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Nomor PIHAK Pf,RTAMA: 003/inovac/O4/2020

Nomor PIHAK KEDLIA: B/45,tlNl l/HK.07 00D020

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh (07-04-2020),

bertempat di Kantor Badan Pengembangan Bisnis Unsyiah, dibuat dan ditandatangani

Perjanjian Ke{a Sama oleh dan antara:

l. I asser Prematra, S.Hut., M.P. Ketua Koperasi Produs€n Inovasi Nilam Acch yang

diangka berdasarkan Akta Notaris No 07 Tanggal 05

Desember 2019 oleh Notans Nurhadi, S.H., Sp.N,
yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum
dur Hak Asasi Manusia Republik lndonesia sesuai

dengan Keputusan Msntgn Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor: AHU-0001208.AH.01.26. Tahun

2019 tnggal l8 Desernber 2019, dalan hal ini
bertindak untuk dan atas nama Koperasi Produsen
Inovasi Nilam Aceh yurg beralamat di Jln. Syech

Abdul Rauf, Gedung Trarning Center Universiias
Syiah Kuala Kopelma Darussalarq Kec. Syiah

Kual4 Banda Aceh (23lll), selanjutnya disebut

sebagai PIHAK PERTAMA.

2. drh. Mulyadi Adam, M.Sc. Ketua Badan Penganbangan Bisnis Universitas

Syiah Kuala, yang diangkat bodasarkan Keputusan

Rekor Universitas Syiah Kuala Nomor
l387ruNl I/KPT/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang

penunjukan pengelola Badan Pengembangan Bisnis

Universitas Syiah Kual4 dalam hal ini bertindak
unfuk dan atas nama Universitas Syiah Kuah,
yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief Kopelma

Darussalam, Banda Aceh (23lll), Selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KOPf,RASI PRODUSEN INOYASI NILAM ACEH
DAN

BADAN PENGEMBAIIGAN BISNIS
UNIVERSTTAS SYIAH KUAI-A

TENTAIIG
KERJA SAII{A PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI DAN TURT]NANIN'A



Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah

menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 'l l-03-2020 (sebelas bulan Maret tahun
dua ribu dua puluh), Nota Kesepahaman di mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Pe{anjian Keqja Sama Penganbangan Minyak Atsiri dan Turunannya.

Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dapat disebut juga

sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK telah sepakat untuk
mengadakan dan menandatangani Pe{anjian Ke{a Sama Pengembangan Minyak Atsiri dan

Turunannya ini yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat

dangan memakai ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BENTUK KERJA SAIT,IA

PASAL 1

( I ) PIIIAK KEDUA selaku pemilik fasilitas purgolahan minyak atsiri dan nmnannya telah
melakukan permintaan secara khusus kepada PIHAK PERTAMA unruk melaksanakan

pengembangan minyak atsiri dan turunannya dengan pengelolaan proses penelitian,

produksi, dan punasaran.
(2) PIHAK PERTAMA selaku pengelola usaha dari PIIIAK Kf,DUA bertanggung jawab

untuk mengelola usaha sebagaimana tercantum pada ayat ( I ).
(3) PIHAK KEDUA akan mandapatkan kermtrmgan bagi hasil usaha menurut persentase

keuntungan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam pasal 4.

(4) Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal maupun tenaga yang

besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal

4.

MODALUSATIA
PASAL 2

(l) PIHAK KEDUA manyediakan modal dalam benn* fasilitas pengolahan minyak atsiri
dan turunannya kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Fasilitas sebagaimana tercantum pada ayat (1), diantaranya:

a. Rumah Bibit (Green House) (l uni0;
b. Ketel Penyulingan Minyak Nilam (3 unit),
c. Mesin Molekuler Destilasi dan Fraksinasi (1 unit);
d. Mesin Roastrng Kopi (l unit);
e. Mesin Pengaduk (Produk \rnnat hand sanitizer) (3 urrit);

f. Ruang Produksi Produk Turunan (BPOM) (l unit);
g. Fasilitas lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(3) PIHAK PERTAMA menyediakan surnber daya manusia dan segala peralatan

penunjang operasional yang diperlukan.
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PENGEIOLAAN USAIIA
PASAL3

(1) PIHAK PERTAIIIA beke{a mengelola usaha produksi dan pemasaran minyak atsiri

dan tuunannya sebagaimana tercantum dalam pasal I ayat ( I ).

(2) Dalarn mengelola usahanyq PIHAK PERTAMA dapat dibantu oleh sejumlah tenaga

ahli dari PIHAK KEDUA.

KEUNTUNGAN
PASAL 4

(l) Keuntungan usaha adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha per-tahun

dikuran gi biaya operasional.
(2) PIHAK PERTAMA memberikan bagi hasil sebesar 407o dari keuntungan usaha kepada

PIHAKKEDUA.

KERUGIAN USATIA
PASAL 5

(l) Kerugian usaha adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang lebih besar dibandingkan

dangan pendapatan yang diterima.
(2) Semua kerugian yang timbul dalam operasional kegiatan sebagaimana tercantum pada

pasal I ayat (1) ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

LAPORAN USAHA
PASAL 6

(t ) Turup buku akhir usaha dilakukan setiap tahun.

(2 ) Laporan keuntungan usaha terinci mengenai seluruh kegiatan usaha disampaikan di akhir

tahun oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
(3) Penyerahan hasil keunnrngan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) dilalorkan

selambatnya-lambatrrya 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran setiap tahunnya

dan akan diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Kantor Cabang
Pembsntu BAH Unsyiah Kopelma Drruscslim nomor rekening 158-{XL5000O[{)
atas nama RPL 001 BLU UNSYIAH untuk DK.
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JANGKAWAKTU BERSYARAT
PASAL 7

(l) Jangka waktu kerja sama yang tersebut dalam pasal I adalah 5 (lima) tahm terhitung

sejak peianjian ini disepakati dan ditandatangani.
(2) Pedanjian ini akan ditinjau kembali setiap akhir tahun untuk diperbarui dar/atau

dimusyawarahkan kembali oleh PARA PIHAK.

ta



HAKDAN KEWAJIBAN
PASAL 8

(1) Selarna jangka waktu ke{a sama, PIHAK Pf,RTAMA memiliki hak dan kewajiban

untuk:

a. Mengelola modal usaha yang telah diterima dari PIIIAK KEDUA untuk suatu

kegiatan usaha yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah

akad disepakati dan ditandatangani.

b. Membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan unnrk diserahkan

kepada PIHAK KEDUA.
c. Melaporkan hal-hal yang bersifat luar biasa/musibah yang tedadi ketika kegiatan

usaha sedang be{alan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya lx24 jam

setelah kejadian.

d. Mencantumkan logo Universitas Slah Kuala pada setiap kemasan produk yang

dihasilkan.

e. Bertanggungjawab dalam pemehhal?;ai (maintenance) fasilitas pengolahan minyak
atsiri dan tuunarflya PIHAK KEDUA.

f. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha.

g. Berhak membatalkan pe{anjian dan/atau mengembalikan kembali sebagian modal

usaha dari PIHAK KEDUA setelah terbukti PIHAK KEDUA melakukan

penyelewengan dan/atau mengkhianati isi akad ini.
(2) Selama jangka waktu kerja sama, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban untuk:

a. Tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan oleh PIHAK
PERTAMA.

b. Tidak melakukan pemaksaan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjalankan usul,

saran, ataupun keinginannya dalam melaksanakan kegiatan usaha ini.

c. Tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan

PIHAKPERTAMA.
d. Tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha sebelum masa kontrak

selesai.

e. Tidak menjalankan bisnis usaha yang serupa dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
f Bertanggung jawab dalam pengadaan fasilitas yang tidak dapat diperbaiki kembali

(rusak).

g. Berhak mendapatkan akses rtonitoring dan pengawasan terhadap jalannya usaha.

h. Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian modal usaha

dari PIHAK PERTAMA setelah terbukti PIHAK PERTAMA melalerkan
penyelewengan dan/atau menghianati isi akad ini.

PERSELISIHAN
PASAL 9

Dalam hal terjadi perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat

dan setuju untr* menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila belum
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tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat dan setuju rmtuk menyelesaikannya

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

KEADAAI\ KAH.A.R
PASAL IO

(l) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau

kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercannm dalam pe{anjian ini, yang

disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang

digolongkan sebagai keadaan kahar.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar adalah: adanya bencana alam seperti

gempa bumi, taufan, banjir aau hujan tenrs menerus, wabah penyakit, adanya perang,

peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-harq adanya tindakan
pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpenganrh

terhadap pelaksanaan Pe{anjian ini.

(3) Apabila te{adi keadaan kahar maka pihak yang lebih dahulu mangetahui wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat

belas hari) setelah terjadinya keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (2) pedanjian ini tidak menghapuskan atau

mengakhiri pe{anjian ini. Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisinya masih

memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK akan melanjutkan
pelaksanaan pe{anjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diahr dalam
pedanjian ini.

KORESFONDENSI
PASAL 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pe{anjian Ke{a Sama ini, komunikasi dan korespondotsi
dilakukan melalui alamat di bawah ini.

PIHAKPERTAMA:
Kopoasi Produsen I-novasi Nilam Aceh

Alamat : Jln. Syech Abdul Rauf, Gedung Training Center, Banda Aceh (23 I I 1)

U.p. :Ketua
Handphone :0823-6555-9631
E-mail : yasserjrenurna@yahoo.com

PIHAKKEDUA:
Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syiah Kuala
Alamd :Jl. Tgk. Syech Abdul RaufNo. 8 Kopelma Darussala4 Banda Aceh (23111)

U.p :Ketua
Telepon :(0651)6303037
Email : admin.bisnis@unsyiah.ac.id
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(2) Setiap perubahan alamat yang tercantrun/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.
(3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara terhrlis, alamat yang tercanhrm/diatur dalam

Pe{anjian Ke{a Sama ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing

PIHAK.

ADDENDUM
PASAL 12

Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dan disebutkan dalam pe{anjian ini, maka

akan dibuatkan addendum tersendiri yang isi maupun maknanya tidak dapat dipisahkan dari
pe{anjian kerjasama ini.

LAIN-II\IN
PASAL 13

Pe{anjian kerja sama ini ditandatangani bersama dan masing-masing pihak menyatakan

dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak

manapun juga.

Pe{anjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing

memprmyai kekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan satu pada

PIHAKKEDUA.

Demikian peqanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA P|IIAK.

PERTAMA.

,%z&uzt--,o

I asser Prcmana, S.Hut., M.P.

Wa

drh. Mulyadi Adam, M.Sc.

Kuala
n, Kerja Sama,

ra kat

Dr. Hizir
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PIHAK KEDTIA.


