
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

Himpunan Mahasiswa llmu Komunikasi (HIMANIKA) FISIP UB

dengan

SeTenline Radio FISIP UB

Pada hari ini Selasa, tanggal 4 bulan Maret tahun 2014 bertempat di Studio
SeTenline Radio FISIP UB, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Bhadrika Grahita N.
Nama organisasi: Himpunan Mahasiswa llmu Komunikasi (HIMANIKA)

: Ketua Umum HIMANIKA
: Gedung FISIP Universitas Brawijaya
Jalan Veteran, Malang

dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa llmu
Komunikasi (HIMANIKA) selanjutnya disebut sebagai PTHAK pERTAMA.

2. Nama : Hamidah lzzalu L.
Nama Organisasi: SeTenline Radio

Jabatan
AIamat

iabatan
Alamat

: Ketua Divisi Public Relation SeTenline Radio
: Laboratoriom Program Studi llmu Komunikasi FISIP UB
Jalan Veteran, Malang, 65145

dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama SeTenline Radio selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

. PIHAK PERTAMA adalah suatu Himpunan Mahasiswa Jurusan yang
bergerak di bidang himpunan mahasiswa ilmu komunikasi.

. PIHAK KEDUA adalah suatu Lembaga Semi Otonom yang bergerak di bidang
kepenyiaran.

. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam
program talkshow "lnspiration Freak".

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya
menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum
of Understanding/Nota Kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan
dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



1.

2.

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha
kerjasama dalam program talkshow "lnspiration Freak".
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) hari, terhitung mulai
sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Notd
Kesepakatan ini berakhir.

Demikian Menorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2
(dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat
jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun,
dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 7 Maret 2014

PIHAK PERTAMA

Bh ka Grahita N.


