
MEMORANDUM OF UNDERSTANDTNG (MOU)

Antara

POLITEKNIK NEGERI MANADO

Nomor 
' ryD lPLLz/AK/zazL

Dengan

SEKOLAH MENENGAH KEJURUSAN KRISTEN 2 TOMOHON
Nomor : l9b ltrs.t7.glsMK Kr. zlTl/tu/zazL

Tentang

PEMBELAJARAN KURIKULUM SMK DENGAN INDUSTRI DUNIA USAHA DAN DUNIA KERJA

(TDUKA)

Pada hari ini Kamis, tanggal 12 bulan April, tahun 202L, bertempat di SMK Kristen 2

Tomohon. Kamiyang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dra. Maryke, Alelo, MBA bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Politeknik Negeri

Manado yang berkedudukan di Kelurahan Buha Kecamatan frriapanget Sulawesi Utara,

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Drs. Novrie Sumampouw, bertindak dan atas nama Kepala SMK KRISTEN 2 TOMOHON

yang berkedudukan di Jalan Kampus (Kuranga) Talete ll Kec. Tomohon Tengah Kota

Tomohon, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu

Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama peningkatan layanan

Pendidikan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Memorondum of Understonding (MoU) ini dimaksud dengan kemitraan SMK Kristen

2 Tomohon dengan Politeknik Negeri Manado kerjasama peningkatan Layanan Pendidikan.



Pasal 2

Tujuan

Memorondum of Understanding (MoU] bertujuan untuk mempermudah kegiatan bersama

antara SMK Kristen 2 Tomohon dengan Politeknik Negeri Manado dalam meningkatkan

Layanan Standar Pendidikan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing kedua belah pihak sepakat

bekerjasama dalam peningkatan Kompetensi Keahlian Siswa dan Guru

2. Yang dimaksud Peningkatan Layanan Pendidikan secara khusus Kompetensi Keahlian

Akuntansi Keuagnan dan Lembaga (AKL);

a. Pembelajaran Kurikulum SMK dengan industry Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)

b. Kunjungan Industri

c. Pra Praktek Kerja Lapangan Siswa Kelas X

d. Prakt'rk Keria Lapangan Siswa Kelas Xl

e. Guru Tamu

f. Uji Kompetensi

g. Magang Guru

Pasal 4

Pelaksanaan

1.. Pelaksanaan MoU diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan

jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat 2.

2. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, dapat dilakukan sesuai dengan

tuntunan situasi, kondisi dan tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.



Pasal 5

Pembiayaan

t. Biaya pelaksanaan MoU ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas

dan fungsi masing-masing.

Selain ayat 1 diatas, biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari

pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang

yang berlaku.

Pasal 5

Jangka Waktu

Memorandum ol Understanding (MoUl ini berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun

sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang,

diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

Memorandum ol Understanding (MaU) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya

apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang tidak dipenuhi.

Pasal 7

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat

untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-

baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-lain

Keterkaitan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada perundang-

undangan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku

Hal-hal yarig belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas

persetuajuan kedua belah pihak.

t.

2.



Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dbuat dalam rangka dua (2) masing-masing sama bunyinya di atas

kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum y ang sama setelah ditanda

tanganidan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
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