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Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas
(1942-2019), bertempat di Banda Aceh dibuat dan ditandatangani Perjanjian Keqia Sama
oleh dan antara:

Dr. Ir. M. Yudi M.S., MBA, MSc.: Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Minyak dan
Gas (LSP Migs), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Nomor:
0l/LSP/y08 Tanggal I Januari 2008 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang
dibuat Notaris Catur Virgo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama l*mbaga
Sertifikasi Profesi Minyak dan Gas (LSP Migas), yang beralamat di Jalan Buncit Raya
No. 3, Jakarta Selatan (12790), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.: Reklor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menristekdilti Republik Indonesia Nomor: 94lM/Kpr.Kp/2018
Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama univeBitrs syiah
Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh
(231 I I ), selaqjutrya disebut PIEAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PITTAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut pARA
PIHAK dan masing-masing disebut PIEAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

l. PIHAK PERTAMA, merupakan lembaga sertifikasi profesi yang bergerak dalam bidang
jasa sertifikasi kompetensi kerja bidang industri minyak 
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mengembangkan kegiatannya di bidang pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal
penyediaan tenaga ahli khusus di bidang minyak dan gas.

2. PIIIAK KEDUA merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi berbentuk universitas
negeri yang bergerak di bidang pendidikaq penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangaq PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk
mengadakan keda sama yang dituangkan dalam Pefanjian Kerja Sama tentang sertifikasi
kompetensi kedadi industri minyak dan gas dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL T

PARA PIHAK bermaksud menjalin keia sama yang sinergi dengan tuj uan kerja sama dalam
bidang jasa sertifikasi kompetensi kerja di lingkungan minyak dan gas, selanjutnya dalam
Pe{anjian Keda Sama ini disebut PEKERIAAN.

ASAS KERJA SAMA
PASAL 2

PARA PIEAK setuju bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal I berdasarkan
asas saling mempercayai, kesamaan derajat, dan saling menguntungkan serta musyawarah
rmtuk mufakat, dengan tetap menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan perniagaan yang
sehat.

RUANGLINGKTJP
PASAL 3

Ruang lingkup ke{a sama ini addah kerja sama PARA PIHAK antara lain terapi tidak
terbatas dalam:
l. penyediaan tempat dan sarana;
2. penyediaan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya; dan
3. kerja sama lain yang ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

RINCIAII KEGIATAN
PASAL 4

Untuk mencapai tujuan dalam Pasal 3 di atas dapat diselenggarakan kegiatan bersama yang
mencakup:
l. penyusunan materi uji kompetensi pada bidang industri migas berdasarkan SKKNI

(Standar Kompetensi Ke{a Nasional lndonesia) yang relevan;
2. pnyelenggaruan ujian kompetensi kerja bidang industri migas;
3. perancangan berbagai materi uji kompetensi pada bidang industri migas;
4. pengembangan sistem pelaksanaan ujian kompetensi berlandaskar kemudahan dan co.s/

ffictive (biaya yang efektif) untuk menangkap pasar;
5. peningkatan kualifikasi sumber daya manusia PARA PIHAK melalui sistem pelatihan

terkait dengan kegiatan assessmea (penilaian); dan
6. pelibatan sumber daya manusia PARA PIEAK sebagai bentuk partisipasi dalam
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penyempumaan dan pengkayaan SKI(NI pada bidang umum dan induski migas pada
khususnya.

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 5

( I ) PIEAK PERTAMA berwenang dan bertanggung jawab untuk:
a. menyediakan sarana, prasarana, bahan-baharu peralatan, dan tenaga pengajarl

instruktur yang masih diperlukan oleh PIEAK KEDUA;
b. menggunakan sarana, prirsarana, bahan-bahan, peralatan, dan tenaga pengajar/

instruklur yang dimiliki PIIIAK KEDUA dalam pelaksanaan pelayanan jasa ujian
kompetensi, sesuai kesepakatan yang ditetapkan kemudian;

c. mengikutsertakan para ahli ataupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh PIHAK
KEDUA pada kesepakatan-kesepakatan seminar, lokakarya, simposium, diskusi
ilmiah, kursus dan pelatihan atau program pendidikan lainnya yang diselenggarakan
oleh PIEAKPERTAMA; dan

d. menyediakan peserta yang dilatih berbasis kompetensi sesuai standar.

(2) PIIIAK KEDUA berwenang dan bertanggung jawab untuk:
a. menyediakan sarana dan prasarana uj i kompetensi berupa bahan-bahan, peralatan, dan

tenaga asesor yang diperlukan oleh PIHAK Pf,RTAMA;
b. menggunakan sarana dan prasaran4 bahan-bahan, peralatan, dan tenaga asesor yang

dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pelayanan jasa sertifikasi
kompetensi kef4 sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan kemudian;

c. mengikutsertakan para ahli ataupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh PIEAK
PERTAMA pada kesempatan-kesempatan seminar, lokakarya, simposium, diskusi
ilmiah, kunus, dan pelatihan atau progftm lainnya yang diselenggarakan oleh
PIHAK KEDUA dan/atau unit ke{a yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA; dan

d. menyiapkan rencana uji kompetensi per-tahun sejumlah 1.000 (seribu) asesi.

PROGRAM KER.IA
PASAL 6

(l) Sedikit dalam jangka waktu I (satu) bulan sebelum pelaksanaan jenis ke{a sama sesuai
dengan Perjanj ian Ke{a Sama ini, PARA PIHAK menyusun Kerangka Acuan Kefa
(Terms of Reference) yang memuat prognm kerja dengan perincian bidang pekerjaan,
tenaga ah.li yang dibutuhkan, besamya biay4 dan lainlain yang diperlukan.

(2) Program kerja dan susunan kegiatan dalam setiap bidang lingkup ke{a sama
sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) akan ditentukan oleh panitia pelaksana yang
ditunjuk oleh PARA PIEAK.

PANITIA PELAKSAI\A
PASAL 7

( I ) untuk pelaksanaan kegiatan dalam lingkup dan bidang ke{a sama sebagaimana diuraikan
dalam Pasal 3,4, dan 5 di atas, dibentuk panitia pelaksana yang susunannya diserujui
oleh PARA PIEAI(

(2) Panitia pelaksana bertugas untuk menyusun kegiatan dan program ket'a untuk setiap
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lingkup dan bidang ke{a sama.

JAI\IGKAWAKTU
PASAL 8

( I ) Pe{anjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
ditandaungani.

(2) Pe{anjian ini dapat diakhiri sebelum berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) Pasal 8 di atas oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuen selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran berlaku efehif kepada PIHAK
lainnya.

AI\GGARAN
PASAL 9

(l) Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ke{a sama ini dibebankan pada anggaran masing-
masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Perincian anggaran biaya dan/atau dana bagr penyelenggaraan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 akan diatur kemudian dalam Kerangka Acuan Keda (Terms of
Reference).

HAK CIPTA DAN KERAEASIAAN
PASAL 10

(l) Hak cipta hasil kerja sama ini ada pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(2) Kerahasiaan atas materi Pe{anjian Kerja Sama ini maupun progfirm kegiatan ke{a
samanya yang bersifat rahasia ada pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK tr(EDUA.

(3) Hasil ket'a sama ini yang tidak bersifat rahasia dapat dipublikasikan secara luas,
termasuk dimasukkan dalam berbagai jumal ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri
atas persetujuan PARA PIIIAI(

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 11

segala kendala dan/atzu sengketa yang mungkin te{adi dalam pelaksanaan program ke{a
sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

KORESPONDENSI
PASAL 12

(l) Dalam rangka pelaksanaan Pe{anjian Ke{a Sama ini, komunikasi dan korcspondensi
dilakukan melalui alamat di bawah ini.
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PIEAKPERTAIIA:
Lembaga Sertifikasi Profesi Minyak dan Gas (LSP Migas)
Alamat : Jl. Buncit Raya No.3 Jakarta Selatan (12790)
U.p. : Ketua LSP Migas
Telepon : (021) -7943958
Faksimile : (021) - 7943950
E-mail :info@lsp.migas.org

PIEAKKEDUA:
Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (231 I I )
U.p. : Wakil Rektor fV @idang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan

Masyarakat)
Telepon : (0651)-7551237
Faksimile :(0651) - 7554229
E-mail'wr4@unsyiah.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (l) tersebut di atas wajib
diberitahukan secara terhrlis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIEAK lainnya
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

(3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantuur/diatur &lam
Pe{anjian Ke{a Sama ini adalah alamat t€rakhir yang tercatat pada masing-masing
PIEAI(

PEMANTAUAIY DAI{ EVALUASI
PASAL 13

(l) PARA PIHAK wajib melahrkan pemantauirn dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama sekurang-kurangrya sekali dalam satu tahun.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
melakukan kerja sama di kemudian hari.

AMANDEMEN
PASAL 14

Flal-hal yang ingin diubah, belum tercantum atau bersifat melengkapi dari pe{anjian Ke{a
Sama ini akan dibuat Adendum tersendiri berdasarkan kesepakatan pARA pIHAr! dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
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PEi\ruTuP
PASAL 15

Petjanjian Ke{a Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli, bermeterai cukup, dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAI(

RTIF/ PIHAKPERTAMA, KEDUA,

,(D M. Yudi M.S., MBA. MSc.
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