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NASKAH KESEPAHAMAN

02/E/MOU-PTIPUTM/VIl/2021 
Nomor ---- ----- .**-***- 

35/UN46/TIP/DT/2021 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling 
mendukung dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,

kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

DIREKTUR UTAMA 
PT. NUSANTARA MITRA BERKEMBANG 

dan 

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSsITAS TRUNOJOYO MADURA 

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama lembaga/instansi yang diwakili, sepakat untuk 
mengadakan kerja sama di bidang pengembangan sumberdaya manusia, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta bidang lain yang disepakati para pihak dan sesuai dengan fungsi 
serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban para 

pihak. 

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Naskah Kesepahaman ini akan diatur dan
dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang disepakati oleh para pihak dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.

Naskah Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan
dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan para pihak. 

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan komersial akan diatur dengan korespondesi 
timbal balik yang disepakati kedua belah pihak. 

Demikian Naskah Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan 
ditandatangani para pihak yang dipegang oleh masing-masing pihak serta keduanya 
mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

Ditandatanganí di Surabaya, pada tangsal 02 Juli 2021 

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS PERTANIAN PTNUSANTARA MITRA BERKEMBANG, 

UNMERSITAS FRUNOJOYO MADURA, 

TAS 

MP 
EE3AJX27319326 

Anang Siswanto, S.T, CSCM., CIOMP., CFDM., CSBA 
Direktur Utama 

oil idayat, S.T) M.T. 
O oordinator 
TA 
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