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Pacia hari ini, Rabu tanggal Dua PuJub Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas di 
Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

I. 	 Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. Rektor Universitas Muhammadiyah 

y ogyakarta dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Universitas 
Muhanunadiyah Yogyakarta (UMY) 
beralamat di JI. Lingkar Se.1atan, 

Tamantirto, Kasihan, Bantul, Y ogyakarta 
55 I 83, selanjutnya dalam naskah 
kerjasama ini disebut PIHAK 
PERTAMA. 

n. 	 Prof. Dr. Amal FathuJLah Zarkasyi, M.A. Rektor Universitas Darussalam Gontor 
cialam hal ini bertindak unruk dan atas 
nama Universitas Darussalam Gontor 
bertempat di Kampus Universitas 
Darussalam Gontor, Kecamatan Siman, 
Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya 
disebut PIHAK KEDVA. 

Kedua belab pibak secara bersama-sama disebut ebagal PARA PIHAK bersepakat untuk. 
melaku.kan kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
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PASAL 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 


Kerjasama ini betujuan untUk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh 
PARA PlHAK secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebm berhasil dalam pembinaan 
dan pengembangan kedua perguruan tinggi. 

PA AL2 

RUANG LlNGKUP KERJASAMA 


Ruang Iingkup kerjasarna antara kedua universitas meliputi pad a hal-hal berikut: 
I. Pertuk:aran dosen 
2. Pertukaran mahasiswa 
3. 	Penelitian ber ama 
4. 	 Publikasi bersama 
5. Program double degree 

6. 	Seminar Workshop dan aktifitas akademlk dan ilmiah yang lain 

PASAL3 

PERTUKARAN DOSEN 


Kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan program pertukaran dosen dengan ketentuan 
yang akan dibicarakan lebih Ianjut. 

PASAL4 

PERTUKARAN ANTAR PELAJAR 


1. 	Pertukaran mahasiswa akan diterima sebagai mahasiswa non-gelar untuk jangka waktu 
satu atau dua semester, dan untuk maksimal satu tahun akademik. 

2. Pertukaran mahasiswa dapat mengambil mata kuliah untuk kredit, dan institusi tuan rumab 
menerbilkan transkrip nilai untuk siswa pertukaran di bawah aturan yang sarna untuk 
mencapai geJar kesarjanaan. 

3. Selama 	partisipasi timbaJ baJik dipertabankan biaya kuliah akan dibebaskan untuk 
mahasiswa pertukaran oleh institusi tuau rumah. 

4. Pertukaran mahasiswa akan direkomendasikan oleh institusi pengirim dan mengikuti 
aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh institusi tuan rumab. 

5. Peljalanan
/ 

dan biaya hidup bagi mabasiswa pertukaran ditanggung oleh mahasiswa 
sendiri. oleh sponsor, atau oleh institusi pengirim. 
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PA ALS 

PENELITIAN BERSAMA 


I. Mengadakan peneJitian be'rsama untuk diterbitkan dalam jurnal penelitian, dengan mencari 

dana bantuan dan sponsor yang telah disepakati kedua belah pihak. 

2. 	Kedua universitas etuju untuk saling menukar informasi dalam pencarian sumber 

referensi untuk penelitian bersama. 

3. 	Kedua universitas setuju untuk menyediakan ruang kantor dan memberikan akses ke 

perpustakaan dan fasilitas lainnya untuk penelitian dosen. 

Kedua belah pihak akan mengadakan publikasi bersama yang menjadi kepentingan kedua 

belah pihak. 

PASAL7 

PROBLEM DOUBLE DEGREE 


Kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan program double degree dengan ketentuan 
yang akan dibicarakan lebih lanjut 

PASAL8 

SEMINAR, WORKSHOP, DAN AKTIFITAS AKADEMIKDAN ILMiAB YANG 


LATN 

Kedua belah pihak setuju untuk mengadakan seminar bersama., workshop bersarna. dan 

aktifitas akademik dan ilmiah lainnya. 

PASAL9 

PEMBAHARUAN, PENGHENTIAN, DAN AMANDEMEN 


1. 	Naskah kerjasama ini harus disahkan oleh perwakiJan resmi dari kedua pihak pada dua 

alinan, dan masing-masing pihak akan rnenyimpan satu. 

2. Kecuali 	 ditentukan dan ctisepakati, naskah kerjasama ini tidak akan mengenakan 

kewajiban keuangan pada institusi tuan rumah. 
3. 	Kedua pihak akan mengevaluasi setiap poin yang dijaJankan berdasarkan aturan naskab 

kerjasama. 

4. Masa 	 berlaku naskah kerjasama adalab selan13 5 (lima) tahun. SeteJah itu, dapat 

diperpanjang, kecuali salah satu pihak rnemberikan pemberitahuan tentang olat 

mengakhiri kerjasama., 6 (enam) bulan sebelum masa kerjasama berakhir. 

5. Perubahan danlatau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belurn cukup 

diatur atas naskah kerjasama ini dirnungkinkan berdasarkan kesepakatan para pihak. 
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6. Naskah kerjasama ini akan berlaku secara efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang dari masing-masing pihak. 

PmAK PERTAMA 

. MaA. 

7Rektor Universitas Mubammadiyab 
Yogyakarta 

9J Prof. Dr. Bambang Cipto, MkA. 
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