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Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tuj uh bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh
(27-2-2020) bertempat di Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani Nota
Kesepahaman oleh dan antara:

l. Dr. Muhammad Yasar, S.TP, M.Sc.: Direktur Politeknik Aceh Selatan, yang

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Politeknik Aceh Selatan

Nomor: 05/KK./YAPOLTAS/[V20I8 Tanggal 5 Februari 2018, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Politeknik Aceh Selatan, yang beralamat di Jalan Merdeka,

Kompleks Reklamasi Pantai, Tapaktuan, Aceh Selatan (23715), selanjutnya disebut

PIHAKPERTAMA.

2. ProI. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.: Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 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 (23 1 I I ), selanjutnya disebut PIHAK Ii(EDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIEAtrC

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

a. PIHAK Pf,RTAMA merupakan Perguruan Tinggi berbasis Vokasi satu-satunya di
wilayah pantai BaralSelatan Aceh yang mengemban amanat, tugas, dan fungsi

Tridarma Perguruan Tinggi ;
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b. PIHAK KEDUA merupakan sebuah perguruan tinggi negeri terkemuka di Provinsi

Aceh yang mengemban amanat, tugas, dan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi dalam
bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

c. PAITA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya mxing-masing memandang
perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka penguatan kegiatan akademik,
penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat serta progam-
progam lain yang terkait dengan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.

Atas dasar pertimbangan 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

ketentuan sebagai berikut.

TUJUAN
PASAL I

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan

meningkatkan kompetensi kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan tenaga ahli

serta pembinaan hubungan kelembagaan antara PARA PtrIAI(

RUATIG LINGKUP
PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi, namun tidak terbatas, dalam bidang:

a. pendidikan, dalam bentuk pengasuhan peningkatan akreditasi pro$am studi, kuliah

tamu serta seminar bersama:

b. penelitian, berupa penulisan dan publikasi ilmiah bersama dalam jumal nasional dan

intemasional ;

c. pengabdian kepada masyarakat;

d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. peningkatan kualitas sumber daya manusia melaui pertukaran tenaga ahli, dosen,

staf, peneliti, laboran, dan pelaiban/worlcshop bersama; dan

f bidang ke{a sama lain dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggt yang disepakati

PARA PTHAI(

PELAKSANAAN
PASAL3

(l) Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan ditindaklanjuti oleh satu atau lebih

Perjanjian Ket'a Sama (PKS) meliputi jenis dan rincian serta mekanisme kegiatan,

pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing PTHAK serta hal-hal lain yang

dipandang perlu oleh PARA PIEAK.
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(2) Perjanjian Ke{a Sama (PKS) sebagaimana termaksud pada ayat (1) merupakan suatu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini,

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 4

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan

tugas dan tanggung j awab sebagai berikut:
a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
b. menyediakan tenag4 sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan

kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK; dan

c. memenuhi ketentuan ke{a sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia.

JANGKAWAKTU
PASAL 5

(l) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan

perti mbangan PARA PIHAI(

(2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota
Kesepahaman selambatJambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir.

(3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman

sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l), salah satu PIEAK wajib
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, selambat-lambatnya 2 (dua)

bulan sebelumnya.

ANGGARAN
PASAL6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada

anggaran masing-masing PIHAK menurut tugas dan fungsinya sesuai peraturan

perundang-undangan.
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 7

Apabila terjadi perbedaan penafsiran darVatau perselisihan dalam pelaksanaan Nota

Kesepa.haman ini, PARA PIHAK akan akan mengutamakan penyelesaiannya secara

musyawarah untuk mufakat.
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KORESPONDENSI
PASAL 8

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang

dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui
alamat sebagai berikut:

PIHAKPERTAMA:
Polieknik Aceh Selahn

Alamat : Jl. Merdek4 Komplek Reklamasi Pantai, Tapaktuan, Aceh Selatan

(237ts)
U.p. : (Nuzuli Fitriadi, S.T., M.T.) Wakil Direktur Bidang Afta6gm;1 6r,

Kemahasiswaan

Telepon :(0656)-2310057
Faksimile : (0656) - 2310057

E-mail :humas@poltas.ac.id

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

Masyarakat)

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

E-nail :wr4@unsyiah.ac.id

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

PIEAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada

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

PERUBAHA-I{
PASAL 9

(l) Nou Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK-

(2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan

diatur dalam Pe{anjian Ke{a Sama (PKS) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3.
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PONUTTIP
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

PIHAK KEDTIA.

PERTAMA, ,4

r
KEDTIA,

F

S.TP. N{.Sc. msu n

Paraf PIHAK PERTA Paraf PIHAK KEDUA Halaman 5 dari 5


