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NOTA KESEPAHAMAN 

antara 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 
dengan 

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
Nomor: 1444/Un.17/R/HM.01/5/2018 

Nomor: 02S/I1.A/DN/2018 

tentang 
KERJA SAMA BIDANG PELATIHAN, MAGANG, KERJA PRAKTEK, 

DAN LAYANAN KEPAKARAN 

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha E s a dan didasari oleh keinginan untuk menunjang 
pelaksanaan Tri Dhamia Perguruan Tinggi pada institusi masing-masing, pada hari ini, S e l a s a 
tanggal lima belas buian Mei tahun dua ribu delapan beias (15-05-2018), bertempat dt Bandung, 
kami yang bertandatangan di bawah ini: 

I. Prof. Dr. H. FAUZUL IMAN, MA 

It. Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI , DEA : 

: Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 
Hasanuddin Banten berkedudukan di Ja lan 
J e n d . Suditman No. 30, Serang-Banten 42118, 
dalam hat ini bertindak untuk dan atas nama 
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 
Hassanuddin Banten, selanjutnya disebut 
PIHAK PERTAMA; 

Rektor Institut Teknotogi Bandung berkedudukan 
di Ja lan Tamansar i No. 64, Bandung 40116, 
dalam hat ini bertindak untuk dan atas nama 
Institut Teknotogi Bandung, selanjutnya disebut 
PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK K E D U A selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai 
PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. 

Teriebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

1 . PIHAK PERTAMA adalah Pergunjan Tinggi Negeri yang menyetenggarakan pendidikan 
tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

2. PIHAK K E D U A adatah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyetenggarakan 
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, PARA PIHAK dengan ini telah setuju 
dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang kerja s a m a dalam 
bidang pendidikan dan penyediaan sumtier daya manusia, penelitian dan pengembangan 
Fakultas Sa ins dan Teknotogi, pelatihan sumber daya manusia, layanan kepakaran, 
pertukaran staf dan publikasi dan credit earning dengan ketentuan sebagai berikut; 
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P a s a l 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja s a m a dalam 
pengembangan bidang pendidikan dan penyediaan sumber daya manusia, penelitian dan 
pengembangan Fakultas Sa ins dan Teknologi, pelatihan sumber daya manusia, layanan 
kepakaran, pertukaran staf dan publikasi dan credit earning. 

2. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini untuk meningkatkan kemampuan sumber daya 
masing-masing secara berkesinambungan guna menunjang proses pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan kebangsaan, serta bermanfaat bagi institusi terkait. 

P a s a l 2 
RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama Ini meliputi: 
a. Pe laksanaan kerja sama lokakarya dan program pelatihan siaVdata sharing 
b. Pe laksanaan kerja sama lokakarya dan pelatihan staf dari dan untuk PARA PIHAK; 
c. Pe laksanaan Layanan J a s a Kepakaran dari dan untuk PARA PIHAK, 
d. Penelitian dan pengembangan bersama Fakultas Sa ins dan Teknologi untuk PARA PIHAK, 
e. Program kerja s a m a pendidikan dan penyediaan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA 

oleh PIHAK KEDUA; 
f. Program kerja sama pendidikan dalam bentuk Credit Earning bagi mahas iswa PIHAK 

PERTMA di PIHAK KEDUA 
g. Pe laksanaan kerja sama dalam penyusunan serta review kurikulum dan silabi pada 

jurusan/prodi yang ada pada Fakultas Sa ins dan Teknologi PIHAK PERTAMA oleh PARA 
PIHAK; 

h. Pe laksanaan lain yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya bagi 
PARA PIHAK. 

P a s a l 3 
P E L A K S A N A A N 

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu 
Perjanjian Kerja S a m a . 

P a s a l 4 
MASA B E R L A K U 

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 
penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau dipertaharui setelah diadakan 
evaluasi bersama atas pelaksanaan kerja sama di bawah Nota Kesepahaman Bersama ini. 

2. Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan 
dan hal-hal yang akan disepakati dan diatur oleh P A R A PIHAK. 

P a s a l 5 
PEMBIAYAAN 

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman 
Bersama ini menjadt tanggung jawab PARA PIHAK dan akan disepakati bersama fcrerdasarkan 
program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan,dengan ketentuan sebagai berikut: 

1 . Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan dan manfaat serta 
konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga periu diatur secara terpisah sesuai 
kesepakatan PARA PIHAK terltait. 
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2. Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan yang 
didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat. 

3. B e s a m y a biaya seperti dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik, 
sesua i kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang t)erkembang di instansi 
PARA PIHAK. 

P a s a l 6 
PERLINOUNGAN HAK ATAS K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Nota 
Kesepahaman Bersama ini akan menjadi mitik bersama. Oleh karena itu: 

a . Masing-masing PIHAK diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk 
mempertahankan, menyesualkan dan memperbaiki kekayaan intelektual yang 
bersangkutan; 

b. Dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak/Lembaga atas nama 
Pemerintah untuk tujuan komersil, maka PARA PIHAK harus diberi hak untuk 
memperoleh bagian royalty yang seimbang; 

c. Masing-masing PIHAK bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh 
pihak ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual 
yang dihasitkan oleh Pihak yang disebut set>elumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja 
sama di bawah Nota Kesepahaman Bersama ini. 

2. PARA PIHAK saiing memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa 
oleh salah satu PIHAK ke wilayah pihak mitranya (PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA 
atau sebaiiknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Nota Kesepahaman Bersama ini tidak 
dihasilkan dengan melanggar atas hak pihak ketiga. 

3. Apabila salah satu PIHAK ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat 
rahasia yang dihasilkan dan kegiatan kerja s a m a di bawah Nota Kesepahaman Bersama ini 
kepada pihak ketiga. maka PIHAK yang mengungkapkan harus teriebih dahulu memperoleh 
Izin tertulis dari PIHAK lainnya sebelum pengungkapan dilakukan. 

4. Apabila satah satu PIHAK memertukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk tujuan komersil 
dengan menggunakan kekayaan intelektual yang termaktup dalam Nota Kesepahaman 
Bersama ini, maka pihak ini harus memberikan prioritas pilihan kerja s a m a itu kepada pihak 
mitra di bawah Nota Kesepahaman Bersama ini. Plhak mitra akan kehilangan prioritas 
tersebut, j ika tidak dapat berpartislpasi dengan cara yang sama-sama menguntungkan. 

Pasa l7 
PERSEL IS IHAN 

1. J ika terjadi perseilsihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama, PARA PIHAK 
sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk 
mufakat. 

2. Apabila upaya penyelesaian persetisihan sebagaimana dimaksud P a s a l 7 ayat (1) tidak 
tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadllan Negeri 
tempat kedudukar PIHAK PERTAMA. 

P a s a l 8 
PENUTUP 

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam empat rangkap asl i , dua di antaranya 
bermeterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama , serta mengikat PARA 
PIHAK. 

2. Penjbahan isi redaksi dalam Nota Kesepahaman Be rsama ini dapat diubah sesua i 
perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh PARA PIHAK. 
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3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur 
dan ditetapkan kemudian berdasarkan kepakatan PARA PIHAK. 

4. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal penandatangan oleh PARA PIHAK. 

PIHAK PERTAMA PIHAK K E D U A 
UNIVERSITAS ISLAM N E G E R I SULTAN INSTITUT T E K N O L O G I BANDUNG 

/ ' MAULANA HASANUDDIN BANTEN 
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