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Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan Juli tahrn Dua Ribu Delapan Belas, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. {ieng Gelora lvlastuti, M.PO, Ketua Program Studi Fendidikan Matematika
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon, dalam
hal ini bertindak dan atas rLa{$a Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon yang
berkedudukan di jalan Dr. Tarmizi Taher, Kebtin Cengkeh-Batu Merah, kota
Ambon, Provinsi Maluku, selar{utnya disebut prHAK pERTAerA.

2- Irwan, S.Si., M.Si, Ketua Prograrn Studi Maternatikq dalam hal ini bertindak dan
atas nama Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin
Makassar yang berkedudukan di Jl. H.M. yasin Lirnpo No. 36-Ramongpolong-
Gowa, Provinsi sularvesi selatan, selanjutrya disebut prHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan,
dengan rnemanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh masing-masing pit ut,
tanpa melanggar aturan perundang-undangarriperaturan yang beilaku din-tidak
mengganggu pelaksanaan tugas,,pokok, masingmasing yang mencakup hat-hal
seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan
dalam pembinaan penyelenggaraan pendidikan, pinelitian, peigabdi-an kelada
masy arakat serta penge mbangannya.

Pasal2

Kegiatan kerjasama-ini tujuannya untuk saling berbagi informasi dalam pembinaan
pe*yelenggaru pendidikan, membantu dalam meaingkatkan mutu penelitian dan
pengeiotaanjulal pada kedua belah"piha!, kolaborasi dalam penulisan bahan ajar
maupun artikel juural internasionai, serta"beke{asnma datam bidang pengabdiln
masyarakat.

Pasal 3
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Pasal4

Pelaksaaaan kegiaan ke{asama ini dijabarkan* **u* pe{aftjian Pelaksanaan
Kerjasama yang mengiaduk kepada Piagam Kerjasama.

Pasal 5

1) PIH.{K PERTAMA maupun PIEAK KEDUA menjamin akan memelihara
rahasia mitra kerja dan,tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang
bersifat rahasia.

2) Hasil-hasii penemuan baru yang diperoleh dari kerjasama ini dapat dipatenkan
deagan dixur dalam surat pe{anjian tersendiri.

Pasal6

1) Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas
persetujuan kedua belah pihak.

Z)Piagam Kerjasama ini beriaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
dipelpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

3) Hal-hat yang belum tercantum dalam Piagam Ke{asama ini atau yang bersifat
melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.

4) Piagam Ke{asama ini dibuat dalam rangkap 2 {&n), masing-masing bermaterai
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Piagam kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah
pihak.

Ilitandatangami di : Gcra,a
Tamggal : *2 Juli Z#1&

FIF{AKFER.TAMA
K*tua Pr*grafiI SfuCi &{ateffiati}ra, Kctua Px'oge^am Str:di

PIF{AK KEDX]A

NXP. X97SS922 ?*06S4 t 801

ika,

lmP. i9s4s506 2S09 trZ 2 G04.

Can tr{eguru&&

,AH{JN

:bi3'ah

rL:CIgl.

GET,
u Tar
-i Aff?

i\6EN{
N lkqlu
IAil\i

"#.,r,,,'''i*- ;.-.+ 
"j'i.ffi

:ii ! " ::'
'.:: i l

affied,L..-_--
$"6'50?{

rt-l .ti.l\
arb ralr

f/trrr

v

M.Pd
05 1992*3 i 003

IrH&?fS.Si., fu{"Si


