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Pada hari ini Seiasa tanggal tiga puluh saiu bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas (3i-
1ol2017), bertempat diJakarta, yang berianda tangan ciibawah ini:

l. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., illl.H., DFM., Plt. Dir*ktur Jenderal Kekayaan lntelektual,
datam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan
lntelektual Kementerian , Hulsum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia,
berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna $aid Kav. 8-0 Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA;

L Prof. Dr. Syameu Qamar Badu, fiit,Pd, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas NegeriGorontralo, berkedudukan di
Jalan Jendral $udirman ltomor 6 Kots Gerontalo, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PERTAMA dan PIHAK KHDUA selanjutnya $ecara bersarna-sama disebut sebagai
PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

nya PARA PIHAK menerangkan:

r bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian yang mempunyai tugas
nrenyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan

tqara, diantaranya benrrenang dan bertanggung jawab mengembangkan dan
menrbina serta mengkoordinasikan kegiatan perlindungan, pemahaman dan
pernanfaatan Kekayaan lntelektual;



PIHAK KEDUA adalah Ferguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi
penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyrfirakat;

Pueat Dukungan Teknologi dan lnovasi (Iechnology and lnnovation Suppart
sc) adalah prograrn wadd lntetloctual Property organization (wpo)

penyediaan layanan akses informasi di bidang teknologi yang rnemberikan
bagi para inventor dan peneliti untuk melakukan penelusuran data Paten

qgningkatan kapasitae sumber daya manusia dalam rangka penelitian di bidang
Cogi dan Kekayaan lntelektual lainnya.

hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota
n tentang Pusat Dukungan Teknologi dan lnovasi Nasional, dengan

s$agai berikut:

Paral t
TUJUAN

fGeepahaman ini bertujuan untuk pembentukan dan pengembangan Eertalffian layanan Pusat Dukungan Teknologi dan lnovasi Nasional dalim rangka
inovasi melalui akses teknologi, serta meningkatkan efisiensi penelitian,

, transfer teknclcgi dan komersialisaei.

Pa*al l
RUAIIG LI}JGKUP

hgkrrp Nota Keeepahaman ini rnencakup:

akses informasi teknologi, teknik dan knonr-frow ilrniah ;

layanan bantuan dalam penelusuran dan analiea basis data teknologi,
basis data pate4, untuk kebutuhan t*knik dan bisnis;

pengetahuan dan manfaat kekayaan intelektual secara umum
paten khususnyai dan

kesadaran rnengenai kekayaan intelektual.

Pa*al 3

JAf.tsx* WAKTU

ini berlaku untuk iangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak
ya Nota Keeepahaman ini.

Paerl 4

PE["EK$AI{AA!I

ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menerhritkan
mia Sarna guna menentukan peiaksanaan program kegiatan sebagaimana
rhd 2 Nota Kesepahaman ini.



lnaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akanlebih lanjut dalam perjanlian Keria sama oleh pARA prHAK.

Pe al5
PEHDAI'IAAH

Pacal 6

EVALUASI

pasat ?

PEilYELESAIAN PER$ELI$IHAN

Pa*al I
KETET{TUAiI LAIN

Pasal g

PEfTUTUP

terhadap pelaksanaan Nota
PIHAK. .sepakat akan melakukan evaluasi
Eman ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

terjadi perbedaan pendapat dan atau pereelisihan dslam pelaksanaan kerja sama\ PIHAK akan menyelesaikannya ss€re musyawareh untuk mencapaimufakat.

I perubahan da#atau.hal-hal tain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini
:*:'^HL:31'.gli:f Fqfr laioum 

"t 
J'["**pakatan *ARA prHAK danbagian yang ticiak terpisahkan dari ltota riesepriii"rn ini.

lGsepahaman ini dibuat dafam rangkap 2 {d.ua} asli, bermeterai cukup, diberikan

ffiH PII-IAK, s€rta mennpunyai [ekuatari-r,uiurn'y.ng sama dan berraftu sejak

PIHAK
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