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Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan belas, bulan Oktober, tahun Dua ribu tujuh belas, bertempat
di Makassar, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

l Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP. : Rektor Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri
Makassar, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani
Makassar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

: Chairman MNC Group, beralamat di Jl. Kebon
Sirih Kav. 17-19" Jakarta Pusat, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.

2. Hary Tanoesoedibjo

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA

PIIIAK, sepakat mengikat diri dalam satu Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dalam

melaksanakan tugas-tugas pembangunan, dalam mngka Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia dan Peningkatan Kapasitas Perguruan Tinggi untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi, khususnya di Universitas Negeri Makassar dan MNC Group.

Ruang lingkupNota Kesepahaman ini meliputi:

l. Penyelenggaraan Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan dalam berbagai jenjang yang relevan.

Penelitian yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengabdian pada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan program pembangunan yang

berorientasi pada teknologi dan kewirausahaan.

Dukungan fasilitas infrastruktur bagi Para Pihak.

Pemberitaan kegiatan.

Bentuk-bentuk kegiatan terkait lainnya.
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Hal-hal yang menyangkut teknis dan waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut

jajaran PARA PIHAK dan/atau dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas,

dan fungsinya dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme

pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini-

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani

dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatatgari dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-

masing berrnaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang samq diberikan dan diterima oleh

PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Hary TanoesoedibjoSyam, M.TP.


