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Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima Bulan November tahun Dua ribu sembilan

belas,be(empat di PKBi Jawa Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini :

DireKur Eksekutif Daerah Pe.kumpulan
Keluarga Eerencana lndonesia (PKBI) Daerah
Jawa Tengah, yang be*edudukan di Jalan
Jembawan Raya No.8, Kalibanteng Kulon,
Kota Semarang, Jawa Tengah.Dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan
Keluarga Berencana lndonesia (PKBI) Daerah
Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut :PlllAK PERTAMA

2. Eko Susilo, S.Kep., NS., M.Kep Wakil Rektor lll Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama, berkedudukan di Jalan Diponegoro
No.186. Gedanganak, Ungaran Timur.
Kabupaten Semarang. Dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universitas Ngudi

Selanjutnya disebut :PIHAK KEDUA

Dengan mendasarkan pada :

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang Undang Nomoll2 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang pola pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Kesepakalan Bersama Kepala Badan dan Pemberdayaan sumber Daya Manusia Kesehatan

Kementerian Kesehatan Rl dan Gubemur Jawa Tengah nomor : HK.06.01/A.ll.3/52512016 dan

1. Elisabet Setya Asih Vvidyastuti, SKM,
MKes
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nomor : 039/20'16 tentang Penyelenggaraan Pemerinlahan, Pembangunan dan

Kemasyarakalan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Peianiian Keriasama menurut ketentuan sebagaimana

tercanfum dalam peraturan dan pasal?asal gebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Perkumpulan Keluarga Berencana lndonesis (PKBI) Daerah Jawa Tenoah adalah LembagE

Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempelopori gerakan Keluarga Berencana di lndonesia

khususnya di wilayah PropinsiJawa Tengah;

2. Universitas adalah Universitas Ngudi Waluyo (UNW) yang berkedudukan di Jl. Dipooego.o

11o.186, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang:

3. Direktrr Eksekutif Daerah Perlompulan Keiua.ga Berencana lndonesia (PKBI) Jawa Tengah

adalah penangoung jawab tugas dan fungsi PKBI Jawa Tengah serta me$.akili PKBI Jawa

Tengah;

4. Wakil Rektor Bidang lll Kemahasiswaan dan Keriasama adahh Penanggung iawab
pelaksana program pendidikan di UniveEitas Ngudi Waluyo serta mewakili Universitas Ngudi

Waluyo;

5. Mahasiswa adalah peseft didik yang tedaflar dan belaiar pada Fakultas Keperawatan dan

Fakultas Kesehaian Universitas Ngudi Waluyo (UNVV):

a) Prodi Dlll Keperawatan

b) ProdiDlll Kebidanan

c) ProdiSl Kebidanan

d) ProdiSl Keperatdatan

e) ProdiSl Fa.masi

0 Prodisl Gil
g) Prodi Profesi Bidan

h) Prodi Profesi Ners

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan atas

kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepenlingan, kedudukan hak dan

kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang ditelapkan bersama dalam Perianiian

Kerjasama ini.
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Pasal 3
MAKSUD DAN TT,,JUAN
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1. Maksud Pe4anjian Kerjassma ioi adalah untuk meningkatlan dan menoembangkan mutu

lenaga kesehatan:

2. Tujuan perjanjian kerjasama iniadalah :

a. Untuk meningkalkan peogetahuan, keterampilan, dan pengalaman mahasislva di

Universitas Ngudi Waluyo.

b. Untuk mengatur segala aspek manajemen pengounaan sumber daya manusia, saftma

dan prasaEna berkailan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan

pengabdian masyarakat mahasiswa di Universitas Ngudi Waluyo.

Pasal 4

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan

pengabdian masyarakat melalui pengiriman rnahasiswa untuk praktik kerja lapangan di PKBI

Jarnra Tengah.

Pasal 5
TEKNIK PELAKSANAAN

Pasal6
TEMPAT KEGIATAN

1. PIHAK PERTAMA menoijinkan kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan sarema dan

prasarana di PKBI Jawa Tengah unluk melaksanakan kegiatan dalam perianjian ini;

2. Penggunaan sarana prasarana sebagaimana tersebut ayal (1) pasal iniditenlukan dan diatur

oleh PIHAK PERTAMA melalui Bidang/Tim yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif Daeiah

PKB|Jawa Tengah.

Pasal 7
JADWAL KEGIATAN

Jadw€l kegiatan diatur beBama oleh Tim Unit PelaksanaTeknis yang telah dituniuk oleh kedua

pihak.

,IP(8, JIPI
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1. Kegiatan secara ieknB diatur beGama oleh kedua belah pihak dengan penanggunqjawab

PIHAK KEDUA oleh perwakilan yano dituniuk Wakil Rektor Bidang lll UniveBilas tlgudi

Waluyo dan PIHAK PERTAMA oleh pe{wakilan yang dilunjuk oleh Direktur Eksekutif Daerah

PKBI Jawa Tengah;

2. Penanggung jawab sabagaimana tersebut pada ayat ('l) pasal ini b€rtugas mengelola

keriasama ini dan memberikan laporan pstembangan kepada atasan masingimasing atau

kepada pihak yang terkait;

3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian keriasama ini rDenjadi beban dan

tanggungjawab PIHAK KEDUA.
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1. Kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk menunjuk pembimbing untuk ketancaran

pelaksanaan kegiatan dalam pe4anjian ini:

2. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal I
TATA TERTIB

1- Mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ditempat PIHAK PERTAMA wajib mentaatj

tata tertib yang bedaku di PKBI Jawa Tengah yang berkaitan dengan perjanjian kerjasarna

ini;

2. PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan mahasiswa kepada PIFIAK KEOI.JA apabila yang

beGangkulan dalam melaksanakan kegiatan melanggar peraturan dan tata terlib yaog

berlaku di PKBI Jawa Tengah yang berkaitan dengan Perjaniian Keriasama ini.

Pasal 10

TARIF DAN MEKANISME PEMBAYARAN

'1. Alas pelaksanaan perianjian kerjasama ini PIHAK KEDUA dikenakan kewaiiban membayar

kepada PIHAK PERTAMA, berdasar*an ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;

2. Tarif layanan yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah tarif layanan yang berlaku di PKBI

Jawa Tengah pada saat di tandatanganinya Perjanjian ini, apabila dalam pelaksanaannya

terdapat perubahan kebijakan mengenai tarif lersebut, maka PARA PIHAK tunduk dan

sepakat terhadap ketentuan yang baru tersebut;

3- Tarif atas layanan dibayarkan kepada Pelaksana Keuangan PKBI Jawa Tengah sebelum

pelaksanaan keoialan.

Pasal 11

EVALUASI

1. Evaluasi melipuli pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku;

2. Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pembimbing dari

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA:

3. PIHAK PERTAMA memberikan surat keterangan dan penilaian selelah mahasiswa

melaksanakan kegiatan kepada mahasisw€ atau PIHAK KEDUA.

Pasal l2
HAX OAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewaiiban PiHAK PERTAMA

I .l
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Pasal 8
TEKNIK BIMBINGAN



a. Pll-lAK PERTAMA berhak mengajukan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan biaya

terkait pelaksanaan kegiatan di PKB|Jawa Tengah;

b. PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan, be.kevrajiban memberikan lasilitas uotuk

kegiatan bagi mahasiswa Universitas Nqudi Waluyo;

c. PIHAK PERTAMA berkewajiban membedkan bimbinoan, pengawasan dan evaluasi

kepada mahasisvra PIHAK KEDUA yang sedang melaksanakan kegialan di PKBI Ja$/a

Tengah.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. PIF{AK KEDUA berhak menggunakan fasililas untuk kegiatan PKL di tempal PIHA(

PERTAMA. Apabila terjadi kerusakan peralalan akibat kelalaian/kesalahan

pengoperasian alat oleh mahasiswa maka pihak kedua bertangglngjar.lab untuk

mempefuaiki atau mengganti peaalatan tersebut;

b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi dad PIHAK

PERTAMA atas mahasiswa yano melakukan kegiatan di PKBI Daerah Jawa Tengah;

c- PIHAK KEDUA berkewajiban unluk ikut mengendalikan pengawasan, penilaian atas

keoiatan yang dilakukan;

d. PIHAK KEDUA berketrajiban membayar biaya keoiatan sesuai kelentuan y6ng berlaku di

PKBI Jawa Tengah.

Pasal '13

ADMINISTRASI

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan

koordinasi menjaditanggung iawab kedua belah pihak;

2. Pemberitahuan rencana kegiatan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada

PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 14
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini bedaku selama 3 (tiga) tshun terhitung sejak tanggal ditandatangani

perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan dapat dipe.baharui/ diperpanjang

apabila dikehendakj oleh kedua belah pihak;

2. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk

menyelBaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 15
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Denoan mengesampingkan ketentuanPasal 1266 dan Pasal 1267 Kilab Undang-Undaog

Hukum Perdata dan menyimpang dari apa yang telah ditentukan dahm Pasal 13 prianiian

ini, PIHAK PERTAMA berhak melakukao pemulusan perjanjian sebelum iangka waktu

perjanjian ini berakhir, ap€bila:
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a. Pll-tAK KEDUA tidak melaksarEkan petuniuk-petunjuk teknis dari PIHAK PERTAMA

dalam melaksanakan perjanjian ini, alau:

b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

perianiian ini, atau:

c. Pll.{AK KEDUA tidak melaksanakan peringatan-peringatan dad PIHAK PERTAMA

berlGitan dengan pelaksanaan perianiian ini;

2. Apabila pemutusan perjanjian sebagaimana ditentukan pada ayat (1) pasal ini te,jadi, maka

seluruh pembayaran sebagaimana lermaksud dalam Pasal 10 perjanjian ini yang telah

dibayarkan oleh PIHAK KEOUA tidak dapat diminta kembali dalam bentuk dan dengan cara

apapun.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan p€ndapst atau peBelisihan anlara kedua belah pihak mengenai

perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelosaiannya untuk dilakukan secara

musyatwarah dan mrrak6l;

2. Apabila tidak diperoleh penyelesaiannya melalui musyawarah ini, maka pihak yang merasa

dirugikan dapat mengajukan pe.selbihan ini untuk diselesaikan mehlui jalur hukum yano

ada',

3. Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang telap

dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang.

1. Segala akibat maupun resiko yang timbul karena dan sebagai akibat dari suatu kondisi

maupun keadaan diluar kemampuan manusia yang menimpa salah satu pihak;

2. Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini adatah keadaan, peristiwa

atau kejadian seb6g6i sebab-sebab yang tidak dapal diperkirakan, di luar kendali, kekuasaad

kemampuan PARA PIHAK dan tanpa kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK atau salah salu

PIHAK yang menoakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pedanjian ini;

3. Force Majeue sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi keadaao-lGadaan

sebagai berikul akan tetapi tidak terbatas pada :

a- Bencana alam sepedi banjir, kebakaian, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain

da luar kemampuan manusia untuk mengalasinya;

b. Huru-hara, peledakan, sabotase, pettempuran, peperangan (baik yang dinyatakan atau

tidak dinyatakan). embargo, epidemi, pemberontakan kerusuhan sosial, dan keiadian

lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun beEda di luar kemampuan PARA PIHAK

untuk mengatasinya; dan
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FORCE I AJEURE IKEADAAN MEMAKSA)



c. Perubahan kebUakan Pemerintah baik Pusat atau Daerah yang secara langsung

mempenga.uhi pelaksanaan Perianjian ini,

4. Dalam hal salah satu pihak teftena perisliwa yang termasuk dalam kalegoi Force Majeore,

pihak terkena tersebut wajib memberilahu peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya,

dengan dilampiri bukti pemyataan dati pihak berwenang dalam hal ini, selambat-lambahya

7 Cfujuh) hari kalender terhhuno mulaitanooal terjadinya peristiwa yang dimaksud;

5. Pihak lainnys yang menerima lapoEn sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dapat

mempertimbangkan dengan cara negosiasi kembali pelaksanaan perraniian ini, yang

mengacu pada Prinsip "Win-Win Soh.rtion";

6. Pihak yang mendapat pemberitahuan, dalam jangka waktu 3 x 24 Jam wajib memberikan

iawaban kepada pihak yang mengalami Force Maleure;

7- Jika dalam waktu 3 x 24 jam seiak pemberitahuan oleh pihak yang terkena Force Mdjeue,

pihak lainnya tidak memberikan jawaban. maka dianggap menyetujui keadaan Force

Mareure tersebut.

Pasal 18
LAIN.LAIN

Demikian perjanjian ini ditandatangani di Kota Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas

dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi dengan meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai

kekustan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap bermeterai untuk PIHAK PERTATA dan 1 (satl)

rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA. KEDUA,

Elisabet Setva Asih \Mdyastuti, SKI\r. l\,lKes
0975 1298011
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1. Hal-hal yang beJum diatur dalam Pedanjian Keriasama ini akan ditentukan kemudian

berdasarkan kesepakalan kedua b€lah pihak;

2. Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan tefiadap Perjanjian KerjasarE ini akan

dibuat addendum/amandemen berdasar*an persetujuan kedua belah pihak yang merupaksn

bagian tak terpisahkan dari PerianjianKeriassma ini.


