
NOTA KTSEPAHAMAN

NOMOR: 05/ tloUltll2Ol9
l{ouOR : B I 162 I t xrl I IilILOT.OO I 2oL9

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh Sembilan br.rlan Mei tahun dua ribu sembilan
belas, bertempat di Banda Aceh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

l.H. AZWIR, S.Sog Bupati Aceh Selatan, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:
131.11/6115/2018 tanggal L7
September 2O18 tentang Pengesahan
Bupati Aceh Selatan, berkedudukan di
Jln. T. Ben Mahmud No. 11 Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan,
selanjutnya disebut PIHAI( PERTAilA.

2. Prof. Ilr. Ir, Samrul Rtz.l, U.EDg : Rektor Universitas Syiah Kuala
(Unsyiah), diangkat dan dilantik
berdasarkan Surat Keputusan
Menristekdikti RI Nomor:
94 I M I l<Yl.W I 2OLg tarygal 26 Februari
2O18, berkedudukan di Jln. T. Nyak
Arief Kopelma Darussalam Banda Aceh,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
naflla Universitas Syrah Kuala,
selanjutnya disebut PIIIAI( ftDUA.

PIIIAfi PERTATA dan PIHAI( IIEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAI(,
dalam hal ini terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling isi
mengisi dan saling memberikan manfaat satu sama lainnya, maka perlu
adanya suatu kedasama;

- Bahwa PARA PIHAK dengan ini sepa}at unutk melaksanakan kerjasama
pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan/ atau pengaMian
k.paaa masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang dituangkan ke

dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

:iAI|TARA

PEUERIXTAH KABT'PATEII ACEH AEL/TTAI{

DEIfGA,r

T'I|IVERSITAS SYINI IIUAI.A

TETTAI{G

PETGEUBAI{GAil AI'UBER DAYA UATUSIA, PEIYELITIAII
DAN/ATAU PEITGABI'IAIT KTPADA UAAYARAI(A'T

SERTA PEUArE'AATAIC SI'UBER DAYA



Passl I
MAISUD DAN TUJUAN

(f) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan landasan bog:'
PARA PIHAIT dalam melaksanakan kerjasama;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia,
penelitian dan pengabdian masyarakat serta pemanfaatan sumber daya
manusia dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan;

Pa8al 2

RUANG LIITGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

a. Pengembangan sumber daya manusia;
b. Penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat;
c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
d. Kegiatan dan/atau program lain yang disepakati PARA PIHAI(.

Pagal 3

PEL/TKSAIYAAIT

(1) Pelaksanaan Nota kesepahamax ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah
Perjanjian Kerjasama yang dituangkan secara rinci tentang mekanisme ke{a
baik mengenai prosedur, biaya maupun hak-hak dan kewajiban masing-masing
Pihak, dan hal-hal lain yang dianggap perlu;

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(3) Dafam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat
menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggungiawab dari pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini;

Pasal 4

JAI{GKA WAITTU

(1) Jangka wa-lrhr berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai
sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIflAX;

(2)AtaspersetujuanPARAPIHAN,NotaKesepahamaninidapat' ' 
diperpanj ang/ diperbarui atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya;

(3) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kcsepahaman sebagaimana dimaksud
' ' p"a'" iy"t\Zl diajuGn oten pene PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

berakhirnya Nota KesePahaman ini;



Passl 5

PEUBIAYAAIT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan
dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak dan sumber-sumber yang sah
Iainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pesal 6

PET{YELE,SAIAN PERSELISTHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tedadi perbedaan pendapat
atau perselisihan, PARA PIHAI( sepakat akan menyelesaikan secara
musyawarah dan mufakat;

(2) Apabila secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
tidak tercapai, maka PARA PTIIAI( sepakat untuk menempuh penyelesaiannya
melalui Pengadilan yang berwenang.

Pasal 7

KORESPIOT{DENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada salah satu Pihak terkait
dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikerr secara tertulis, atau surat
tercatat, atau melalui elektronik yang ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERfAIA

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

U.p. : Bupati Aceh Selatan

Alamat : Jln. T. Ben Mahmud No. 11 Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
(23717)

Telepon : (0656) 21513-21008

Faksimile : (0656) 2L677-2lOOs

E-mail : diskominfo@acehselatankab.go.id

PIHAX KEDUA

Universitas Syiah Kuala

U.p. : WR IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan
MasYarakat)

Alamat : Jtn. T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)

Telepon : (0651) -7551237



Faksimile

E-mail

: (o6s1)-75,s4229

: wr4@,unsyiah.ac.id

(2) Jika te{adi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini,
PIHAK yang berubah alamatnya harus memberitahukan secara terfulis kepada
PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembahan.

Pasal 8

MONII1ORIITG DAN EVALUABI

(1) PARA PIIIAI( wajib melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-
sendiri maupun secara bersama-sarna sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun;

(2) Hasil monitoring dan evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam melakukan kerja sama dikemudian hari.

Pasal 9

PEIfUTIIP

(1) Segala ketentuan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur
oleh PARA PIHAI( dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan ditandatangani
oleh PARA PIHTI( pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Nota
Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-
masing yang mempunyai kekuatan hukum yang s€una.
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