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NOTA KERJASAMA

AI\TARA

UMYERSITAS IYEGERI GORONTALO

DENGANI

UNTVERSITAS JEMBER

Nomor : 3L 
^Itt47tLLl2ot6Nomor : ll073 AJN25IDN/2016

Pada had ini Kamis, tanggal Dua Puluh Limq bulan Agustus, tahun Dua Ribu Enam Belas,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas rurma Universitas Negeri Gorontalo, selaqiutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA.

2. Drs. MOH. HASAN, MSc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember berkedudukan di
Jalan Kalimantan Nomor 37 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Universitas Jember, selanjutrya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bersepakat menjalin Kerjasama Kemitraan dalam rangka Pefirkaran Mahasiswa Tanah Air
Nusantara dalam Program PERMATA tahun 2016 dengan mengoptimalkan prinsip kernifaan
yang saling memberikan fianfad,dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I
Pokok Pekeriaan

1. PIHAK PERTAMA menugaskan sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah

perkuliahan dan aktifitas non akadernik s€perti ko-kurikuler dan eksfakurikuler
selama satu semester, dan sebaliknya juga menerima sejumlah mahasiswa untuk
mengikuti sejumlah perkuliahan dan aktifitas non akade,mik seperti ko-kurikuler dan

ekstrakurikuler selarna satu semester dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan

dan aktifitas non akademik seperti ko-kurikuler dan ekstrakurikuler selama satu semest€r

dari PIHAK PERTAMA dan juga menugaskan sejumlah mahasiswa untuk mengikuti
sejumlah perkuliahan dan aktifitas non akademik seperti ko'kurikuler dan ekstra lflrikuler
selama satu semester kepada PIHAK PERT AMA.

3. Keabsahan penugasan mahasiswa beserta pencapaian hasil studi dan aktifitas non

akademik lainnya dari mahasiswa, sebagaimana Pasal layat 1 diatas ditetapkan melalui
surat tugas masing-masing pihak.

4. Pada bagan akhir kerjasama, kedua pihak berkewajiban menerbitkan daftar hasil studi dan

aktifitas non akademik sesuai dengan capaian mahasiswa yang ditugaskan dan mengakui

keabsahan capaian tersebut untuk dicantumkan pada tanskrip ntlat ijazahmahasiswa, surat

keterangan pendatnping ija"ahdan sertifikat atau surat keterangan.



Pasal2

Tujuan

Tujuan Program PERMATA yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama ini adalatr rmtuk:

1. Meningtatkm wawasan kebangsaafl dan softsffill malmsiswa melalui pertukaran malrasigwa
Perguruan Tingg se-Indonesia.

2. Meninglstkm itfiegitas, solidarias, dan prclw, kebangsaan mtar-mahasiswa se-

Indonesia.

3. Mempersiaplno pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional yang berwawasan

kebangsaaan NKRI.
4. Memberi kesempatan kWada mahasiswa untuk metasakan dan memanfaatkan fasilitas

pendidikan, suasarur akademik dan non akademik serta kemahasiswaan Pergrrruan Tinggi
tujuan.

5. Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar Perguruan TmgS se-Indonesia.

Paral 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pajanjian Kerjasama ini melipnti :

1. Rekruitmen dan seleksi calon peserta PERMATA.
2. P*gnnat mahasiswa PERMATA dari Pergunran Tmggr Pihak Pertarm ke Perguruan

Tmggr PihakKedua.

3. Penerimaan mahasiswa PERMATA dari Pe4rruan Tmggr Pihak Pefiarna ke Perguruan

Tingg Pihak Kedua.

a. Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang prcses pembelajaran mahasiswa di
Perguruan Tinggr tujuan.

5. Pengiriman kembali mahasiswa PERMATA ke Perguruan Tinggi asal.

6. Penerbitan dan pengesahan hasil strdi dan aktifitas non akadernik mahasiswa PERMATA
di Perguruan Tinggi tt{uan.

7. Hal-tnl lain yang relevan dan dianggap perlu.

Pasal 4

Hak dan Kewaiiben Para Pihak

l. Meningkatkm wawasan kebang;saan dm sofisffill mahasiswa melalui pertukaran

mahasiswa Perguruan Tinggr se-Indonesia.

2. Pihak Pertalrlre berhak dan berkeuajibm melaln*an seleksi pewrta PERMATA dan

menjamin kualifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMATA dengan

baik.

3. Pihak Kedua wajib menerima mahasiswa PERMATA yang dinyatakan lulus seleksi oleh
Pihak Pertama.



4. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA memperoleh pemondokan/asrama

selama mengikuti program PERMATA.
5. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA mengikuti seluruh proses pembelajaran

dan kegiafan ekstra kurikuler di Pergunran Tinggl tujuan.

6. Pihak Kedua berhak memberhentikan dan mengenrbalikan peserta PERMATA yang

melahrkan pelanggaran huhlr& akademik dan kesusilaan.

7. Pihak Kedua wajib menerbitkan kaxtu hasil studi dan aldfitas non akademik sesuai
pencapaian pembelajaran pessta PERMATA.

8. Pihak Pertama wajib menerima dan mengesahkan basil studi dan aktifitas non akadernik
peserta PERMATA unhrk dicantumkan padra franskttp ntlai ijazah mahasiswa, strd
keterangan pendamping ijaz,ahdan sertifikat atau surat keterangan.

Peml5
Pembiayaan

Skema dan sumber pembiayaan yatgtelahdisepakati untuk pelalsanaan kegiatan PERMATA
adalah:

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

l. Biaya SPP ditanggung oleh masing-masing peserta PERMATA dan dibayarkan di
Pergunran Tingg asal masing-masing.

2. Biaya Perjalanan dari Perguruan Tinggi asal ke Perguruan Tinggi tujuan dan sebaliknya
(pesawat udarq kelas ekonomi), ditanggmg oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kenrahasiswaan Kemdstekdikti.

3. Bantuan biaya hidup tambatran sebesar Rp. 3.600.000, per mahasiswa per semester,

ditanggung oleh Direktorat Perrbelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
4. Biaya asrama/pemondokan peserta PERMATA ditanggung oleh Pihak Kedua (Pergrruan

Trngg tujuan) apabila saraoa tersebut tersedia.

Paml6

perjanjian Kerjasama ini berlaku **';il:tm** oleh pARA rIHAK dan akan
berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya

dikerjakan.

Pasal T

Penyelereiln Penelfu ihrn

Apabila timbul perbedaan pordapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.



Pasal 8

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatr dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam

bmtuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan menrpakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

2, Perlmrjiaun Ke{asama ini dilaksaoakan secara kelembagnan dengnn menghormati dan

mengindahkan pemturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Pujanjian Ke{asama ini dibuat dalam raryl€p 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-

masing dibubuhi meterai secukupryq berkekuatan hulcum yang sarna, masing-masing

untuk Para Pihak.

OH. IIASAIY, M.Sc., Ph.D.


