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Pada hari ini, Kaniis tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua ribu
dua puluh satu (25-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1.Dr.   Luh   Anlk   Mayaal,   :   Direktur  SEAMEO  Regional  Clentre  for QITEP
M.Hum,

2.Prof. Dr. H. Solehuddln,    :
M.Pd., H.A.

in  Language,  dalarn hal ini, bertindak untuk
dan  atas  nana SEAMEO  Regional Centre for
QITEP  in   Language  yang  berkedudukan  di
Jalan  Gardu,  Srengseng  Sawah,  Jagakarsa,
Jakarta  Selatan,  selanjutnya  disebut  PIHAK
PERTAm;
Rektor    Universitas    Pendidikan    Indonesia,
dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nalna
Univeraltas     Pendidikan     Indonesia,     yang
berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229
Bandung,  Jawa  Barat,   selanjutnya  disebut
P- EueuA.

PnIAK  PERTAHA dan  PIIIAK  REDUA  selanjutnya  secara  sendiri-sendiri
disebut PDIAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PAPA PIHAK.
Dengan iktikad balk,  semangat kemitraan, kebersamaan,  dan kesetaraan,
PARA  PIHAK telah  sepakat mengadakan kelja salna kelembagaan  dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok
masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagal berikut.



Pard 1
uAxsuD DAN TuunH

I.  Makeud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagal landasan keria
sama    operasional    bad    PARA    PIHAK    dalam    penin8katan    dan
pengembangan   sumber  deya   manusia  serta   pelakeanaen  Tridama
Perguruan  Tinggi  yang  meliputi   bidang  pendidikan,   penelitian,   dan
pengabdian kepada masyarakat.

2.  Nota   Kesepahaman   Bersama   ini   bertujuan   untuk   mengembangkan
program dan  kegiatan yang berlnanfaat bagi kedua belah  pihak dalam
ran8ka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan
kemampuan  sumber daya yang dimililri  PARA  PIHAK  secara maksimal
dalam    bidang    pendidikan,     pelaLtihan,     penelitian,     pemberdayaan
masyarakat serta kegiatan lainnya yang sejalan dan disepakati bersama.

Pacal 2
RUANG LINGXUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
1.peningkatan    dan    pengembangan    sumber    daya    manusia    bidang

pendidikan;
2. penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat;
3. bidang penunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi

dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pand 3
PELAKSJAVEN

1.  Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan  sebagal  suatu  dokumen
yang  tel.diri  atas  ketentuan-ketentuan  yang dapat  diterima  oleh  PARA
PIHAK sebagai dasar bagi PARA PIHAK mengadakan keija sama.

2.  Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahanan Bersama yang berkaltan
dengan pelakeanaan kelja gama di setiap bidang yang menjadi fokus kelja
sama akan diatur di dalam  satu  atau  lebih dokumen  Peljanjian  Kelja
Sama yang memuat mekanisme terperinci mengenai pelaksanaan bidang
yang dikeljasamakan ,

3.  Peljanjian Kelja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
satu kesatuan yang tidak telpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama
ini.

4.  Perjanjian  Kelja  Sama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  PIHAK
KEDUA  dapat  menguasakan  kepada  unit  kelja  masing-masing  sesuai
dengan bidang yang dikeljasamakan menurut ruang lingkup kelja sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
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Prd4
pEHBIAyA,rm

1.   Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kedatan yang termasuk
dalam ruang lin8kup Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada
PAPA PIHAK secara proporsional dan/atau  sesuaj dengan beset)ahatan
antara   PARA   PIHAK   yang   akan   diatur   lebih   lan].ut   dalam   suatu
kesepakaun tertulis yang terpisah  atas setiap kegiatan  atau  program
yang dikelj acamakan.

2.   Pajak-pajak yang timbul akibat pelaksanaan kelja sama ini dibebankan
kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

Prd5
JAIGRA WAITU

1.  Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA
PIHAK untuk jangka waktu selalna 5 (lima) tahun terhitung mulal tanggal
penandatanganan    Nota    Kesepahanan    Bersama    ini    dan    dapat
diperpanjang,  diubah,  disempumakan,  atau  diakhiri  atas  persetujuan
tertulis dari PARA PIHAK.

2.  PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota
Kesepahaman Bersama ini  selanbat-lanbatnya 3  (tiga)  bulan sebelum
diakhirinya Nota Kesepahaman Bercama ini.

3.  Dalam  hal   salah   catu   PIHAK  berkeinginan   untuk  mengakhiri  Nota
Kesepahaman Bersama ini sebelum jan8ka waktu sebagaimana dimaksud
dalam   ayat   (1),   maka   PIHAK   yang   bersangkutan   tersebut   wajib
memberitahukan secara tertulis ke PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahanan Bersana ini.

4.  Dalam hal diketahui  dan/atau  diberlakukannya peraturan  perundang-
undangan   yang   menyebabkan   tidak   dapat   dilaksanakannya   Nota
Kesepahaman Bersana ini, maka Nota KesepahaLman Bersama ini akan
berakhir    sejak    diketahui    dan/atau    diberlakukannya    peraturan
perundang-undangan  dimaksud  tanpa  terikat  ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam ayat ( 1 ) .

Pnd6
KEADAAN XAHAR /roRCB A£ALczzRE)

1.   Peristiwa yang dapat digolongkan dalalli keadaan kahar aroroe rmjettre/
adalah suatu keadaan yang teljadi di luar kehendak PARA PIHAK dan
tidak   dapat   diperkirakan   sebelumnya   dan   berpengaruh   langsung
terhadap   pelcksanaan   Nota   Kesepahaman   Bersama   ini   sehingga
kewajiban  yang  ditentukan  dalam  Nota  Kesepahaman  Bersama  ini
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menjadi tidak terpenuhi.
2.   PARA   PIHAK   dapat   melakukan   kesepakatan   secara   tertulis   untuk

melanjutkan,   mengubah,   atau  mengakhiri  program/kegiatan   dalaln
ruang lingkup kelja salna dalam Pasal 2 setelah teljadinya keadaan kahar
iferce Trdyeure)

Pasal 7
PERtBAHAH

Nota  Kesepahaman  Bersama  ini  dapat  diubah  dengan  kesepakatan  dan
persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 8
PBIIYELESAIAH PERSELISIHAII

Apabila    tinbul    perbedaan    pendapat    atau    kesalahpahaman    dalam
pelaksaLnaan Nota Kesepahaman Bersania ini,  PARA PIHAK akan mencapai
solusi yang disepakati bersama.

Part 9
PrmTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat 2 (dua) rangkap, bemeterai cukup,
dan  ditandatangani  PARA  PIHAK  pada  hari,  tanggal,  bulan,  dan  tahun
sebagaimana tercantum pada bagian awal Nota Kesepahaman BersLama ini
sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

PI- PERTARIA, PIHAK REDUA.
Unlver.ltas P®ndldlkan lndon®sla
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