
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

CV CONSIST PRODUCT
DAN

UNryERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG
DESAIN DAN MAIIUFAKTUR PRODUK KESIAPSIAGAAN DAN

PENANGGTILANGAN COVD.I9

Nomor Pihak Pertama : 04.00 1 iConsistProducVlV/2020
Nomor Pihak Kedua : B/75AJNI l/HK.07.0012020

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan April, tahun dua ribu dua puluh
(22-04-2020), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala, dibuat

dan ditandatangani Pe{anjian Ke{a Sama oleh dan antara:

I . T.M. Yusuf, S.T. Direktur CV Consist Product, yang diangkat
berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 09

April 2020, yang dibuat di hadapan Juliani
Mukhtar, S.H., M.KN, Notaris di Aceh Besar,

dan telah mendapat pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal

sepuluh April tahun dua ribu dua puluh (10-04-

2020) Nomor: AHU-0023 135-AH.0l. 14 Tahun

2020, dalun hal ini bertindak untuk dan atas

nama CV Consist Produc! yang beralamat di

Jalan Medan-Banda Aceh, Sisian Jembatan

Pango, Kel. Tanjong. Kec. Ingin Jaya, Kab.

Aceh Besar, Prov. Aceh selanjutnya disebut

PIHAK PERTAI}IA.

2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal M.Eng. Rellor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikli

Republik Indonesia Nomor: 94IM,/KPT.KP/2018

Tanggal 26 Februan 2018, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Universitas

Syiah Kuata, yang beralamat di Jalan Teuku

Nyak Ariel Kopelma Darussalam, Banda Aceh

(231 I I ), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK Pf,RTAMA dan PIHAK Kf,DUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan
secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA P[{AK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

a. PIHAK PERTAMA merupakan sebuah Perseroan Komanditer yang bergerak dalam
bidang Industri Pengolahan Logam dan Non Logam;

b. PIHAK KEDUAmerupakan sebuah perguruan tinggi negeri terkemuka dan tertua di
Aceh yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), yang
mempunyai tugas dan firngsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat; dan

c. dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona (Covid-l9), PARA PIHAK
sepakat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang perancangan dan
pembuatan produk untuk kepentingan kesiapsiagaan dan penanggulangan pandemi

tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berp€doman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat unruk
melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL I

(l) Maksud Pe{anjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing

PIHAK untuk memperoleh hasil yang optimal dalam kegiatan kerja sama teknis desain

dan manufaktur produk kesiapsiagaan dan penanggulangan Covid-l9 .

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengembangan kekuatan dan sumber daya

manusia (SDM) dari PARA PIIIAK untuk melakukan ke{a sama teknis desain dan

manufaktur produk kesiapsiagaan dan penanggulangan Covid-l 9.

RUANG LINGKUP DAII PELAKSANAAN
PASAL 2

(l) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakatan untuk mengadakan kerja sama

dalam desain dan manufaktur produk terkait Covid-I9 yang meliputi:

a. rancang bangun bersama produk kesiapsiagaan dan penanggulangan Covid- l 9;

b. asistensi dan pendampingan dalam proses pembuatan produk; dan

c. pengembangan dan inovasi dalam perancangan dan pembuatan produk bersama yang

diperlukan para medis dan masyarakat, khususnya dalam kesiapsiagaan dan

penanggulangan Covid-I9 serta membantu para industri kecil pembuatan produk ini.

(2) Pelaksanaan terperinci beserta dana yang dibutuhkan untuk setiap unsur dari ruang

lingkup ke{a sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan dalam suatu
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TOR ('l'erms of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Ke{a Sama) yang memuat tata
laksana ke{a sama secara lebih detail dan berstruktur menurut bidang tertentu.

(3) TOR atau KAK sebagaimana disebutkan pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang

tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Masing-masing PIHAK menunjuk seorang Manajer Operasi i Koordinator untuk setiap
program kerja sama sebagaimana dimaksudkan dalam ruang lingkup pada ayat ( I ).

TUGAS PARAPIEAK
PASAL 3

(1) TUGAS PIHAK PERTAMA:
a. bertanggung jawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan

ruang lingkup Pef anjian Ke{a Sama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
b. menlusun biaya produk kesiapoiagaan dan penanggulangan Covid-Ig dan dapat

membuat proposal bersama kepada berbagai pihak donatur dan/atau penyandang dana;

dan

c. bersama dengan PIEAK KEDUA berupaya menjadikan produk bersama sebagai

produk yang diperlukan para medis dan masyarakat, khususnya dalam kesiapsiagaan

dan penanggulangan Covid-lg serta membantu para industri kecil yang juga terlibat
dalam pembuatan produk ini.

(2) TUGAS PIHAK KEDUA:
a. bertanggung jawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan

ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

b. bersama dengan PIHAK PERTAMA menlusun biaya produk kesiapsiagaan dan

penanggulangan Covid-l9 ini dan dapat membuat proposal bersama kepada berbagai

pihak donatur dan/atau penyandang dana; dan

c. bersama dengan PIHAK PERTAMA berusaha menjadikan produk bersama sebagai

produk yang diperlukan para medis dan masyarakat khususnya dalam kesiapsiagaan

dan penanggulangan Covid-I9, serta membantu para industri kecil yang juga terlibat
dalam pembuatan produk ini.

HAKPARA PIHAK
PASAL 4

(l) PIHAK PERTAIIA berhak untuk:
a. menerima dan/atau melakukan desain dan hasil manufaktur berbasis produk teknologi

dan inovasi bagi kesiapsiagaan dan penanggulangan Covid-l9 dari PIHAK I(EDUA;

b. menerima dan/atau memberi masukkan dzn value creation berbasis permintaan pasar

agar dapat melakukan rekayasa ulang ( re-engineering) dari PIEAK I(EDUA;

c. mengusulkan dan bersama-sama mengajukan paten khusus untuk produk yang dapat

diproduksi masal dan bernilai ekonomi ke Kemenkumham;
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d. mencari peluang dan mengusulkan produk desain dan manufaktur ke pihak mitra
terkait dalarn pengembangan inovasi dengan menambahkan fungsi, metode pembuatan

agar dapat dilakukan start-up, scale-up, dan spin-of industri baru dan

e. mencari mitra strategis untuk melakukan start-up, dan spin<tf industri baru berbasis

inovasi dalam bidang sains dan teknologi.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. mendesain dan manufaktur produk inovatif terkait Covid-l9 untuk dimanufaktur pada

fasilitas milik PIIIAK PRTAMA,
b. menerima masukan desain dan manufaktur tambahan terkait permintaan pasar;

c. bersedia bersama-sama mengajukan paten khusus untuk produk yang dapat diproduksi
masal dan bernilai ekonomi ke Kemenkumham;

d. bersedia bersama-sama dengan paten yang ada untuk pengembangan inovasi dengan

menambahkan fungsi, metode pembuatan agar dapat dilakukan start-up, dan spin-off
industri baru; dan

e. bersedia bersama-sama untuk mendapatkan mitra strategis dalam start-up, dan spin-of
industri baru berbasis inovasi bidang sains dan teknologi.

JANGKAWAKTU
PASAL 5

(l ) Pe{anjian Keia Sama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan.

(2) Pe{anjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada

ketentuan perundang-undangan dar/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak

memungkinkan berlangsungrrya Perjanjian Ke{a Sama ini sebagaimana mestinya.

ANGGARAN
PASAL 6

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Pe{anjian Kerja Sama ini

dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

masing-masing, serta sumb€r-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peratuan perundang-undangan.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PASAL 7

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan

ke{a sama berdasarkan Pe{anjian Ke{a Sama ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh

PARA PIHAK dengan memperhatikan peftrtumn perundang-undangan dan besamya

kontribusi masing-masing PIEAK dalam kegiatan ke{a sama tersebut.
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KERAHASIAAN
PASAL 8

( 1) Kecuali unhrk alasan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari masing-
masing PIHAI( salah satu PTIIAK tidak akan menunjukkan dar/atau menyampaikan
kepada pihak ketiga atau siapapun tentang setiap informasi yang bersifat rahasia.

(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) tidak berlaku dalam hal:
a. informasi yang merupakan atau telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang

bukan merupakan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan ini; atau

b. informasi yang diterima dari pihak kefiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas

informasi tersebut; dN atau

c. informasi yang berdasarkan hukum atau untuk kepentingan pengadilan dan/atau badan

arbitrase yang berwenang, mengharuskan PIHAK memberikan informasi tersebut.

(3) PARA PIEAK harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang tidak terbuka untuk
umum (nonpublik) dan tidak akan membeberkan informasi-informasi tenebut kepada

pihak ketrga manapun, selain pihak-pihak yang telah disetujui oleh PARAPIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIEAN
PASAL9

Dalam hal tet'adi perselisihar/perbedaan dalam penafsiran dan/atau dalam melaksanakan isi

Perjanjian Ke{a Sama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk manyelesaikan secara

musyawarah untuk mufakat.

PEMUTUSAN
PASAL 10

(l) Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebelum

berakhimya jangka waktu, PIHAK yang akan melakukan p€mutusan tersebut harus

menyampaikan secara tertulis kepada PIEAK lainnya selambatJambatnya I (satu) bulan

sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.

(2) Pemutusan Perjanjian Keda Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak

ada kesepakatan secara ternrlis antara PIHAK Pf,RTAMA dengan PIHAK KEDUA.

(3) Pemberhentian/pemutusan ke{a sama lebih awal sebelum berakhimya jangka waktu

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 tidak akan melepaskan PARA PIEAK dari

tanggung jawab/kewajiban untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan

KORESPONDENSI
PASAL 1I

(1) Semua pemberitahuan dan surat menlurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan

pelaksanaan Pe{anjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
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(2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIEAK PERTAI}IA :

CV Consist Product
Jl. Medan - Band Aceh, Sisian Jembatan Pango,

U.p. : T.M. Yusuf, S.T.

Telepon :0852-5572-3436
E-mail :consistprduct.cp@gmail.com

PIHAKKEDUA:
Universitas Syiah Kuala
Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (231 I I )
U.p. : Wakil Rektor fV @idang Perencanaaq Kerja Sama, dan Hubungan

Masyarakat)

Telepon : (0651) - 7551237

Faksimile : (0651) - 7554229

E-mail'wr4@unsyiah.ac.id

MONTIORING DAN EVALUASI
PASAL 12

(1) PARA PIEAK akan memantau pelaksanaan Perjanjian Kefa Sama ini secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama.

(2) PARA PIEAK akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Hasil evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (l) akan digunakan sebagai masukan dan

bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Ke{a Sama selanjutnya.

FORCE MAJEURE
PASAL 13

( I ) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau

kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini,
yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing

PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.

(2) Peristiwa yang digolongkan force majeure adalah antara lain sebagai berikut: adanya

bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah

penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, dan adanya

tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secaru nyala

berpengaruh terhadap pelaksanaan Pe{anjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila te4adi force majeure maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib

memberitahukan kepada PIEAK lainnya selambatJambatnya dalam waktu 14 (empat

belas hari) setelah tedadinya force maleure.

(4) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri
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Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah/orce majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang

kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIEAK akan
melanjutkan ke{a sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian
Ke{a Sama ini.

AMANDEMEN/ADENDUM
PASAL T4

(1) Perubahan Penjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk Amandemen sesuai

dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam
kesepakatan tambahan (Adendum) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Amandemen dan Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Pe{anjian Kerja Sama ini.

PEI\ruTUP
PASAL 15

Perjanjian Kerja Sama ini di buat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai

cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing PIIIAK memegang

I (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA, KEDTIA,

l,
.h

\
oo

T.M. Yusut S.T. m ng.

cohslst Prr)duct--
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