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Pada hari ini, Jum'at tanggal Safe bulan Juli tahun 2022 telah dibunt dan ditandatangari
kesepakatan  bersana  (Memorandatm  a/ Unders/¢ndf.ng)  untuk  selanjutrya  disebut  MoU
oleh dan antan:

i.  Prof. Dr. Syahro All Akbar, MP           Rektor    Universitas     Mahaputra    Muhammad
Yamin   berkedudukan di  Jl.  Jenderal  Sudriman
No.  6,  Kp.  Jawa,  Tj.  Harapan,  Solok,  Sumatera
Barat, dalani hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut   untuk   dan   atas   nana      Universitas
Mahaputra        Muhammad        Yamin        yang
berkedudukan         di         Solok,         selanj uthya
disebut PIIIAK PERTAMA.

2.  Nanang Sqhardis Pimpinan Batik Tarancck yang berkedudukan di
Jl.  Sapta Marga Banda Balantai  RT 04fllw  06
Kelurahan  Kanpung Jawa  Kecamatan  Tanjung
Harapan  Kota  Solok,    dalam  hal  ini  bertindak
drlani jahatannya tersebut untuk dan alas mama
Pimpinan       Batik       Tarancak,        selanjutnya
disebut PIIIAK KEDUA

Menyatakan  sepakat  mengadakan  keria  sama  untuk  melaksanakan  Tridharma  Perguuan
TingS  Oendidikan,  Penelitian,  dan  Pengabdian  pada Masyarakat) dengan ketentuan  yang
tertuang dalam pasal-pasal sebagal berikut:

PASAL I
MAKSUD I)AN TUJUAN

Maksud  dan tujuan ketia  sana ini  adalab untuk pelaksanani TridhiLrma Perguruni  Tinggi

¢endidikan,   Penelitian,   dan   Pengabdian   pada   Masyarakat)   yang   selanjutnya   dapat
memberikan nilai tanbah bagi para mahasiswa, dosen maupun PIHAK KEDUA dan Pihak
lil.
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PASAL 2
RUANG LINGKUP KERIASAMA

Keljasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

I.   Melakuhan   kegiatan   Pendidikan,   Penelitian,   dan   Pengabdian   pada   Masyarakat
bersama atas nana Universitas Mahaputra Muhammad Yamin den Batik Tarancak.

2.   Kegiatan  berupa  pendidikan,   penelitian,   dan  pengabdian  pada  masyarakat  yang
melibatkan dosen dan mahasiswa, kedua belah pihak.

3.   Kegiatan  yang  ditujukan untuk  meningkatkan  mutu  serta mengembangkan  poteusi
sumbar daya manusia Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan Batik Tararicak

PASAL 3
LUARAN/OUTCOME

1.   O«fcome   yang  diharapkan  dari   keria  sama  ini  adalah  menghasilhan  Penguatan
lembaga/institusi kedapannya

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

I.   PmAK   PERTAMA dan   PIIIAK   KEDUA   secara   bersana-sama   bertugas   dan
bertanggung jawab  untuk  memanfantkan  sumber  daya  secara  profesiorml  berikut
fasilitas laimya yang dimiliki kedun belch pihak dalan mendukung kedatan-kegiatan
tersebut di alas.

2.   Dalan hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelengarmn kegiatan.
PIHAK  PERTAMA dan  PIIIAK  KEDUA  akan  secara  bersama-sania  melakukan

pembicaraan lebih lanjut untuk penyelengaraan kegiatan tersebut secara lebih rinci.
3.   PHAK  PERTAMA    dan  PHAK  KEDUA  melakukan  promosi  bersama  untuk

mensukseskan senua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIIIAN

Apabila dalam pelaksaman perianjian keriasania ini timbul perbedaan pendapat atau
perselisihan, kedua belah pihck setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk
mencari mufhat.

PASAL 6
PENUTUP

I.   Perianjian keria sana ini berlaku sejak ditandatanggani oleh kedua belah pihak untuk
jangka waktu 5 (Lima) Tahun.

2.   Jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  diperpanjang  dengan

persetujuan kedua belah pihak.
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3.    Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  perianjian  beserta perubahan-perubahannya  ahan
diatur  kemudian  alas  dasar pemufakatan  kedua belah pihak  yang  akan dituangkan
dalam bentuk surat atau perianjian tanbahan (Addendum) atau MOA yang merupakan
kesatunn  den  bagian  yang  tidak  texpisahkan  dari  peljanjian  Kedasama  ini  yang
dialamatkan kepada:

PIHAK PERTARA

P-REDUA

Rektor     Uhiversitas     Mahaputra     Muhammad
Yamin    berkedudukan  di  Jl.  Jenderal  Sudriman
No.6,  Kp.  Jawa.  Tj.  Hamapan,  Solok,  Sumatera
Barat dalam hal  ini bertindak dalam jahatannya
tersebut   untuk   dan   atas   nana      Universitas
Mahaputra        Muhanmed        Yamin        yang
berkedudukan         di         solok,          selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

Pimpinan Batik Tarancak yang berkedudukan di
Jl.  Sapta  Marga  Banda  Balantai  RT  04RW  06
Kelurahan  Kampung  Jawa  Keeamatan  Tanjung
Halapan  Kota  Solok,    dalam  hal  ini  bedndak
dalam jabatarmya tersebut untuk  dan  atas  nana
Pimpinan        Batik        Tarancal[        selanjutnya
disebut PIIIAK KEDUA

Surat Petianjian ini dibuat rangkap 2 (dun) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua
belch  pihak pada  hari  dan  tanggal  tersebut  di  atas  dan  dinyatakan  berlaku  sejak  tanggal
ditandatangai  oleh  kedua  belah  pihak dan  ledua-duanya  memiLiki  kekuatan  hukum  yang
Sana+

Dibunt di  Solok

E#FanTggal¥#/8;I:kGee
PIHAK KEDUA
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PIHAK PERTARA
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