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Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu D`ia P`iluh
Dua   telah   dibuat   dan   ditandatarLgani   kesepakatan   bersama   (Memorazldlzrr)   Of
orndersfanding) untuk selanjutnya disebut MoU oleh den antaLraL:

I. Prof. Dr. Syahro All JLkl)ar, M.P

2. Dedi Jonedi, S.Ag.

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad
Yamin      berkedudukan   di   J1.   Jenderal
Sudriman  No.6,   Kp.  Java,   Tj.   Harapan]
Solok,   Sumatera   Barat,   dalam   hal   ini
bertindak    dalam    jabatannya    tersebut
untuk    dalL    ataLs     nana         Uriversita8
MahaputTa     Muhaliunad     Yanin     yang
berkedudukan     di     solok.     selazijuthya
disebut PHAF[ PE:RTJIMJL.

Ketua MUI Rota Solok yang berkedudukan
di Solck (Sekletariat : di Mesjid Agung Al-
Mulchsinin   Kota   Solok),   dalam   hal   ini
bertindak    dalam    JabataruLya    tersebut
untuk  dalL  atas  nana     Ketua  MUI  Rota
Solok,      Selanjutnya      disebut      rmAK-t'A.

Menyatakan   sepakat   mengadalran   kez].a   gama   untuk   melakeanakan   Thdhama
Perguruan  Tinggi  a>endidifean,  Penelitian,  dan  PengaLbdiaLn  pada  Masyarakat)  yang
bolkaitalL  dongazL  Pongetahuan  dart  Pelakeanaan NiLal - Nilai Agama  Islam  sobagai
sendi Adait Minangkabau, dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai
bern:



PJLSEL I
MzirsuD I>AI\T Tt7)tIAN

Maksud  dan  tujuan  kezja  gama  ini  adalah  untuk  pelalesaLnaan  Thdharma  Perg.uruaLn
Thnggi  (Pendidikan,   Penelitian.   dan  Pengabdian  pada  MasyarakaLt)  yang  berkaitaLn
dengan Pengetahuan dan Pelatsanaan Nilai - Nilai Agama Islam di lingkungan Kampus
yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi pal.a mahasiswa, dosen maupun
pihak lain.

PASEL 2
RUING IDTCE[OP ER]ZLSAIVIZL

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

I.   Melakutan  kegiatan Pendidikan,  Penelitian,  dan Pengabdian pada Masyarakat
bersaltLa PIIIAK KDUA.

2.  Kegiatan  berupa  pendidikan.  penelitian,   dan  pengabdian  pada  masyarakat
melibatkan dosen dal\ mahasiswa, gerta PIHAK KEDUA.

3.   KogiatarL  yang   ditujukan   untuk   meningkatkan  mutu   serta   mengembanglran
potensi sumbar daya mamusia Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam
bidang Pengetahuan dan PelaLksanaan Nilai - Nilai Agama Islam sebagai sendi
Adat Minangkabau  di lingkungan Kampus.

PJLSJLI, 3
TUGus DIN TAI\TGGONC THWAB

I.   PIHAK   PERI`AMAdan   PIIIAK   KEDUA   secaLra   bersama-sama   bertugas   dan
bertanggung I.awab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut
fasnitas  lainnya yang  dimilm kedua belah  pihak dalam mendukung  kegiatan-
kegiatan tersebut di ataB.

2.   Dalam  hal  terdapat  pembiayaan  yaLng  diperlukan  dari  setiap  penyelengaraan
kegiatan,   PIHAK   PERTAMAdan   PIIIAK   KEDUA   akan   8ecara   b®rcama-gama
melakukan  pembicaraan  lebih  lanjut  untuk  penyelengaraan  kegiatan  ter§ebut
secara lebih rinci.

PJLSEL 4
pH\iTEIEsalAN pERsl:I,IsmAN

Apabila daJam pelaksanaan peljanjian kerjasama ini timbul perbedaan pendapat
atau   perselisihan,   kedua   belah   pthak   setuju   untuk   menyelesaihan   secara
musyawarah untuk mencari mufakat.

PJLSEL 5
PEINu.ruEI

1.  Peljanjian kelja gama ini berlalm sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak
untuk jangka walthi 5 aima) tahun.

Paraf



2.  ]angkaL walthi sebagaimaLrLaL dimakeud dalam ayat (I) dapat diperpanjang dengali
persetuj uan kedua belaLh pihak.

3.  Hal-hal yang  belum diatur dalam pebanjian beserta perubahan-perubahalLnya
akan  diaLtur  kemudian  atas  dasar  pemufalratan  kedua  belah  pihak yang  akan
drfuanglcan  dalam  bentuk  surat  atau  peljarLjian  tambahan(Addendum)  yang
merupakan   keBanari   dan   bagian  yang   tidak   terpisahkaLn   dari   pebanjian
Keriasama ini diala]natkan kepada:

PTFTJ[R PERTAMZL

pELAEEmtTJL

Rektor Universitas Mahaputl'a Muhammad Yinin`
berkedudukan di ]1. ]enderal Sudriman No.6] Kp.
Jaws, Tj. Harapan, Solok, Sumatera Carat, dalam
hal   ini   bertindak   dalaLm  jaLbatarmya   ter8ebut
ulttuk  dan  atais  nalma     Universitas  Mahaputra
Muhammad Yamin yang berkedudukan di solok,
selanjutnya disebut PHAE PERTAMJL.

Ketua  MUI  Kota  Solok  yang  berkedudukan  di
Solok    (Sekretariat    :    di   Mesjid   Agung   Al-
Multhsinin Kota Solok),  dalam hal ini bertindak
dalalv\ ]abaital`riya terBebut untuk dan ataLs nana
Ketua   MUI   Kota  Solok   ,   Selanjutnya   disebut
PThAk EI:DUB.

Surat Pejanjian ira dibuat ranghap 2 (due) bermaterdi c`inip yang ditandatangani oleh
kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dinyatakan berlalni sejak
tanggal ditandatangai oleh kedua belah pihak dan keduarduanya memilild kekuatan
hukun yang sana.

Dibuat di Solok
Ditanda Tangani di  Solok
PadaTanggal     Maret 2022

PqRE KEDUA
..+-,  __ ^,.. __Ketua_ MUI  Kota Solok

PHRE pERTrm

Mengctahul
Eetua Badan Pengurus

Sad elm HtLk-


