
o NOTA KESEPAHAMAN
(TETORANDUU OF UNOERSTANDI G)

ANTARA

DENGAN

POLITEKNIX T{EGERI JE BER

TENTANG

Nomor ; 0151 ,PL43rKSrml8

Lomor : '1140 rPLlzKsr2ol8

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu

Delapan belas bertempat di kampus Politeknik Nege.i Jember dibuat dan

ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

2, Dr. lr. l{anang IXri lYahyono, f
Direktur Politeknik Negeri Jember, yarE berkedudukan di Jalan Mastrip

PO.BOX. 164 Jember, Jawa Timur 68101.

PIHAK PERTAmA DAI{ PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA

PIHAK.

PARA PIHAK btap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini

menerangkan terlebih dahulu hal - hal sebagai berikut :

I

POLITEK IX NEGERI GILAGAP

PROGRA PENGE BANGAI{ SISTE PENDIDIKA , PENELITIAN DAN
PENGEIBAi{GAN SU BER DAYA

1. Soedihono, OiPl- lng.,S.T., .T

Direkur Politeknik Negeri Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Doliter

Soetomo No.1, Sidakaya, Cilacap Selatan, Sidakaya, Cilacap Selatan'

Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212.



a. PIHAK PERTATTA adalah Politeknik NegeriCilacap.

b. PIHAK KEDUA adalah Politeknik NegeriJember.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik. dan

tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA

PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan seturu untuk mengadakan

keriasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :

AKSUD DAN TUJUAN

PASAL t
Nota kesepahaman ini didasari oleh keinginan bersama yang bertuiuan untuk

salinq menunjang dalam melaksanakan tugas - tugas pendidikan tinggi dao

pembangunan bangsa .

PELAKSANAAI{

PASAL 3

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jalYab urtuk melaksanakan,

mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini di

lingkungan kerja masing{asing.

JANGKA IYAKTU

PASAL,I

Nota Kesepahaman ini berlaku 4 ( empat )tahun sejak naskah ini ditandatangani

dan dapat diperpanjang dengan persetuiuan PARA PIHAK.

PENDA}IAAN
PASAL 5

2

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang langkup keriasama yang akan dilaksanakan dalam Nola Kesepahaman

ini adalah rneliputi :

a. Pengembangan sistem pendidikan baik ronnal dan non tormal.

b. Penelitian, pengkarian dan pengembangan sumberdaya.

c. Pelatihan, penerapan teknotoga dan pemberdayaan sumberdaya.

d. Pengembangan mutu dan tata kelola-

e. K€iatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK-



Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan tehadap adanya Nota

Kesepahaman ini akan ditindaklanidi dalam Surat Perianiian Keriasama (SPK)

tersendiri secara parsial dan lengkap, serta merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman inr.

PEXYELESAIAN PERSELISIHAI{

PASAL 5

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaao pendapat sebagai akibat
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan

melalui musyawarah dan mufakat

PENUTUP

PASAL 7
(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;

(21 Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan

menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang beriaku di

lembaga masing - masing;

(3) Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 ( dua ) dan ditandatangani oleh

PARA PIHAK diatas materaa yang cukup dibubuhi cap dinas PARA

PIHAK, berkekuatan hukum yang sama dan masing - masing dapegang

oleh PARA PIHAIC

PIHAK PERTAMA
Direktur Polibknik Negeri Cilacap

PIHAK KEDUA
Drektur Politeknik Negeri Jemb€r

Dwi UM
989031002 ,(Il 98803r00r
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