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NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UN DERSTANDINq

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 01/MoU/PEM.A"IAM I 2 I 2O2O

NoMoR : B/3/UN1 1/HK.O7.oo l2o2O

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua
Ribu Dua Puluh bertanda tangan dibawah ini :

1. H. Mursil, S.H., M.Kn : Bupati Aceh Tamiang, yang
diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Menteri dalam Negeri
RI Nomor: L3L.LL-2974 Tahun
2OL7 &ralayrrat di Jalan Ir. H.
Juanda No. 69 Kompleks
Perkantoran Kecamatan Karang
Baru Kabupaten Aceh Tamiang
Provinsi Aceh, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerinteh Kabupaten Aceh
Tamiang, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Rektor Universitas Syiah Kuala,
yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Menristekdikti
Rcpublik Indonesia Nomor : 94/
M/ KPT.KP/ 2018 tanggal 26
Februari 2018, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Universitas Sylah Kuala, yang
beralamat di Jalan T. Nyak Arief,
kopelma Darussalam, Banda
Aceh (231 1 1), selanjutnya diccbut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sarna disebut PARA

PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai

berikut:

PIHAK...
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(1) PIHAK PERTAMA merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai
dengan ama.nat Peraturan Perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA merupakan sebuah lembaga perguruan tinggi negeri
yang berkedudukan di Darussalam, BanCa Aceh, yang mengemban
amanat, tugas, dan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) PARA PIHAK mempur:yai potensi dan kemampuan yang dapat
diintegrasikan serta di daya gunakan bersama demi meningkatkan
kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk
mengadakan kerjasama Bidang Tridarma Perguruan Ting$.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi
serta kewenangan PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan
pemanfaatan potensi daerah dan kapasitas sumber daya manusia
guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan serta
bermanfaat bagi masyarakat.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama dalam bidang
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rieet, dan
inovasi dalam bingkai Tridarma Perguruan Tinggi untuk kepentingan
pengembangan Kabupaten Aceh Tamiang.

PEI.AKSANAAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam
suatu perjanjian Kerjasama.

(2) Rencana pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan ruang lingkup
Nota Kesepahaman sebagaimana di maksud dalam pasal 2 akan
diatur dalam persiapan Pelaksanaan antar lembaga/unit teknis
terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja,
hak dan kewqiiban PARA PIHAK dan lain-lain yang dipandang perlu.

(3) Untuk...

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan itikad baik serta tetap
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA

PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang
dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan persyaratan dan
ketentuan sebagai berikut :
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(3) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kerjasama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan merumuskan program-
program kerja sama lebih lanjut secara terperinci dalam suatu
Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepa-haman ini.

PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan
dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK menurut tugas dan
fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakhr 5 (lima) tahun,
terhitung sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan
kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila Nota Kesepahaman ini hendak diakhiri oleh salah satu PIHAK
maka PIHAK yang akan rnengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib
membertahukan lebih dahulu secara terfulis kepada PIHAK lainnya
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaam ini
diakhiri.

ADDENDUM
Pasal 6

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan
Kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hat yang belum diatur dan/ atau yang belum cukup diatur dalam
Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK
melalui musyawarah dengan membuat addendum sepanjang sesuai
dcngan ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan, dituanglan
dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama-sama PARA PIHAK
dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

PEI.IYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Perselisihan apapun yang timbul dari interprestasi atau implementasi
Nota Kesepahaman ini dapat diseleeaikan secara bersahabat melelui
konsultasi dan negoisasi oleh PARA PIHAK dengan semangat keda eama.

KORESPODENSI..,
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KORESPODENSI
Pasal 8

(1) Datam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan
korespodensi dilakukan melalui alamat di bawah ini.

PIHAK PERTAMA
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 69 Kompleks Perkantoran

Kec, Karang Baru Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh
U.p. : Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang
Telepon : (0641)333000, 332999,332899
Faksimile : p6a\ 333000
E-mail : bagianhukumsetdakabatam@gmail.com

PIHAK KEDUA
Universitas Syiah Kuala
Alamat : JI. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh

(23111)
U.p. : WR IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan

Hubungan Masyarakat)
Telepon : (0651) -7551237
Faksimile : (0651) -7554229
E-mail ; qrr4@unsyiah.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/ diatur pada ayat (1)

tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang
bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3O (tiga
puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan
secara tertulis, alamat yang tercantum/diatur dalam Nota
Kesepahaman ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-
masing PIHAK.

MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

(l) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluaei baik eecara
sendiri-aendiri maupun bereama-sema, rekurang-kurangnya cekall
dalam satu tahun.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam melakukan kerja sama di kcmudian hari.

KETENTUAN..,
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KETEN'I'UAN LAII{
Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

(2) PARA PIHAK dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih
yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.

(3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dljalankan oleh PARA PIHAK
dengan itikad baik meskipun tidak mengikat PARA PIHAK secara
hukum.

(4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya
dengan kesepakatan terhrlis dari PARA PIHAK.

PENUTUP
Pasal 11

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK pada hari, tanggal bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut
diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditanda
tangani untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta untuk dapat
dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

HAK KEDUA

S.H., M.KN Eng

PIHAK PERTAMA

\


