MEMORANDUM of UNDERSTANDING
KERJA SAMA TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI
antara

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Pinpinan Wilayah Muhrmmadiyah Jawa Timur
dan

Universitas Muhammadivah Surabava

Nomor: 7l4/lL4tD/2014
Nomor : 365,MoU,{I.3. AU lF 12014
Memorandum ol undentanding ini me,nyatakan komimen da'i Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur drn Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk melaksanakan keda srna
demi pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia

l.

'ftu'juan Memorandum of understanding

Dharma Perguruan

2.

ini untuk meningkatlian ket'a sma sebagai wujud
finggi yang harmonis dikedua belah pihak.

dri

pelaksanaan Tri

Sepakat untuk mengembmgkan llrlsng akadernis berdasakan kepentingan 6ersstns dgn d4at memberikan
keuntungan bagi kedua belah pihalq antara lain dalur bentuk kerja sama penyelenggaram kegiatan bidang
pendidikm, penyelenggaraan kegiatan bidang penelitian, serta penyelenggaaan kegiatan pengabdian kepada
masyraka di sekolah Muhammadiyah dibawah Majelis Pendidikan Dasar dan Mene,ngah Pirnpinan Wilayah
Muhammadiyah Jawa Timur.
Pelaksanaan kerja sama lebih daail akan dibicsrskan lebih lanjut dnn ditulis dalam perjanjian yang berbeda
berdasa*an kesepakatm. Kedua belah pihak sepakat unnrk mengikat p€rjmjian ymg lebih detail sesuai dengan
hukum yang berlaku di lndonesia.

4.

Kedua belah pihak mengerti secara penuh bahwa pelaksanaan kerja sarna akaderris s€perti yang disebutkan
dalam nomor 2 (dua) akm disesuaikan dengan kaersediaan sumber daya den kemampuan finansial.

5.

Apabila saelah dilahkan penelitian secara bersama-sama dan menghasilkan materi-materi yang menyaogkut
kekayaan intolektual, kedua belah pihak sepakat untuk mernbicsakan lebih lmjut mengenai kepemilikar dan
hal-hal lain yag mungkin timbul akibat dari kekayaan intelektual.

6.

Memorandum

of

understanding

ini

dapat diubah setelah mendapu pesetujuan tertulis yang dibuat dan

ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Memomndum ofunderstanding ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penmdatanganan.
8.

Memomndum of understanding ini dapat diperpanjang setelah ada kesepakaran dari kedua belah pihak.
Perpanjangan dilslokan dengan mengirimkan surat tertulis oleh salah satu pihak dalam jangka waktu 6 (enarn)
bulan sebelum tanggal berakhimya Memorandum of understanding dm me,ndapar persetujuan dri kedua belah
pihak.

9.

Selama masa berlakunya Memorandum of understonding, dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dsngan
mengirimkan surat tertulis dan mendaparkan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Pemberiahuao wajib
dilakukan dalm jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal pernbaralan.

Ditandatangani

di

PadaTarggal

Ketur
Pendidikrn Drrsr dan Mcnengrh
Jawa Timur

Dr. BiYanto, M.As.

:

Malang

:

15 Juni 2014

Rektor

^
Univcrrilrs Muhrmmediyrh Sunbryr$

