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ANTARA
PT PERTA ARUN GAS

DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG
PENJAJAKAN KERJA SAMA

BIDANG TEKNIK, SOSIAL, EKONOMI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor PIHAK PERTAMA : 017/PAG0000/2019-S0
Nomor PIHAK KEDUA : B/153/UN11/HK.07.00/2019

PT PERTA ARUN GAS, sebuah suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik lndonesia dalam hal ini diwakili oleh Arif
Widodo selaku President Director PT PERTA ARUN GAS bertindak untuk dan
atas nama PT PERTA ARUN GAS, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

!1. UNIVERSITAS SYIAH KUALA, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. lr. Samsul
Rizal, M.Eng. selaku Rektor Universitas Syiah Kuala, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia
Nomor: 94/M/KPT .KPl2018 Tanggal 26 Februari 2018 bertindak untuk dan atas
nama UNIVERSITAS SYIAH KUALA yang berkedudukan di Jl. T. Nyak Arief
Kopelma Darussalam, Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai

"PIHAK" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK"
dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

a. PIHAK PERTAMA merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam
bidang Regasifikasi LNG ((Liquefied Natural Gas), Penyimpanan LNG, dan
kegiatan usaha lainnya terkait dengan minyak dan gas bumi di Kilang PT
Perta Arun Gas di wilayah Aceh.

b. PIHAK KEDUA merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berdomisili
di Banda Aceh, yang merupakan lembaga pendidikan tinggi terkemuka di
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Nota Kesepahaman tentang Penjajakan Kerja Sama Bidang Teknik, Sosial,
Ekonomi, dan Sumber Daya Manusia ("Nota Kesepahaman") ini dibuat pada hari
Jumat, tanggal enam belas, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas
(16 - 08 - 2019) oleh dan antara:
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c. melakukan kajian sosial ekonomi komoditas-komoditas yang dapat
memberdayagu nakan cold storage',

d. melakukan kajian analisis dampak lingkungan;
e. melakukan kajian teknis atas peralatan dan infrastruktur di Terminal Arun

(useful lifetime); dan
f. kerja sama-kerja sama lain yang saling menguntungkan.

(3) PIHAK KEDUA akan mempertimbangkan serta mengevaluasi kebutuhan dan
ketersediaan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia untuk melaksanakan
kajian dan penelitian sesuai huruf 2 di atas.

(4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai huruf 2 di
atas, PIHAK PERTAMA akan berkontribusi atas biaya yang dikeluarkan oleh
PIHAK KEDUA dalam melakukan kajian dan penelitian tersebut.

PASAL 3
KEBERLAKUAN

Dalam melakukan penjajakan kerja sama sesuai Pasal 2 di atas, Nota
Kesepahaman ini tidak mengikat bagi PARA PIHAK dan selanjutnya dalam hal
PARA PIHAK menyepakati untuk melaksanakan kerja sama tersebut maka PARA
PIHAK akan menuangkan syaralsyarat dan ketentuan kerja sama yang lebih rinci
dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal
ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang dengan
persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari
PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman
berakhir.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan
perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan
berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan pengertian dan persetujuan mereka
bahwa Nota Kesepahaman ini, dan setiap informasi dan data yang diberikan
(termasuk yang tercantumkan dalam Nota Kesepahaman ini), ataupun hasil
analisis dan pengelolaan informasi dan data akan bersifat rahasia ('lnformasi
Rahasia').
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Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK
secara bersama-sama memiliki kesepahaman atas hal-hal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai bentuk komitmen bagi PARA PIHAK untuk
melakukan penjajakan kerja sama dalam bidang teknik, sosial, ekonomi, dan sumber
daya manusia yang selaras dengan kegiatan usaha PIHAK PERTAMA dengan
pengembangan potensi akademis PIHAK KEDUA di wilayah Provinsi Aceh dan
khususnya Kota Lhokseumawe.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penjajakan kerja sama yang meliputi antara
lain namun tidak terbatas dalam kondisi:
(1) PIHAK PERTAMA akan memberikan gambaran umum mengenai aktivitas-

aktivitas dan rencana-rencananya terkait dengan aspek teknik, sosial, ekonomi,
dan sumber daya manusia.

(2) PARA PIHAK akan menjajaki kerja sama antara lain dalam:
a. melakukan pekerjaan pengukuran bathymetry,
b. melakukan kajian ekonomi terkait usaha penyediaan cold sforage bagi

komoditas dari daerah sekitar;
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wilayah Provinsi Aceh yang mengembangkan sumber daya manusia dan
bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

c. PIHAK PERTAMA dalam upayanya berkontribusi untuk pembangunan
Provinsi Aceh dan khususnya Kota Lhokseumawe di bictang teknik, sosial,
ekonomi, dan sumber daya manusia dengan mengembangkan potensi
akademis dunia pendidikan sekitar bermaksud bekerja sama dengan mitra
yang memiliki keahlian dalam bidang yang relevan.

d. PIHAK KEDUA yang memiliki keahlian dalam bidang yang relevan mampu
berkontribusi dalam kerja sama dengan PIHAK PERTAMA sesuai dengan
huruf c di atas.

e. PARA PIHAK berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bermaksud untuk
menjajaki kemungkinan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan
berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki masing-masing
PIHAK.



(2) PARA PIHAK dilarang memberikan informasi atau dokumen dalam bentuk
apapun terkait dengan Nota Kesepahaman ini kepada orang lain atau PIHAK
luar tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini

tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pengakhiran atau kedaluwarsanya
jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

(1)

PASAL 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam
Nota Kesepahaman ini dengan penuh tanggung jawab.

PARA PIHAK dalam hal ini diwakili oleh PIHAK atau orang yang berwenang
untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama PARA
PIHAK, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan
PARA PIHAK atas terjadinya tuntutan dari PIHAK lain mengenai
penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

PARA PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya,
setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan badan
hukum dari PARA PIHAK yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau
perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan
hukum atas nama PARA PIHAK.

(2t

(3)

(4) PARA PIHAK telah mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam pelaksanaan

kegiatan usaha yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.

(5) Penandatanganan Nota Kesepahaman ini tidak bertentangan dengan
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta perjanjian-perjanjian
lainnya dan/atau akan dibuaVditandatangani oleh PARA PIHAK.

(6) PARA PIHAK tidak sedang dalam keadaan pailit, atau sedang dimohonkan
kepailitannya baik oleh pihak ketiga maupun PARA PIHAK sendiri.

(7) PARA PIHAK dengan ini bersama-sama saling memberikan jaminan untuk
tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini dengan cara apapun juga

sepanjang PARA PIHAK masih sepemahaman sesuai Nota Kesepahaman
ini dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(8) Tidak acla sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang
dihadapi yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat
kurang baik terhadap Nota Kesepahaman ini.
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PASAL 7
PENUTUP

(1) Bilamana terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dalam
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK setuju untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

(2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota
Kesepahaman ini, akan diatur serta ditetapkan/disepakati oleh PARA PIHAK
di dalam Amandemen dengan mengacu pada ketentuan/praktik yang umum
berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam
rangkap 2 (dua),asi, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas meterai yang

cukup, dan rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua
dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
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