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Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh
(19-02-2020) bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman

oleh dan antara:

Prof. Dr, Ir. Samsul Rizal, M.Eng.: Rektor Universitas Slah 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 (231 I I ), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. lr. Fadjry Djufry, M.Si: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,

yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 2O/TPA Tahun 2019 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di
Lingkungan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Badan Penelitian den Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian
Republik Indonesia, yang berkantor di Jalan Ragunan 29, Pasar Minggu, Jakarta

Selatan ( 12540), selanjutnya disebut PIEAK KEDUA.

PIIIAK PERTAMA dan PIEAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut

dengan "PARA PIIIAK' dan secara sendiri-sendiri disebut *PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan
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a. PII-IAK PERTAMA merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang terkemuka di
Provinsi Aceh, yang mempunyai visi menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan

terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat;

b. PIHAK KEDUA merupakan Unit Ke{a Eselon I Kementerian Pertanian Republik

Indonesia yang mempunyai visi menjadi lembaga penelitan terkemuka penghasil

teknologi dan inovasi pertanian modem untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan

kesej ahteraan petani; dan

c. PARA PIHAK pada tanggal 4 Juli 2017 di Banda Aceh telah menandatangani

Kesepakatan Ke{asama antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh dengan

Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Nomor B-848/HM.2401H.12.110712017

dan 03/LINI 1.5/DN/2017.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman

kepada ketentuan peratunm perundang-undangan, PARA PtrIAK dengan ini sepakat

untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan

persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.

MAKSTID DAN TTIJUAN
PASAL I

(l) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan

hubungan kelembagaan antara PARA PtrIAK dengan mensinergikan kewenangan

serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas

saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-

undangan dalam rangka kerja sama penelitian dan pengaMian kepada masyarakat

dalam bidang pertanian.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan dan

pengembangan pertanian di Indonesia melalui riset dan inovasi teknologi di bidang
pertanian.

RUANG LINGKT-IP
PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. penelitian dan pengembangan komoditas pertanian;
b. implementasi dan dis€minasi inovasi teknologi pertanian; dan
c. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAI(

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 3

(l) PIIIAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. merencanakan kegiatan dan penganggaran yang disepakati PARA PIHAIq
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b. mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan alih teknologi serta

merancang dan melaksanakan konsep/sistem, program dan kegiatan penelitian, dan

pengembangan pertanian bersama dengan PIHAK I(EDUA;
c. menyiapkan sarana, pft$arana, dan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung

p€nerapan inovasi teknologi di bidang pertanian;

d. melakukan penyebaran inovasi teknologi bidang pertanian bersama dengan PIEAK
KEDUA;

e. menugaskan Lembaga,{Jnit Pelaksana Teknis atau organisasi di bawah PIHAK
PERTAMA untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang disepakati PARA
PIEAK; dan

f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama dengan PIHAK
KEDUA.

(2) PIEAK KEDfIA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. merencanakan kegiatan dan penganggaran yang disepakati PARA PIIIAK;
b. mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan alih teknologi, serta

merancang dan melaksanakan konsep/sistem, progam dan kegiatan penelitian dan

pengembangan pertanian bersama dengan PIHAK PERTAMA;
c. memberikan pendampingan dalam penerapan inovasi teknologi di bidang pertanian

kepada PIHAKPERTAMA;
d. melakukan penyebaran inovasi teknologi bidang pertanian bersama dengan PIEAK

PERTAMA;
e. menugaskan Unit Ke{a./Unit Pelaksana Teknis di bawah PIHAK KEDUA untuk

merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang disepakati PARA PIHAI( dan

f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama dengan PIHAK
PE,RTAMA.

PELAKSANAAN
PASAL 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam satu atau lebih

Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup yang dimaksudkan dalam Pasal 2,

yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh masing-

masing PIHAI(

JANGKAWAKTU
PASAL 5

(l) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

tanggal ditandatanganinya.

(2) Apabila setelah berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas

temyata masih terdapat Pe{anjian Kefa Sama yang belum ditandatangani, maka Nota

Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
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(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka wa}ru sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAI(
(4) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut

tidak mengurangi kewaj iban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-
kewajiban yang telah timbul sebelum berakhimya atau diakhirinya Nota Kesepahaman

ini dengan ketentuan berakhimya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak
mempengaruhi berlakunya Perjanj ian Ke{a Sama yang telah dibuat dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK

ANGIGARAN
PASAL 6

(l) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada anggaran PARA PIHAK s€suai dengan tugas dan tanggung jawab

masing-masing.

(2) Masing-masing PIHAK diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan

lain yang sah dan tidak mengikat.

PENYELESAIAN PERSELISIIIAN
PASAL 7

Jika te{adi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan te{adinya sengketa hukum, PARA
PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan berdasarkan asas

musyawarah dan mufakat. Namun apabila dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, PARA
PIIHK sepakat memilih tempat kediaman hukum dan domisili di Kantor Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Banda Aceh.

KORESPONDENSI
PASALS

(l) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan

Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat

danlatau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAKPERTAMA:
Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (231I l)
U.p. : WR IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sam4 dan Hubungan Masyarakat)
Telepon : (0651)- 7551237

Faksimile : (0651) - 7554229

E-rnail'wr4@unsyiah.ac.id

Paral PIHAK PERTAIIIA +4 Paraf PIHAK KEDUA Halaman: 4 dari 6



AMANDEMEN/ADENDUM
PASAL IO

(1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubalri diperbaiki atau

ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan

dalam Amandemen dan/atau Adendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani

PARA PIHAI(

(2) Amandemen darlatau Adendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA
PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Kf,TENTUAN LAIN
PASAL 11

(l) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Nota Kesepahaman adalah bahwa Nota

Kesepahaman ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA
PIHAK dan pihak terkait lainnya.

Paraf PIEAK PERTAIIIA l-4

PIEAKKEDUA:
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik
lndonesia

Alamat : Jalan Ragunan 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

U.p. : Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Telepon :021)7806202
Faksimile :(021) 780 0644

E-mail : ke{asamalitbang@yahoo.com
kslitbang@grnail.com

(2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/ diatur pada ayat (l) tersebut di atas wajib
diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya

selambat-lambatnya 30 (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 PIHAI(

MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 9

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara

berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangrya I (satu) kali dalam I (satu) tahun yang

hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk
perencanaan program selanj utnya.
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(2) Nota Kesepahaman ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam
melaksanakan kerja sama yang lebih rinci yang akan diatur lebih lanjut secara bersarna

oleh PARA PIHAK dalam satu atau lebih Perjanjian Ke{a Sama.

(3) PARA PIEAK melaksanakan ke{a sama secara kelembagaan dan saling
menghormati peraturan dan ketentuan yang ada pada masing-masing PIHAK serta hal
yang terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi
pemerintah dan keuangan negara.

(4) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu

PmAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan

ataupun pimpinan atau para pengganti hak.

(5) Pimpinan atau pengganti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupalan
PIHAK yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan pada masing-masing PIHAK dan

karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini maupun pe{anjian lainnya.

(6) Ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini belum menimbulkan keterikatan

hukum bagi PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama

sestrai yang dimaksud dalam Pasal 2, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk
membuat satu atau lebih Pefanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih

terperinci dan khusus.

(7) Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Kesepakatan Kerjasama antara Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh dengan Fakultas Pertanian Universitas Syiah

Kuala Nomor: B-848/HM.240il{.12.110712017 dan 03/uNl1.5,DN/2017, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENUTUP
PASAL 12

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, asli,

bermeterai cukup, sama bunflnya, dan masing-masing PIEAK memagang satu rangkap.

PERTAMA,

./.

Sams Djufry, M.Si
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