanaan  Nota  Kesepahaman  akan  ditindaklanjuti  oleh  Peljanjian
Kelja sama yang ditandatangani pejabat yang berwenang atau pejabat
yang ditunjuk olch PARA PIHAK;

2) Per].anjian  Kelja  Sana  sebagainana  dimaksud  pada ayat  (1),  memuat
lebih lanjut rincian ruang lingkup, pelaksanaan, mekanisme kelja, hak
dan  kewajiban  PARA  PIHAK  dan  hal  lid  yang  dipandang  perlu  dan
merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

Part 4
Pen.anjian Kelja Sama sebaigaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakenakan
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

ELAB IV
JAVGRA WAKTU

PaawL| 6

1)  Nota  Kesepahaman  ini  berlaku  sanipai  3  (tiga)  tchun,  terhitung  sejak
ditandatangani oleh mm Pml[ dan dapat diperbaharui, diubah, atau
diakhiri berdasarhan kesepakatan PARE PIHAK;

2)  Apabila    salah    sratu    PIHiA][    berkeinginan    untuk    memperpanjang,
mengubah,   atau   mengakhiri   Nota   Kesepahaman   ini   PIHAI[   yang
bersangkutan  wajib  memberitahukan  maksud  tersebut secara tertulis
kepada  PlmK  lalnnya  paling  lambat  3  (tiga)   Bulan  sebelum  Nota
Kesepahaman ini berakhir, diubah, atau di akhhi.



REV
HormoR"G DAn EviLLUASI

Part 6
U     PARE PIHAK melakukan mchtoring dan evaluasi back secara bersana-

sama ma]]riiin  canAi.I  .^_I.._.  _.           .  ._     _ _  _. ___v. I,.I.Il ot;`ala uclsana-sana maupun sendiri-sendin atas pelaksanaan Nota Kesepahanan iud
secara berkala;

¥°kmum:[_8kub=e=#yaseifan£::se¥Sudpadaayat(1)dilck-akan
EvaluasidilakcanakanpaJingsedikitsratukalfdalamjangkawakfuNota
Kesepchanan    ini    dengan    memperhatikan    relevansi,    efisiensi,
efektivitas, dampak, dan keberlanjutan;
Nota  Kesepahanan  dapat  beralthir  atau  batal  dengan  sendirinya
apabila   hasfl   monitoring   dan   evaluasi   menjelaskan   bahwa   tidak
memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahanan ini.

(4)

BAD VI
pEHBIAyun

Pun7
Pembiay-   yang   tinbul   sebagal   akibat   dari   kegiatan   dalam   Nota
KesepahananiniakandiaturdandituangkandalanPerianjianKeljaSana
yang  akan  disusun  lebih  lanjut  dan  ditandatangani  oleh  pejabat  yang
ditunjuk/ditugaskanolehmasing-masingpihak.

(1)

BAD un
unENTUAtt Lan-LAI»

Pasal 8
PARA  PIHAK  akan  mematuhi  dan  menghomati  semua  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di higkungan masing-
masingsehinggatidakmengganggukelancaranpenyelenggaLr-tugas
pokok;

(2)     Perubahan atas Nota KesepchaLman ini dapat dnakukan  berdacarkan
kesepakatam tertuHs PARA P[HAK;

(3)     Hal-hal yang belum diatur dalan Nota Kesepchanan ini akan diatur
dan  ditetapkan  kemudian  dalan  adHendt.in yang  disepakati  secara
tertuhis   oleh   PARE   PIHAK   dan   mempaha   bagian   yang   tidak
terpisahhan dari Nota Kesepchaman ini.

BAD Vm
PEnUTUP
Pasal 9

H  Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari  Peljanjian  Kel]a Sama
yang  dibuat  rmgkap  2  (dua)  dibubuhi  materai  cukup yang  menrirm
kekuatan hukum yang sana,  catu rangkap dipegang rmAK KrsArty
dansraturangkapdipegangPnIAKREDUA;

2)Hal-halyangbelumdiaturdalanNotaKesepahananiniakanditetapkan
kemudian dalan  eddendrm yang disepahati oleh Prm PmH,  serta



merupafro bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3)  Nota  Kesepahaman  ini  mulai  berla]ni  pada  tanggal  ditandatanS  oleh

PARE PIHAK.


