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Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas (07-
08-2019) bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

'l . Nama : Letnan Jenderal TNI Doni Monardo
Jabatan : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Alamat : Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur - 13120
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : Prof. Dr. lr. Samsul Rizal, M.Eng.

Jabatan : Rektor Universitas Syiah Kuala
Alamat : Kantor Pusat Administrasi Unsyiah, Jl. T. Nyak Arief,

Darussalam, Banda Aceh - 2311 1

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat
untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, saling memberikan
manfaat dan mempunyai pemahaman yang sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat
Menteri yang berfungsi dalam pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
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b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan
dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan di bidang
yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan
Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini untuk menyelaraskan kegiatan pendataan,
perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dalam upaya penanggulangan

bencana yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK;
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mensinergiskan kemampuan PARA PIHAK

secara konkrit dalam kerangka perencanaan dan pelaksanaan upaya
penanggulangan bencana berbasis sumber daya pengetahuan bencana, yang

meliputi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang

berhubungan dengan upaya penanggulangan bencana;
b. pengembangan jejaring sumber daya pengetahuan kebencanaan yang berguna

untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya penanggulangan bencana;

c. pelaksanaan kompilasi data sumber daya riset ilmiah dan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat yang berhubungan dengan upaya penanggulangan

bencana;
d. peningkatan kegiatan penelitian dan riset ilmiah yang berguna untuk

meningkatkan pengetahuan tentang berbagai risiko bencana, untuk kepentingan

upaya penanggulangan bencana;
e. peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika

perguruan tinggi, secara tematik berkaitan dengan upaya penanggulangan

bencana; dan
f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
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Pasal 4

PELAKSANAAN

(1 ) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam satu
Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan,
hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1

(satu), PARA PIHAK akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas,
dan fungsinya;

(3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKAWAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk.langka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya;

(2) Apabila PARA PIHAK sepakat ingin memperpanjang jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu), maka salah satu pihak mengajukan secara tertulis
kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Nota

Kesepahaman ini berakhir.
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Pasal 3

PUMPUNAN KEGIATAN

(1) Untuk memastikan kerja efektif kegiatan menurut Nota Kesepahaman ini PARA
PIHAK akan menunjuk pumpunan kegiatan, yang akan bertindak sebagai wakil
dari masing-masing pihak dalam semua hal berkenaan dengan Nota
Kesepahaman ini.

(2) Pumpunan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PARA PIHAK
menyepakati:
a. Untuk Badan Nasional penanggulangan Bencana, pumpunan kegiatan

adalah:
- Sekretaris Utama; dan
- Deputi Bidang Sistem dan Strategi.

b. Untuk Universitas Syiah Kuala, pumpunan kegiatan adalah:
- Wakil Rektor lV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan

Masyarakat); dan
- Unit Pelayanan Teknis Mitigasi Bencana/Isunami and Disasfer Mitigation

Research Center (TDMRC)



Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
merupakan tanggung jawab PARA PIHAK, yang dapat diusahakan dari kedua belah
pihak, salah satu pihak, atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat, dan akan dirinci
lebih lanjut dalam petunjuk pelaksaaan.

Pasal 7

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian seluruh ruang lingkup kegiatan yang disebut dalam
Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK, baik secara bersama-sama
atau masing-masing sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
(2) Peraturan dan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini,

diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tak terpisahkan dari nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
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Pasal 8

PERUBAHAN

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari Rabu,

tanggal tujuh, bulan Agustus, dan tahun dua ribu sembilan belas (07-08-2019)

sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua)

asli, dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi
dan dilaksanakan PARA PIHAK.
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