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PERJANJIAN KERJASAMA
AI'TARA

FAKULTAS KESEHATA-I\I
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

Nomor: l24ruNUSA/Ad m.MoA./VtrV2021

DENGAN

KANTOR KESEHATAN PEI-ABUHAN KEI-AS I SURABAYA
Nomor: RE O3.Ol ll |4446nml

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Perjanjian penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggt ini, selanjutnya disebut

sebagai "Pe{anjian", dibuat pada hari ini, Kamis tanggal sembilan bulan

September tahun Dua fubu Dua Puluh Satu di Surabay4 oleh dan antara:

l. Nama : Prof. S.P. EIIIJANTO, dr., Sp.PK(K).

Jabafan : Dekan Fakultas Kesehatan (F.Kes) Universitas Nahdlatu!

Ulama Surabaya yang berkedudukan di Jl. Jemursari

Nomor 5l-57 Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Fakulas Kesehatan Universitas Nahdlatul

Ulama Surabaya disebut'?IHAK PERTAMA".

2. Nama : dT.ACUBZAENALAMOE,MPH.

Jabatan : PLT. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I

Surabaya yang b€rkedudukan di Jl. Raya Juanda Blok

2.B.2, Sedati Agung, Sidoarjo. Dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Kelas I Surabaya disebut *PIHAK KEDUA"

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan

dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dengan menggunakan Kantor

Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya sebagai sarana pendidikan,

penelitian dan pengabidan kepada masyarakat dengan memperhatikan serta

mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut
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PASAL I
KETENTUAN UMUM

l. Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, selanjutnya

disebut F.Kes UI\IUSA adalah unit pelaksana di bawah Universitas Nahdlatul

LIlama Surabaya yang bertanggungiawab langsung kepada Rektor Universitas

Nahdlatul Ulama Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang

kesehatan yang terdiri atas empat (4) bidang studi keilmuan yakni Program

Studi Sl Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Studi Sl Gizi, Program Studi

D-IV Analis Kesehatan dan Program Studi D-Meselamatan dan Kesehatan

Ke4a (K3)

2. Kegiatan Pendidikan adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan

teknologi, sikap dan keterampilan pelayanan kesehatan dari seorang fasilitator

kepada mahasiswa dengan menggunakan metode dan media pembelajaran

yang memadai melalui perencanaan pembelajaran.

3. Kegiatan Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis

penyajian data yang dilakukan secara simetris dan obyektif melalui

persyaratan yang sah.

4. Kegiatan pengabdian kepada mssyankat adalah kegiatan

penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pengabdian kepada masyarakat.

5. Kantor Kesehatan Pelrbuhan Kelas I Surabaya yang selanjutnya disingkat

KKP Kelas I adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas di

bidang cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko

kesehatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kedua Belah Pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari oleh

keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan

berpedoman pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku

(2) Kedua Belah Pihak sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
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a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan kesebatan

pada program studi di F.Kcs UITIUSA, dengan memberikan bekal

pengetahuan, sikap dan keterampilan.

b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi dan

bidang kesehatan.

c. Meningkatkan kuatitas dan kuantitas pendidikarL penelitian dan

pengaMian kepada masyarakat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

( I ) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak menyimpang dari dasar dan

tujuan ke{asama sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dan Pasal 2.

(2) Kedua Belah Pihak sepakat bahwa kegiatan tri dharma pergurun tinggi

meliputi:

a. Pelaksanaan pendidikan dalam bentuk pengalaman belajar lapangan

(magang) atau kunjungan lapangan bagi mahasiswa F.Kes UNUSA dan

kegiatan kuliah pakar dan workshop bersama serta pengembangan

kurikulum

b. Pelaksanaan kolaborasi penelitian bagi mahasiswa dan dosen di

lingkungan F.Kes UNUSA.

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan dosen di

lingkungan F.Kes UNUSA

(3) Kedua Belah Pihak sepakat bahwa kegiatan tri dharma perguruan tinggi di

bidang kesehatan yang bermanfaat bagi Kedua Belah Pihak dalam rangka

pengembangan ilmu pengetahuan dan telolologi di bidang kesehatan serta

meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Surabaya.

(4) Apabila terjadi ketebihan kapasitas mahasiswa praktik di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Surabaya, maka Kedua Belah Pihak akan mendiskusikan

Paraf I
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kembali terkait jadwal kegiatan praktik/waktu prahik ke{a lapangan yang

diajukan sesuai dengan kesepakatan Kedua Belah Pihak

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(l) Hakdan kewajiban pihak pertama:

a. Mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirim

mahasiswa yang akan melakukan praktik di Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Surabaya sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.

b. Mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik yang

berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA baik yang bersifat teknis maupun

administratif.

c. Seluruh Mahasiswa/mahasiswi Praktik Kerja Lapangan wajib

mempresentasikan hasilnya secara kelompok dan menyerahkan hasil

laporan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, I (satu)

minggu sebelum masa praktik kerja lapangan berakhir.

d. Mengadakan bimbingan dan atau supervisi serta memantau mahasiswa

selama kegiatan praktik di tempat PIHAK KEDUA.

e. Memberikan masukan alau umpan balik kepada PIBAK KEDUA untuk

perbaikan sistem bimbingan praktik.

f. Menerima hasil evaluasi keterampilan mahasiswa selama melaksanakan

praktik dari PIHAK KEDUA.

g. Membayar honorarium pembimbing kepada PIHAK Kf,DUA yang

besamya disesuaikan dengan anggaran di PIHAK PERTAMA dan

peraturan Yang berlaku

h. Berkewajiban mengganti sarana dan peralatan yang rusak yang

diakibatkan kesalahan dari mahasiswa PIEAK PERTAMA.

Paraf 1:
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(2) Hak dan kewajiban pihrk kedua:

a. Mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk memanfaatkan sarana dan

prasarana yang tenedia di lahan PIHAK KEDUA untuk kepentingan tri

dharma perguruan tinggi.

b. Menyediakan tenaga pembimbing praktik ke{a lapangan di lahan PIHAK

KEDUA untuk kepentingan praktik.

c. Menentukan instalasi, unit atau ruang yang akan dijadikan lahan prahik

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.

d. Memberikan kesempatan dan bimbingan praktik kepada mahasiswa

meliputi aspek pengetahuan, sikap dan professional sesuai dengan

kurikulum PIHAK PERTAMA-

e. Memberikan hasil evaluasi mahasiswa yang melaksanakan praltik kepada

PIHAKPERTAMA.

f. Memberikan umpan balik atau masukan dan perbaikan sistem pengajaran

dan bimbingan praktik kepada PIHAKPERTAMA.

g. Memberikan sanksi kepada mahasiswa praktik yang melanggar peraturan

dengan ketentuan berlaku apabila perlu mengembalikan mahasiswa

kepada PIHAKPERTAMA-

h. Menerima honorarium pembimbing dari PIHAK PERTAMA yang

besamya disesuaikan dengan anggaran di PIEAK PERTAMA dan

peraturan yang berlaku

PASAL 5
PEIVTBAYARAN HONORARIUM

PIEAK PERTAMA melakukan pembayaran honorarium pembimbing yang

besarnya ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibayarkan pada

akhir bulan praktik mahasiswa.

Paraf I

Paraf 2
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PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

( I ) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

mulai tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu

sampai dengan tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh

empat

(2) Pe{anjian Ke{asama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Kedua

Belah Pihak dengan sistem pengajuan Perjanjian Ke{asama baru.

(3) Pe{anjian ke{asama ini berakhir apabila:

a. Jangka waktu atau masa berlakunya surat pe{anjian telah berakhir; dan

b. Dikehendaki oleh Kedua Belah Pihak

(4) Apabila Kedus Behh Pibak berkeinginan melakukan pemberhentian

perjanjian kerjasama maka pihak yang menghendaki pemberhentian

perjanjian ke{asama harus memberitahukan secara tertulis sekurang-

kurangnya 2 (dua) bulan sebelum pengakhiran pe{anjian ke{asama ini.

(5) Atas pengakhiran perjanjian ke{asama dimaksud tidak menghapuskan

kewajiban masing-masing pihak yang belum terselesaikan.

PASAL 7
Pf,RSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kedasama ini,

maka Kedua Belah Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah

dan mufakat.

(2) Apabila tidak tercapai kata mufaka! maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mediasi atau badan Arbitrase.

(3) Selama masa proses penyelesaian permasalahaq maka Kedua Belah Pihak

tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut pe{anjian ini.
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PASAL 8
KOMUNIKASI

(l) Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungannya dengan

pe{anjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan/melalui

Telepor/email.

(2) Apabila dalam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh pihak yang

berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini:

PIHAKPERTAMA

Alamat Pos

Nomor Telepon

Nomor Faxmile

Untuk Perhatian

Email

PIHAKKEDUA

Alamat Pos

Nomor Telepon

Nomor Faxmile

Untuk Perhatian

Email

Prodi Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan (FKes)

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Jl. Jemursari Nomor 51-57 Surabaya

(031) 8479070, W72040

(03r) 8433670

Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul

Ulama Surabaya

ftes@unusa.ac.id

Kantor Kesehatan Pelabuban Kelas I Surabaya

Jl. Raya Juanda Blok 2.B.2, Sedati Agung

Sidoaao (61253)

(031)e9683747

Kepala I(KP I Surabaya

kkpsby@grnail.com

Paraf I :
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PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURD

Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeur) seperti bencana alam banjir,

peperangan dan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintalu

maka Kedua Beleh Pihak dapat memberhentikan Perjanjian Ke{asama ini

untuk sementara waktu sampai keadaan normal kernbali.

PASAL IO
KECELAKAAN/SAKIT/KEJADIAN LAIN YAI{G TIDAX

DIINGINKAN

Apabila te{adi kecelakaar/sakiVkejadian lain yang tidak diinginkan kepada

mahasiswa yang praktik di PIHAK KEDUA, maka PIIIAK PERTAMA

tidak akan menrmtut apapun kepada PIHAK KEDUA dan seluruh

pembiayaan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

PASAL 1I
KETENTUAN LAIN-LAIN

(l) Perjanjian ke{asama ini tidak dapat diubah kecuali dengan persetujan Kedua

Belah Pihak

(2) Apabila diperlukan perubahan atas ketentuan dalam pefanjian ke{asama ini'

akan dilakukan melalui musyawarah antara Kedua Belah Pihak

(3) Bila te{adi kekeliruan dalam peqanjian kerjasama ini, Kedua Belah Pihak

sepakat untuk meninjau dan melakukan perubahan (addendum) dalam

Pedanjian Kedasama ini.
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PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sertia ditandalangani oleh dan untuk

Kedua Belah Pihak

PIHAK PERTAMA, PIHAKKEDUA,

Plt. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Uni ahdlatul Lllama Surabaya I Surabaya

akultas Kesehatan

Prof. S.P . Ediianto. dr.. S PK(K).
NPP: 1307926

t
MPH.
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