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MEMOR,ANDIIM of UNDERSTAI{DING

Pada hari ini, 10 mei 2073 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Praditiya Budi l,aksana diwakili o1eh,

Dal-am hal inl bertindak untuk dan atas nama PAIIITIA ENTREPRENEUR
ACADEIfY yang selanjutnya disebut Pihak I.

Nama

Jabatan

Alamat

Telp/Hp

Nama

Jabatan

Alamat

Pihak If bersedia
dalam acara :

Pradana Fitrah Zumario

Koordinator Divisi Humas

Rusunawa UKM Universitas Brawijaya Lt.1
No. 3

0B11770L516

Afrizal
Announcer

Gedung A FISfP Lantai 7, Universitas
Brawij aya

08

PASATI
RUA}IG LINGKUP PER.'A}TiTI"AI{

menjadi Media Partner untuk kepentingan Pihak I

: Entrepreneur Academy

TeIp/Hp

Dalam hal ini bert indak untuk dan atas nama yang selanjutnya
disebut sebagai Pihak II.

MEIIERA}IGKAllI

Bahwa kedua bel-ah pihak bersedia atas perj anj j-an yang disepakati
bersama dalam penyelenggaraan kegiatan Entrepreneur Academy 20L3.

ME}IUTUSKA}I

Melalui Memorandum of Understanding ini, kedua belah pihak baik
Pihak f atau Pihak II telah setuju melakukan kerjasama tersebut,
dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama acara



i

PASJAI, II
HAK dan KEIIATTfBAN

Untuk mendukung kelancaran tugas masing-masing, Pihak I dan Pihak
II berkewaj iban :

a. Pihak I
l.Mencantumkan logo UBEI{ di media publikasi yang

digunakan (poster elektronlk, baligo hari H ) .
2.Pembahasan UBEM dalam media sosial kami (twitter, facebook).
3.Adlips MC pada kegiatan Hari-H.

b.Pihak Ir
1. Mempromosikan acara Entrepreneur Academy secara online,/on air

sejak h-14 acara tertanggal 11 Mei 2AL3.

2. Melakukan liputan acara atau membuat program untuk mendukung

acara Entrepreneur Academy yang dllaksanakan pada 25 Mei 2A!3.

PASAI III
PENYELESAIA}I PERSETISTHA}I

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian
ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua

befah pihak. Namun apabila dengan jalan musyawarah dan mufakat

tidak dapat terselesaikan, maka kedua belah plhak setuju untuk

menyelesaikan nyamelalui proses hukum.

PASAI" IV
PERI BiAHAtit ISf PER.TANiIIAII

Segala sesuatu hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini
ataupun apabila terdapat perubahan - perubahan yang dipandang perlu
setelah surat perjajian ini disepakati bersama, maka hal tersebut
akan diatur tersendiri denqan musyawarah yang disetujui kedua belah
pihak.



Surat per j an j ian ini dj_buat
pihak. Kerjasama ini dibuat
paksaan darl pihak manapun.

PASAL'V

PENUfUP

dan ditandatangani ol_eh kedua belah
dalam keadaan sadar dan tanpa adanya

Malang, 10 Mei 2073

Pihak II


