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Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas (31-

07 -2019\, bcrtcmpat di Banda Acch, dibuat dan ditandatangani Nota Kcscpahaman oleh

dan antara:

l. Rosi Malia S.H., M.M. Ketua Umum DPD Iwapi Aceh, yang

diangkat berdasarkan Surat Keputusan

DPD lwapi Aceh Nomor:047/DPP-
IWAPIDV2OIS Tanggal 9 Oktober 2018,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama DPD IWAPI Aceh, yang beralamat

di Jalan Taman Makam Pahlawan No. I .

Gampong Ateuk Gedung Balai Saudagar

Aceh, Kota Banda Aceh (23241),

selanjutya discbut PIIIAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Rektor Universitas Syiah Kualq yang

diangkat bcrdasarkan Surat Kcputusan

Menristekdikti Republik Indonesia Nomor:
94(WKW.KP/201 8 Tanggal 26 Februari

2018, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Universitxs Syiah Kuela, yang

beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma

Darussalam, Banda Aceh (231 I I ),
selanjutnya disebut PIIIAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAX KEDUA secara hrsama-sama disebut PARA PIHAK,
dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.
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PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan bahwa:

I . PIHAK PERTAMA merupakan sebuah lembaga nonpemerintah yang bergerak

dibidang wanita pengusaha yang mempunyai misi untuk pengembangan kapasitas

sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) sena mewu.judkan

iklim usaha bagi masyarakat Usaha Kecil dan Menengah (UKM). dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik melalui pembelajaran keterampilan.
produk keatifdan inovatifserta pemasaran tingkat nasional maupun internasional.

2. PIHAK KEDUA merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban

amanat. tugas. dan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan.
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas,PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat

mengadakan Nota Kesepahaman dengan dilandasi oleh kesadaran dan keinginan untuk

menciptakan kerja sama yang sinergisdan harmonis dalam kerangka Tridarma Perguruan

Tinggi untuk kegiatan-kegiatan kreatif dalam bidang pemasaran. promosi dan hal-hal lain

terakait, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

TUJUAN
PASAL I

Maksud dari kerjasama ini adalah mengoptimalkan segala bentuk program kegiatan

persektor dan juga bidang promosi serta pemasaran melalui sumber dala manusia scrta

environmental resources yang ada pada PIHAK PERTAMA sebagai pengenrbangan

bisnis dan pemasaran (marketing\ dan PIHAK KEDUA sebagai mitra pengembangan

edukasi dengan tujuan memperoleh manfaat secara ekonomi bagi PARA PIHAK.

RUANG LINGKTJP
PASAL 2

Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing.

PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang

berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan bisnis. pemasaran. dan promosi melalui

pemanfaatan segenap sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

KEWENANGAN DAN TANGGLING JAWAB
PASAL 3

(l ) PIHAKPERTAMA bertanggung jarvab dalam :

a. pengembangan usaha hasil riset PIHAK KEDUA di bidang pertanian dan

perkebunan serta pelernakan:

b. pemasaran hasil riset dan pengembangan bidang pertanian dan perkebunan serta

peternakan;
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c. menjalin jaringan kerja @etuork) dengan pengusaha nasional dan internasional
pendukung pemasaran hasil riset PIHAK KEDUA: dan

d. pengembangan kapasitas generasi muda unsl,iah melalui training edukasi untuh
berwira usaha yang akan menjadi bahagian dari generasi pengusaha milenial .

(2) PIHAK KEDUAbertanggung jawabuntuk:

a. menjadi narasumber dalam meningkat e ntepre neursh ip(kewirausahaan):
b. pembinaan manajemen UKMI
c. meningkatkan keterampilan pengolahan sumberdaya alam; dan

d. ikut serta dalam kegiatan yang berbasis kewirausahaan dan mengembangkan

kelompok keu,irausahaan muda

JANGKA WAKTU
PASAL 4

(l) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani

oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang aras permintaan salah satu PIHAK dan

diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang mengusulkan perpanjangan sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir.

ANGGARAN
PASAL 5

Seluruh biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l
bersumber pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain 1-ang sah

sesuai peftrturan perundang-undangan.

KORESPONDENSI
PASAL 6

(l) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. komunikasi dan korespondensi

dilakukan melalui alamat di barvah ini:

PIHAK PERTAMA:
DPD IWAPI ACEH
Alamat : Jl. Taman makam Pahlawan No. 0l Gampong Ateuk. Gedung Balai

Saudagar Aceh. Kota Banda Aceh

U.p. : Wakil Ketua Umum V ( Pertanian. Perikanan . Kelautan dan

Kehutanan i LH)

Telepon : (0852) 7030 3002 / (0812) 6900 0203

Faksimile : (065 l) 28380

E-mail : dpd.iwapiprovaceh0lS@gmail.com, osiesne90@gmail.com
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PIHAK KEDUA:
Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief" Kopelma Darussalam, Banda Aceh (231 I l)
U.p. : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan. Kerja Sama. dan l'lubungan

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 rva.iib

diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

(3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis. alamat yang tercantum/diatur dalam

Nota Kesepahaman ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing
PIHAK.

MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 7

(l) PARA PIHAK akan secara aktif dan berkala melakukan pemantauan dan evaluasi

sebagai bahan penimbangan bagi kelanjutan kerja sama.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (l) dilakukan dengan

cara yang disepakati PARA PIHAK sekali dalam satu tahun. secara bersama-santa

atau sendiri-sendiri.

KETENTUAN LAIN
PASAL 8

(l) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya bisa dilakukan atas perselujuan
PARA PIHAK-

(2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini secara lebih rinci akan diatur bersama oleh

PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri. )ang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
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PENUTI.]P
PASAL 9

(l) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai

cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh

PARA PIHAIC

PERTAMA,

l^

ffrHlx KEDUA,,7
on

7 5
Rosi Malia S.H.. Samsul
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