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Mengacu pada Nota Kesepahaman antara Badan PPSDM Kesehatan dengan
Universitas Syah Kuala Nomor: HK.O6.O\ ll 1434l2ol5 dan Nomor:
0340/UN r 1.4/DN/2015, tangd 2O Februari 2015,

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan November tahun dua ribu delapan belas
(01-11-2O18), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Suhettatt, S.Kp., .Ker. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
KP.O3.O 1/ Menkes/51/2016 tanggal 5 Januari
2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
narna Badan Peagoabaagaa daa
Pemberdayaaa Bunbcr Daya faaurla
Kcrchataa Kementerian Kesehatan Republik
indonesia, yang berkedudukan di Jalan Hang
Jebat lll, Blok F.3, Kebayoran Baru Jakarta
ll212Dl, selanjutnya disebut PIHAN PERTA A.

2. Prof. Dr. Ir. 3a$lul
Rlzal, M.Eag.

Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menristekdikti Republik
Indonesia Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tanggal 26
Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama UalvGEltar a57hh Kuala, yang
beralamat Jalan T. Nyak Arief, Darussalam,
Banda Aceh (231 1 1), sela:rjutnya disebut PIHAX
KEDUA.
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Selanjutnya PIHAI( PERTAIA dan PIHAN KEDUA secara bersama-sama disebut
PANA PIHAI(.

PARA PIHAI( terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut.

l. Bahwa PlHllI( PERTAf,A adalah Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan
Republik lndonesia yang bertugas melaksanakan penyusunan keb{iakan
teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa PIHAK XE)UA adalah salah satu p€rguruan tinggi negeri yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan atas :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Apa-ratur Sipil Negara;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246IPMK/2OO8
tentang Beasiswa yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.O5/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan ruawai Tidak Tetap;

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 49/PMK.O2 /2017
tentang Stsndar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2O18

g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.OL.O7 /lll/358/2018 tanggal 28 September 2Ol7 tentang Peserta
Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia
Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan yang Berasal dari
Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2018;

h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Satuan
Kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kes€hatan Nomor
DIPA-024.12. r.648300 /2017 ran'ggal T Desember 2017.

PARA PIHAI( sepakat untuk mengadakan pe{anjian keia sama dalam rangka
penyelenggaiaan Pendidikan Program Sarjana/Pasca sa{ana dar profesi bagi
Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan, "Pe{anjian',
dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ini.

IAKAI'D DAIT TUJUAX
PASAL 1

(1) Maksud perjanjian ke{a sama ini adalah sebagei kesepakatan di antara
PARA PIHAI( dalam rangka penyelenggaraan pendidikan program satjana,
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pasca sadana, dan profesi bagi peserta program tugas belqiar sumber daya
manusia kesehatan.

(21 Tujuan perjanjian ke{a sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas
sumb€r daya manusia kesehatan di lingkungan PIHAK PERTAIA yang
dib€ri bantuan beasiswa tugas belajar oleh PIHAK PERTAIA melalui
pendidikan program sarjana, Pasca sajana dan Profesi di tempat PEIAK
KEDUA.

RUATC LIITGKI'P
PAAAL 2

(1) PARA PIHAI( beketja sama untuk melaksanakan program sarJ'ana, pasca
saq'ana, dan profesi bagi peserta prcgram tugas belajar sumber daya manusia
kesehatan.

(2) PIIIAI( PERTII A menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada PIHAI(
XEDUA bagi peserta program tugas belajar SDM Kesehatan.

(3) PIH/IK KEI,UA mendidik peserta program tugas belajar SDM kesehatan yang
memenuhi persyaratan 5rs$agai rnahasiswa yang dinyatakan lulus ujian
saringan masuk program sa{ana/pasca saiana dan profesi berdasarkan
hasil keputusan panitia penyelenggaraan ujian masuk seleksi mahasiswa
baru PIHAIT XEDUA.

PEAER,TA DIDIK DAII PEI,AXSAXAAT PEf,DIDIXAN
PAAAL 3

(1) Peserta didik adalah peserta program tugas belajar SDM kesehatan dari
PIHAI( PERTAUA yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Kesehat€n Republik Indonesia Nomor HK.Ol.O7 /lll /358 /2018 t,jrqgai 28
September 2017 tentang Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas
Belajar Sumb€r Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian
Kesehatan dan yang Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2018;

Jumlah seluruh peserta berjuntlah 16 orang, dengan dengan rincian sebagai
berikut: pada program Program pascasarjana (S-2) berl'urnlah 9 (sembilan)
orang dan Program Doktor (SIII) be{umlah 7 (tujuh) orang.

(2) Pelaksanaan pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang
dilakukan oleh PIHAN XEITUA terhadap peserta tugas belajar sesuai dengan
prinsip pendidikan dan pengajaran dan kurikulum.
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PEUBIAYAAIT
PABAL 4

(1) PIIIN( PERTAf,A menyediakan biaya pendidikan yang besarannya dt cost
berdasarkan pola tarif yang resmi dan disesuaikan dengan alokasi anggaran
yang tersdia pada tahun anggaran beq'alan.

(4 Di luar komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (f) ditanggung
oleh Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan.

(3) Dalam hal Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan tidak dapat
menyelesaikan studi dalam rentang waktu masa studi/kurikulum yang telah
ditetapkan, Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan wajib
menanggung sendiri biaya penyelesaian studi.

JAIIGKA WAIITU PEUBIAYAAIT
PAAAL 5

(1) Jangka waktu pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan
Program Magistrr atau setara paling lama 2 (dua) tahun (4 semester)/ sesuai
kurikulum

l2l Jangka waktu pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan
Program Doktor (S3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun (8

semeste4 /sesuai kurikulum.
(3) Jangka wakfiI pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kes€hatan

Parsial dilaksanakan sesuai sisa kurikulum program pendidikan.

PEITGHEITTI,AT PEf BIAYAAT
PASAL 6

Pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (11

dihentikan apabila:
a. telah lulus melalui yudisium;
b. berhentj dari pendidikan;
c. peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
d. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah

ditetapkan; atau
e. peserta mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya

karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain: meninggal
dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari PIHAX KEDUA.

UEXAITISUT PEUBAYARAIT
PAAAL 7

(U PIHAII KEDUA mangajukan tagihan kepada PIHAK PERTAUA sesuai dengan
volume pekeg'aan pada awal semester dimulai.

,4
4 4



(2) Daftar nama penerima bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar terdapat
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pe{anjian
Ke{a Sama ini

(3) Besaran biaya pendidikan yang akan dibayarkan sesuai dengan tagrhan
PIII/|X KEDUA kepada PIHAK PERTAUA berdasarkan ketetapan rektor dan
mata kuliah yang ditempuh oleh peserta tugas belqiar setjap semester.

(4) PIHAI( I(EDUA membuat Berita Acara Pembayaran yang berisi waktu, nama
Pejabat Pembuat KomiEnen, narna penerima yang mewakili Institusi
Pendidikan, nomor DIPA, nilai rupiah yang dibayarkan (terlampir).

(5) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAI(
PERTA.UA kepada PIHAX XEITUA secara langsung (LS) melalui Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII secara
pemindahbukuan ke dalam rckening PIHAI( XEDUA.

(6) Total seluruh biaya dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Rp. 360.500.000,- ( tiga
ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)

(l) Rekening PIHAI( KEDUA sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) yaitu :

Nama Rekening : RPL (X)l UrAYIAH utl PS lrana Kcd.reEa Dd.m/I.Il
Nomor Rekening : fi16t1336152
Nama Bank : 811146 Cabang Pembaatu Kopclma Danrrelem
NPWP : fi).O17.967.1-1O1.OOO

(21 Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal t€rjadi kelebihan pembayaran kepada PIHAK I(EDUA, maka PIHAX
KEDUA mengembalikan ke Kas Negara dengan dibuktikan Surat Setor
Pengembalian Belanja dengan tembusan kepada PIHAX PERTllfA.

(4) Dalam hal PIHAI( PERT/\UA tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (1),

PIHAX PERTAIA membuat surat permohonan tunda bayar yang ditqjukan
kepada Rektor Universitas Syiah Kuala yang ditembuskan kepada dekan
fakultas masing-masing, dan Kepala Keuangan Pusat Administrasi Universitas
PIHAX KEDUA.

HAI( DAX KCWAIIBAX
PAAAL 8

(U PIHAI( PERrAIA berhak untuk mendapatkan surat keterangan akif kuliah
dan Kartu Rencana Studi Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan
setiap semester.

(21 PIHAI( PIRTAIA berkewajiban untuk:
a. Memberi informasi kepada PIHAI( XEDUA tentang segala sesuatu yang

berhubungan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan di bidang
pendidikan;

b. Memberi Informasi mekanisme pembayaran Biaya Pendidikan Peserta
Tugas Belajar SDM Kesehatan; dan

c. Menyediakan seluruh biaya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat ( 1);

//
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(3) PIHAr KEDUA b€rhak untuk:
a. menerapkan peraturan di bidang akademik;
b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Tugas Belajar SDM

Kesehatan sesuai dengan peraturan di bidang akademik; dan
c. menerima pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) dari PIHAII PERTAIA pada setiap semester yang beq'alan.
(4) PIHAI( KEITUA berkewajiban untuk:

a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
antara lain penlrusunan kurikulum pendidikan, dan penyelenggaraan
kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;

b. menyerahkan laporan perkembangan prestasi Peserta Program Tugas
Belajar SDM Kesehatan per semester; dan

c. melakukan surat men]rurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak
yang membiayai pendidikan Peserta Tugas Belqjar SDM Kesehatan terkait
dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Tugas Belajar SDM
Kesehatan per program studi.

PEIBATAL/UT PERJATJIAII
PAAAL 9

(1) Pembatalan pery'anjian kerja sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah
satu PIHAK berdasarkan persletujuan tertulis PIHAI( lainnya.

(2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dibuat secara tertulis, oleh PIHAX lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalendar sebelum tanggal pembatalan Pedanjian.

(3) Apabila pada saat perjanjian kerja sama ini berakhir atau diputuskan terdapat
kewqliban yang belum dapat diselesaikan, ketentuan dalam Pe{anjian Ke{a
sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajibar tersebut paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak pe{anjian kerja sama ini berakhir.

IIORCD n*tpUnp
PAAAL 10

(1) PARA PIHAX dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau
kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam peq'anjian kerja
sama ini yang disebabkal atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan
PARA PIHAK yang digolongkan sebagai /o/ce mojeure.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeurc antara lain adanya bencana
alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang,
peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter y.rng
berpengaruh pada Peqianjian ini.

(3) Apabila te{adi prce majeure, PIHN( yang lebih dahulu mengetahui wajib
memberitahukan kepada PIHAI( lainnya selambatJambatnya 14 (empat belas)
hari kalendar setelah t€dadirrya force mojeure untuk diselesaikan secara
musyawarah.
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(4) Keadaan force mqieure s6Sagai6616 dimaksud dalam pasal ini tidak
menghapuskan Pedanjian Kerja sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi,
PARA PIHAK dapat melangsungkan ke{a sama sebagaimana mestinya.

PETYELEANAf, PERAELIAIIIAIT
PAAAL 11

(1) Apabila dalam pelaksanaan Petjanjian Keia sama ini terdapat perselisihan
atau ketidaksesuaian pendapat di antara P/IRA PIIIN(, diselesaikan dengan
cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan melalui Pengadilaa Negeri Jakarta Pusat.

PEfBERITNIUAN
PASAL 12

(1) Semua surat-menlMat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-
masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan
dengan Pe{anjian Keda Sarna ini, dilakukan secara tertulis melalui
korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIIIAN PERTATA!
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Alamat : Jalan Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru, JalGrta Selatan
(t2r2ol
Telepon : lO2ll725aO22
Faksimile : (0211725 AO57

U.p. : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kes€hatan

PIEAR XEDUA:
Unversltas Syiah Kuala
Alamat : JalanT. Nyak Arief Kopelma Darussalam Banda Aceh( 23111)
Telepon : (O65 U 7551237
Faksimile : (O65r) 755124r
U.p. : Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama

,{I
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(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera
diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak
diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas
pemberitahuan tersebut.



.,AIYGKA WAIITU PERJAIVJIAIT
PAAAL 13

(l) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK dart berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

(2) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebUakan permerintah
yang tidal< memungkinkan berlangsungnya Peqianjian Keda sama ini.

KETEIYTUAIT LIUIY
PASAL 14

(l) Hal-hat lain yang belum cukup diatur dalam pedanjian ke{a sama ini atau
segala perubahan akan ditentukan dan dibuat secara trrtulis dengan
persetujuan dari PARA PIIIAX dan diatur dalam bentuk Adendum yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peq'anjian ke{a sama ini.

(2) Pe{anjian keq'a sama ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang
menggantikan kedudukan PIHAI( PERTAIA dan/atau pihak lain yang beke{a
sama dengan PIII/IK KEDUA secara hukum.

PETUTUP
PASAL 15

Perjanjian keq'a sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli,
bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
masing-masing pihak memegang I (satu) eksemplar.

F fgxexKEDUA, {PIHAK

I

Buhsnatt, S.Kp., f.Ke. . Ir.


