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Pada hari Rabu tanggal lima belas bulali Juni tahun due ribu dna piLLiih dua
telah   dibunt   dan   ditandatangani   kesepakatan   bersaLma   (Memoranchzzrz   Of
Zrndersfarzding) untuk selalLjutnya disebut  MoU oleh dan antara:

I. Prof. Dr. Syahro di JLkbar, MP         Rektor uriversitas Mahaputra MulaLmmad
Yamin      berkedudukan   di   ]1.   ]enderal
Sudinan No.6 Kp. ]awa, Tj. Halapan, Kota
Solok,  Provinsi Sumatera Basalt,  dalam hal
iri  bertindak  dalam  jabatannya  tersebut
`mtuk    dalL    atas    nana         Uriversitas
Mahaputra            Muhammad           Yamin,
selalLjutnya disebut PDAE PERTAMl.

2. harfu Mul]rautl, S.H. M. Sl Kepala UPTD Honservasi dan Pengawasan
Sumber   daya   Kelautan   dan   Perikanan
Dinar   Kelautal`   dan   Perikaman   Provinsi
Sur[LateraL  BaTat  ,dalam  hal  ini  bertindalc
untuk   dan   atas   rama      Kepala   UPID
Konselvasi dan Pengawasan Sulnbel daya
Kelautan  dan  Perikanan  Dinas  Kelautan
dan  PerikanalL  Provinsi  Sumatera  BaLrat.
Selanjutnya disebut PHAE FDtIA.

Menyatakan sepakat  mengadakan kelja  sama untuk melatsanalcan Ttidharma
Perguruan  Tingrgi  a'el`didikan,  PelLelitiali,  dalL  Pengabdian  pada  Masyarakat)
yang bet.kaitan riset.  penerapan hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan sarama
dan stLrnber daya, dengaLn ketentuan yang tertuang da]am pasal-pasal sebagai
berikut:
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1.    Mats`id  KerjasaLma  ini  adalah  untuk  meningkatan  kualitas  penelitian,
peneraparL  hasfl-hash  penelitian  pemalLfaatan  saralLa  dalL  sumber  daya
yang ada untuk menyelenggarakan kegiatan oleh pihak pertama di tempat
kedua.

2.  Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melaksanakan secara sinergi :
a)  Riset dasar Mahasiswa dan Dosen
b)  Penel.apan hasil-hasn penelitian dalam bentuk pengabdian

maayarakat
c)  Pemanfaatan sarana Sumber Daya dalam bentut: PraktifulTL

Mahasisma
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Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi kegiatan belupa :
2.1       Penglibatan   (Sharing)   do8en   serta   mahasiava   dan   star

lernbaga dalam riset dasar konservasi penyu.
2.2      Peningkatan   dan  pengembangan  Sumber  Daya   Mamusia,

dalam bentuk kuliah lapangan mahasiswa dan seminar.
2.3      PengkajiaLn  aspek  Sosial   dan   Budaya  yang   berhubungan

dengan penerapan haLsil-hasil penelitian.
2.4      KegiataLn-kegiatalL lain yang disetujui oleh kedun pihak, yang

berkaitan dengan pengembaLngan lembaga.

PAEL 3
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3.1.    Pelaksanaan kegiatan akan disusun dalam peljanjian kelja
yang lebih rinci.

3.2.    Kedua   belah  pihak   sepakat   untuk  melalmkan   koordinasi
sebelum  pelaksaLnaan  satu  kegiatan  tertentu  dilaksanakan
aebagaimalia dill`akBua paaa ayat 3. I .

4.I.

Paraf
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Kelalaian atau kesalahan ataLs kewajiban dan tanggung I.awab
satu pihak,malra pit`ak lainnya melLgerLakan saLnlcsi sepanjamg
dapat dibuktikan dengan bukti yang jelas.



4.2. kesalahan dua belah pihak menjadi tanggung jawab masing-
ma8ing pihak menLirut kadar kesalahannya.
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5.I.      Kesepakatan  ken.asama  hi  berlahi  untuk  jangka  wahai  5
aima)   tahun,   terhitung   sejak   kesepakatan  Keljasama   ini
ditanda tangangi.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.I.

a.2.

Paraf

]angka wami sebagaimana disebutkan pada ayat 5.I  di atas
dapat diperpan].ang sesuai dengan kesepakatan kedua belah
pihak dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat
2 (dua) bulan sebelum kesepakatan berakhir.
Kesepakatan kerjasama ini dapat dialchiri sebelum waminya
dengan   ketentuan   pihak   yang    bermaksud    menga]thiri
kesepaLkatan  ini.   Harus  memberitahukan  maksud  tersebut
secara tertulis  kepihak lailLnya paling lambat  1  (satu)  bulan
sebelumnya.
Kesepakatan   kerjasama   ini   berakhir   atau   batal   dengan
sendiril`ya      apabila      Perundang-undangaLn      dan      atau
kebijakeanaan  pemerintah  yang  tidak  memungkinkan  bagi
kelangsungan kesepakatar` ini.
Dalam  hal  kesepakatan  ini  tidak  dipexpanjang  lagi,  baik
karena pez.mintaaI` salah satu pihak sebagaimana dinaksud
dalam ayat 5.3 maha kedua belah pihak haLIng menyelesai)Can
kewajiban kewajiban masing-masing 8ecepatnya
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Segala  per8elisihan  yang  timbul   dari  kesepakatan   kelja
sama/ ini   akaLn diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan
cara musyawarah/kekeluargaaLn.

Apabila upaya dima]rmld pada  ayat  6.I  belum di§elesaikan,
maka kedua belah pihak setuju untuk menjalani penyelesataLn
secara humm dan kedua belah pihak sepakat memilih tempat
kedudukan  yang  tepat  (dolTLisdi)  pada  Pengadilan  Negeri
Kota Solok
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7.I.     Kedua belah pihak dapat dibebaskan dari kewajibarL untuk
melakukan  isi  kesepakatan  ini  balk  sebahagian  maupun
seluruhnya, apabila hal tersebut karena sebab kahar.

7.2.     Sebab  hahar sebagaimana dimaksud  pada  ayat  7.I.  adalah
suatu keadaan atau peristiwa alam yang timbul terjadi diluar
kemampuan  rim  PEBTaMZL  maupun  rmJIK  PDqul
untuk menanggulanginya seperti bencana

7.3. Apabila teljadi sebab kahar, pihak yang bersanghitan akan
memberitahukan pihak yang berva].ib dalam wa]ctu 24 (dua
puluh empat) jam.
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8.I.    PinE  rmTJLMA  dan  PHAE  EEDtra  tidak  dibenarkan
melimpahhan pelaksanaan RESEpnKanml lmlJL SJLMA ini
kepada pihak lain dengan dalih dan atau bentut apapun.

8.2.

8.3.

Pelakeanaan  telmis  kesepakatan  keria  gama ini  akan  diaqir
oleh ma8ing-masing pihak.

Masing-masing pihak akan mengiustlukeilran unit pelatsana
teknis bawahannya unttik melaksanaLkan isi kesepahatan kerj a
gama ihi dengalL sebaik-baiknya.
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Segala perubahan dan hal-hal yalLg beluln cufup diatur dalam kesepakatan kerja
saima ini akan dfatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan
tambahan, yaLng merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan keria
gama ilti.
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Kesepakatan kezja gama ini dibuat dan ditaLnda taLngani pada hari, tanggal, bulaI`
dan tahun sebagai mama yang disebutkan pada awal nas]cah kesepakataLn kelja
gama ini,dan dibuat dalam rangkap 2  (dua),  di  atas materai yang  crfup  dan
masing-masingnya mempunyai kekuatan hwhim yang sama dan dipegang oleh
ma3ing-tTLarfug pihak.

Kedua  belah  pihak  bersepakat  untuk  menyelesailcan  secara  musyawarah  dain
mutakat ataus segala masalah yang mungkin timbul akibat dari kerja sama ini.
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Kepa]a UPTD Koliservasi dan Pengawasan
Sumber daya Kelautan dali Perikanan Dinas
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alL Provinsi Sum-Bar

Dibunt di  Solok
Ditanda Tangani di Solok
Pada Tanggal 15]uni  2022

Pnur pRT[Lrm
kekt®r u"rm


