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NOTA PERJANJIAN KERJASAMA

{MEMOR{NDUM Ot' IINDERSTANDING)

POLITEXNIK NEGERI KETAPANG
DAN

FOLITEKNIK NEGERI CILACAP

NOMOR : s14/P1,39/K9201t

NOMOR

TENTANG
DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA AKADEMIK ANTAR

LEMBAGA

Pada hari ini, Rabu, tanggal Duapuluhtiga bulan Mei iahun Dua tubu Delapanb€las berternpat di
Jaketa, karni yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ir. Hj. Nurmrla, MIlt , selaku Dircktur dalam hal ini bertindd untut dan alas narna
Politeknik Negeri Ketapang, yeB berkedudukan di Jalan Rangga Sentap (Dalong), Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Soedihono, ST., MT., selaku Direktur dalarn hal ini b€rtindak untuk dan atas nama Politeknik
Neg6i Cilacap, yang berkedudukan di Cilacap untuk selanjutoya disebut PTHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIIIAK Kf,DUA sscara b€rsama-sarna disebut dengan PARA
PIHAK.

Kedu8 b€lah pihal bersepakal untuk rnengadskan Perjanjian Kerjasan dengaD ketentuan sebagai
berikut :

BAB I

IIAXSUD DAN TI].IIJAN

(l) Kedua belah pihak sepskar untuk mengsdalan Perjanjian Kerjasama dalam hal dukungan
pengembangan dan kcrjasama akad€mik antar lembag4

(2) Perjanjian Kerjasama inin didasakan aras prinsip saling menguntungkan (virr-win solution)
dalsrn hal usaha untuk mernenfi kebutu.lran dan meningkaltan I'ualitas sumberdaya manusia
bagi PARA PIHAK khusu$ya di Kabupaten Ketapang dan Krbupaten Cilacap Provinsi Jawa
Tengah.
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Pasal I



Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

a. Pen),usurar dan review kurikulum, ponbelajaran dadatau evaluasi pendidikan pada jurusan-
jurusan di Politeknik Negeri Ketapang.

b. Bartuan Tenaga Ahli.
c. Penelitian dan Peryaldian Masyarakat berupa peuelitiaa dasar (fundame lal research),

penelitian t€mpatr (dpplied research), dan/alan penelitian-penelitian yang bersilat evaluatif
d. Pengembangan sunber daya manusia melalui pelatihan, kuliah umun atau be[tuk kegiatan

ilrniah lainnya.
e. O Job Training (OJT) atau praktek ke{a lapangan mahasiswa.

I Bentuk ke{asama lain yang dianggap perlu dan relevan ditetapkan oleh Direktur sesuai d€ngan

kete uafl pemturan peruDdang-undangan yang berlaku.

BAB tr
RUA!{G LINGI(JP

BAB III
SAKDAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(l) PIHAK PERTAMA berhak uutuk r

a. Mercrima dan mernberi masukan hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengembang&r

bidaag akademik sebagaimana temebut dalam p€{anjian kerjasama ini.

b. Meqolal dan menind.llanjuti hasil dari pelaksanaan pengembangao a.kademik pada

Polileknik Negeri Ketapang.
(2) PIHAKPERTAMA berkewajiban untuk :

a. Memberikan masukadidormasi bagi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan

Politeknik Negeri Ketapaog tersebut kepada PIIIAK KEDflA.
b. Masukar/irfonnasi yang diberikar PIHAX PERTAMA sebagaimam dimaksud pada ayat

(l) pasal ini sesuai ruang lingkup dalam Pedanjian Kerjasama id.

Pasal 4

(l) PIHAK KIDIrA berhak untuk :

a. Melaksanakan pembiDaan dall pengembatrgan bersama yaag berkaitan dengan akademik di
Politeknik Negeri Ketapaq

b. Msmaotau tindak lanjut yang dilakukan PIHAK PERTAMA s€hubungan dsngdl
pembiaaaa dan pengemba$gan be$ama pada Politekdk Negeri Ketapang.

c. Menerima laporan PIHAK PERTAMA tentarg tindaklanjut hasil pembinaan dan

pengembangan beAama PARA PIIIAL



(2) PIHAK KEDUA berkewajibon untul :

a. Memberikan mssuker/info.masi daa saling berkoordinasi dengan PIHAK PORTAMA
untuk kelancaran pernbinaan dan pengernbangaa bersma

b. Masukarinformasi yatrg diberikan PIIAK rEDUA sebagaimana dirnaksud pada ayal (l)
pasal ini sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasarna ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Nola Pdanjier Kerjasarna hi dib€bankan pada anggaran

PARA PIHAK yary b€rwenang menS€lola dana yarg bersumber dari Kemenristek Dikti dan subsidi

Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB N'
PEMBIAYAAN

BAB V
JANGKA WAIflU

BAB T'I
PENYELI,SAIAN MASAIAII

BAB VII
Pf,JABAT PENCHUBUNG

Pasal 6

Kes€pahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhituDg sejal tanggal Nota Kesepa}aman ini
ditandalangani, dan apabila dikehendaki dapat diperyatrjary atas persetujuan PARA Pl HAK.
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Pasal 7

Apabila dikemudian had timbul pennasalahrn antara PARA PIHAK akar diselesaikan secara

musyawarah untuk mufakat.

Apabila pelaksanaa.n musyawarah antara PARA PIHAK tidak dapat diselesaikan, maka akan

diserahlan kepada mediator yang disepakati PARA PIIIAI(
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Pasal 8

PARA PIHAK masing-rnasing menunjuk sekuatrg-kurangnya satu omng Pejabat PenShubung
yang ditunjuk sebaSai contact pelson dalam mngka pelaksanaan Nota Kesepaharnan ini.
Penunjukan dan penggantian Pejabal Penghubug sebagairn na disebut dalam ay6t I ditetapkan

dengan Sulat Keputusm alau Surat Penunjukm dari Pimpinan masing-masing pihak
Surat Keputusan atau Suat Penunjukan s€bagairnana dirruksud dalan ayat 2 harus

diberit nukan kepada masing-masing pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
p€nandatanSa[an Nota Kesepaharnan ini.



Pesal 9

PIHAK PERTAMA dan PltlAK Kf,DUA sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/tidak
diatur dalarn perjanjian ini, slan diatur sebagai perjanjian tambshan (addendum) atau perubahan
(arnaldemen) ysng merupakan satu kesatuan dan bagian yang ridak terpisabke dari Nola Perjanjian

Kerjasana ini.

BAB VIII
LAIN-LAIN

BAB L\
PENTJTUP

(l) Nota Perjanjim Kerjasarna ini dear menjadi rujukan dan/atau ditindaklanjuti dengan Nota
Perjanjian Kerjasma antara Politeknik Negeri Ketapmg denSan Polilekik Negeri Cilacap.

(2) Danikian Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jatarta pada hari Rabu,
tar8sal Duapuluhtiga bular Mei, ta.hun dua ribu delapanbelas dibuat datam 2 (dua) ranSkap,
dua diantdanya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekustan hukum yang sama.

PIIIAK PERTAMA
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
DIREKTUR

K NEGERI KETAPANG

Nurmda, M,M.

K NEGERI CILACAI'

ST.. MT.
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Pasal l0


