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Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh trguh- bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat

di Banjan"nasin, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara.

2. Prof. Dr. [{. Sutarto Hadi. M.Si.^h1.Sc

: Rektor Universitas Negeri Makassar, dalarn haI

ini bertindak untuk dan atas nama Universitas

Negeri Makassar, berkedudukan di Jalan A.P.

Pefiarani Makassar, selanjutnva disebut sebagai

PItrAK PERTAII{A.
: Rektor tiniversitas Larnbung Mangkurat, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas ilama Universitas

Lambung lvfaagkurat" berkedudukan di Jl. Brigjen

Heii Hasan Basri. B**iannasin, selanjutn-va

disebut setragai PII{AK KEDUA.

Seianjutn_,-'4, PII{AK PERTASI{ dan FII{AK KEI}LIA secara bersama-saraa disebut PARA

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

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

Manusia dan Peningkatan Kapasitas Perguruan Tinggi untuk menunjang pelaksanaan Tri Dhanna

Perguruan Tinggi, khususnya di Universitas Negeri Makassar dan Universitas Lambung Mangkurat.

Ii.uang lingkup Nota Kesepahaman ini rneliputi:

1, Peningkatan dan pernberdayaan sumber dayn manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam

berbagai jen-iang yang relevan.

2. Kaiian dan penelitian yang bersifat pengembangan ihnu pengetahuan dan teknologi.

3. Pengabdian pada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan program pembangunan rvilayah

yang berorientasi pada teknologi kerakvatan dan keu.irausahaan.

4. Bentuk-bentuk kegiatan terkait lainnya.

1. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP.



I{al-hal yang menyangkut teknis dan waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanlut

jajaran PARA PIHAK danJatau dapat menunjuk wakil-wakilnva sesuai dengan kebutuhan, tugas,

dan fungsinya dalam bentuk Perjanjian Ker;a Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme

pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan lainJain 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 diperpan-iang atas persetujuan kedua Lrelah pihak.

Demikian Nota Kesepahainan ini dibuat dan ditardatangani iialam ranEkap 2 idua) asli, rnasing-

masing benraterai cukup dan mempun-vai kekuatan hukum yang sarca, dilrerikar dan diterin:a aleh

P.{R,{ PIHAK untuk dipergunakarr sebagainrana nrestin\a.

Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si.,M.Sc

PTI1AK PERTA&[{
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