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Dengan Racimat Tuhan Yang Maha Esa
Dan didasari k€irEinan untuk seling monunjang dalam m€laksanakan

Pembangunan Bangsa dan Nogsre Republik Indon€sia
Yang berlende tengan di baweh ini

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WARMADEWA
Teleh sapakel mEngadaken K€rjasems dEn saling manunjsng dalam pelaksanaan kegiaian

>

HUflAI{ RESOURCES DEVELOPIENT
PKL ATAU TA flAHASISWA

>

Hal-hal yang menyangkul tindak lenjut k€ria8ama, dialur dalam p€rianiian tersondiri yang
dilsbanakan oleh pejabat yang memborikan tugas/kua8e oleh msing-masing pihak dan
dituengkan dalam p€rianjien den merupakan satu k68etuan yang tktak tsrpisahkan dari
Piagam Keda8sma ini
Kerjasama ini berlaku selama s(lima) tahun der€an sifal insidensial sesuai dengan
kebutuhan kedua belah dhak, s6jak Piagam Ke.je8ama ini ditanda tengani dan dapat
diporbaharui dengan per$tujuan k€du8 b€lah pihak
Dilanda tangani di Malang
Pada Hari Sabiu tanggal 12 Agustus 2017
Dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing - masing bermstsrai cukup
dan m€mpunyai kokuatan hukum yang 8ama.

A3 BRAWIJAYA

FAKULTAS EKONOf, I UI{IVERSITAS

WARIADEWA
DEKAN,

Dra. Adi

Swilo. M.Si. Ph.D.

pat8l
a)
b)

c)

l0

Setiap perubahEn atas Fdanjian karjasama ini hanya dapat dilakukan setelah ada
p€rsetujuan tedulis dari KEDUA PIHAK
Perubahan sabegaimana dimeksud pada paoal 11 ayat (1) di atas, mulai barlaku pada
tenogal yang ditentukan oleh KEDUA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak
tertisahkan dari naskah perjanjian kerjassma ini.
Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini eken diatur lebih
lenjut delam k€leriuan teG€ndiri, dan m€rupakan bagian yang tidak tepisahkan deri
naskah p€rianjian kerjassma ini.
BAB VI
PENUTUP

P.r!l

tl

a) Demikian p€danjian keriasama ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas MIPA
Universilas Brawijaya pada heri dan tenggel sabegaimana tersobut pada awal perjanjlan
inidalam.angkap 2 (dua) bermet€rai, yang masing-masing mempunyei kekudsn hukum
yang sama, €ngkap pertama untuk FMIPA UB Malang, rangkap kedua untuk Fakulta3
Ekonomi Universitas Warmadewa, Bali.
b) Hel-hel yang t€rkait dengan pa8al d6mi pa8€l dalam piagam kerjasama ini 36cera rinci
akan dielur kemudian.

PII-I,AK KEDUA

FE UNIVERSITAS WARMADEWA
DEKAN,

Drs. AdiSusilo. M.Si. Ph.D.

P.!.1 3
SASARAN
Sasaran kegistan k€,ja same ini adelah KEDUA BELAH PIHAK.
BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pr!.| ,l

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilahanakan dalam piagam kerjaEama ini m6liputi:

1.

2.
3.
4.

Masing - masing pihak mongadakan keriasama koahlian dalam bidang :
a. Human Resoutces Dovelopment
b. Pendidikan, Psnelithn, dan Pengsbdian k6pada Masyarakat
Masing masing pihak akan salingmemberikan informasi (8hering of informetion) yang
berguna untuk poningkatan dan peng€mbangan kegiatan Penelitian pada bidang terkait.
Mesing
maging pihak ekan mongadakan kogiatan bersama dalam rangka
pengembangen Sumber Daya ManuEia dalam bentuk lokakarye, 86minar, workshop
maupun praktikum, PKL/TA Mahasiswa dan Penelitian.
Masing masing pihak akan mendukung dalem rangke pelaksenaan Peneliiian pade
bidang to*eit.

-

-

-

BAB III
PELAKSAiIAAN KEGIATAN

P|r|l5

Pelak8anaan kegiatan dimaksud pada pasgl4 dilekukan melalui perjaniien tersendiri sesuai
dengan p€raturan psrundang-undangan yang berlaku dengan pe6etujuan KEDUA PIHAK.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN PEMBIAYAAN
P|3rl 6

a)

Keriasama ini berlaku Balama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani p€danjian
ini.

b)

Kerjasama ini dapai diperpaniang apabila ada k$epakatan diantara KEDUA PIHAK

Pelrl 7

a)
b)

Pembiayaan yeng tortera pada pasal4 (a) dibobankan pada PIHAK KESATU
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama pasal4 (b,c,d) akan dibebankan
kepada KEDUA PIHAK dan ditetapkan 3€cara tersendiri s€rta akan diatur dalam
kgtentuan pelaksanaan yang disepakati para dhak.

BAB V
SAI{KSI, PERSELISIHAN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN,DAN ADENDUI
P83.1 8
Setiap polanggaran yang dilakukan ol€h KEDUA PIHAK torhadap paEal-pesal 8ebagaimana
tslah l€rsebut dalam perjanjian kerjasama ini dapat mengakibatkan pcngakhiran progam
kegiatan yang s€dang dilaksanakan.

P|3|l9

a)
b)

Apabila dalam palaksanaan ke.jssama ini timbul ketidak seresian aiau perselisihan,
KEDUA PIHAK sepakat untuk menyslssaikan dengan musyawarah dan mufakat
Apablle p€nyolesaian musyawarah dan mufskat tidak tercspai, maka KEDUA PIHAK
sepEkat untuk m6nyelasaikan persoalen t€rsebut melalui Pengadilan Negeri Setempat

PERJANJIAN KERJASA]TA
Fekult$ [lPA Unlyelllte! Brrwijaya
Dengan

Fakulta3 Ekonoml Unlvellltrs Wemadowi

Nomor
Nomor

:

: 12 nJN 10. F09/DN/201 7

1909/W-FE/PD-1ONllll2O17

Pada hari ini Sabtu tanggal Duabelas Bulan Agustus Tahun Due Ribu Tujuh B€las di
G€dung Baru MIPA CENTER Fakultas MIPA Universilas Brawijaya dibuat Potjanjien
Korjasama oleh dan antara

1, Nsma

: Dr6.

:

AdiSu8ilo. M.Si.. Ph.D

Jabatan : Oekan FMIPA Uni\reFitas Br$vijaya, Malang, Jawa limur

Alamat

: Jl. Veleran

-

Malang

Dalam hal ini bortindak un{uk dan ates nema Fakultes MIPA Univ€Bitas Brawijaya Melang,
yang selanlulnya dis€but PIHAK PERTAUA

2. Nama : Dr. I Mad€ Sare. S.E.,M,P

Jabalan : Dskan Fakultas Ekonomi UnlvoBites Warmedewa, Beli

Alamat

: Jl. Terompong, Sumerla Kclod, D€npasar Tim., Kota Denpesar Bali

Dalam hel Ini bortindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi UniverBitas Warma(bwa,
yarE s€laniutnye db€bd PIHAK KEDUA

PI}|AK PERTAXA dan PIHAK KEDUA mGnyadari bahtna petkembangan ilmu pcr€ctahuan
dan t€knologi berjalan semakin cepat dan menghsdapl tiantaqgan yel€ semakin b€sar sarta
samakin kompleks, sehingga memerlukan dukungan ilmu per€stshuan dan t€knologi 86rta
mulu sumb€r deye manusia yang sgmakln llnggi.
B€rk€neen dengan hal itu maka PIHAK PERTAIA dan PIHAX KEDUA tslah sgpakat uniuk
mengadekan koriasama dengan k6tentuen 86b€9ai berikut:

BAB I
NAKSUD. TUJUAN DAN SASARAN

Psrl I
TAKSUD
Kgrjasama ini dimaksudkan untuk mengombangkan kcmampuan sumber daye yang dimiliki
ol€h k6dua b€lah pihsk secare maksimel dan sebaik-beiknya agar leuh berhesil dalam
pemtinean dan Fngembangan ilmu pengstahuen dan toknologi ksdua lembaga.

P...1 2
TUJUAN
Tujuan kerjesama ini adalah untuk psngombangan SDM melalui:

a. Human Resources Devdlopment
b. Pandidlkan, P€nelitian, dan Psngabdian kepade Mesyarakat

