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Pada hari Selasa tanggal I:ILam Belas bulan NovelTLber tahun I)ua RII)u Dua
Puluh    Satu    telah    dibuat    dan    ditandatangani    kesepakatan    bersama
(MeJnorandurri   Of  CrncJerstar!clirig)   untuk   selanjutnya   disebut   MoU   oleh   dan
antara:

I. Prof. Dr. Syahro JLli Akbar, MP         Rektor universitas Mahaputra Muhammad
Yamin      berkedudukan   di   ]1.   ]enderal
Sudriman  No.6,   Kp.   Jawa,   Tj.   Harapan,
Solok,    Sumatera   Barat,    dalam   hal   ini
bertindak    dalam    jabatarmya    tersebut
untuk    dan    ata§    nana         Uriversitas
Mahaputra     Muhammad     Yamin     yang
berkedudukan     di     solok,     selanjutnya
di@ebut PHAE PE:RTAMA.

2. H. M. RtrsH MJLIDr MARzi)o
H stREnrm Ketua  IIembaga  Kerapatan  Adat  Minang

QIKmM)   (Sekzetariat  IIKAAM  ]ln,  Lubuk
Sikarah Depan Mesjid Lubuk Sikarah) Kota
Solok yang berkedudukan di Solok, dalam
hal     ini     bertindak    dalam    ]abatannya
tersebut untuk dan atas nana LKAAM Kota
Solok,      Selanjutnya      disebut      PHnK
REDUJL.

Menyatakan  sepakat  mengadakan  kerja  sama  untuk  melaksanakan  'mdharma
Pergun]an  Tinggi  (Pendidikan,  PenelitiaLn,  dan  Pengabdian  pada  Masyalakat)
yang  berkaitan dengan Pengetahuan dan PelaksaLnaaLn Kajian Adat dan Budaya
Minangkabau,   dengan  ketentuan  yang   tertuang  dalam  pasal-pasal  sebagai
berikut:

PasEL I
MziKsuD DAN Tt))unN

Maksud   dan   tujuan   kerja   gama   ini   adalah   untuk   pelaksanaan   'ELdharma
Perguluan  Tinggi  (Pendidikan,  Penelitian,  dan  Pengabdian  pada  Masyarakat)

1



yaLng  berkaltan dengan Pengetahuan dan Pelaksanaan Kajian Adat dan Budaya
Minangkabau  yang   selanjutnya  dapat   memberikan  nilaLi  tambah  bagi  papa
mahasiswa. dosen maupun pihak lain.

PJLSEL 2
EIVENG I±NGKOp EHR)EsaMa

Keljasama ini dnaksanakan dalam bentuk:

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

2.   Kegiatan benipa pendidikan, penelitian, daLn pengabdian pada masyarakat
yang melibatkan dosen dan mahasiswa, serta PIIIAK KDUA.

3.   Kegiatan yaI`g ditujukan untuk meningkatkan mutu serta mengembaLngkan
potensi  sumbar  daya  manusia  Universitas  Mahaputra  Muhammad  Yamin
dalam  bidang  Pengetahuan  daLn  Pelaksanaan  Kajian  Adat  dan  Budaya
Minangkabau.

PJEL 3
TtTGus DJLN TENGGUNG )JLWAB

I.   PIHAK  PERTAMA dan  PHAK KH)UA secara  bersama-sama  bertugas  dan
bertanggung jawab untuk memanfaatkan sunber daya secara profesional
beril"t    faLsilitas    lairmya    yang   dimiliki    kedua    belah    pihak    dalam
mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas,

2.   Dalam     hal     terdapat    pembiayaan    yang     diperlukaLn    dari     setiap
penyelengaraan   kegiatan,   PIHAK   PER"MA dan   PIHAI[   KEDUA   akan
secara    bersaLma-saLma    melakukan    pembiacaraan   lebih    lanjut    untuk
penyelengaraan kegiatan tersebut secara lebih rinci.

3.   PHAK PERTAMA  dan PIE.IRK KEDUA melakLLkan plomogi bersama untuk
mensukseskaLn semua kegiatan yang dilalmkan bersama-sama.

i,jLSEL 4
PE:I\lTELE:SZLIAN pE:RSE:Idsmmi

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

PjEL 5
PE"u.I.Ut,

1.   Per].an]'ian kerja sama ini berlalru sejaLk ditandatanggani oleh kedua belah
pihaK untuk I-angka waKtu 5 (lima) tahun.

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

3.   Hal-hal    yang    belum    diatur    dalaLm    perjanjian    beserta    penibahan-
perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufckatan kedua belah
pihak   yang   akan   dituangkan   dalam   bentuk   surat   atau   pejanjian
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tambahan  (Addenduln)  yang  merupakan  kesatuan  dan  bagian  yang  tidak
terpisahkan dari perjanjian Keljasama ini dialamatkan kepada:

PEAK PE:RTJLMA

P-E=Dujl

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad
Yamin      berkedudukan   di   Jl.   ]enderal
Sudriman  No.6,   Kp.   ]awa,   Ti.   Harapan,
Solok,    Sumatera    BaLraLt.    dalam    hal    ini
bertindak    dalam    jabataLrmya    tersebut
untuk    dan    atas    nana         Universitas
MahaputTa     Muhammad     Yarnin     yaLng
berkedudukan     di     solok.     selanjutnya
disebut PIHZIE PE:RTAMJL.

Ketua  Iierrtbaga  Kerapatan  Adat  MinarLg
(LmAM)   (Sekletariat  IIKAAM  Tln.   IIubuk
Sikarah Depan Mesjid Lubuk Sikar.ah)Kota
Solok yal`g berkedudukan di Solok, dalam
hal    ihi    bertindak    dalam    ]abatarmya
tersebut untuk dan atas nana liKAAM Kota
Solok.      Selanjutnya      disebut      PIHnK
EBDUA.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2  (dua) bermaterai cutup yang ditandataLngari
oleh  kedua  belah  pihak  pada  hari  dan  tal`ggal  tersebut  di  atae  dalL  dinyaLtakaLn
berlaku  sejak  tanggal  ditandatangai  oleh  kedua  belah  pihak  dan  kedua-duanya
memilild kekuatan hukum yang sama.

Dihuat di solok
DitalLda TalLgani di  Solok
Pada Tanggal 16 November 2021

PIHZIK PE:RTAMZL
j~#.keHoruMur

Mengretahui
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