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Dengsn Rahmat Allah Yang Mehn Esa dan didasari oleh keinginan gaffi 56ling menunjang
dqn memt antu &lam meningkdkan kualitas sumber day4 kelembagaan, .l"n pelaksanaan Tri
Dbarrna Pergunran Tinggi, pada hari ini Minggu tanggsl 5 Mei 2013, yang bertanda tangan
di bawah ini :

I. TRI ARIPRABOWO. SE.M.S|

Rektor UNIVERSITAS

MUIIAMMADIYAH CRESIK.
berkedudukan di Gresik. Dalam hal ini
b€rtindak untuk dan atas ftuna
UNTVERSITAS
MLTHAMMADIYAH GRESIK
selanjutnya disebut Pihek Pcrtrmr.
2.

Dr. dr. SUK{)IONO. MM

Rektor UNTVERSITAS

MTJIIAMMADIYAH SI,JRABAYA,
'oerkedudukan di Surabaya. Dalam hal
ini bertindak untuk dan atas narra
UNryERSITAS
MUIIAMMADIYAH SURABAYA,
selanjutnya disebut Pihek Kedue.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama
melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara LINfVERSITAS
MUHAMMADIYAH GRESIK dengan LMVf,'RSITAS MLIHAMMADIYAII
SURABAYA dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber day4 kelembagaan, sesuai
dengan fungsi dan wewenarg Para Pihak.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:
Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi

a.
b.
d.

f.

hogram Pekerti dan Aplied Approach
Pengembangan kurikulum melalui detasering/ pendampingan tenaga ahli
Penerbitan bersama Jurnal Ilmiah
Penyelenggaraan bersama seminar, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
Pemanfaatan IT untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian
tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihark
dan merupakan satu kesatuan dan tidak t€rpisshkan dari Nota Kesepahaman ini.
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kescpahaman ini, dibebankan kepada
Para Pihalq sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangLa waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan,
dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua
belah pihalq di atas bormateri cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama
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