PIAGAM KERJASAMA
Nomor : 17 ruNlO.F09,DN/2017
Nornot

PT.

NALIQA
TOTAL

soLUsl

Dengan Rachmai Tuhan Yang Maha Esa
Den didasari keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan
P€mbangunan Bangsa dan Nogara R€publik Indon€8la
Yang b€rtanda tangan dl bawah ini

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DAN
PT. NALIQA TOTAL SOLUSI
Tolah 8€paket mongadaken Kerjasama dan saling m€nunjEng dalam pclaksanaan kcgiatan

>

HUIIAN RESOURCES DEVELOPIf,ENT
PKL ATAU TA IIAHASISWA

>

Hal-hal yang menyangkut lindak lanjut ksrjasama, diatur dalam parianjian tersendiri yang
dilaksanakan oleh peiaM yang memborikan tugas/kua8a oleh masing-masing pihek dan
dituangkan dalam pe.janjian dan morupekan satu k€satuan yang tiiak terFsahkan dari
Piagam Kdiasema ini
K€ria8ama ini borlaku s€lama s(lima) lahun dong.n sifat insidensial s63uai dongan
kebuluhan k€dua belah pihak, sejak Piagam Kerjasama ini ditarda tangani den dapet
diperbaharui dengan persstujuan k€dua belah pihek
Diianda tengani di Melang
Pada Hari Sebtu langgel l2 Agustus 2017
Dibuat dslam rangkap 2 (dua) msdng - masing bermetsrai cukup
dan mempunyai kokuatien hukum yang sema.

PT. NALIQA TOTAL SOLUSI
DIREKTUR,

// !,,i\ls I

.--:'"o,.s,

ffi
Tsddy Ariiadi, S.Si

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

P.!.1 l0
a)

S€liap p€rubahan atas perjanjian korjasama ini hanya dapat dilakukan sstelah ada

b)

persetujuan tertulb dari KEOUA PIHAK
P€rubahen sebageimana dimaksud pada pasal

l'l

ayat (1) di atas, mulai bedaku pada

tanggal yang ditentukan oleh KEDUA PIHAK den merupakan bagian yang tidak
c)

torpisahkan dari naskah perjaniian kerja8ame ini.
H6l-hal lain yang b6lum dietur dalem naskah p€rianjian kerjasama ini aken diaiur lebih
lanjut dalam k€tentuan ters€ndiri, dan m€rupeken begien yang tidak t3rpisahkan dari
naskah parjanjian kerjesema ini.
BAB VI
PENUTUP
p.trl t I

a) Demikian p€rjan ien keriasama ini dibual dan ditandatarEani di FakuhaE MIPA
Uni\€Bitas Brawijaya pada hari dan tanggal ssbagaimana tersehd pada a/al psrianjian
ini dalam rangkep 2 (dua) bsmstorai, yang masing{nasing mempunyai k€kuetan hukum
yang 8ama, rangkap p6rtama untuk FMIPA UB Malang, rangkap kedua untuk PT. Naliqa
TotalSolusl.
b) Hel-hal yeng lerkEit d€ngan pasal d€mi pa3al dalam piagam kerjasama ini sccara rinci
akan diatur k€mudian.

PIHAK KEDUA
PT. NALIOA TOTAL SOLUSI
DIREKTUR.

Teddy Arijadi, S.Si

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

Prtrl3
SASARAN
Sasaren ksgiatan k€da sama ini adalah KEOUA BELAH PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN

P.rd ,l

Ruang lingkup k6giatan yang akan dilaksanakan dalam piagam korjaaama ini moliputi:

'L
2.
3.

4.

Masing - masing pihak mengadakan k€rjasame keahlian dalam bidang :
Human Rgaources O€v€lopm6nt
d. PKL/TA MehasFwa FMIPA UB
Masing masing plhak ekan salingmemborikan iniormasi (sharing ot informaton) yang
berguna unluk peningkalan dan pengembangan kegiatan Penelitian pada bidang terkait.
Masing
masing pihak akan m€ngadekan k6giatan b€rsama dalam rangka
pengembangan Sumbsr Daya Manusia dalam bentuk lokakarya, 8€minar, workshop
maupun praKikum, PKUTA Mahasbwa dan Ponelitien.
Masing masing pihak Ekan mendukung dalam rangka pelaksenaan Penelitian pada
bidang teftait.

c.

-

-

-

BAB III
PELAKSAI{AAI{ KEGIATAI{

P .l6

P€laksanaan kegiatan dimaksud pada pasal 4 dilakukan melalui perianjian tersendiri se8uai
dengan peraturen perundeng-undangan yang bedaku dengan pers€tujuan KEDUA PIHAK.

BAB IV
JAI{GKA WAKTU DAN PEIIBIAYAAN
Paral 6

a)
b)

Kerjasama ini borlaku s€lama 5 (limg) Tahun t€rhitung s€jak ditandatangani perjanjian
mt.

Kerjasama ini dapst diperpenjeng apabila eda kesepakatan diartara XEDUA PIHAK

P.!.1 7

a)
b)

Pembiayaan y6ng tortera pade pasal4 (e) dlbsbankan pada PIHAK KESATU
Pembiayaen yeng timbul sebagai akibat dad kerj$sma pasal 4 (b,c,d) akan dibebankan
kepada KEDUA PIHAK dan ditetapkan secara tersendid s€rta akan diatur dalam
ketentuan pslaksanaan yang disepakati para pihak.

BAB V
SANKSI, PERSELISIHAN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN.DAN ADENDUiI
Pa..l 8
Setiap pelanggaran yang dilakukan ol6h KEDUA PIHAK terhadap pasel-pesal sobagaimana
t€lah tersebut dalam perianjian kerjasama ini dapat mengakibatkan pgngakhiran progam
kegiatan yang s€dang dilaksanakan.

P.3.1

a)
b)

I

Apabila dalam pelak8anaan kerjassma ini timbul ketidak serasian alau pe6eli8ihan,
KEDUA PIHAK sepskat untuk menyelosaikan dengan musyawarah dan mufakat.
Apabila ponyolesaian musyawarah dan mutekal tidak tercapai, maka KEDUA PIHAK
sepakat untuk menyele3aikan p€rsoelan t€rs€bu't m€lalui Pengedllan Nogeri Setempat

PERJANJIAN KERJASAUA

IIPA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Dengan
PT. ROYAL TECHI{OLOGY

FAKULTAS

PT,

ROYAL
TECHNOLOGY

Nomor : 1 8 AJN I 0. F09/DNI201 7
Nomor

Pade hari ini Sabtu tanggal Duabelas Buhn AgustB Tahun Dua Ribu Tujuh Bslas di
Godung 8eru MIPA CENTER Fakultas MIPA Universitas Brawi.iaya dibuat Perjeniian
K€rjasama oleh dan ar ara :

1. Nama

Jebatan

Alamet

: Dr8. AdiSusilo. M.Si.. Ph.D
: Dekan FMIPA UniveBitas Brewijaya
: Jl. V€teren

-

Malang

Dalam hal ini b€ indak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Univorsite8 Brewijaya Malang,
yang 6alaniutnya disebut PIHAK PERTAIA

2. Nsma

: Eric H€rmawan, M.Si

Jebatan : Dir€ktur Utame

Alamat

: PT. RoyalTechnology

Dalem hal ini bertindak untuk den atas nama PT. Royal Tochnology, yEng selaniutnya
dis9but PIHAK KEDUA
PIH,AK PERTAIA dan PIHAX KEDUA mEnyadari bahwa pe*€mbangan ilmu pongetiahuan
dan t€knologi bgrialan samekin cepat dan monghadapi tanlangan yang semakin besar e6rte
8€makin kompl€k8, 3€hingga memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi ssrta
mutu Bumbgr daya manusia yang somakin tinggi.

Berkonean dangan hal itu maka PIHAK PERTAIA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk
msngadakan keriesama dengan ketentuan sobegei b6rikut:

BAB I
iIAKSUD. TUJUAN DAN SASARAN

P.r.l I
IAKSUO
Keriasama inidimaksudken untuk mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki
olsh kedua belah pihak gecera maksimal den sobaiktaiknya agar letih berhasil dalam
pemtinaan dan pengombangan ilmu peng€tehuen dan leknologi k€dua lembaga.

Pr!.l 2
TUJUAN
Tujuan kerrasama ini adalah untuk pengembanoan SDM mslalui:

a. Human Resources Develooment
b. PKUTA Mahasbwa FMIPA UB

