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Dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa
Dan dklaBari k6inginan untuk saling menuniang dalam melaksenakan

Pombangunen Bangsa dan Nogera Republik Indonesia
Yeng bertanda tangan di bawah ini

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DAN
PT. HANARTO LANGGENG KARSA
Telah sepakat mengadaken Kerjasama dan saling m€nunjang dalem polaksanaan k€giatan

>

HUIAN RESOURCES DEVELOPIENT
> PKL ATAU TA IAHASISWA

Hel-hal yang menyangkut tindek lanjut kerjasama, diatur dalem p64anjian t6rs6ndiri yang
dilaksanakan oleh p€jabat yang memberikan lugas/kuesa ol€h mesing-masing pihak dan
dituangken dalam perjenjiEn den merupekan satu kesatuen yang tidak terpisahkan dari
Piagam Kerjasama ini

Ksrjasama ini berlaku solama s(lima) tahun derEen sifet imldemial s€suai d€ngan
k€butuhan k6dua b6lah dhak, sejak Piegem Kerjassma ini ditanda tangani dan dapat
diporbeharui dsngan p€Fstujuan k€duE belah pihak
Ditanda tangani di Malang
Pada Hari Sabtu tanggal 1 2 Ag$tus 201 7
Dibual dalam rangkap 2 (dua) masing - masing bormeterai cukup
dan mgmpunyai kekuatan hukum yeng sama.

PT. HANARTO LANGGENG KARSA

ITAS BRAIYIJAYA

DIREKTUR,

Suharlo, S.Si

Drs. Adi Susilo, M.Si, Ph.D

Prxl l0
a)
b)

Sstiap p€rubahan ataE psrjanjian k€tiasama ini hanya dapat dilekukan setelah ada
psrsetujuen torlulis dari KEDUA PIHAK
Perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) di atas, mulai berlaku pada
tanggal yang dit€ntukan oleh KEDUA PIHAK dan merupakan bagian yang lidak
terpisahkan dari naskah p€rianjian kerj$ema ini.
Hal-hal lain yang belum diatur dalam neskah porjanjian kariasama inl akan diatur lebih
lanjut dalam koter{uan t8rsandiri, den m€rupakan bagian yang tdak terpisahkan dad
naskah porjanlian kedasama ini.
3AB VI

PEl{UIUP

P.rd I I

a) Domikian perienjlan k€rjasama ini dibust dan ditandetengani di Fakultas MIPA
Unive|3itas Brawijaya psda hari dan tanggal sobagaimana tersabut pada awal p€rianjian
ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai, yang masing{asing mampunyai k6kuatan hukum
yang 8ama, rangkap pertama untuk FMIPA UB Malang, rangkap kedua untuk
PT,Hanarlo Langgeng Karsa.
Hal-hal yang terkait dgngan pasal d€mi pasal dalam piagam korjasama ini s€cara rinci
akan diatur komudian.

PIHAK KEDUA
PT. HANARTO LAI{GGENG KARSA

Suherto, S.Si

PERTAMA
BRAIYIJAYA

Dr8. AdiSu3llo. M.Si. Ph.D

P.rrl

3

SASARAN
Sasaran kegiatan k6rja sama ini adalah KEDUA BELAH PIHAK.

BAB II
RUAIiIG LINGKUP KEGIATAN

P.rd 4

Ruang lingkup k€giatan yang akan dilaksanakan dalam piagam kerisssma Ini meliputi:

1.

2.
3.

4.

Masing - masing pihak mongadakan kgrjasama keahlian dalam bidsng :
c. Human ReSources Oevelopment
d. PKUTA Mehasi8wa FMIPA UB
Masing
mesing pihak akan salingmemberikan informasi (sharing of information) yang
berguna untuk peningkatan dan psngembangan kegiatan Penelitian pada bidang torkait.
Masing
ms8ing pihak akan mengadekan kegiatan b€r8ema dalam rangka
peng€mbangan Sumbsr Daya Manusig dalam bentuk lokakary€, s6minar, wortshop
maupun preKikum, PKUTA Mahasbwa den Penaliti8n.
Masing mssing pihek aken mendukung dalam rangks pelaksanaen Pgnelilian pada
bidang terkait.

-

-

-

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
P.t|l 6
Pelaksanaan kegialan dimaksud peda pasal 4 dilakukan molalui porianjian tersendiri sesuai
dengan peraturan p€rundang-undangan yang b€rlaku d€ng8n persatujuan KEDUA PIHAK.
BAB IV
JAI{GKA WAKTU DAN PETBIAYAAN

P|t.l6

a)
b)

Ksrjasama ini borlaku 8elama 5 (lima) Tahun brhitung sejek ditandatengani p€4anjian
ini.

Keriasama ini dapat dip€rpeniang apabila eda kB€paketan dianiara KEDUA PIHAX

P.rd 7

a)
b)

P€mbiayaan yang tertera pada pa8al4 (a) dlb€bankan psda PIHAK KESATU
P€mbiayaan yang llmbul 3ebegei ekibat dari k6rie3ame pesel 4 (b,c,d) akan dibebankan
kepada KEDUA PIHAK dan ditotapkan secara tars€ndiri serta akan dialur dalam
ketsriluan pclaksanaan yang dEspakati para pihak.

BAB V
SANKSI,PERSELISIHAN,PENYELESAIANPERSELISIHAI{,DA
P.|.l 8

ADENDUf,

Setiap p€langgaran yang dilakukan ol€h KEOUA PIHAK l€rhadap pasal-pesel sobagaimana
telah torsebut dalem p€rianjian k€dasama ini dapal msngakibetkan psngakhiran progam
k€giaian yang s€deng dilaksanakan.

P.r|l

I

a) Apabile dslam pelak8anaan k€rjas€ma ini timbul k€tidek s€rasien elau perselisihan,
KEDUA PIHAK sepaket untuk menyel€saikan dsngan musyewarah dan mufakal.
b) Apabila penyglssaien musyawarah dan mutakat tidak lercapai, maka KEDUA PIHAK
$pakat uniuk msny€le8aikan p6r8oel9n ter86but melelul Pengadilan Nog€ri Seiempat

PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Dsngan
PT. HANARTO LANGGENG KARSA

Nomor : 16 /UN't

Nomor

0.

F09/DN/2017

:

Pada hari ini Sebtu tenggal Duab€les Bulen Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas di
Gedung Baru MIPA CENTER Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dibuat Perianjian
Ke4asama oleh dan anlara I

1. Nama

: Dr8. AdiSusilo. M.Sl.. Ph,D

Jabatan : D€ken FMIPA Universilas Brawijaya

Alamat

: Jl. Veteran

-

Malang

Dalam hal ini b.rlindak uriuk dan atas neme Fekullas MIPA Univer8itas Brawiiaya Malang,
yang s€lanjutnya disebut PIHAK PERTAf,A

2. Name :Suhsrlo. S.Si
Jabatan :DireRur

Alamat
Dalam hal

: PT. Hanarto Langgeng Karse

ini

bertindek untuk dan ala3 nema PT. Hanerto Langgeng f.a.sa, yang

s€lanjutnya dBabut PIHAK KEDUA

PltlAK PERTAIA dan PIHAK KEDUA menyadati bahwa porkombangan ilmu pongotahuan
dan tEknologi b€rjalan semakin 6pat dan mcnghadapi iantangan yang somakin bo8ar se]ta
semakin kompleks, sehingga mamerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan toknologi 86rta
mutu sumbgr daya manugia yang somskin tinggi.
B€rkenaan dengan hal itu maka PIHAK PERTAIA dan PIHAK KEDUA telah 3apakat untuk
mangadakan k6rj$ama dongen ketsntuan sebegai b€tikut:

BAB I

IAKSUD, TUJUAI{ DAN SAAARAN

P..rl I

IAKSUD
Kerjasama ini dimaksudkan urfuk mcngembangkan ksmempuan sumber daya yeng dimiliki
ol€h k€dua b€lah pihek secara makdmd dan rebaik-baiknya agar l6bih bethasil dalam
pemlinaan dan pengombangan ilmu pengctahuan dan lcknologi k€dua l6mbaga.

P|td 2
TUJUAN
Tujuan k6rjasama ini adalah untuk peng6mbangsn SDM melalui:

a. Human R€aouroea Osvslopmont
b. PKUTA Mehasi8wa FMIPA UB

