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I\OTA KE SEPAHAIVIAN KERJASAMA
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AI{TARA
FAKULTAS PERTANIAI\
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
DENGAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Nomor: 736|UKS-FP/C. 06/16
mor: 880/FTP-UGM l}JKl20L6

No

Pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas (15-08-

2016) bertempat di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta,
kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

t.

Dekan Fakultas

Ir. Julia Hutauruk, M.Si

Pertanian Universitas Katolik

Santo Thomas Sumatera Utaru dengan alamat di

Jalan Setia Budi

No 479F Tanjung Sari Medan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.

Prof Dr. Ir. Lilik Sutiarso,

M.Eng

:

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Gadjah Mada dengan alamat

di Jalan Flora No.l

Bulaksumur Yogyakarta selarrjutnya disebut
PIHAK KEDUA

itikad baik, semangat kemitraan, dan kebersamaan mewujudkan
menglrntungkan" kedua pihak setuju untuk melakukan perianjian
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Fakultas Perlanian Llniversitas Katolik Santo Thomas yang mempunvai tugas Tri

1

I.

Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan" penelitian dan pengabdian pada masyarakat
berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembeiajaran dan kegialan belajar mengajar
yang berkualitas dalam Bidang Ilmu Teknologi Hasil Pertanian.
2.

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas Tri
Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelaj atan dan kegiatan belajar mengajar
yang berkualitas dalam Bidang Ilmu Teknologi Hasil Pertanian.

BAB I
LANDASAN KERJASAMA
Pasal

Ke.jasama

ini menunjang

1

program pengembangan dan program

Tri Dharma Perguruan

Tinggi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas SumateralJtara
dengan Fakultas Teknologi Pertanian LJniversitas Gadjah Mada.

Pasal 2

Prinsip kerjasama

ini adalah saling menguntungkan

keclua pihak dan bermanfaat dalam

pengembangan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
dengan Fakultas Teknologi Pertanian [Jniversitas (iadjah Mada dalam kegiatan pendidikan

akademik yang meliputi kegiatan magang dan studi banding, serta penelitian bagi para
mahasiswa dan staf akademik.

llAlt tI
TU.ITJAN KERJASAMA
Pasal 3

Tujuan keriasama ini adalali untuk ntetnberikan kesempatan kepada para milhasiswlt
t
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pada kesernpatar: lain kepaiia

3.

P{H.{K KESL|A"

Dalam hai mag;rilg dan studi banciiitg" PIHAK i){iItTA&qA berkc-wajiban n'iemLruat
laporan tertulis kepaCa

PiI{AK KEDUA

tentang irasil magangiliasil kunjungan yang

telah dilakukan.

4.

Semua hasii karya kegiatan pendidikan dan penelitian yang dihasilkan atas kerjasama ini

menjadi milik.bersama kedua pihak dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam
setiap usulan kegiatan.

5. PIHAK PERTAMA

berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK

KEDUA untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada
sarana prasarana

PIIIAK KEDUA.

PIHAK KEDUA:

1. PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang
diberlakukan di dalam sarana dan prasaranaPlHAK PERTAMA.

2. Atas dasar pertimbangan teknis

semata-mata,

PIHAK KEDUA

berhak

menolak/menunda pelaks anaan kegiatan magang, studi banding dan penelitian dalam
suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan
pada kesempatan lain kepada

3.

PIHAK PERTAMA.

Dalam hal magang dan studi banding, PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan

tertulis lepada PIHAK PERTAMA tentang hasil maganglhasil kunjungan yang telah
dilakukan.

1. Semua hasil karya kegiatan pendidikan dan penelitian yang dihasilkan atas kerjasama ini
menjadi milik bersama kedua pihak dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam
setiap usulan kegiatan.

5. PIHAK KEDUA

berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK

PERTAMA untuk dapat mernpublikasikan hasil penelitiarl yang telah dilaksanakan pada
sarana prasarana

PIHAK PERTANIA.
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BAB III
.trAI{GKA WAKTU
Pasal 4

herilslnrir irri herl:"rl.,r.r urrtuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Lima Belas
lrrrlnn Agustus luhun t)ua Ribu Enam Belas (15-08-2016) sampai dengan tanggal lima belas
lrrrlun Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (15-08-2021) dan dapat diperpanjang diubah

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5
Pelaksaksanaan kegiatan kerjasama

ini akan diatur dalam addendun tersendiri yang dibuat

oleh kedua pihak atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masingmasing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB V
FASILITAS
Pasal 6
1.

Fasilitas untuk kegiatan kerjasama
mahasiswa

ini disediakan oleh PIHAK KEDUA

selama

PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan pendidikan akademik, magang dan

studi banding serta penelitian bagi para mahasiswa dan staf edukatif PIHAK
PERTAMA pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
2.

Fasilitas untuk kegiatan kerjasama juga disediakan oleh
mahasiswa

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

selama

melakr-rkan kegiatan pendidikan akademik, magang dan

studi banding serta penelitian bagi para mahasiswa dan staf edukatif PIHAK KEDUA
pada sarana dan prasarana yang clinriliki oleh

PIHAK PERTAMA.

I}AB VI
HAK DAN{ KEWAJIBAN
Pasal 7

PIHAK PERTAN{A:

1" PIHAK PERTAIIIA dilr,ajibkan
.ii hcriakul..,ut

rii

clal

mengikr-rti selrua sir;tetl tliut l'!t'i]:rr:{lttt- haliu yang

arl sarilnii tllrn nrastrlurit PII-{ \il KEi)l-;.\
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}tr,-'ristin'a varLg ticpat digtrlonukan sebirgai ri;rce n:ttjeure

altala lai;r iidan,va beucana

alam (gempa irumi. tal1l'an. baqlir. dan lain-lain)" r,r,a[:air pen3,-akit. perang. peiedakan.
revolusi. hurr-r-hara. dan kekacauan ekonomii'rnr-rneter \ang berpengaruh papa per.lanjian
ini.
1

Apabila terjadi force ntajeure maka pihak yang lebih dahuiu mengetahui wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah
terjadiny

4.

a

force

maj eure untuk diselesaikan secara musyawarah.

force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat
menghapuskan perj anj ian, berdasarkan kesiapan kondisi, kedua pihak dapat
Keadaan

melangsungkan kerj asama sebagaimana mestinya.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama

ini akan diatur dan ditetapkan

kemudian oleh kedua pihak.

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk kedua pihak.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS PERTANIAI\
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO
THOMAS SUMATERA UTARA

Ir,. Julia.Hutauruk NI.Si
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PIHAK KEDUA
FA K U LTAS TEK]\OLOGI PERTAI\IAN
UNTVERSITAS GADJAH MADA

