
NOTA KESEPAHAMAN 
Nomor : 1583/PL 19/KS/2021 
Nomor: 431/081/101.6.22.24/2021 

Pada hart Kamis inl tanggal 18 Maret 2021 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling 
menunjang dalam melaksanskan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertanda 
tangan di bawah ini: 

1. Ir. Eko Julianto, M.Sc., FRINA Oirektur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Dalam Hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 
berkedudukan di Kampus ITS JI. Teknik Kimia Sukolilo Surabaya, 
selanjutnya csebut PIHAK PERT AMA; 

Drs. SUYONO. M.MPd 2. Kepala SMK Negeri 4 Bojonegoro dalam hal ini bertindak dan atas 
nama SMK Negeri 4 Bojonegoro, berkedudukan di JI. Raya Surabaya 
Os. Sukowati Kee. Kapas Bojonegoro yang se!anjutnya disebut PlHAK 
KEDUA. 

Sepakat melakukan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing institusi sesuai dengan 
lung� dan kewenangan masing-masing, melalui keg"1an-kegiatan sebagai be,ikut 

1. pengembangan kurikulum, 

2. pengembangan SOM, 

3. pengembangan Tata Kelola lnstitusi Pendidikan, 

4. pengembangan Teaching Factorydan Pemagangan, 

5. pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

6 kegiatan lainnya yang disepakati keduabe1ah pihak. 

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini diatur dan 

dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nata 
Kesepahaman lnl. 
Nata Kesepahaman lni berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atas dasar 
kesepakatan para plhak, dimana salah satu plhak dapat mengajukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat tiga 
puluh (30) hari kalender sebetum berakhimya jangka waktu Nola Kesepahaman. Bila salah satu pihak menghendaki 

penghentian/pengakhiran Nota Kesepahaman, dapat disampaikan secara tertulis dalam waktu tiga (3) bu1an sebelumnya 
kepada pihak lainnya. 

Penghentian Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerja sama yang telah disepakati sebelum 
tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya. 
Nola Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (Dua) as!i, dan ditandatangani o!eh para pihak di atas meterai yang cukup pada 

nan, tanggal, bulan dan tahun sebaga1mana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) ash, sehingga 
mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERT AMA dan PIHAK KEDUA. 
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