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Pada hari  ini  Se]asa tanggal I)ua Puluh Sembi]an Bulan Mallet tabun Due Ribu Duo
Pululi   Duo   telch   dibunt   dan   ditandatangani   kesapakatan   bersana   (Afemoraiecfeim   a/
Uhaders/andz'»g) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

1.  Prof. Dr. Ir. Syahro A]i Akbar, MP      Rektor Universitas  Mahaputra Muhammad  Yanin
berkedudukan  di  Jl.  Jenderal  Sudriman  No.6,  Kp.
Jawa,  Tj.  Hanpan,  Solok,  Sumatera  Barat,  dalam
hal  ini  bertindak  dalam jahatannya  tersebut  untuk
dan atas nana   Universitas Mahaputra Muhammad
Yamin  yang  berkedudukan  di  Solok,  selanjutnya
disebut PIIIAK PERTAMA.

2.  Ramadhan Fitria Direlctur PT. Insan Cendekia Mandiri Group, dalam
hal  ihi  bertindak  untuk  den  atas  nania  PT.  Iusan
Cendekia   Mandiri   Group   yng   berkedudukan   di
Penmiahan Gardena Maisa 2 Koto Baru Kecamatan
Kubung   Kabupaten   Solok,    selanjutnya   disebut
sebagal PIIIAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PmAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai para pihck menerangkan sehagal berikut :

PASAL I
TUJUAN KERIASAMA

Perianjian   keriasana   ini   bertujuan  untuk  meninghatkan   dan  merealisasikan  hubungan
kelembagaan antara kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Tri  Dhama Pergunian
Tinggi serta berbagal aspek lainnya.



PASAL 2
RUANG LINGKUP KERIASAMA

I .   Penerbitan buku bagi dosen den mahasiswa
2.   Percetakan buku bagi dosen dan malasiswa
3.   Penyediann nara sulnber dalan kegiatan kepenulisan, IT, dan media pembelajaran
4.   Pengadaan buku bari pexpustakaan Kampus
5.   Mitra bestari dalan penulisan jumal (minimal doktor) jurusan dan program studi
6.    Uji kompeteusi bagi dosen untuk sertifikasi editor dan penulisan berbasis BNSP
7.   I.ayanan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan

PASAL 3
PELAKSANAAN RERJASAMA

1.   Pelcksanaan   kegiatan   keriasana   akan   diatur   bersama   oleh   para   pihak   dengan
mengikutsertakan unit lain yang terkait di lin8kungan masing-masing, yang unt`]k itu
ahan diatur tersendiri dalam surat peri anjian pelaksanann kegiatan.

2.   Terhadap  pelaksanaan   kegiatan   akan  dilakukan  monitoring  dan  evalusi   secara
berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program ke[j asama selanj utnya.

PASAL 4
pEroIAyAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat   adanya keriasama ini menjadi tanggung

jowab PIHAK PERTAMA doll/ atau PIIIAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 5
SYARAT PELAKSANAAN

Dalan  melaksanakan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  dalan  Pasal  2  perianjian
keriasama ini, PIIIAK PERTAMA dan PnlAK KEDUA huns menaati peraturan -

peraturan atau ketentuan  lain  yang disepakati  bersama.  Bila salah  safe pihak tidck
dapat memenuhi  8alah satu butir syarat pclaksanean tersebut, maka akan dilakukan
musyawaral/mufakat untuk dicarikan solusi terhaik yang menguntungkan kedun belah
pihak.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RERIASAMA

I.   Jangka waktu keriasama ini adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak dokumen peljanjian
keljasama ini ditanda tangani dengan nasa evaluasi sctiap 1 (satu) tahun.



2.    Apabila  dalam  jangka  waktu  sebngaimana  dimaksud  dalam  butir  I  pasal  ini  dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 perianjian kebasana ini belum dapat berialan
baik  dan  lancar  atau  ado  permasalahan  yang  mengakjhatkan  kerugian  moril  atau
materil,  maka PIIIAK PERTAMA dan  PTHAK KEDUA   tidak dapat membatalkan

pelj anjian secara sapihak.
3.    Apabila sampai dengan batas wakfu ini tidak ada pemberitahuan dari salah satu pihak,

maka jangka waktu pebanjian akan dipelpanjang secana otomatis untck jangka walrfu
I  (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya, dimana segala hak dan kewajiban
pars pihak sebagainana telah ditetapkan dalam perianjian  ini  tetap berlaku kecuali
ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIIIAN

1.    Apabila  dikemudian  hari  teriadi  perselisihan    dalan  penafsinn  atau  pelaksanan
ketentuan-ketentunn  perianjian  keriasana  ini,   kedun  belah  pihak  sepakat  untuk
menyelesaihan secara musyawarah.

2.    Apabila musyawarah tersebut pada butir  I  pasal ini tidak menghasilkan kesepakaun
maka kedun belah pihak sepakat untuk menyerahkan selunin  sengketa yang tinbul
dri perianjian keriasama ini kepada pihak yang berwenang.

PASAL 8
LAIN-LEN

I.   Semun  ketent`ran  dan  syant-syarat  dalaln  peljanjian  kejasama  ihi  berlaku  serta
mengivat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

2.   Jika terdapat perbedaan penulisan dan atau penyebutan jumlah anara penulisan dan
angka  dan  peliyebutan  huruf,  maka  penyebutan  dengan  hunrf  yang  dinyatakan
mengikat untuk dilaksanahan.

3.   Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  pejanjian  keriasama  ini  diselesaikan  bersama
melalui  perLmdingan  antara  PIIIAK  PERTAMA  dengan  PIIIAK  KEDUA  yang
ditungkan  dalam  bentuk  tertulis  yang  ditanda  tangani  bersama,  serta  merupakan
hagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  den  mempunyai  kekuatan  hokum  yang  salna
dalam perjanjian keljasama ini.

4.   Perjanjian  keriasama  ini  dibunt  2  (dun)  rangkap  asli  dan  musing-musing  sana
bunyinya di  alas  kertas  bermaterai  cukup  serta mempunyai  kekualan hukum  yang
samasetelahditandatanganidandibub\)hicapolehkedunbelchpihck.



Demikian  peljanjian   keriasana   ini  dibuat   dengan  itikad   baik   untuk   dipatuhi   dan
dilaksanakan oleh para pihck yaitu PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

Dibunt di  Solok
Ditanda Tangani di  Solok
PadaTanggal   29    Maret2022

PIIIAK PHRTAMA
Rektor

5EAJX77309115

NIP. I

•. Ir. Svahro All Akbar. MP
;20924  198910  I  001

Menyetrjui,
Kefua Badan Pengtirus Yayasan


