
®onrv=Mim:nEi=E¥=E¥o:_
DEAVGAV

urmAcaEmsUsDmrpEmTqEN(IIxp)
PENCA BtDI

nencINm
ASAMaTRIDHanMarmcmuni\r"Gcl

DnmMpEunGENGANnnrpHLRTlilLEN

Nomor : I.IZ3.a/I-|X/mmm/XI-202l
Nolnor : 020/IP/PBAI-2021

Pada hari Selasa tanggal Enan Bela3 bulan Novewhr tahun rna REP rna
rmwh Satu telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (AVei7]orandLrm
OfUnderslandmg)untuk§elanjutnyadisebutMoUolehdanantara:

I. Prof. Dr. SyahromAkbar, hD         Rektor universitas Mahaputra MulaLmmad
Yamin      berkedudukan   di   ]1.   ]enderal
Sudriman  No.6,   Kp.   ]awa,   Tj.   Harapan,
Solok,    Sumatera   Barat,    dalam   hal   ini
bertindak    dalam    jabatarmya    tersebut
untuk    dan    atas    nana         Universitas
Mahaputra     Muhammad     YaLmin     yang
berkedudulcan     di     solok,     selanjutnya
disebut PmAK PmTAIVIZL.

2. Bra. Ratna )tiita, MM Pimpinan  IIembaga  Kursus  dan  Pelatihan
(Idp) Panca Buds yang beralamat di Jalan
Raya Solok -Sumani KM 7 No. 297 Tan].ung
Bingkung  Kecamatan  Kubung  Kabupaten
Solok,   dalam   hal   ini   bertindak   dalam
Jabatazlltya tersebut untuk dan atas  llama
Pimpinan  liembaga  Kursos  dan  PelatihalL
(lJP)   Panca   Budi,   Selanjutnya   di§ebut
PTRH EmuJL.

MenyatalralL sepakat mengadakan keljasallLa ulttuk melaksanakan pemagangan dan
pelatihan dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :



PASEL 1
MAKSUD DAN TU)TIAN

DenganperjanjiankerjasamaPIHAKPERTAMA(I)danPIHAKKEDUA(11)
I.   PIHAK PERThMA (I) menyelenggarakan Pelatihan Program Sekretalis sesuai

dengan Kompetensi Junisan Sekretaris.
2.  PIIur PERT"A (I) meminta untuk menempatkan peserta magang di kampus

UMur kepada  PHrm KEDun  (11).  Apabfla  ada  Forma§i  kebutthan tenaga
kerja dj UMMY sesual Standar Kompetersi Pesezta Magang.

3.   PIHAK KDUA (11)   Mengirim nana-nana mahasiswa semester 7 dan 8 yang
bersedia menngikuti pelatihan dan magang pada PIIIAK PERTAMA, (I)

4.  PIHAK rmuA(II) bersedia menerima peserta magang program Pendidikan
Kecakapan  Kelja  (PKK)  Tuliisan  Sekletaris  dan  Peserta  Magang  MaLndiri  di
KaLmpus UMAV.

PjLSEL 2
RtJENG IilNGEt]P KE:R|ASAMJL

Kerjasama ini dilaksanakan dalaln bentuk:

I.  Melakukan kegiatan Pelatihan dan Pemagangan atas nana Lembaga Kursus
Pelatihan (LKP) Panca Budi dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

2.   Kegiatan berupa PelatihalL dan Pemagangan.
3.  Kegiatan  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  mutu  serta  meningkatkan

wa:wasa\m dan lilie sldll pesecta.

PASEL 3
TUGrs DnN TENCGUNC TAWAB

I.   PIHAK  PE:RTAMAdan  PIIIAK  KEDUA  secara  bersama-sama  bertugas  dan
bertanggung  jawab  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  secala  profesional
berikut fasflitas lainnya yang dimiliki kedua belah pihak dalam mendukung
kegiatan-kegiatan tersebut di atas.

2.   DalaLm hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelengaraan
kegiatan,  PIHAK  PERTAMA dan  PIHAK  ueuA  akan  secara  bersama-gama
melalaikan   pembiacaraan   lebih   lanjut   untuk   penyelengaraan   kegiatan
ter8ebut Becara lebih rinci.

3.   PIHAK  PERIIAMA   dan  PIIIAK  KEDUA  melakukan  promosi  bersama  untuk
mensukseskaLn semua kegiatan yang dilakukaLn bersama-sama.

Paraf



PASEL 4
pE:unHTEN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai Program
Kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran
daLn kemampuan musing-masing lembaga dan para pihak.

PJ-5
PENYI:IiE:SJIIJLN PE:RSE:LISIHAN

Apabila  dalam   pelaksanaan  perjanjian   kerjasama   ini   timbul  perbedaan
pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju ul-.tuk mer.yelesaikan
secara musyawarah untuk mencari mufakat.

PJun 6PE:-
I.   Perjanjian  kerja  gama  ini  berlaku  sejak  ditandatanggaLni  oleh  kedua  belah

pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2.  Jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalaLm  ayat  (1)  dapat  diperpanjang

dengan persetujuan kedua belah pihak.
3.  Hal-hal    yang    belum    diatur    dalam    perjanjian    beserta    pembahan-

perubahanLn.¥a  akan  diatur  ken.`±dian  atag  dasar  pemutak_at.an  kedua  belah
pihak    yang    akan    dituangkan    dalam    bentuk    surat    atau    perjanjiaLn
tambahan(Addendum)  yal`g  merupakan  kesafuan  dan  bagian  yang  tidak
€erpisahkan daLI-i per].anjian Kerjasama ini dialamatkan kepada:

plH]LE pE:RTjLrm

PIHJEK KE:DUE

Paraf

Rektor Univelsitas Mahaput[a Muha.mmad
Yamin      berkedudukan   di   jl.   ]enderal
Sudriman   No.6.   Kp.   ]awa,   Tj.   Harapan,
Solok,    Sumatera    Barat,    dalaLm    hal    ini
bertindak    dalam    jabatannya    tersebut
untuk    dan    atas    nana         Universitas
Mahaputra     Muhammad     Yamin     yang
belkedudukan     di     solok,     selanjutnya
disebut PmzIE PE:RTnMJL.

Pimpinan  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan
(IIKP)  Panca Budi yang  beralamat  di ]alan
Raya Solok - Sulnani KM 7 No. 297 Tanjung
Bingkung  Kecamatan  Kubung  Kabupaten
Solok,   dalam   hal   ira   beltindaLk   dalam
Jabatannya  tersebut  untuk dan  atas  mama



Pimpinan  IIembaLga  Kursus  dan  Pelatihan
(IiKP)    Panca   Budi,   Selanjutnya   disebutP- REDt'jl.

Sprat Perjanjian ini dibuat rangkap 2  (dua)  bermaterai cukup yang ditandatangani
oleh kodua bolah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas

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

PIIur KEDUA                                                            plHAK PERTAMA
Lembaga dan Kursus (IJD) PafLca Budi    #Re]ctor UMMY

E±--i`-`-I-'i'.I---+

Mengetahui
Ketua BadalL Pengruqus

Paraf


