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1. Nama

PangkaU Golongan . Pembina Utama Madya, lV-d

Dengan ini bertindak untuk dan atas Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PEP.TAMA.

Jabatan

A.lamat

2. Nama

Jabatan

PangtkaVGolongan

: Rektor

: Jl lr. Juanda No. B0 Samarinda

: Prof. DR. Anwar Sanusi, SE, M.Si

: Rektor Universitas Merdeka Malang

: Pembina Utama MadYa, lV-d

Alamat : Jln. Terusan Raya Dieng No. . 62 - 04 Malang

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Merdeka Malang, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan

kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama

dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kernanrpuan dan sumberdaya

manusia yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya

ag?r lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi,

khususnya dalam mangemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kennampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok

kedua belah pihak, maka kerjasama inidilaksanakan meliputi :

(1). Kedua belah pihak bekerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya

manusia, penetitian, dan pengabdian kepada masyarakat'

(2). Kedua belah pihak juga tidak tertutup kemungkinan untuk menggalang

kerjasama di bidang bidang lain yang rnemungkinkan dan saling menguntungkan-

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana yang ciimaksutikan pada :rasai i

(satu), maka pelaksarraan kerjasama akan diatur lebih lanjut melalui kesepakatan

yang bersifat operasional.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan

kerjasama ini diatur kemudian hari.

Pasal 5

PENUTUP

(1). Hal+a.l yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini akan

diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak-
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(2). lllaskah Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bQrsanla oleh kedua belah

pihak pada hari ini dan tanggal tersebut, di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,

dan dapat rliperpanjang, diubah maupun diakhir"i atas persetujuan kedua belah

pihak.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas ciasar itikad baik kedua belah

pihak.

Bilarnana di kemudian hariterdapat perselisihan di antara kedua belah pihak,

maka semaksimal mungkin dibicarakan serta diselesaikan secara

kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Perubahan atau hal-hai yang belum diatur Calarn perjanjian kedasama ini

akan diatur lebih lanjut oleh kedua pihak dalam perjanjian tambahan

(addendum) dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian
I

kerjasama ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang

masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sarna.

Lembar pertama disimpan oteh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua

disimpan oleh PIHAK KEDUA dan masing-masing clapat tnemperbanyak

salinannya sesuai keperluan"

Dibuat di : Malang
Pada Tanggal : 7 November 2011

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas 17 Agustus 1945

PIHAK KEDUA

,

3.

4.

itas Merdeka

H. Eddy Soegiarto K, SE, MM usi, M.si


