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Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang

bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Hasanuddin, M.Si., Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas, beralamat di Kampus

Universitas Andalas Limau Manis Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. M. Yunis, SS, M.Hum Ketua Tim Pelaksana Penelitian Dasar Keilmuan Fakultas llmu Budaya

Universitas Andalas Tahun 2018, Staf Pengajar Jurusan Sastra lndonesia Fakultas llmu Budaya

Universitas Andalas, berlindak untuk diri sendiri dan atas nama Tim Pelaksana Penugasan

Penelitian, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat rnengikatkan diri

dalam suatu Kontrak Peneli$anl melakukan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian skema

Penelitian Dasar Keilmuan sesuaidengan Surat Kepukrsan Dekan Fakultas llmu Budaya Unircrcihs
Andalas Nomon 235 fXlUDrFlB-20l8 Tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Biaya Kegiahn
Penelitian Dosen Di Lingkungan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018, dengan

ketentuan dan syaratsyarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
Ruang Lingkup Pekeriaan

(1) PIHAK PERTAMA memberitugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas
dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran
kegiatan Penelitian Dana PNBP Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas Tahun Angganan

2018, Skema Penelitian Easar Keilmuan, dengan judul:

Tradisi Laghouk dan Simbolisasi Bahasa Periodohan di Padang Pariaman

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penelitian, penyelenggaraan

administrasi, penggunaan keuangan, serta tercapainya luaran yang ditargetkan pada pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



PASAL2
Pendanaan

PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan untuk pelaksanaan penugasan penelitian, sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1, sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) yang dibebankan
kepada dana PNBP Fakultas llmu Budaya Univemitas Andalas Tahun 2018 melalui DIPA (Daftar

lsian Pelaksanaan AngEaran) Universitas Andalas Nomor: M2.41.2.40092812018, tanggal 5
Desember 2017, Unit Kerja Fakultas llmu Budaya Univensitas Andalas.

PASAL 3
Mekanisme Pembayaran

(1) Pendanaan petraksanaan penugasan penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,

dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan
sebagaiberikut.

a. Pembayaran tahap pertama sebesar 700/ox nilaikontrak, atau 70 % x Rp 18.000.000,- = Rp
12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dilakukan setelah surat perianjian ini
ditandatangani oteh kedua betah pihak.

b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30 Yo x nilai kontrak, aiau 30 % x Rp 18.000.000,- = Rp
5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah).

c. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1)
huruf a dan b sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

(2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 7070, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibeilkan apablla PIHAK KEDUA telah menandatanganl kontrak penugasan ini dan :nembuat
serta melengkapilmenyempumakan Rancangan Fenelitian yang memuat judul penelitian,
pndekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang
akan digunakan, dan Target Luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan
menyerahkannya ke Bagian Akademik Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas.

(3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30%, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diherikan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi ketentuan sebagai berikut"
a. Menyerahkan dokumen-dokurcen kemajuan pelaksanaan penugasan penelitian selambat-

lambahya tanggal 30Agustus 2018 kepada PIFIAK PERTAMA, sebagai berikut.
i. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.

ii. Laporan penggunaan keuangan 70%.
iii. Catatan harian pelaksanaan perniitian.
iv. Profllpenelitian.
v. Capaianhasilpenelitian.
vi. Luaran penugasan penelitian berupa Artikel yang telah dikirim (submitlefi (dengan

bukti surat jawaban resmi tertulis dari pengelola jumal) pada Jumal Nasional
Terakreditasi dan/ atau Jumal lnternasional bereputasi (minimum terindeks Scopus
SJR Q4 atau Thompson); dan luaran tarnbahan berupa makalah seminar
internasionall nasionalyang telah dlterima faccepted|; dan Kekayaan lntelektuall Hak
Cipta {sekurangnya dalarn bentuk draft 2 bab}"

b. Menyerahkan dokumen-dokumen hasil akhir pelaksanaan penugasan penelitian selambat-
lambatnya tanggal 15 November 2018 kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut.
i. Laporan akhir petaksanaan penetitian.

ii. Laporan penggunaan keuangan lffio/o.



Catatan harian keseluruhan pelaksanaan penetitian.
Profil penelitian.

eapaian hasil penelitian.

Luaran penugasan penelitian berupa Artikel yang telah dikirim (submiffed) atau
sedapatnya sudah diterima (accepfed)(dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari
pengetota [umat] pada Jumat Nasionat Terakreditasi dan/ atau Jurnal tntemasionat
bereputasi (minimum terindeks Scopus SJR Q4 atau Thompson); Makalah seminar
internasional dengan prosiding terindeks Scopus/ seminar nasional yang telah
dipresentasikan (presenfed); dan Kekayaan lntehktuall Hak ciptal Buku reks-Ajar
(sekurangnya berbentuk draft). artikel untuk seminar hasil penelitian di Unand yang
diselenggarakan khusus oleh LPPM, poster, profil penelitian, dan laporan capaian
hasil luaran penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 15 November 2018.

Luaran artikel penelitian, sebagaimana dlmaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan untuk
penelitian lanjutan dengan kontrak penugasan baru atau pengaiuan proposalbaru.
Dana Penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibayarkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening sebagai berikut.

il.
iv.

Y,

vi.

(4)

(5)

Narna

Nomor Rekening

Nama Bank

: M YUNIS

: 2142421A126460

: Bank Nagari Sumatera Barat

(6) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/ atau tidak terbayamya
seiumlah dana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oteh kesalahan
informasi dan/ atau data dari PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan
persyaratan lainnya.

PASAL 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal {, adalah terhitung
sejak ranggal 30 Mei 2018 dan berakhir pada tanggal 15 November 2019.

PASAL 5
Target Luaran

Target Luaran Penelitian Dasar Keilmuan terdiri atas fuaran wajib dan luaran tambahan, dan hal
itu dinyatakan dalam proposal.

Target tuaran Wajib skema penelitian ini adalah laporan komBrehensif dan publikasi pada jumal
nasional terakreditasi dan atau pada jurnal intemasional terindeks Scopus SJR Q4- atau
Thompson.
Target luaran tambahan adatah berupa: prosiding lnternasiona[ terindcks Scopus, dan atau
prosiding nasional, buku teksl ajar, dan bentuk lainnya.
Ferkembangan pencapaian target luaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(1)

Q)

(3)

(4)



PASAL 6
Hak dan Kevraiiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
a, PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dana untuk pembiayaan penugasan penelitian

kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana diatur dalam Pasai 2 dan dengan
rnekanisme pembayaran sebagaimana diafu r dalam pasal 3.

b. PIHAK PERTAMA bertrak memperoleh buki material luaran peneli$an, sebagaimana
dimaksud dalam PasalS, dariP|HAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut.

i. Membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Konkak penelitian ini,ii. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA laporan, catatan hanan (!ogbok), dan luaran
penugasan peneli$an dengan judul sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1).

iii. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA laporan penggunaan dana peneiitian yang
diterima dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.

iv. PIHAK KEDUA sebagaiketua penetiti,

o melibatkan seluruh peneliti anggotanya didalam kegiatan penugasan penelitian.
o melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulisl penyusun artikel publikasi

ilmiah, artikel seminar, pster, prolil penelilian, kekayaan intetektual, dan luaran
penelitian lainnya yang dibuktikan dengan pencantuman nama peneliti anggota
tersebut pada publikasi atau luaran terkait.

o melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/ terdaftar program
sariana, dan/ atau magister Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas di dilam
pelaksanaan penugasan penelitian ini.

o membayar honorarium penelitian kepda seluruh pembanfu peneliti sesuai p1B
(Rencana Anggaran dan Belanja) proposal dan sesuai peranl tugas dan volurm
pekeflaan masing-masing pembantu peneliti.

v. Secara pribadi bertanggung jawab mutlak atas semua pekedaan dan/ atau semua
dokumen pelaksanaan penugasan penelitian, termasuk pembelanjaan dan bukti-bukti
pengeluaran dana yang telah dibayarkan oleh pIHAK PERTAMA. 

-

vi- Menyimpan laporan pelaksanaan penugasan penetifian dan laporan keuangan beserta
rekapifulasinya yang sewaktu-waktu dapat diprlukan untuk pennriksaan. 

-
vii. Mengembalikan ke Kas Negara sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/ atau yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah,
viii. Menyampaikan fotokopi bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada PIHAK

PERTAMA
b. PIHAK KEDUAberhak sebagai berikut

i. Menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jnmtah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2;

ii. Memperoleh fasilitas PIHAK PERTAMA berupa pelayanan administrasi berkaitan
dengan surat pengantar, surat izin, surat keterangan dan iainnya sesuai kebutuhan.



PASALT
Laporan Pelaksanaan Penugasan Penelitian

(1) Laponan pelaksanaan penugasan penelitian diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA dalam bentuk hardoopy dan soficopy (dalam CDR)

(2) Lapran kemajuan, laporan akhil laporan penggunaan dana, luaran penelitian, dan dokumen
h ard copy lainnya dibuat mengikuti ketentuan sebagai berikut.
a. BentuU ukuran kertas A4.

b. Untuk hardmpy, warna oouerHijau
c. Di bawah bagian cover ditulis: Dibiayai oleh: FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS

ANDAT-AS, Sesuai dengan Konhak Penelitian Nomor: 17 lUN.16.7lPPlPDl(2018, Tanggal

30 Mei 2018.
(3) Penulisan laporan dan dokumen pendukung mengikuti pedoman yang ditentukan oleh PIHAK

PERTAMA

{4) Batas waktu penyerahan laporan beserta dokumen pendukung, selaras dengan yang dimaksud
pada Pasal 3, Ayat (3) huruf a dan b, adalah sebagai berikut.
a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian pada 30 Aqustus 2018.
b. Laporan Akhir Pelaksanaan Penugasan Penelitian pada 15 November 2018
c. Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana pelaksanaan penugasan

penelitian disimpan di PIHAK KEDUA yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk
peneriksaan.

PASAL 8
itronitoring dan Evaluasiserta Seminar Hasil Penelitian

(1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monev (fttonitoring dan
Evaluasi) terhadap kemajuan pelaksanaan penugasan penelitian dan Seminar Hasil Penelitian
pada akhir pelaksanaan penugasan penelifian.

(2) PIHAK KEDUA wajib hadir pada kedua kegaiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
(3) PIHAK KEDUA yang tidak hadir dalam kedua kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tanpa

pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak
menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.

(4) PIHAK KEDUA sehgai kehra yang berhalangan hdir dalam kegiahn monitoring dan evaluasi
serb Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, dapat diunkilkan
pada salah satu anggota penelitidengan membuat Surat Kuasa bermaterai 6.000 yang disetujui
oleh PIHAK PERTAMA.

(5) Dokumen-dokumen yang dipersiapkan saat Monev dan Seminar hasil mengacu kepada Pasal 3
Ayat (3) huruf a dan b.

PASAI.9
Penilaian Luaran

Penilaian luaran pelaksanaan penugasan penelitian dapat dilakukan oleh suafu Komite Penilai/
ReviewerLuaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



(1)

(2)

PASAL 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan anggota tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat

dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

Penggantian Ketua Pelaksana

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan pergantian ketua pelaksana dan apabila terpaksa

dilakukan karena sesuatu dan lain hal maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana

penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selaniutnya disetor ke Kas Negara.

Buktisetor sebagairnana dinraksud pada ayat (1) disirnpan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 12

Sanksi

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan

tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan dan dokumen pendukung lainnya, dan/ atau

terlambat mengirim taporan akhir beserta dokumen pendukung lainnya kepada PIHAK PERTAMA,

maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran pendanaan

dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian lanjutan dan atau mengajukan proposal baru

selama 2 (dua} tahun berturut{urut.

PASAL 13

Pembatalan Perjanjian

(1) Apabita di kemudian hari pada perrelitian dengan iu'dul'Tradisi Laghouk dan Simbolisasi

Bahasa Perjodohan di Padang Pariaman", seb4airnana dimaksud dalarn Pasal 2, ditemukan

adanya duplikasidengan penelitian lain darl atau ditemukan adanya ketidakiujuran, itikad tidak

baik, danl atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah danl atau kode etik ilmiah yang

dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perianjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK

KEDUA diwajibkan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK

PERIAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara"

(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh FIHAK PERTAMA"

PASAL 14

Pajak Pajak

Hal-haldan/ atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewaiiban paiak berupa:

1. PPN sebesar l}a/s,

2. PPh Pasal22 sebesar 1,5Y0,



3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:

a. Untuk golongan lll yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP

sebesar 6Yo,

b. Untuk golongan lV sebesar 15%.

4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,

meniad[ tar,ggung iawab PTHAK KEDUA dan harus dibayukan oteh PTHAK KEDUA dengan

mrnggunata-n- ltpttfip Hl-lAK KEDUA atau Fihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan paiak

setempat sesuai ketentuan yang bertaku.

PASAL 15

Barang atau Peralatan Hasil Penelitian

Hasil penelitian berupa barang atau peralatan yang dibeli dengan dana penugasan penelitian ini

adalah milik Negara yang wajib dihibahkan kepada Universitas Andatas melalui Berita Acara Serah

Terirna (pAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang+ndangan.

PASAL t6
Publikasi, Diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang

dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan

melaporkannya kepada PIHAK PERIaMA seoara berkala,

Hak kekayaan Intelektual (K[ yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Setiap publikasi, makalah da# atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil

peneiitian iniwajib mencanfumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima

kasih atau acknowledgemenf, sebagai berikut.

Fenelitian ini dibiaYai oleh:
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDAISS

$esuaidengan Ksntrak Fenelitian Skema Penelitian Dasar Keilmuan

Nomor: 17 lUN.1 6.7/PP/PDK201 B

Tanggal 30 Mei 2018

PASAL 17

Penyelesaian Sengketa

Apabila tedadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan

perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak

tercapai penyetesaian secara musyawarah untuk mutakat, maka penyetesaian dilakukan rnetatui

proses hukurn yang berlaku dengalr memilih domisili hukurn di Pengadilan Negeri Fadang.

(1)

(2)

(3)



PASAL 18

Lain-lain

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai
danl atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh
instansi, lembaga, perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur dan
diubah lebih lanjut oleh PAM PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam
amandemen Konlrak Peneliiian ini danl atau melalui perianiian lersenCiri/ tambahan yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
(3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam

memenuhi kewaiiban yang dirnaksud dalam Kontnk Penelitian disebabkan atau diakibatkan
oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PAM PltiAK yang dapat digolongkan sebagai
keadaan memaksa (torce majeure).

(4) Peristiwa atau kejadfan yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam
Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade,
peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah
dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan
kontrak penetitian ini.

(5) Apabita terjadl keadaan rnemaksa lforce majeure), maka pihak yang mengalami wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambatlambatnya dalam waktu 7
(tuiuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti
yang sah dari pihak yang berwaiib, dan PAR.A. PTHAK dengan itikad baik akan segera
membicarakan penyelesaiannya.

Perianjian ini dibuatdan ditandatanganioleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebutdiatas,
dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

h^furruN

Dr. Hasanuddin, M. Si.

NrP 1 968031 71 993031 002
M. Yunis, SS, M^Hum

N|DN 0009088303
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Rp 12.600.000,-
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Pelaksanaan Penugasan Penelitian skema Penelitian Dasar Keirmuan
Tahap I (satu) sebesar 70 %, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan
Fakultas llmu Budaya universitas Andalas Nomor: 23s txlllDtFl}-2}1l
Tanggal 2 Mei 2018 dan Surat Perjanjian pelaksanaan penugasan

Penelitian Nornor: 17 1UN.16.7 IPPIPD}(2O1 8 Tanggal 30 Mei 201 g-.

Tradisi Laghouk dan Simbolisasi Bahasa perjodohan di padang

Pariaman

M. yuhis, ss, M.Hum
Nt0N.0009088303

Judul Penelitian

Yano meneri
METERAM NfJ y'
-T-trMP*HB:ff

ereeoiirooflez3;o



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Alamat Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang 25163

Telepon: 075171227, Fax: 0751 71227; Laman: http://hum.unand.ac.id

Sudah terima dari

Uang sebesar

Terbilang

Untuk pembayaran
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Rp 5.400.000,-
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Pariaman

M. Yunis, SS, M.Hum
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