
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

PEMERINTAH KOTA SABANG
DAN

UNryERSITAS SYAH KUALA

TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAIIUAN

DAN TEKNOLOGI SERTA INOVASI DAERAE

Nomor PIHAK PERTAMA : 074136312019

Nomor PIHAK KEDUA : B/83AJNI l/HK .07.0012019

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas (30-04-
2019), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala, dibuat dan
ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Nazaruddin, S.I.Kom. Wali Kota Sabang, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik hdonesia Nomor:
13l. I l -2906 Tahun 2017 Tanggal 20 April
2017, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Sabang, yang
beralamat di Jalan Diponegoro No. 20,
Sabang (2351l), selanjutnya disebut
PIHAKPERTAMA.

2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Rellor Universitas Syiah Kuala, yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Menristekdikti Republik Indonesia Nomor:
94fi,nrY\PT.KPl20l8 Tanggal 26 Februari
2018, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Universitas Syiah Kuala, yang
beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma
Darussalam, Banda Aceh (231 I I ),
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIEAK PERTAMA dan PIEAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA pmAK,
dan sendiri-sendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan bahwa:
a. PIHAK PERTAMA merupakan Pemerintah Kota yang berkedudukan di pulau Weh,

dalam wilayah Pemerintah Provinsi Aceh.
b. PIHAK KEDUA merupakan sebuah lembaga perguuan tinggi negeri yang

berkedudukan di Darussalam, Banda Aceh, yang mengemban amanat, tugas, dan fungsi
Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

c. Nota Kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman antara pARA
PIHAK sebelumnya tentang Pengembangan Kawasan Sabang berbasis Iptek dan
lnovasi, yaitu Nomor: 0396/[JNll/DN/2014 dan Nomor: 118l.410612014 Tanggal 30
Januari 2014, yang telah berakhir jangka waktunya.

d. PARA PIHAK memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasi dan
didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi
PARA PIHAK.

e. untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu
adanya ke{a sama yang sinergi antara PARA PIEAI(

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itrkad baik, serta tetap berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PrHAK dengan ini sepakat untuk
memperpanjang ke{a sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang kerja sama
pengembangan sumber daya manusi4 penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta inovasi daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

TUJUAN
PASAL I

Nota Kesepahaman ini bertujuan menjalin hubungan ke{a sama yang bermanfaat untuk
kepentingan PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing
dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAI(

RUAI{GLINGKUP
PASAL2

Kerja sama PARA PrEAK meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Tridarma perguruan
Tinggi, khususnya dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian,
riset, dan inovasi dalam rangka pengembangan kawasan sabang, antara lain tapi tidak terbatas
pada pengembangan sumber daya manusia" berupa:

a. penelitian dan pengembangan;

b. pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. pendidikan dan pelatihan;

c. pertukaran informasi, publikasi ilmiatl dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
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PELAXSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 3

(1) Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan ruang lingkup Nota Kesepahaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur dalam pe{anjian Kerja sama
antarlembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme
ke{a hak dan kewajiban PARA PIEAIq dan lainJain yang dipandang perlu.

(2) Pe{anjian Kerja sama (PKS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota kesepahaman ini.

(3) untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ),
PARA PIEAK menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai penanggung jawab
pelaksana yang wajib memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta
mengadakan rapat sekurang-kuangnya I (satu) kali dalam setahun untuk mengevalrrasi
setiap pelaksanaan ke{a sama.

JANGKA WAKTU
PASAL 4

(l) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak
ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan pARA PIHAI(

(2) Apabila Nota Kesepahaman ini hendak diakhiri oleh salah satu pIHAK maka prEAK
yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini waj ib memberitahukan lebih dahulu secara
tertulis kepada PrHAK lainnya dalam jangka waktu I (satu) bulan sebelum Nota
Kesepahaman ini diakhiri.

ANGGARAN
PASAL 5

(l) Anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber
dari anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (l) akan diatur lebih lanjut oleh pARA
PIHAK dalam Pe{anjian Keda Sama sebagaimana disebutkan dalam pasal 3, yarrg
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
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d. pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensi) baik nasional maupun intemasional;
e. pemanfaatan alat-alat ilmiah laboratorium, serta sarana informasi ilmiah:
fl pengembangan inovasi; dan
h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang sesuai dengan tujuan Nota

Kesepahaman ini.



KORESPONDENSI
PASAL 7

(l) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi
dilakukan melalui alamat di bawah ini.

PIHAKPERTAMA:
Pemerintah Kota Sabang

Alamat : Jalan Diponegoro No. 20, Sabang (23511)

U.p. : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang

Telepon :(0652)22922
Faksimile : (06.52)3324310

E+nail : bappeda@sabangkota.go.i4 bappeda_sabang@yahoo.com

PIHAKKf,,DUA:
Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Ac.eh (23l l l)
U.p. : WR IV (Bidang Perencanaaq Kerja Sam4 dan Hubungan Masyarakat)
Telepon :(0651)7551237
Faksimile : (0651) 7554229
E-mail :wr4@unsyiah.ac.id

(2) S*iap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib
dib€ritahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya
selambatJambatnya 30 (iga puluh) bari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada
pemberitahuan secara t€rtulis, alarnat yang tercantum/diatur dalam Nota Kesepahaman ini
adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIEAI(

MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 8

(1) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

(2) Hasil monitoring dan evalrrasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
melakukan ke{a sama di kemudian hari.
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PEI{YELESAIAN PERSELISIIIAN
PASAL 6

Perselisihan apapun yang timbul dari interpretasi atau implementasi Nota Kesepahaman ini
dapat diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi oleh PARA PIEAK
dengan semangat ke{a sama.

Paraf PIEAK PERTAMA: F



PENUTUP
PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing
sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan
dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIEAK yang masing-masing I (satu) rangkap dipegang
oleh PIIIAK PERTAMA dan PIEAK KEDUA.

PERTAMA, K KEDUA,

din S.I.Kom.
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