PIAGAM KERJASAMA
Nomor : 19 n N10.F09/DN2017
Nomor

$***

Dengan Rachmet Tuhen Yang Maha Esa
Dan dideseri keinginan untuk seling msnunjang dalam m€lakEanakan
P€mberEunan Bangsa dan Negara Republik Indondia
Yang bertanda tangan di bawah ini

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DAN
PT. SAKTI MOBILE TECHNOLOGY
Telah sepakal m6ngadaken Ksriasama dan 8gling menunjang dalam peleksansen k€giatan

>

HUUAN RESOURCES DEVELOPIENT
PKL ATAU TA UAHASISWA

>

Hal-hal yang monyangkut tindak lanjut k€rjasame, diatur dalam pcrjaniian tersendiri yang
dilaksanakan oleh p€jabat yang membsrikan h€as/kuasa oleh masing-masing pihak dan
dituangkan dalam perjanjian dan m€rupEkan satu k€satuan yang tidak t€pisahkan dad
Piagam Kerjasama ini
Korjasama ini berlaku selama s(lima) tahun d€ngan sifat imidomiel srsuai dengan
k€butuhan k€dua beleh fthek, sejak Piagam Kerjasama ini ditanda iangani dan dapat
dip€rbaharui dengan per8ctujuan kedua belah pihak
Ditanda langani dl Malang
Peda Hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017
Dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing - masing bsrmetsrai arkup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. SAKTI MOBILE TECHNOLOGY
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Eric Hermewan, M.Si

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

P.mt l0
a)
b)

c)

Satiap perubahan atas p€rjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah ada
pors€tujuan lenufts dari KEDUA PIHAK
Perubahan s€bagaimam dimaksud pada passl 11 ayat (1) di elas, mulai berlaku pada
tanggal yang ditsntukan oleh KEDUA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari naskah perianjian kerjasama ini.
Hal-hal lain yang belum diatur dalam na8keh p€rjanjian kerjasama ini akan dietur labih
lanjut dalam keleniuan tec€ndiri, dan m€rupekan bagian yang tidak t6rpb8hkan dari
naskah p€rjanjian kerjasama ini.

BAB VI
PENUTUP

P.{l fi

a) D€mikien p€rjaniian keriasama ini dibuet dan ditaMatangani di Fakultas MIPA
Uniwrsitss Brai/ijaye pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada aral porienjian
ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai, yang masing-masing mempunyai kokuatan hukum
yang 6ama, rangkap pertama untuk FMIPA UB Maleng, rangkap k6dua untuk PT. Sakti
Mobils Technology.
b) Hal-hal yang terkait dengan pasal d6mi pasal dalem piagam kerjasama ini socara rinci
akan diatur k€mudian.

PIHAK KEDUA
PT. SAKTI IOBILE TECHNOLOGY
DIREKTUR.

Eric Hermawan, M.Si

DrB. Adi Susilo. M.Si. Ph.D

P.r.l 3
SASARAN
Sasaran kegiatan keria sama ini adalah KEDUA BELAH PIHAK.
BAB II
RUANG LINOKUP KEGIATAN

P.a.l 4
Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam piagam keriasama ini m€liputi:

1.
2.
3.

4.

Masing - masing pihak mengadakan kerjasama keahlian dalam bidang :
Human Resources DeveloDment
d. PKLTIA Mahasiswa FMIPA UB
Ma8ing - masing pihak akan salingm€mberikan informasi (sharing ot information) yang
berguna untuk peningkatan dan pengembsngan k€giatan Penelitian pada bidang i6rkeit.
Masing
masing pihek akan mengadakan kegiatan beEama dalam rarEka
pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bgntuk lokakarya, ssminar, workshop
maupun praKikum, PKUTA Maha8i8wa dan Ponolitian.
Masing masing pihak aken mondukung dalam rangka pelaksanaan P€nolitian pada
bidang terkait,

c.

-

-

BAB III
PELAKSANMN KEGIATAN

Pa!.| 5
Pelak8anaan kggietan dimaksud pada pasal 4 dllakukan molalui perjaniien ters€ndiri sasuai
d€ngan p€raturen p€rundang-undangan yeng b€rlaku dengan persetujuen KEDUA PIHAK.
BAB IV
JANGKA WAKTU DAN PENBNYAAN

Prtal 6

a)
b)

Kerjasama ini be.laku selama 5 (lima) Tahun terhitung
mt.

ditandatangani porjanjian

Korjasema inidapat dip6rpanjang apabila ede k€sepakatan dia. are KEDUA PIHAK
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Psmbiayaan yang tertera pade pasal4 (a) dibbankan pada PIHAK KESATU
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari k€rjasame pasal 4 (b,c,d) akan dibebanken
kepeda KEDUA PIHAK dan dit€tepkan secara torssndiri serta ekan diatur dalam
k6{€ntuan pelaksanaan yang dis€paketi para pihak.

BAB V
SANKSI, PERSELISIHAN, PENYELESAIAI{ PERSELISIHAN,DAN ADE]{DU[

P.xl

I

Setiep p€lenggaran yang dilakukan oleh KEDUA PIHAK terhadap pasal-pesal s6bagaimana
t6lah t6rsebut dalam perianjian kariasama ini depat mengakibatkan pengakhiran progam
k€giatan yang 8€deng dilaksanakan.

Paml9

a) Apabila dalam pelaksanaan karja8ama ini timbul kstidak sgraaian atau persolisihan,
KEDUA PIHAK sepekat untuk monyelgsaikan dengan musyawarah dan mufakat.
b) Apeblle p€nyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka KEDUA PIHAK
sepakat unluk menyelesaikan persoalan t€ra€but molelui Pengadilan Nagori Sel€mpat

PER.JANJIAN KERJASA]UIA

IIPA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Dengan
PT. SAKTI IOBILE TECHNOLOGY

FAKULTAS

$***

Nomor : 19 /UN 10. F09/DNI20l7
Nomor :..................
Pada hari ini Sabtu tenggal Duab€la8 Bulan Agustus Tahun Due Ribu Tujuh Belas di
Gedung Baru MIPA CENTER Fekultas MIPA UnivoFitas Brewijeya dibuat Perjaniian
Kerjasama oleh dan antare

1. Nama

:

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

Jabatan : Dokan FMIPA Universilas Brawljaya

Alamat

: Jl. Vet€ran

-

Melang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakulia3 MIPA UniveBitas Brawijaya Malang,
yang s€laniulnya disebut PIHAK PERTAIA

2. Nama : Eric H6rmawen, M.Si
JaMan
Alamat

: DireKur Utama
: PT. SaKi Mobile Technology

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas name PT. SaKi Mobile Technology, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAIA dan PIHAK KEDUA m6nyaderi bahwa pcrkembangan ilmu penge{ahuan
dan teknologi bedalan semakin cepat dan menghadapi iantengan yeng semakin besar serta
s€makin kompleks, sohingga mem€rlukan dukungen ilmu peng€tahuan dan teknologi serta
mutu sumbgr daya manwia yeng s6makin tinggi.
B€rkenaan dengan hal ilu maka PIHAK PERTAIA dan PIHAK KEDUA t6lah sepakat unluk
mengadakan ke.jasama dengan kctentuan seb€gai borikut:

BAB I

IAKSUD. TUJUAN DAN SASARAN

Pe..l I
IAKsUD
Kerjaseme inl dimaksudkgn untuk mengembangkan komempuan sumber daya yang dimiliki
oleh kedua b€lah pihak s€cara meksimal dan sebaik-balknya agar lebih bsrhasil dalam
pembinaan dan pong€mbangan ilmu p6ng6tehuen dan tcknologi k€dua lembaga.

Pa.al 2
TUJUAN
Tujuan ke.jasama ini adalah untuk p3ngombar€an SDM m€lalui:

a. Human Resources Development
b. PKUTA Mahasiswa FMIPA UB

