PT.

PIAGAITI KERJASAMA

t(tt;lI'ax

At;llt IltJAt'

Nomor : 13 /U N 10. F0€|/DN/2017
Nomor

{XALHI)

Dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa
Den didasad keinginan untuk 8aling monunjang dalam melaksanakan
Pembangunan Bangsa dan Negara R€publik Indon€sia
Yeng bortanda iangan di bawah ini

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DAN
PT. KTLAUAN ALAM HrJAU (KALHT)
Telah sepakat mengadakan Ke.jasama dan saling manunjang dalam pelaksanaan kegiatan

>

HUi'AN RESOURCES DEVELOPME T
> PKL ATAU TA MAHASISWA

Hal-hal yang menyangkut tindak laniut ksriasama, diatur dalam podanjian tersanditi yang
dilaksanakan ol8h p6jabat yang memberikan lugas/ku$a oleh masing-masing pihak dan
dituangkan dalam perjanjian dan m€rupakan satu kasetuan yang tdak terpisahkan dari
Piagam K€riasama ini
Keriasama ini berlaku 3elama s(lima) tahun dongan sifat insidensial s€suai dengan
kebutuhan k€dua belah fihak, sejak Piagam Ketja8ama ini ditanda tangani dan dapat
dip6rbaharui dengan peF€tujuen k€dua b6leh pihak
Ditanda tar€ani di Maleng
Pada Hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017
Dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing - ma8ing b€rm€terei cukup
dan mempunyai kskuatan hukum yang sama.
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M-*-Atok Urasid, S.Si

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

Pas.l
a)
D)

c)

l0

Setiap p€rubahen atas porjaniian kerjasama ini hanya depat dilakukan setelah ada
persetujuan tertulis dari KEDUA PIHAK
Perubahan sobagaimena dimaksud pada pa8al 11 ayat (1) di ata8, mulai b€deku pada
tanggel yang ditontukan ol6h KEOUA PIHAK dan merupakan begien yang tidak
terpisahkan dari naskah p€rjanjian ksdasama inl.
Hel-hel lein yeng bglum diatur delem naskah perjanjian keriasama ini akan diatur lebih
lanjut dalsm k€lentuan ters€ndiri, dan merupakan bagian yang tidak t€pisahkan dari
na8kah p€rjanjian kerjasama ini.

BAB VI
PENUTUP

P.3rl

tl

a) Demikian perianjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas MIPA
Univarsitas Brewijaya pada hari dan tanggal sebagaimane t€Babut peda awal pedanjian
ini dalam rangkap 2 (dua) berm€terai, yeng mesing-masing m€mpunyai kekuatan hukum
yang same, rengksp pertama untuk FMIPA UB Malang, rangkaP kedua untuk PT.
Kilauan Alam Hijau (KALHI).
b) Hal-hal yang terkait dengan pesal d€mi pasal dalam piagam ksriasama ini 86c€ra rinci
akan diatur kemudian.
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Atok Urasid, s.si

E:Fdtsusilo, M.Si, Ph.D

Pa|8l 3
SASARAN
Sasaran kegiatan kerja sama ini adelgh KEDUA BELAH PIHAK.
BAB II
RUANG LINGI(UP KEGIATAN

P.ml4

Ruang lingkup k€giatan yang akan dilaksanakan dalam piagam keriasama ini msliputi:
1

.

2.
3.

4.

Masing - masing pihak mengadakan kadasama kcahlian dalam bidang :
c. Human ReaourceE Dev€lopmsnt
d. PKVTA Mahasiswa FMIPA UB
Masing masing pihak aken salingmemb€rikan informesi (sharing of informetion) yang
berguna untuk pgningkeian dan p€ngembengan kegiatEn Penslitien pada bidang terkait.
Masing
masing pihak akan mcngadakan kcgiatan beEama dalam rangka
pengembangan Sumbgr Oaya Manusia dalam bsntuk lokakarya, s€minar, workshop
maupun praKikum, PKUTA Maha8i8wa dan Psnelitian,
Masing masing pihak akan m€ndukung dalam rangka pelaksanaan Penelitian pada
bidang terkEit.
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aAB [l
PELAKSANMN KEGIATAN
Paaal 5
Pelaksenaan k€giatan dimaksud peda pesal 4 dilakukan molalui perjanjien teB€ndiri sasuai
dengan peraturen perundanfundangan yang brlaku dengan peBetuiuan KEDUA PIHAK.

BAB IV
JANGKA IYAKTU DAN PEIBIAYAAN
P.3d 6

a)
b)

Kerjasama ini berlaku s€lama 5 (lima) Tahun t€rhitung seiak ditandatangani perjanjian
ini.
Kerjasama inidapal dip€rpenjang apebile ede kesepakaian dianlara KEDUA PIHAK

P.trl

a)
b)

7

Pembiayaan yang tart6ra pade pa8al4 (a) dibobenkan pada PIHAK KESATU
P€mbiayaan yang timbul sebagaiakibat dari kerjasama pa8al4 (b,c,d) akan dibebankan
kepada KEDUA PIHAK den ditotapkan sacsra ter8endiri s€rte sksn diatur delam
ketentuan p€laksanaan yang disepakati para pihak.

BAB V
SANKSI, PERSELISIHAN, PENYELEgAIAN PERSELISIHAN,DAN ADEl{DUN

P...1 8
Setiap polanggaran yang dilakukan oleh KEDUA PIHAK tsrhadap pasal-pasal sebagaimana
telah le6ebut dalam p€rjanjian kerjssama ini dapat mengakibatken p€ngakhiran progam
kegiatan yang s€dang dilek3enakan.

Per.l 9

a)
b)

Apabila delam pelaksanaan k€rjasame Inl tlmbul k€tidek aerasian ateu p€rselisihan,
KEDUA PIHAK sepaket untuk menyel€saikan dengan mByawerah dan mufakat.
Apabila penycl$aian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, make KEDUA PIHAX
8€pakd untuk menyelssaikan peBoalen tors6but molalui Pengadilan Neg€ri S€tompat

PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS UIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Dengan
PT. KILAUAN ALAI HIJAU (KALHI)

Nomor :
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Pada hari ini Sabtu tarEgal Duabelas Bulen Agustus Tahun Due Ribu Tujuh B€les di
Gedung Baru MIPA CENTER Fekultas MIPA Unlv€Bitas Brawijaya dibuat Perianjian
Kerjssema ol€h dan antara :

1. Nama : DrB. AdiSusilo. M.Si.. Ph.O

Jabatan :Dekan FMIPA Univ€Bitas Brawijaya

Alamat

: Jl. VEteran

-

Malang

Dalam hel ini b€rtindak untuk dan atas nama Fakult$ MIPA Universitas Brewiieya Malang,
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAiIA

2. Name : Atok U|asid, S.Si
Jabatan ;Dir6Kur

Alemet

: PT. Kilauan Alam Hijau (KALHI)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kilauan Alam Hijau (r\ALHI), yang
solanjutnya di8€but PIHAK KEDUA
PINAK PERTAXA dan PIHAK KEDUA menyaderi behwa perkembengan ilmu pengetahuan
dan leknologi borjalan semakin capat dan menghadapi tantengan yang s€makin besaa 66rla
E€makin kompleks, sehingga memedukan dukungan ilmu p€ngetahuan dan teknologi s6rta
mulu sumber daya manusia yang semakin linggi.

Be*enaan dengan hal itu maka PIHAK PERTAIA dan PIHAK KEDUA telah s€pakat untuk
mengadakan keriasama dsngan kel€r{uan s€b€gai berikui:

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

P|tdI
HAKSUD
KErjasama ini dimaksudkan untuk mengombangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki
ol6h kodua beleh pihak secara mak8imal dan 8obaik-baiknya agar lelih b€rhasil dalam
pombinaan dan pengembangan ilmu pengotahuan dan teknologi kedua lsmbaga.

P.r!l 2
TUJUAiI
Tujusn kerjasema ini adalah untuk pengembangan SDM m6lalui;

g. Humen Resourcas DeveloDment
b, PKL/TA Mahasiswa FMIPA UB

