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ACEH NOTA KESEPAEAMAN
ANTARA

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
DAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NomoTPIHAK PERTAMA
NomoTPIHAK KEDUA

: 418/tTl In(S/2019
: B/37tuN1 l/HK.07.0012019

Pada hari ini, Kamis, anggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas
(21-02-2019), bertempat di Kantor pusat Administrasi (KpA) Universitas Syiah Kuala, dibuat
dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Dr. Ir. Mirza lrwansyah, M.B.A., M.L.A. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia
Aceh, yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Menristekdikti Republik
Indonesia Nomor: 836,M/KpT.p/2018
Tanggal 19 Desember 2019, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh,
yang bealamat di Jalan Transmigrasi No.
l, Gampong Buket Meusara, Kota
Jantho Makmur, Aceh Besar, Aceh
(23911), selanjutnya disebut pIHAK
PERTAMA,

Rektor Universitas Syiah Kuala, yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Menristekdikti Republik lndonesia
Nomor: 94IJvI/KPT.KP/201 8 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 (23111), selanjutnya disebut
PIHAKKEDUA.
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2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIEAK
dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan bahwa:

a. PIEAK PERTAMA merupa.kan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat;

b. PIHAK KEDUA juga merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikaq penelifian, dan pengabdian
kepada masyarakat;

c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan peran dan fungsinya masing-
masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka penguatan
kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

d. Nota Kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman sebelumnya
yaitu Nomor: 0129/lTllKS/2017 dan Nomor: I259AJN11/KS/2017 tanggal 27-02-
2017 , yang telah berakhir jangka waktunya.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman
kepada ketentuan peraturan p€rundang-undangan, PARA PIEAK dengan ini sepakat untuk
mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang keda sama
bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

TUJUAN
PASAL I

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
oleh PARA PIEAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaraq penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat pada institusi
kedua belah pihak.

RUAI{GLINGKUP
PASAL 2

Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. pertukaran informasi akademis, tenaga pengajar, dan penggunaan sarana./prasaran4 atas

dasar saling menghargai dan saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas

saling

masrng-maslng tnstttusu
b. penggunaan fasilitas dan tenaga ahti untuk kepentingan bersama dan

menguntungkan kedua belah pihak;
c. aktivitas penelitian bersam4
d. aktivitas bersama dalam pengaMian kepada masyarakat;
e. aktivitas bersama lainnya yang saling menguntungkan; dan
f. aktivitas ajang informasi dan publikasi.
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PELAKSANAAN
PASAL3

Pelaksanaan ke{a sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan
dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tandatangani pARA pIEAK dan
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JAIYGKAWAKTU
PASAL 5

Naskah Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5
(lima) tahuq dan dapat ditinjau kembali arau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA
PIEAK.

PENDANAAN
PASAL 6

Anggaran biaya rinci yang ditimbulkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur
dalam ketentuan tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
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HAK DAIY KEWAJIBAN
PASAL 4

Hak dan kewajiban lainnya akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentr* dan jenis
kegiatan yang akan dilaksanakan.

KORESPONDENSI
PASAL 7

(l) lalam rangka pelaksanaan Nota Krcsepahaman ini, komunikasi dan korespondensi
dilakukan melalui alamat di bawah ini:

PIIIAKPERTAMA:
Institut Seni Budaya lndonesia Aceh
Alamat : Jl. Transmigrasi No. l, Gampong Buket Meusara, Kota Jantho Makmur, Aceh

Besar, Aceh (2391l)
U.p. :WakilRektorBidrngNon-Akademik
Telepon : (0651) 92023 Hp. 085361464981
E+nail : zahrulfuadi@grnail.com
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PIHAKKEDUA:
Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)
U.p. : Wakil Reklor IV (Bidang perencanaan, Ke{a Sam4 dan Hubungan

Masyarakat)
Telepon : (0651)-7551237
Faksimile : (0651)- 7554229
E-mail :wr4@unsyiah.ac.id

(2) Seriap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (l) tersebut di atas wajib
diberitahukan secara terrulis oleh prIrAK y*g b"rr*gfoot"n kepada prHAK lainnya
selambat-lambatnya 30 (tig 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 prEAtr(

MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 8

(l) PARA PIHAK akan secara aktif dan berkala melakukan pemantaunn dan evaluasi
sebagai bahan pertimbangan 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-sama atau
sendiri-sendiri.

( I ) ferubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya bisa dilakukan atas persetujuan pARA
PIHAI(

(2) Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum dalam Nota Kesepa.haman
ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh pARA PIHAI(

KETENTT'AN LAIN
PASAL 9
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Pf,NUTUP
PASAL 10

.,M.L.A.

KEDIIA,

Rizal, M.E

( I ) Nota Kesepahaman ini murai berlaku sejak ditandatangani oleh pARA PIEAL
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai

l$pa fu mempunyai kekuatan hukum yang ."*u ."t"r"h-ditunaaingani-oreh PARA
PIEAIC
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