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MEMORAI{DUM OF UNDRESTANDING

SMA MODERN AL.RIFAIE
DENGAN

SMA AL.RAHBINI

TENTANG
PROGRAM SISTER SCHOOL

(KEMITRAAN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN)
Nomor : 0 8 I /I\{OU/ SMAM. AL/PMA2 I]/III I 2AZ T

Pada hari ini Selasa, tanggal 24,bulan Agustus Tahun 2A2I yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Ahmad Fardan, M.Pd. Kepala SMA Modern Al-Rifaie, Atas narna Sekolah SMA Modern

Al-Rifaie berkedudukan di Jalan Raya Ketawang No. 2 Gondanaglegi Kab. Malang Prov.

Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. July Shofiati, S.Pd.I. , Kepala SMA Al-Rahbini, atas nama SMA Al-Rahbini di Jalan

Ahmad Yani No. 1A Gondanglegi Kab. Malang Prov. Jawa Timur, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK menyatakan terlebih dahulu:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan perjanjian dalam hal

Program Sister School: Kemitraan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, dengan point-point
perjanj ian sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN
Yang dimaksud dengan perjanjian ini,
1. Peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud adalah adanya kegiatan pembelajaran dengan

menerapkan model-model pemb elajaran yang variatif, optimalisasi database peserta didik pada

aplikasi Kemendikbud, dan pengarahan alumni pada jenjang perguruan tinggi rekomendasi.
2. Kemitraan yang dimaksud adalah kemitraan dalam rangka peningkatan dan pemenuhan Standar

Nasional Pendidikan (SI.IP), pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),
pemenuhan database peserta didik pada aplikasi Dapodik Kemendikbud & Aplikasi ISMA Prov.
Jatim, dan pengarahan alumni pada jenjang perguruan tinggi rekomendasi.

Pasal2
BENTUK KEMTTRAAN

1. PARA PIHAK setelah penandatangalal surat atau kontrak ini dengan semangat bersama

membangun pendidikan dan dengan sepengetahuan penanggungjawab masing-masing lembaga
(sekolah dan yayasan) memberikan akses (pelayanan) kepada guru dan tenaga administrasi dari
para pihak untuk berkomunikasi lisan (langsung) atautaklangsung melalui media komunikasi lain
seperti telepon/hp, email atau internet.
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2. PARAPIHAK dapat memberikan informasi tentang cara pengelolaan sekolah menuju peningkatan

guru dan TU dalam rangka pemenuhan SNP melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Sumber

Belaj ar masing-masing sekolah.

3. PARA PIHAK sepakat memfasilitasi pengelolaan database peserta didik pada aplikasi dapodik

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA menyerahkan administrasi siswa kepada PIHAK PERTAMA

b. PIHAK KEDUA menyepakati pengelolaan dana BOS Kemendikbud dengan prosentase 50:50

dihitung berdasarkan jumlah siswa PIHAK KEDUA.
4. PARA PIHAK sepakat memberikan pengarahan lulusan pada jenjang perguruan tinggi

rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut.

a. PIHAK KEDUA sepakat mengarahkan lulusannya untuk melanjutkan ke STIE AL-RIFA'IE
MALANG

b. Pihak pertama sepakat memberikan pengarahan kepada pihak kedua tentang STIE AL-
RIFA'IE MALANG dan memberikan informasi tentang jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri

baik jalur SNMPTN maupun SBMPTN.
5. PIHAK KEDUA sepakat penandatanganan ljazah dan raport peserta didik PIHAK KEDUA

dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabrla kemitraan ini berlangsung hingga peserta didik
lulusan pertama PIHAK KEDUA menyelesaikan program pembelajaran sesuai kriteria
kenaikarVkelulusan PARA PIHAK dan database peserta didik PIHAK KEDUA pada aplikasi

dapodik kemendikbud masih berada di PIHAK PERTAMA
6. Untuk dapat mewujudkan point (1) dan (2) di atas, maka PARA PIHAK yang berkepentingan

dapat meminta atau memberikan pinjaman atau copian perangkat-perangkat (software) yang

berhubung an dengan sumber belaj ar.

7. Sekolah dapat saling memberikan informasi yang berhubungan dengan Bahan Ajar dan Bahan Uji,

baik Bahan Ajar Berbasis TIK (Batik) maupun Bahan Uji Berbasis TIK ( Butik), atau bahan ajar

lainnya dengan dasar "Relu Berbasi - Ikhlas Memberi".
8. Sekolah dapat saling membagi/memberi atau menunjukkan hasil kegiatan belajar, baik yang

bersifat kognitil keterampilan, dan lainnya melalui suatu kegiatan tertentu, seperti seminar, In
House Training (IHT)" atau kegiatan lainnya dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan.

9. Dalam hal program pembelajaran termasuk RPP, silabus dan perangkat hendaknya terlebih dahulu

atas izin resmi pimpinan sekolah dan guru yang bersangkutan.

10. Jika dalam kondisi yang memungkinkan PARA PIHAK dapat melakukan Ujian Bersama

seperti Ulangan Umum Semester maupun Try Out Ujian Ujian dengan membuat soal dan kisi-kisi
secara bersama.

11. Segala hal yang menyangkut pembiayaan berkaitan dengan point (10) di atas hendaknya

dibebankan atas kesepakatan bersama.

Pasal3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian terhitung sejak penandalanganan pada Tahun Pelajaran 202112022 sampai dengan

Tahun Pelajaran 2023 12024

2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang atau

diperpendek sesuai permintaan PIHAK KEDUA.
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Pasal 4

PEMUTUSAN PERJANJIAN
1. Dalam hal salah satu pihak akan melakukan pemutusan perjanjian sebelum jangka waktu

perjanjian berakhir, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 perjanjian ini, maka pihak yang akan

melakukan pemutusan perjanjian tersebut harus menyampaikannya secara tertulis.

2. Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat I pasal ini berlaku sejak adanya

kesepakatan secara tertulis antara PARA PIHAK.

Pasal 5

LAIN,LATN
1. Hal-hal yang masih belum jelas dan belum tampak dalam klausal kerjasama ini akan diatur

kemudian/lebih lanjut dalambentuk perubahan dokumen kerjasama yang lebihi baik.

2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan silaturrahmi dalam rangka

program sister school kemitraan antar lembaga, namun apabila terdapat ha1-hal yang tidak
berkenan atau tidak sesuai dengan isi perjanjian maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara

kekeluargaan.

Pasal 6

PENUTUP
1. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal yang sama.

2. Perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum

sama. Rangkap peftama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua dipegang oleh

, iilffiffIYl.o, dan mengikat PAnA PIHAK sejak tanggal penandatansanan
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Pondok Modern Al-Rifai'e 2

Muflih Zamachsyari, S.8., MM.

Gondanglegt,, 24 Agustus 2021

PTHAK KEDUA

Ketua Yayasan Pendidikan yeikh

C.

NPSN:6s9r16584

A1-Rifaie

mad Fardan, M.Pd.

PERTAMA

Al-Rahbini

July Shofiati, S.Pd.I.

Mengetahui dan Meyetujui
Dari PIHAK KEDUA
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