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NOTA KESEPAHAMAN
AI\TARA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDII(AN DAN PENGEMBANGAN.IGARSIPAN

DI LINGKUNGAN UNTVERSITAS SYIAH KUALA

Nomor : K8.00.00/56/2019
Nomor : B/I3ruNl l/HK .07.00/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal lima" bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas

(05-12-2019), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman

oleh dan antara:

l. Dr. M. Taufilq M.Si.: Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor: 98/TPA Tahun 2019, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, yang beralamat di
Jalan Ampera Raya No. 7 Jakarta ( 12560), selanjutnya disebut PIHAK PERTAIUA.

2. Prof, Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. : Reklor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor: 94i M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak utuk
dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief
Kopelma Darussalam, Banda Aceh (231 I l), selanj utnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut

PARA PIIIAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAIC

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. PIEAK PERTAMA merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

(LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Presiden, yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan; dan

b. PIIIAK KEDUA merupakan sebuah lembaga perguruan tinggi negeri tertua dan

terkemuka di Provinsi Aceh, yang berkedudukan di Darussalam, Banda Aceh, yang

mengemban amanat, tugas, dan fungsi Tridarma Pergunian Tinggi di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
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Atas dasar pe(imbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman

kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat

untuk menyelenggarakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang
penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kearsipan di lingkungan Universitas
Syiah Kuala dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut.

TUJUAN
PASAL I

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal antara PARA
PIHAK dalam meningkatkan kualitas pendidikan kearsipan, pembentukan pusat

dokumentasi dan studi kebencanaan serta pengembangan sumber daya manusia dan sistem

kearsipan di lingkungan PIEAK KEDUA.

RT]ANG LINGKTIP
PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama:

a. pembentukan pusat dokumentasi dan studi kebencanaan;
b. pembentukan pro$am pendidikan vokasi kearsipan;
c. penyelenggaraan lembaga keanipan perguruan linggi (university archives);
d. implementasi pengelolaan arsip dinamis dan statis berbasis teknologi informasi dan

komunikasi;
e. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia kearsipan; dan
f kegiatan-kegiatan lain bidang kearsipan yang disepakati oleh PARA PIEAK.
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PELAKSANAAN
PASAL 3

(1) Dalam batas-batas kemampuan dan Anpa mengurangi tugas pokok masing-

masing, PARA PIHAK saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan ke{a
sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA

PIHAK.

(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk

unit kerja pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya untuk

melaksanakan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh PARA
PIHAK yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama

tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIEAK dengan mengacu

pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh

PARAPIHAI(

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



JANGKA WAKTU
PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waltu 5 (lima) tahun sejak Nota
Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan

PARAPIHAK

ANGGARAN
PASAL 5

Segala biaya yang timbul atas penyelenggaraan Nota Kesepahaman akan dibebankan pada

anggaran masing-masing PIHAK menurut tugas dan fungsinya serta sumber-sumber lain
yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN
PASAL 6

(l) PARA PIHAK sepakat untuk saling bernrkar data dan informasi mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-

mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan

tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) Selain yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, merupakan kewajiban PARA
PIHAK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing-masing PIHAK
tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik pidana maupun perdata apabila terjadi

keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
a. apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan

umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;

b. apabila keterbukaan data dan informasi telah tedadi sebelum tanggal Nota

Kesepahaman ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik (berhubungan

dengan kepemilikan hak paten); dan

c. apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta

secara sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Selain ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), PARA PIHAK sepakat

untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun

keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, PARA PIHAK baik pribadi

maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang

didapat berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga manapun tanpa

persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
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PENYELESAIAI\ PERSELISIHAN
PASAL 7

Apabila tefadi perbedaan penafsiran dar/atau persetisihan dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, PARA PIEAK akan mengutamakan penyelesaiannya secara

musyawarah untuk mufakat.

KORESPONDENSI
PASAL 8

(l) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komrmikasi lainnya yang
dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara terhrlis melalui
alamat sebagai berikut:

PIHAKPERTAMA:
Arsip Nasional Republik Indonesia

Alamat : Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta (12560)

U.p. : Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

Telepon :021 -7805851

Faksimile : 021 - 781028017805812

E-nail :info@anri.go.id

PIHAKIGDUA:
Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23 I I I )
U.p. :Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan

Masyarakat)

Telepon : (0651)-7551237
Faksimile : (0651) - 7554229

E-mail'wr4@unsyiah.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka

PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAI\ LAIN
PASAL 9

(l ) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIEAK.

(2) Penjabaran ke{a sama dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman

ini akan diatur dalam Perjanjian Keda Sama (PKS) sebagaimana dimaksudkan dalam

Pasal 3.

(3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala

sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, baik secara sendiri-sendiri atau secara

bersama-sama.
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PENI]TIIP
PASAL 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama

bunyinya, dan masing-masing I (satu) rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan

PIHAKKEDUA.
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