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PERJANJIAN KERIASAMA

ANTARA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA

Tentang

KERIASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENETITIAN, DAN
PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN/TEKNOTOGI

NoMoR : 1336/UN25.L.Lz IDN / 2oL7
No MOR : HK.06.01 Nlt.s / t7 36 / ?0t7

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang beranda
tangan di bawah ini masing-masing:

1. Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Jember,
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Surabaya.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

2. dr. Nyoman Murtiyasa, M.Kes.

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut dengan
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian,
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-
pasal sebagai berikut:
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PASAL 1

DASAR DAN TUIUAN

t1) Kerjasama ini atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tri Dharma
Perguruan Tinggi;

(Z) Kerjasama ini bertujuan mengembangkan bidang pendidikan, penelitian dan
pemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi dalam pengembangan kesehatan pada
wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surauayl dan/atau pakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas |ember dalam batas-baias kemampuan dan
kewenangan kedua belah pihak.

PASAL 2

RUANG TINGKUP

Ruang lingkup kerjasama adalah pengiriman tenaga (staf, termasuk mahasiswa) dan
penggunaan sarana prasarana terkait dengan kegiatan dalam bidang pendidikan, p.nulitirn
dan pemanfaatan IImu pengetahuan/teknoiogi.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(7) Bidang Pendidikan, pelaksanaan kegiatan diatur sebagai berikut:
a. PARA PIHAK bersama-sama

kegiatan bidang pendidikan
masing;

menyiapkan sarana dan prasarana untuk keperluan
sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing_

b' PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dengan memberikan kesempatan
pada pejabat dan staf di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Suribaya
sebagai staf pengajar, atau pembimbing lapangan sesuai kebutuhan dengan terlebih
dahulu dilakukan proses koordinasi;

c' PIHAK KEDUA memberikan kesempatan atau memberikan ijin kepada pIHAK
PERTAMA untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas I Surabaya untuk keperluan pendidikan sesuai kebutuhan dan aturan
yang berlaku. Pelaksanaannya sesuai dengan iituasi dan kondisi yang akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas I Surabayaj

d' PIHAK PERTAMA akan memberikan tambahan penghasilan yang sah bagi tenaga
sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) poin (b) sesuai dengan peraturan yang ada;

e' PIHAK PERTAMA menempatkan mahasiswa untuk praktek lapangan (pengalaman
belajar lapangan, kuliah kerja lapangan, dan magang), dan atau dosln untuk magang
pada sarana yang dibutuhkan, yang berada dibawah ruang lingkup wewenang pIHAK
KEDUA.
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(2) Bidang Penelitian

a. PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan penelitian di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Surabaya;

b. Dalam melaksanakan kegiatan pada ayat (2) poin [a) tersebut, PIHAK PERTAMA
berkewajiban memohon ijin dan mentaati ketentuan yang berlaku berupa peraturan
dari PIHAK KEDUA;

c. PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan
penelitian dalam rangka pengembangan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya
yang dituangkan dalam addendum;

d. PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan halyang belum
diatur tersebut mengenai Rencana Pelaksanaan Penelitian yang dituangkan dalam
addendum;

e. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan hasil penelitian tersebut kepada PIHAK KEDUA
berupa Laporan hasil penelitian baik diminta maupun tidak diminta;

f. Penyebarluasan hasil penelitian tersebut kepada umum harus mendapatkan
persetujuan dari PARA PIHAK.

(3) Bidang Pemanfaatan IImu Pengetahuan/Teknologi

a- PIHAK KEDUA memberikan kesempatan bagi PIHAK PERTAMA untuk menerapkan
ilmu pengetahuan/teknologi dalam rangka membantu pemecahan masalah kesehatan;

b. PARA PIHAK akan melakukan musyawarah sebelum dilaksanakannya kegiatan pada
ayat (3) poin(a);

c. PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan/teknologi yang dimiliki
PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Surabaya dengan berpedoman kesepakatan yang ditentukan.

(4) PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan
pemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi berkewajiban mentaati peraturan perundangan
dan ketentuan yang berlaku dilingkup wewenang prHAK KEDUA.

PASAT 4

PENGGUNAAN SAMNA DAN PRASARANA

PARA PIHAK saling membantu dalam penggunaan sarana dan prasarana bidang
kesehatan sesuai dengan kemampuan dan wewenang masing-masing pihak;

Perencanaan dan pelaksanaan Ayat (1) dari pasal ini akan dibahas bersama antara
PARA PIHAK.

(1)

(2)
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PASAT 5

KURUN WAKTU KERIASAMA

t1) Kerjasama ini berlaku mulai hari, tanggal, bulan dan tahun naskah Piagam Kerjasama ini
ditanda tangani;

(2) Kerjasama ini berlaku dalam kurun waktu 5 flima) tahun sejak penetapannya dan dapat
diperpanjang, dirubah maupun disempurnakan sesuai kebutuhan atas persetujuan dari
PARA PIHAK;

t3) fika tidak ada pemberitahuan tentang kehendak memperhentikan kerja sama ini, maka
kerja sama ini dianggap diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

(4) Pemutusan hubungan kerjasama sebelum berakhirnya masa perjanjian dapat dilakukan
salah satu pihak jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan ini;

t5) Pernyataan pemutusan/perpanjangan kerjasama ini dinyatakan secara tertulis
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

t6) Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan para pihak dalam hal
penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.

PASAT 6

FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (Force lulajeure) sehingga salah satu pihak
mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju
untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;

(2) Pengertian Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak
terbatas pada musibah bencana alam, bencana akibat manusia, dan kebijakan fiscal
pemerintah yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK;

t3) Dalam hal terjadi Force Majeure, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena
Force Nlaieure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang
terkena Force Majeure;

(4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban
berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan kahar atau Force
Maieure tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerjasama
ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami Force Majeure tersebut telah
melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya
untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian Kerjasama ini;

t5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan pihak yang terkena Force
Maieure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari terjadinya Force Majeure tersebu! dan semaksimal
mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah untuk menggunakan segala
upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.
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PASAL 7

PENUTUP

t1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan
disepakati bersama oleh PARA PIHAK dalam addendum;

(2) Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian kerjasama ini akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

(3) Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK menyerahkan
penyelesaian kepada instansi atasannya masing-masing;

(4) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani di atas materai
yang cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap
mempunyai kekuatan hukum yang sama;

(5) Bilamana ada kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian kerjasama ini, akan
disempurnakan dikemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK.

K KEDUA

urtiyasa, M.Kes.,. rrJvU

NIP 19 04271985111001
Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes.

NrP 198005 162003 1 22002
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNTVERSITAS JEMBER

FAKUL TAS KESEIIATAN MASYARAKAT
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121

relepon (0331) 337878, 
:ffiffi 

il (033U 322ees

Nomor

Lampiran

Hal

| 2911 ruN25. l126s20l7

: Satu Berkas

: Pengiriman Berkas MoU

,12 JU;,l l;,fi

Yth. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Kelas I Surabaya

Surabaya

Sehubungan dengan disepakatinya draft perjanjian kerjasama (MoU) antara FKM Universitas

Jember dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya, maka kami kirimkan

dengan hormat berkas perjanjian kerjasama yang telah ditanda-tangani dan distempel.

Selanjutnya kami mohon agar berkas perjanjian tersebut dilegalisasi (stempel) KKP Surabaya

serta satu berkas mohon dikirim kembali kepada kami sebagai arsip.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

19800516 2003122002



PERJANJIAN KER'ASAMA

ANTARA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS IEMBER

DENGAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA

Tentang

KERTASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENETITIAN, DAN
PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN/TEKNOLOGI

N0MoR : 1336/UN25.L,Lz /DN /20L7
NOMOR : HK.06.01 /Ytl,s I 1736 /20L7

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda
tangan di bawah ini masing-masing:

1. Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes. : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Jember.
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

: Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Surabaya.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

2. dr. Nyoman Murtiyasa, M.Kes.

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut dengan
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian,
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-
pasal sebagai berikut:
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PASAT 1

DASAR DAN TUIUAN

t1) Kerjasama ini atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tri Dharma
Perguruan Tinggi;

(2) Kerjasama ini bertujuan mengembangkan bidang pendidikan, penelitian dan
pemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi dalam pengembangan kesehatan pada
wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabayi dan/atau fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas fember dalam batas-batas kemampuan dan
kewenangan kedua belah pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama adalah pengiriman tenaga (staf, termasuk mahasiswa) dan
penggunaan sarana prasarana terkait dengan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian
dan pemanfaatan Ilmu pengetahuan/teknologi.

PASAT 3

PETAKSANAAN KEGIATAN

(7) Bidang Pendidikan, pelaksanaan kegiatan diatur sebagai berikut:
a. PARA PIHAK bersama-sama menyiapkan sarana dan prasarana untuk keperluan

kegiatan bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-
masing;

b. PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dengan memberikan kesempatan
pada pejabat dan staf di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Suribaya
sebagai staf pengajar, atau pembimbing lapangan sesuai kebutuhan dengan terlebih
dahulu dilakukan proses koordinasi;

c. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan atau memberikan ijin kepada PIHAK
PERTAMA untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas I Surabaya untuk keperluan pendidikan sesuai kebutuhan dan aturan
yang berlaku. Pelaksanaannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala Kantor Kesehatan perabuhan Kelas I Surabayaj

d. PIHAK PERTAMA akan memberikan tambahan penghasilan yang sah bagi tenaga
sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) poin [b) sesuai dengan peraturan yang ada;

e' PIHAK PERTAMA menempatkan mahasiswa untuk praktek lapangan (pengalaman
belajar lapangan, kuliah kerja lapangan, dan magang), dan atau dosen untukhagang
pada sarana yang dibutuhkan, yang berada dibawah ruang lingkup wewenang pIHAK
KEDUA.
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(2) Bidang Penelitian

a' PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan penelitian di Kantor Kesehatan pelabuhan
Kelas I Surabaya;

b. Dalam melaksanakan kegiatan pada ayat
berkewajiban memohon ijin dan mentaati
dari PIHAK KEDUA;

c' PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan
penelitian dalam rangka pengembangan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya
yang dituangkan dalam addendum;

d' PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belumdiatur tersebut mengenai Rencana Pelaksanaan Penelitian yang aituangt<ari dalam
addendum;

e' PIHAK PERTAMA akan menyerahkan hasil penelitian tersebut kepada pIHAK KEDUA
berupa Laporan hasil penelitian baik diminti maupun tidak diminta;

f' Penyebarluasan hasil penelitian tersebut kepada umum harus mendapatkan
persetujuan dari PARA PIHAK.

(3 ) Bidong Pemanfaatan llmu p eng etahuan/T ekn olog i
a' PIHAK KEDUA memberikan kesempatan bagi PIHAK PERTAMA untuk menerapkan

ilmu pengetahuan/teknologi dalam iangka membantu pemecahan masalah kesehatan;
b' PARA PIHAK akan melakukan musyawarah sebelum dilaksanakannya kegiatan pada

ayat (3) poin(aJ;

c' PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan/teknologi yang dimiliki
PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas I
Surabaya dengan berpedoman kesepakatan yang ditentukan.

[4) PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, danpemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi berliewajiban me-ntaati peraturan perundangan
dan ketentuan yang berraku dilingkup *J*.nung piHnx KEDUA.

PASAL 4

PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

t1) PARA PIHAK saling membantu dalam penggunaan sarana dan prasarana bidang
kesehatan sesuai dengan kemampuan dan *u*"nrng masing-masing pihak;

(2) Perencanaan dan pelaksanaan Ayat (1) dari pasal ini akan dibahas bersama antara
PARA PIHAK.

[2) poin (a) tersebut, PIHAK PERTAMA
ketentuan yang berlaku berupa peraturan
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PASAT 5

KURUN WAKTU KERIASAMA

t1) Kerjasama ini berlaku mulai hari, tanggal, bulan dan tahun naskah Piagam Kerjasama ini
ditanda tangani;

(2) Kerjasama ini berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak penetapannya dan dapat
diperpanjang, dirubah maupun disempurnakan sesuai kebutuhan atas persetujuan dari
PARA PIHAK;

(3) |ika tidak ada pemberitahuan tentang kehendak memperhentikan kerja sama ini, maka
kerja sama ini dianggap diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

t4) Pemutusan hubungan kerjasama sebelum berakhirnya masa perjanjian dapat dilakukan
salah satu pihak jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan ini;

t5) Pernyataan pemutusan/perpanjangan kerjasama ini dinyatakan secara tertulis
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

t6) Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan para pihak dalam hal
penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 6

FORCE MAIEURE

t1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (Force Majeure) sehingga salah satu pihak
mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju
untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;

(2) Pengertian Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak
terbatas pada musibah bencana alam, bencana akibat manuiia, dan kebijakan fiscal
pemerintah yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh pARA pIHAK;

t3) Dalam hal terjadi Force Majeure, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena
Force Maieure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang
terkena Force Majeure;

(4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban
berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan kahar atau Force
Maieure tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerjasama
ini, dengan ketentuan pihak yang mengalam i Force Majiure tersebut telah
melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya
untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian Kerjasama ini;

t5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan pihak yang terke na Force
Maieure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulii dalam jangka
waktu 14 fempat belas) hari terjadinya Force Majeure tersebu! dan semaksimal
mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah untuk menggunakan segala
upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.
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PASAL 7

PENUTUP

t1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan
disepakati bersama oleh pARA PIHAK dalam addendum;

(Z) Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian kerjasama ini akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

(3) Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK menyerahkan
penyelesaian kepada instansi atasannya masing-masing;

(4) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dual dan ditanda tangani di atas materai
yang cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah aslilan semua rangkap
mempunyai kekuatan hukum yang sama;

(5) Bilamana ada kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian kerjasama ini, akan
disempurnakan dikemudian hari atas persetujuan pARA PIHAK.

KEDUA

M.Kes.
1 11001 NIP 19800 51.62003122002
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