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"YEL*PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DAN
YAYASAN EKOSISTEM LESTARI

TENTANG
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

PENELITIAN SUMBER DAYA AI.AM

Nomor PIHAK PERTAMA : B/46AjNI I/HK.07.0012020
NomoTPIHAK KEDUA : 084/YEL.PKS/1Y12020

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

bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Universitas Syiah Kuala, dibuat
dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

l. Prof. Dr, Ir. Samsul Rizal, M.Eng.

2. Kusnadi, MM Ketua Yayasan Ekosistem Lestari, yang

diangkat berdasarkan Akta Notaris Yenni

Kosmanto, SH, M.Kn, No. 01, Tanggal l8
Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Yayasan Ekosistem

Lestari, yang beralamat di Jalan Bunga

Sedap Malam IX No. 3, Sempakata, Kec.

Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera

Utara ( 201 3 I ), selanj utnya disebuit PIEAK
KEDUA.
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Rektor Universitas Syiah Kual4 yang

diangkat berdasarkan Keputusan

Menristekdikti Republik Indonesia Nomor:
94lM/KPT.KPl20l 8 Tanggal 26 F ebruai
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 1),

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.



PIEAK PERTAMA dan PIEAK Kf,DUA secara bersama-sama selanjutnya disebut
PARA PIIIAK dan masing-masing disebut Pihak.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA merupakan s€6,',h institusi pendidikan tinggi berbentuk

universitas negeri yang bergerak di bidang pendidikan, perrclitian dan pengaMian
kepada masyarakat;

b. PIEAK KEDUA merupakan sebuah insfitusi nirlaba berupa lembaga swadaya

masyarakat yang mempunyai fokus pada isu-isu lingkungan dan pengembangan

masyarakat, terutama sekali yang hidup di seputaran daerah konservasi; dan

c. unfuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi bersama secara optimal,
perlu adanya kerja sama yang sinergi anara PARA PIEAIC

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIEAK sepakat untuk melaksanakan kerja
sama, dengan syaral dan ketentuan sebagai berikut.

TUJUAII
PASAL 1

Tujuan dari Perjanjian Ke{a Sama ini adalah untuk:

a. mempererat hubungan antara kedua lembaga dan menggali ke{a sama dalam bidang
penelitian sumber daya alam dan pendidikan lingkungan hidup;

b. melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk jenis flora dan fauna yang terancam
punah;

c. menambah pengstahuan tentang sumber daya alam dan berbagai ekosistem tropis; dan

d. mengembangkan kesadaran manusia pada kelompok sasaran tertentu terhadap

ketergantungan antara pengelola sumber daya alam dan kelangsungan hidup manusia.
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RUAI\IG LINGKT'P
PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a- saling memperkenalkan dan mengadakan pertukaran informasi tentang Foyek
penelitian yang sudah ada;

b. pembinaan dan pelaksanaan proyek perelitan dan pendidikan lingkungan hidup yang

sesuai dengan tujuan yang ditentukan pada Pasal l;
c. pembinasn dan pelaksanaan kegiatan promosi, jejaring, pencarian dana untuk

mendukung proyek pnelitan dan pendidikan lingkungan hidup tcrsebut;

d. pembinaan dan pelaksanaan proyek pemakaian hasil penelitan (applied research

pro.yects) secara konkrit;
e. pembangunan fasilitas ilmiah yang memungkinkan untuk evaluasi data dan

penyimpanan sampel (seperti daun-daunan dan lainJain) secara profesional;

f. pertukaran mahasiswa dan tenaga ahli/peneliti Indonesia dan luar negeri dalam rangka

proyek bersama; dan

g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.



KONTRIBUSI PIIIAK PERTAMA
PASAL 3

l. Membantu dengan proses pembinaan dan pelaksanaan proyek penelitian dan pendidikan

lingkungan hidup bersama dalam rangka proyek YEL (Yayasan Ekosistem Lestari).

2. Menyediakan tenaga ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek penelitian dan

pendidikan lingkungan hidup.

3. Memberikan dukungan politis dan strategis, terutama untuk proyek pemakaian hasil
penelitian.

4. Menyeleksi mahasiswa yang tepat untuk mengikuti proyek penelitian dan pendidikan

lingkungan hidup.

5. Menyediakan tenaga dosen untuk memberikan bimbingan bagi mahasiswa yang terlibat
dalam proyek penelitian dan pendidikan lingkungan hidup.

6. Menyediakan ruang dan fasilitas untuk tim penelitian (peneliti Unsyiah dan peneliti luar
negeri) yang melaksanakan evaluasi, penyimpanan data dan sampel-sampel.

7. Membantu memfasilitasi peguusan dokumen keimigrasian dan/atau dokumen lainya
yang diperlukan dalam rangka pertukaran tenaga ahli/peneliti/mahasiswa Indonesia rlan

luar ngeri dalam rangka proyek penelitian bersama.

KONTRIBUSI PIHAKKEDUA
PASAL 4

1. Mengidentifikasikan proyek penelitan dalam rangka proyek YEL yang sesuai dengan

tujuan Pe{anjian Ke{a Sama ini.

2. Mempersiapkan ke{a sama (infrastruktur) dan logistik untuk pelaksanaan penelitian

tersebut.

3. Mendstangkan tenaga ahli/peneliti dari luar negeri yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan proyek penelitian bersama.

4. Menyediakan tenaga ahli/peneliti untuk ikut serta dalm kegiatan akademik PIEAK
PERTAMA, seperti kuliah dan seminar, termasuk kegiatan ilmiah lapangan, sesuai

dengan prioritas Unsyiah.

5. Menggunakan proyek penelitian tersebut sebagai media pelatihan dan pendidikan bagi
peneliti dan mahasiswa PIHAK PERTAMA.

6. Mendorong pemakaian hasil penelitian dan monitoring proyek tersebut (applied

research projects) secara ilmiah.

7. Memberikan arahan atau bimbingan bagi dosen-dosen PIHAK PERTA-DIA yang akan

mengadakan penelitan dan pendidikan di luar negeri.

8. Menjembatani hubungan denCan universitas-universitas di luar negeri.

9. Membantu memfasilitasi pengurusan dokumen keimigrasian dan/atau dokumen lainnya
yang diperlukan dalam rangka pertukaran tenaga ahli/peneliti/mahasiswa Indonesia dan

luar negeri dalam rangka proyek penelitian bersama.
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10. Menyediakan dana yang timbul akibat adanya ke{a sama ini sesuai dengan kesepakatan

PARA PIEAK-

JAI\GKA WAKTU
PASAL 5

( I ) Pe4anjian Keda Sama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.

(2) Pe{anjian Ke{a Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jika tidak ada

usulan perbaikan, secara otomatis diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun selanjutnya.
(3) Pembatalan Pe{anjian Ke{a Sama ini dapat dilakukan melalui surat pemberitahuan

resmi yang diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir
lewat persetujuan PARA PIHAK.

LAPORANDAN PUBLIKASI
PASAL 6

(1) Laporan dan publikasi yang dilaksanakan dalam kerangka Pe{anjian Kerja Sama ini
akan diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dengan memberikan
pengakuan terhadap sumbangsih PARA PIHAK dan pihak lainnya.

(2) PARA PIHAK berhak memperoleh data hasil penelitiarL foto, slide, video, Iaporan dan
publikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pefanjian Kerja Sama ini.

HASIL PENELTTIAN DAN EAK PATEN
PASAL 7

Segala publikasi hasil penelitian dan hak paten yang diusulkan dari hasil ke{a sama ini
menjadi milik bersama PARA PIEAK secara adil.

KETENTUAN LAIN
PASAL 8

(1) PARA PIHAK akan memberikan usaha terbaiknya untuk menjamin agar personel

tenaga asing yang berhubungan dengan kerangka Perjanjian Kerja Sama ini tidak

terlibat dengan masalah politik di Indonesia dan/atau mendukung partai politik tertentu.
(2) Titik berat proyek penelitian adalah di Provinsi Aceh.
(3) Untuk setiap proyek penelitian bersama akan disiapkan dokumen untuk menentukan

tanggung jawab dan tugas-tugas kedua belah Pihak.
(4) Keterlibatan lernbaga lain dalam setiap program ke{a sama ini, baru dapat dilaksanakan

setelah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.

PENDANAAI{
PASAL 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Ke{a Sama ini akan dibebankan

dan/atau disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing Pihak serta sumber-
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sumber lain yang disetujui bersama oleh PARA PIHAK yang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

PEI{YELESAIAN PERSELISIEAN
PASAL IO

Perselisihan apapun yang timbul dari interpretasi atau implementasi Pefanjian Kerja Sama

ini dapat diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi oleh PARA
PIIIAK dengan semangat kerja sama.

KORESPONDENSI
PASAL 11

(l) Dalam rangka pelaksanaan Pe{anjian Kerja Sama ini, komunikasi dan korespondensi
dilakukan melalui alamar di bawah ini:

PIEAKPERTAMA
Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23 I 1 I )
U.p. : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan

Masyarakat)

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

E-nail :wr4@unsyiah.ac.id

PIEAKKEDUA
Yayasan Ekosistem Lestari (YEL)
Alamat : Jl. Bunga Sedap Malam IX No. 3 Sempakat4 Kec. Medan Selayang, Kota

Medan, Sumatera Utara (2013 I )
U.p. : Teuku Muhammad Zulfftar (Koordinator YEL Aceh)
Telp./FIP : 085261360245 / 0812690123

website :www.yel.or.id
E-mail : ofiice@yel.or.id/tmzulfikar@yel.or.id

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

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada

pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja
Sama ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIEAK.

Paraf PIHAK PERTAMA: Paraf PIHAK KEDUA: Halaman 5 dari 6

ADENDTJM/AMANDEMEN
PASAL 12

(l) Hal-hal yang hlum ditetapkan dan/atau akan ditambahkan akan ditentukan kemudian

dalam suatu Adendurr/Amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Pefanjian Kerja Sama ini.



(2) Pe{anjian Ke{a Sama ini dapat diperbaiki dengan persetujuan bersama PARA PIHAK
dengan pemberitahuan tertulis yang diberikan setidak-tidaknya 6 (enam) bulan

sebelumnya. Revisi tersebut akan berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan bersama

oleh PARA PIHAK.

MONITORIN G DAN EVALUASI
PASAL 13

( I ) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya I (satu) kali
dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Pe{anj ian Ke{a Sama ini.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk

memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

FORCE MAIEURE
PASAL 14

(1) Force majeure adalah keadaan yang tedadi di luar kehendak kedua belah Pihak,

sehingga peket'aan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Ke{a Sama ini menjadi tidak

terpenuhi.
(2) Yang digolo ngkan kepda force rutjeure qdalah:

a. peperangan;

b. kerusuhan massal;

c. revolusi; dan

d. bencana alam seperti banjir,gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, wabah
penyakit dan angin topan.

(3) Siapa yang menanggung kerugian akibat tedadiny a force majeure, diserahkan pada

kesepakatan PARA PIHAK.

PENUTUP
PASAL I5

Perjanjian Ke{a Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli, bermeterai cukup, dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK.

PERTAMA, PIHAK KEDUA,

F953654399

r, Samsul usnadi, MM
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