
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
FAKULTAS ILMU BUDAYATIIIIYERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran 65f45 Malang
Website : esafib.ub.ac.id

MEM.ORANDUM of UIIIDERSTAIIIDING

(NOTA I(ESEPAKATAI.I)

Nomor : 013lPH-clESA/Pan ECUFESTA//20l3

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 November 2013, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Telponffax

Akmad Al-Amin
Project Officer - English Cultural Festival
English Student Association * FIB UB
Sekretariat Bersama Himaprodi dan UKM FIB, Gedung Fakultas Ilmu

fudara
0852 4659 1993

Nama
Jabatan
Lembaga
Kantor

Kontak Person:

Dalam hal ini Festival 2013
"Hawaiian
Nama
Jabatan
Lembaga
Alamat
Telpon
CP
Email
Dalam hal ini
KEDUA.
Kedua belah pihak telah bersepakat untuk bekerjasama dalam ketentuan sebagai berikut :

l. PIIIAKPERTAMAberhakuntuk :

Mendapatkan publikasi acuadimedia sosial TWTTERmulai tanggd .19. bulanNovember
tahun 2013 oleh PIHAK KEDUA untuk mendukung acarayangdiselenggarakan oleh
PIIIAK PERTAMA sampai dengan tanggal &.L bttanNovember tahun 2013 dengan
ketentuan publikasi acara3 (tiga) kali publikasi dalam satu hari .

PIHAKPERTAMA berkewajiban untuk :

Mencantumkan logo PIHAK KEDUA dalam semua media publikasi acara kegiatan PIHAK
PERTAMA sertamempromosikan PIHAK KEDUA secara cuma-cuma oleh MC di
dalam setiap sesi acara yang dilaksanakan pada acara English Culturql Festival 2013.

2. PIIIAK KEDUA berhak untuk :

Mendapatkan publikasi logo perusahaan disemua media publikasi acara PIHAK PERTAMA
serta mendapatkan promosi secara cuma-cuma oleh MC di dalam setiap sesi acara yang
dilaksanakan pada acaru English Cultural Festival 2013.
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PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

Memfasilitasi serta mendukune publikasi acara PIHAK PERTAMA di media sosial
TWITTER mulai tanggal .19. [rt- Nor"mber tahun 2013 oleh PIHAK PERTAMA sampai

dengan tanggal .?2bulan November tahun 2013 dengan ketentuan publikasi acara sebanyak
3 (tiga) kali publikasi dalam satu hari .

Memorandum of Understandine ini berlaku seiak tansea I ..W
sampai dengan *ggui . tE .. h6#',ttr .P.!?..:...

No,u,tU ADW"

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perubahan dalam MOU ini, apabila
dikemudian hari terjadi Force Majeure, yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi
jalannya acara "English Cultural Festival 2013 pada tanggal 23 November 2013 dan
acara penunjangnyq seperti: gempa, banjir, tanah longsor, huru-hara serta kejadian
dan fenomena lain yang diluar kemampuan kedua belah pihak.
Segala Sesuatu yang perlu dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini,
akan diatur dan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat serta hasilnya akan
dituangkan ke dalam stsatu addendum (perjanjian tambahan) dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua yang sama bunyinya dan
ditanda tangani kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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