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Pada hari Selasa tanggal I:ILanL Belas bulan NoverrLber tahun Dua RIbu I)ua
Puluh    Satu    telah    dibuat    dan    ditandatangani    kesepakatan    bersama
(Memorandum   Of  Ur]ctersfanczing)   untuk  selanjutnya   disebut   MoU   oleh   dan
antara:

I. Prof. Dr. SyahroAliJLkbar, bD         Rektor uriversitas Mahaputra Muhammad
Yamin      berkedudukan   di   ]1.   Jenderal
Sudlinan  No.6,   Kp.  ]awa,   Tj.   Harapam,
Solok,   Sumatera   Barat,   dalam   hal   hi
berdndak    dalam    jabatannya    tersebut
untuk    dan    alas    nana         Universitas
Mahaputra     Muhammad     Yamin     yang
berkedudukan     di     solok,     selanjutnya
disebut PinE PE:RTJLMA.

2. Sitta Novewhra Bundo     Kanduang     Rota     Solok     yang
berkedudukan di Solok (Selnetariat Bundo
Kanduang    ]ln.    Lubuk    Sikarah    Depan
Mesjid   Iiubuk   Sikarah),   dalam   hal   iri
bertindak    dalam    jabatannya    tersebut
untuk  dan  atas  nana     Bundo  KaLnduang
Kota  Solok  ,  Selanjutnya  disebut  PHAK
EmUA-

Menyatakan  sepaLkat  mengadakan  kerja  sama  untuk  melaksanakan  'mdharma
Pergunlan  Tinggi  (Pendidikan,  Penelitian,  dan  Pengabdian  pada  Masyarakat)
yal`g berkaitan dengan Pengetahuan dan Pelaksanaan Kajian Adat dan Budaya
Minangk_abau,   dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  pasal-pasal  sebagai
berikut:



PJEL I
-UD DEN TU)Urn

Maksud   dan   tujuan   kerja   sama   ini   adalah   untuk   pelaksanaan   Tridharma
Pergiinian  Tinggi  (Pendidikan,  Penelitian,  dan  Pengabdian  pada  MasyaLrakat)
yang berkaitan dengan Pengetahuan dan Pelakeanaan Kajian Adat dan Budaya
Minal`gkabau  yang  selanjutnya  dapat   memberikan  nilai  tambah   bagi  pala
mahasisrma, dosen maupun pihak lain.

PJLEL 2
RUENC IINCEup EI:    ASJLMn

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

I.   Melakukan   kegiatan   Pendidikan,    Penelitian,    dan   Pengabdian   pada
Maayarakat bersama PIIIAK KEDUA.

2.   Kegiatan berupa pendidikan, penelitiam. dan pengabdian pada masyaLrakat
yang melibaLtkan dosen dan mahasiswa, serta PIHAK IEDUA.

3.   Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan
potensi  sumbar  daya manusia  Universitas Mahaputra  Muhammad Yamin
dalam  bidang  Pengetahuan  dan  Pelaksanaan  Kaj-lan  Adat  dan  Budaya
Minangkabau.

PASEL 3
TOGAS DJLN TENGGUNG |JIWAB

I.   PIHAK  PERTAMA dan  PlilAK  KE:DUA  secam  bersama-gama  bertugas  dan
bellanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional
berikut    fasilitas    lainnya    yal`g    dimiliki    kedua    belah    pihak    dalam
mendukung kegiatan-kegiatan telsebut di atas.

2.   Dalam     hal     terdapat     pembiayaan     yaLng     diperlukan     dari     setiap
per!yelerigaraan   kegiatan,   PIHAK   PERTAMA dan   PIHAK   KEDUA   akan
secara   bel.sama-sama   melamikan   pembiacaraan   lebih   lanjut   untuk
penyelengaraan kegiatan tersebut secara lebih rinci.

3.   PIIIAK PERTAMA  dan PIIiAK KEDUA melakukan promosi bersama untuk
mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.
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PASEL 4
PE:NTE:IESZLIJLN PERSE:IilsHAN

Apabna  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  ini  timbul  perbedaan
pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan
secara musyawarah untuk mencari mufakat.

PJLSEL 5
PI:Nu.I.up

1.   Perjanjian kerja sama ini bel.la]qi sejak dital`datanggari oleh kedua belah
pihak untuk jangka waktu 5 0ima) tahun.

2.  Tangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

3.   Hal-hal    yang    belum    diatur    dalam   perjanjian    beserta   perubahan-
perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah
pihak   yang   akan   dituangkan   dalam   bentuk   surat   atau   perjanjian
tambahan(Addendum) yang merupakan kesatuaLn dan bagian yang tidak
terpisahkan dari peI.].anj!an Kerjasama inf dialamatkan kepada:

PHZLE PERTJLMA

PI-REDUA

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad
Yamin      berkedudukan   di   ]1.   ]enderal
Sudrinan  No.6,   Kp.  Jawa.   T)..   Harapan,
Solok,   Sumatera   Barat,   dalam   hal   iri
bertindak    dalam    jabatarmya    telsebut
untuk    dan    atas    nana         Universitas
Mahaputra     Muhammad     Yamin     yang
berkedudulcan     di     solok,     selanjutnya
disebut PHJIK PE:RTJLMZL.

Bundo     Kanduang     Rota     Solok     yang
berkedudukan di Solok (Sekletariat Bundo
Kanduang    Jln.    Lubuk    Sikarah    Depan
Mesjid   Llubuk   Sikarah),    dalam   hal   ini
bertindak    dalam    ]abatannya    tersebut
untuk  dan  alas  nana    Bundo  Kanduang
Kota  Solok  ,  Selanjutnya  disebut  PIHAK
EDun.

Sprat    Perjanjian    ini    dibuat    raLngkap    2    (dua)    bermaterai    cukup    yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal ter3ebut di ata3
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dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangai oleh kedua belah pihak dan
kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di  Solok
Ditanda Tangani di  Solok
Pada Tanggal   16 November 2021

PIHAK KEDUA
Bundo Kanduang Rota So]ok

PIHAK PERTJLMA
eklor tm4ur
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