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Pada  hari  ini,  Jumat  tanggal  Sembilan  belas  bulan  Maret  tahun  Dua  ribu  dua
puluh catu (19-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.Prof. Dr.. OJat Darojat.         :   Rektor   Universitas   Terbuka,   yang   diangkat
H.Bus.. Ph.D.                          3:£aoggqudan Keg::E#kan Mi:t£    N¥:eoti

339/M/KIT.KP/2017   tanggal   25   Juli   2017,
dengan  demikian  sah  mewakili  dan  bertindak
untuk   dan   atas  nana  Universitas  Terbuka,
berkeduduhan   di   Tangerang   Selatan,   Jalan
Cabe Raya, Pondok Cabe, Palnulang, Tangerang
Selatan,   Banten      15437,   untuk   selanjutnya
disebut PnlAK PBRTAMA; dan

2. Prof. Dr. M. Solehuddln,      :   Rektor  Universitas  Pendidikan  Indonesia  yang
M.Pd.. M.A.                             fuanan¥t b€:i:e:sr£= K:epnu:rd=Mai:¥Son¥s¥

Nomor         13/UN40.MWA/KP/2020        tentang
Pemberhentian  Rektor  Universitas  Pendidikan
Indonesia   Pengganti   Antarvaktu   Masa  Bakti
2 015-2 02 0        dan        Pengangkatan        Rektor
UniversitaLs  Pendidikan   Indonesia  Masa  Ba]cti
2020-2025,  dalam hal ini bertindak untuk dan
atas  nana   Universitas   Pendidikan   Indonesia
yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi 229
Bandung,   Jawa   Barat,   selanjutnya   disebut
plELAK HneuA.

PtlIAK PERTAMA dan PIIIAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA
PIIIAK,   sepakat   untuk   mengadakan   kelja   sama   tentang   Peningkatan   Mutu
Penyelenggaraan  Tri  Dharma  Perguruan  Tingct  yang  tertuang  di  dalan  Nota



Kesepahaman  ini,  yang  meliputi  bidang  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian
kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal I
TUJt,AV

PDIAK   PERTAMA  dan   PIIIAK   REDUA   bersama-sama  akan   melaksanakan
kegiatan  yang  bemianfaat  bagi  PARA  P[HAX  dalam  rangka  pengembangan
kelembagaan dengan memanfaathan  sumber daya yang dapat disediakan oleh
masing-masing  pihak  dalaln  bidang  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian
kepada masyarakat.

Pacal 2
RUAlrG LIHGKup

Ruang lin8lmp Nota. Kesepahaman ini meliputi bidang:
a.  pendidikan dan pengajaran;
b.  penelitian dan pengembangan;
c.  pengabdian kepada masyarakat;
d.  peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
e.  kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paml 3
pErmsAVALJAV

(1)    PDIAK  PERTAMA  dan  PIIIAK  REDUA  akan  mengatur  dan  menentukan
pelaksanaan  selanjutnya  dari  Nota  Kesepahaman  ini  dengan  Peljanjian
Kelja Salna melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

(2)    Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelcksanaan prograni kerja
sama ini akan dibuat dalam Perianjian Kelja Sama sebagaimana dimaksud
pada ayat ( I) Pa.sal ini.

Pacal 4
PREBIAYEN

Pembiayaan yang timbul sebagai aldbat dari pelaksanaan Nota Kesepalaman ini
dibebankan  kepada  PARA  PHAK  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung jawab
masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
peraturan   perundang-undangan



Part 6
JJINGRA WAKTU

Nota  Kesepahanan  ini  dibuat  dan  disepakati  untuk jangka  waktu  S  (llma)
tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan  dapat diperpanjang atas
kesepakatan PARA PIHAK.

Paaal 6
PERSELISIEN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap
isi  Nota  Kesepahaman,  maupun  karena  hal-hal  yang  tidak  tercantum  dalam
Nota  Kesepahaman  ini  akan  diselesaikan  dengan  jalan  musyawarah  untuk
mencapal mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghomati.

Pard 7
PErmTUP

(1)    Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam   Nota  Kesepahaman  ini  akan   diatur
kemudian   oleh   PARA   PIHAX   dalam    suatu   kesepakatan   tambahan
(addendum)  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Nota
Kesepahanan ini.

(2)    Nota Kesepahaman  ini dibuat dalam ranghap  2  (dua)  ash,  masing-masing
bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sanla
bath PARE PIlun.

Rektor

P- REDUA,


