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Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas ( 13- 12-
2019), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan
antara:

l. Syaridin, S.Pd., M.Pd. Kepala Badan Pengernbangan Sumber Daya
Manusia Aceh, yang diangkat berdasarkan
Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.
821.2210fl.312019 Tanggal 29 Agustus 2019,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Beden Pengembengen Sumber Deya Manusia
Aceh, yang beralamat di Jalan T. P. Nyak Makam
Nomor 8 Banda Aceh (23125\, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Rektor Universitas Syiah KuaI4 yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor: 94/1V1/KPT.KP/201 8 Tanggal
26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak rmtuk
dan atas nama Universitas Syiah Kuale, yang
beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma
Darussalanr. Banda Aceh (231 I I ), selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
PIIIAK dan masing-masing disebut PIHAK.
PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan tersebut di alas terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut:

a PIHAK PERTAMA merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang
menyelenggarakan unrsan pemerintahan sesuai tugas, firngsi, dan kewenangannya;

b. PIHAK KEDUA menrpakan sebuah Perguruan Tinggi yang mengemban amanat
Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat s€rta pengembangan sumber daya manusia; dan

c. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam melaksanakan
pengelolaan Beasiswa S- l Aceh Carong Bagi Masyarakat Miskin tahtm 201 9.

Atas dasar p€rtimbangan tersebut di atas, dan dengan itilad baik serta tetap berpedoman kepada

ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk
menyelenggarakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan

dan persyamtan sebagai berikut.
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MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah unnrk meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat Aceh yang tidak m,rmpu secara
ekonomi atau layak menerima Bidikmisi, namun tidak ditetapkan sebagai penerima
Bidikmisi dikarenakan terbatasnya quota *rla berdasarkan usulan pergunran tinggi di
Aceh.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Pengelolaan Beasiswa Sl
Aceh Carong Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2019.

RUANG LINGKUP
PASAL 2

(l) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Pengelolaan Beasiswa Sl Aceh Carong
Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2019 oleh PIIIAK KEDUA yang dibiayai PIHAK
PERTAMA' yang selanjutnya disebut Program Beasiswa S-l Aceh Carong Bagi
Masyarakat Miskin.

(2) Nama-nama mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) akan
disajikan dalam keputusan tentang penetapan penerima beasiswa dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

HAKDANKEWAJIBAN
PASAL 3

(I) PIHAK PERTAMA:
a wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen peserta yang disampaikan

PIHAK KEDUA sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa;
b. wajib membayar/menyetorkan biaya Beasiswa S-l Aceh Carong Bagi Masyarakar

Miskin kepada PIHAK KEDUA pada setiap awal semester alau awul lshun Akadgmik;
c. berhak menerima laporan hasil studi mahasiswa setiap semester sampai dengan akhir;

dan
d. berhak mengevaluasi dan memberikan saran atas perencanarn dan laporan hasil

Pengelolaan Beasiswa S-l Aceh Carong Bagi Masyarakat Miskin yang disarnpaikan
oleh PIHAK KEDUA pada setiap semester.

(2) PIHAKKEDUA:
a. wajib melaksanakan seleksi administrasi d^n seleksi lainnya yang diperlukan, termasuk

wawancara atau verifikasi lapangaq untuk menjamin calon penerima beasiswa yang
diusulkan kepada PIIIAK PERTAMA sesuai persyaratan yang ditentukan;

b. wajib menyerahkan berkas calon penerima beasiswa dan bertanggung jawab atas
kebenaran data calon penerima basiswa yang diusulkan kepada PIHAK PERTAMA;

c. wajib menyelenggarakan proses pendidikan S-l bagi mahasiswa sesuai ketentuan yang
berlaku;

d. wajib menyalurkan komponen beasiswa biaya hidup/uang saku kepada mahasiswa

penerima beasiswa;

e. wajib memberikan laporan hasil studi mahasiswa setiap semester sampai dengan akhir
kepada PIHAK PERTAMA;

f. wajib mendokumentasikan semua bukti penggunaan dan melaporkan penggunaan biaya
Program Beasiswa S-l Aceh Carong Bagi MasyaraLal Miskin;

g. berhak menerima biaya Progmm Beasiswa S-l Aceh Carong bagi Masyarakat Miskin
dari PIHAK PERTAMA pada setiap awal semester atau awal tahun Akademik; dan

h. berhak menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa apabila mslenggar peraturan dan/atau tata
tertib akademik dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA.
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PERSYARATA}{
PASAL 4

(1) Untuk diusulkan sebagai peserta calon penerima Beasiswa S-l Aceh Camng Bagi
Masyarakat Miskin, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a penduduk Aceh dan berdomisili paling kurang 2 (dua) tahun di wilayah Aceh yang

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/arau Kartu Keluarga (KK);
b. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan s€hat

dari dokter pemerintah:
c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
d. bersedia mengikuti seluruh tahapan proses s€leksi;
e. bersedia menandatangani Surat Pemyataan:

I ) bersedia kembali ke Aceh setelah selesai studi;
2) tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
3) tidak sedang dalam aktivitadtindakan yang melanggar hukuu atau mengikuti

organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
a) tidak pemal/akan terlibat dalam altivitaJtindakan yang melanggar kode etik

akademik;
5) sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh

sebagaimana disebutkan dalam ayat ( I ) ini;
6) tidak mengajukan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi; dan
7) menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya.

(2) Untuk dinyatakan sebagai penerima Beasiswa S-l Aceh Carong Bagi Masyarakat Miskin,
pes€rta yang diusulkan hanrs menandatangani p€rjanjian/kesepakatan dengan Pemerintah
Aceh.

JAI{GKAWAKTU
PASAL 5

(l) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak

r"nggal ditandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapar diuba[ diperpanjang, dao/atau diakhiri sesuai dengan

kesepakatan terolis PARA PIHAIC
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f. berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
g. p€rguruan tinggi dan/arau program studi dalam negeri yatrg dituju paling rendah

berkareditasi B diluktikan dengan melampirkan sertifikat akrcditasi pergunran tinggi
dan/atau program studi;

h. melampirkan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir I (satu) lembar);
i. melampirkan pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
j. melampirkan Surat Keterangan Miskin yang dikeluartan oleh Keuchik atau nama lain

dan/atau Camat setempat;
k. melampirkan Surat Keterangan pekerjaan orang tua yang dikeluarkan oleh Keuchik atau

nama lain danlatau slip gaji;
l. melampirkan bukti foto rumah tempat tinggal orang tua sesuai alamat pada KTP/KK;
m.melampirkan rekomendasi dari perguruan pinggi yang menerangkan bahwa yang

bersangkutan layak menerima Bidikmisi dan tidak ditetapkan sebagai penerima
Bidikmisi dari Kemeruistekdikti atau Kemenag;

n. melarnpirkan surat pertanggungiawaban atas kebenaran data peserta yang diusulkan
pergunran tinggi yang dituangkan dalam Surat Pernyalaan bermeterai Rp6.000,00 (enam
ribu rupiah);

o. melampirkan Surat Pemyataan telah diterima di Perguruan Tlrlrggi (Iptter of
Acceptance); dan

p. melampirkan Surat Keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi.



PEMBIAYAAI\
PAS.A.L 6

(l) Pernbiayaan Program Beasiswa S-l Aceh Carong Bagi Masyarakat Miskin berasal dari
PIHAKPERTAMA.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari:
a Biaya Pendidikan/Biaya Kuliah/Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp2.40O.00,00 (dua

juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswE dan
b. Biaya Hidupfuang Saku sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan per

mahasiswa atau Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester p€r
mahasiswa.

(3) Perubahan biaya Progmm Beasiswa S- l Aceh Carong Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2019
dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIIHK.

CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN
PASAL 7

(1) Biaya Program Beasiswa S-l Aceh Carong bagi Masyarakat Miskin tahun 2019 akan

dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke
rekening PIHAK KEDUA pada awal semester alau awal tahun ajaran.

(2) Syarat pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dengan
melampirkan sebagai berikut :

& tagihan Asli (irwoice) dan lampiran yang sesuai dengan persyaratan penyerahan
tagihan PIHAK KEDUA; dan

b. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Asli yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.

(3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan langsung kepada
PIIIAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA yaitu :

Nama Rekening : RPL 001 BLU IJNSYIAH UNTUK DK
NomorRekening :158-00-5000090-0
Bank : Mandiri KCP BAH Unsyiah Darussalam.

(4) Setiap tagihan (itwoice) beserta persyaratannya harus diajukan oleh PIHAK KEDUA
secara lengkap paling lambat 7 (tujuh) hari kerja efektif setelah semua persyaratan

dilengkapi.

(5) PIHAX PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan pernbayaran dalam
bentuk apapun yang diakibatkan keterlambatan p€ngajuat invoice oleh PIHAK KEDUA.

(6) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan
*lelah iwoice diterima dari PIHAK KEDUA.

(7) Apabila terdapat mahasiswa yang mengundurkan diri, drop out ala,u meninggal dunia, maka
sisa pembiayaan yang tidak terpakai diluar semester berjalan wajib dikembalikan kepada
PIIIAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku melalui Rekening Bank Aceh Nomor
010.01.02.120m3.4 atas nama Gubemur Prov. NAD (PAD) dan bukti setoran dapat
diserahkan kepada PIIIAK PERTAMA.

MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 8

(1) Untuk menjamin Pengelolaan Beasiswa S-l Aceh Carong Bagi Masyarakat Miskin tahun
2019 agar sesrrai maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan dilaksanakan
monitoring dan evalu"si oleh PARA PIHAK paling sedikit I (satu) kali rlalam setahtur.

(2) Haa,il monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) akan digunakan s€bagai
masukan dan bahan pertimbangan pembayaran beasiswa pada setiap tahap berikutnya
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BERAKHIR}IYA PERJANJIAN
PASAL 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dan/atau dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK
berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a berakhimya jangka waktu perjanjian kerja sama ini; atau
b. adanya ketentuan Pemerintah dan/atau peratuan perundang-undangan yang berlaku

yang mengakibatkan perjanjian kerja sama ini tidak d"pat dilaksanakan dan/atau tidak
mungkin dilanjutkan; atau

c. salah saru PIHAK tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu alau lebih ketentuan
yang diarur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (wanprestasi).

(2) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sarna ini, PARA PIHAK sepakat dan
setuju untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kilab Undang-Undang
Hukum Perdata sepanjang keteotuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau
penetapan Pengadilan untuk menghentikar/ mengakhiri suatu perjanjian.

ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK
PASAL 10

(l) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan
wakil ,lan alarnat pemberitahuan unh* surat-menyurat sebagai berikut:

PTHAK PERTAMA
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
Alamat : Jl. T. P. Nyak Makam Nomor 8 Banda Aceh (23125)

U.p. : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
Telepon :065l -7552564
Faksimile : 0651 -7552565
E-mail :bpsdm@acehprov.go.id

PIIIAKKEDUA
Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (231 I I )
U.p. : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sam4 dan Hubungan

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

E-mail :wr4@unsyiah.ac.id

(2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama

ini (kecuali ditennrkan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterimajika
disampaikan secara langsrmg/dikirimkan dengan kurir dengan memperoleh tanda terima ke
alarnat sebagaimana tersebut di atas serta perubahan alamat oleh PARA PIHAK harus

diberitahukan secara tertulis selarnbatJambatnya 14 (empar belas) hari kerja efektif
sebelumnya kepada pihak lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan, maka alamat

sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah sah dan berlaku.
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU
PASAL I1

(1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka
penyelesaian perselisihan diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat antara PARA
PIHAK.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat maka
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Banda
Aceh.

FORCE MAJEURE
PASAL 12

(1) Yang dimaksud dengat force majeure dalam Pedanjian Kerja Sama ini adalah semua
kejadian di luar kemauan atau kemampuan PARA PIHAK walaupun telah diusahakan
pencegahannya seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru hara, perang,

kebakaran, sabotase, dan pemogokan umum yang mengakibatkan salah satu atau PARA
PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Dalam hal teqadiforce majeure sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), PIHAK yang terkena

force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-
Iambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya/orce majeurel

(3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya

force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

KETENTUAN TAMBAHAN
PASAL 13

(l) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis
oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama

ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat
Adendum sepanjang sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan, dituangkan
dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PARA PIHAK akan melakukan semua tindakan yang diperlukan dalam
melaksanakan/menggunakan/menikmati hak-hak yang dimiliki/diperoleh yang timbul dari
Perjanjian Kerja Sama ini atau dokumen-dokumen yang timbul karenanya.

PENUTUP
PASAI, I4

Perjanj ian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, masing-masing
sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan
dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK, dan masing-masing I (satu) rangkap dipegang
oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PERT^Mril KEDUA,

IEt.lf'
\,:

Pami PIHAK PERTAMA

s.Pd., M.Pd.
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