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NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

POLITEKNIK NEGERI CILACAP

DENGAN

PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT IV CILACAP

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
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Nomor : QF A Ptl3,r,.oT 12019
Nomor : ooi /E14000/2019/S

Nota Kesepahaman ("Nota Kesepahaman") ini dibuat dan ditandatangani pada
hari ....i(e9r9..... tanggal .11:.Q.4:?9.!.?.. bertempat di Cilacap oleh dan antara:

POLITEKNIK NEGERI CILACAP, berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo No.

1, Sidakaya, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212, dalam
hal ini diwakili oleh Dr. lr. Aris Tjahyanto, M.Kom selaku Direktur
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik lndonesia Nomor: 659iM,KPf .KPl2018 tanggal 19 Oktober 2018,
selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "PIHAK PERTAMA", dan

2. PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT lV CILACAP, berkedudukan
di Jalan Letjen Haryono MT 77 Lomanis, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
53221, dalam hal ini diwakili oleh Djoko Priyono, selaku General Manager
berdasarkna Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts.P-072iC00000i201 8-
S8 tanggal 8 Mei 2018, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman lni disebut
..PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri
disebut'PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK"'

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan
menerangkan terlebih dahulu hal - hal sebagai berikut :
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a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Politeknik NegeriCilacap sebuah institusi
pendidikan yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Nomor 125lDlol2008 tanggal I Juli 2008 yang memiliki
tugas kedudukan menjalankan fungsi di bidang pendidikan vokasi.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV
Cilacap sebuah Badan Usaha l\,lilik Negara yang didirikan berdasarkan
Hukum Negara Republik lndonesia dengan Akta Pendirian No. 20 tanggal
17 September 2003, yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akta
Nomor 29 tanggal '13 April 2018 dan mempunyai kegiatan usaha di bidang
energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru, dan terbarukan.

c. Bahwa PARA PIHAK sesuaifungsi, tugas, dan wewenang masing-masing
bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan
tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA
PIHAK menerangkan dengan inisepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama
yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN
Nota Kesepahaman ini didasari oleh keinginan bersama yang bertujuan untuk
saling menunjang dalam melaksanakan tugas - tugas pendidikan tinggi dan
pembangunan bangsa.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lain yang disepakati
oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan,
mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini di
lingkungan kerja masing-masing.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak naskah ini d itandatangani dan
dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
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PASAL 5
PENDANAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan tehadap adanya Nota
Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) lebih
lanjut yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui
musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN - LAIN

(1) Hal - hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur
kemudian dalam bentuk Addendum atau kesepakatan PARA PIHAK dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan
menghormati dan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di
lembaga masing - masing.

(3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan PARA PIHAK dengan
cata musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli

bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, Satu

rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA pada

hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota
Kesepahaman ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

ERTAMA P!HAK KEDUA
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Dioko Privono
General Manager
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