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(M emorandum of Unde nu nding)

I

ANTARA
KONI PROVINSI JAWA TIMUR
Df,NGAN
UNI}'ERSITAS MT'HAMMADIYAH SURABAYA

Nomor : 42618)Bl ffil.ll2Ol7
Nomor : r4r S/MoU/IL3-{U I AJlzOl7
Pada Hari ini Jum'at, Tanggal lima belas Bulan Desember Tahun dua ribu tujuh belas, yang
bertanda tangan di bawah ini :

Satriagung :

l.

Ir. H. Erlangga

2.

Dr . dr . Sukadiono.

MM

Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur yang
berkedudukan Di Surabaya Jalan Kertajaya Indah
Timur IV/ 5 Surabaya yang diangkat berdasarkan
keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 3l
tahun 2017, bertindali untuk dan atas nama KONI
Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai
Pihak Pertama.

Rektor Universitas Muhammadiyah

Surabaya

berkedudukan di Jalan Sutorejo No 59 Sumbaya
dalam hal ini yong diongkot berdosrkdn Keputuson
Plmpinon Pusot Muhammodiyoh Nomor
297/KEP/I.O/D/2OI6 tanggol 7 Desem&r 2076, sah
bertindak untuk dan atas nama Universitas
Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disebut
sebagai Pihak Kedua-

Kedua pihak sepakat mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan
fasilitas serta sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang
mencakup hal-hal sebagai berikut:
Pasal

I

TUJUAN KERJASAMA
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas olahraga prestasi di Jawa Timur melalui pola
pembinaan yang sistematis dan konsepsional sesuai amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi
dan Prograrn KONI Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan yang ada serta tanpa mengurangi tugas
pokok masing-masing, para pihak akan 5aling membantu dalam melaksanakan ierualai

yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi dan erogram
Jawa timur dengan monanfaatkan fasilitas dan sumber ouyu y*g uo, ai
kedua pihak.

!r98ram

KoNI Provinsi

Pasal 3

HAKDAN KEWAJIBAN
Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana simaksud pasal 2 (dua), para pihak mempunyai
hak dan kewajiban sebagai berikut:
(1) Hak
Pihak

pertama

:

1 . Dapat mernanfaatkan fasilitas olahraga yang dimiliki
Universitas
Muhammadiyah Surabaya dengan mernperoleh prioritas,

kemudahan maupun keringanan biaya

2. Mendapatkan bantuan sumber daya Manusia dari Universitas
Muhammadiyah Surabaya untuk Bidang penelitian, pelatihan. dan
Penataran dalam berbagai Bidang Keahlian khususnya yalg
berkaitan dengan IpTEK Keolahragaan
3. Memperoleh fasilitas, dispensasi maupun kemudahan bagi atlet_

atlet berprestasi yang berkehendak melanjutkan pendidikan di
Universitas Muhammadiyah Surabaya sesuai persyaratan atau
ketennran akademis yang ada.

Pihak

kedua

:

Menerima bantuan biaya operasional, perawatan, dan fas itas
lairmya sesuai kesepakatan yang ditentt*an oleh kedua pihak.

(2) Kewajiban
Pihak pertama

: memberikan bantuan biaya operasional, pemwatan dan

fasilitas

sesuai kesepakatan bersama

Pihak kedua

: 1. Memberikan kesempatan kepada pihak

pertama untuk

pemanfaatan seluruh fasilitas olahraga dan sarana pendukr.rngnya
yang dimiliki flniversitas Muhammadiyah Surabaya.

2. menyediakan dan memberikan bantuan tenaga abli dan pelatih
untuk prograrn penelitian, kepelatihan dan penataran dalam
berbagai bidang kea}lian.

3. merneberikan bantuan dalarn rangka pengembangan IpTEK
Keolalragaan

Pasal4

PELAKSANAAN KER.IASAMA

(1) pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan
mengikut sertakan fakultas-fakultas, pengurus provinsi cabang olahraga dan unit lain
terkait di lingkungan kedua pihak yang untuk itu akan dituangkan dalam surat perjanjian
pelaksanaan kegiatan

(2) terhadap pelaksanaan kegiatan keqasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring
secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencan:uul progftlm ke{asama
selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

(l)

segala biaya yang

timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, menjadi tanggrurg
jawab bersama sesuai ketentuan atau kesepakatan bersama.

(2) Rincian progfiIm kerja dan anggaran baiaya yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
sebagai pelaksanaan kerjasama ini akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada
dalam kesepakatan ini.
Pasal6

JANGKA

WAIffU

Prograrn ke{asama ini berlaku sejak ditanda tanganinya piagam kesepakatan ini untk jangka
waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua

pihak
Pasal 7

PEI\IUTT]P

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam piagam kesepakatan ini, secara teknis
akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian piagam kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal
tersebut di atas dengan bermaterai cukup rangkap dna (2) asli yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA
Ketua umum

KOIII fr.nrnn5i Jawa Timw

w

lr. Il. Ertangga Satriagung

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas Muharnmadiyah Surabaya

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

