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Pada hari Jumat. tansgal sembilan. bulan Agustus, tahun dua ribu Sembilan
belas, kami ],ang bertandatangan di bari.ah ini :
1 Prof. Dr. H.
Rektor Universitas Islam Negeri Antasari
Mujiburrahman, M.A Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani

Km. 4,5 Banjarmasin, Indonesia, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam
Negeri Antasari Banjarmasin, yang seianjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2

Mursalin, SKM.M.Kes

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS

(KPAi

Prov Kaiimantan Selatan, yang berkedudukan dan

berkantor di Jalan Zafry Zam-Zam no 13,
Banjarmasin dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
Prov Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA
PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas
manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :
Pasal

1

KETENTUAIIT UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :
(1) Universitas Islam Negeri Antasari untuk selanjutnS,-a disebut UIN
Antasari adalah universitas pendidikan yang memiliki program studr S 1
Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari
Banjarmasin;
(2) Komisi Penanggulangan AIDS {KPA} Prov Kalsel adalah lembaga
yang khusus dalam penanggulangan HIV dan AIDS J*ang
berada
Banjarmasin dan memiliki area kerja witayah Kalimantan
Selatan;
{3) Mahasiswa adalah mahasiswa S 1 Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin
d"an Humaniora UIN Antasari Banjarmasin;
{4) Penanggung jawab adalah dosen prodi Psikologi Islam Fakultas
Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari yang ditunjuk oleh PIHAI(
PERTAMA untuk mengelola pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggr
di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Prov Kalsel sesuai dengan
kurikulum yang telah di tetapkan;
(5) Pembimbing Lapangan adalah tenaga pengajar atau karyawan atau
petugas yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari per.lanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Tri
t2l

Dharma perguruan Tinggi (Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian) ;
Tujuan peltan_iian ini adaiah tercapainya peningkatan mutu pelayanan
di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Prov Kalsel.
Pasal 3
RUAI{G LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian meliputi penyediaan fasilitas tempat magang dan
penelitian, tenaga pengajar / pembimbing pelaksanaan magang dan penelitian,

serta data-data yang diperlukan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Mahasiswa serta hal-hal lain
sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerjasama.
Pasal 4
HAK DAII KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1)

PIHAK PTRTAMA berhak untuk :
a. Mengirimkan / menugaskan mahasiswa atau dosen untuk mengikuti
magang dan penelitian mahasiswa / dosen sesuai daftar nama dan
jadwal yang disampaikan kepada PIIIAK KEDUA;
b. Memanfaatkan* fasilitas-fasilitas yang disediakan PIHAI( KEDUA
sesuai peruntukannya bagr mahasiswa yang magang dan penelitian
mahasiswa 1 dosen;
c. Melakukan manitaring Pelaksanaan Tri Dharma Pergurua:r Tinggi ini
di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Prov Kalsel;
d. Memperoleh nilai atas hasil Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggr ini sesuai kriteria penilaian yang ditetapkan PIHAII
PERTASIA.

(2| PIIIAI( PERTAMA

berkewajiban untuk :
a. Mengajukan surat permohonan magang dan penelitian mahasiswa
/dosen kepada PIHAK KEDUA disertai daftar nama mahasiswa
/dosen dan jadwal pelaksanaan;
b. Menunjuk staf pengqjar dari PIHAK PERTAMA sebagai penanggung
jawab kegiatan mahasiwa dan menyampaikannya kepada PIIIAI{
KEDUA secara tertulis;
c. Menyampaikannya Pedoman / Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Mahasiswa termasuk
mekanisme dan variabel penelitian;
d. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mahasiswa dalam
melaksanakan tugasnya;

e. N4elakukan oenanganan keluhan atas perilaku mahasiswa yang

f.

kurang baik 1'ang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
Menanggung biava penggantian alat/fasilitas yang rusak akibat dari
kegiata ),ang dilakukan oleh mahasiswa / dosen.
Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak

untuk

:

a. Menerima daftar nama mahasiswa yang mengikuti magang dan
penelitian mahasisr,va dan jadwal kegiatan dari PIHAK PERTAMA;
b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti magang
dan penelitian mahasiswa;

c. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap mahasisu,a yang
melaksanakan magang dan penelitian mahasiswa;

d. Menyampaikan teguran dan sanksi kepada mahasiswa yang
melanggar ketentuan dan peraturan yang beriaku di Komisi
e.

Penanggulangan AIDS (KPA) Prov Kalsel;
Memperoieh laporan atas hasil pelaksanaan magang dan penelitian
mahasiswa di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Prov Kalsel pada
akhir pelaksanaan kegiatan;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban

untuk

:

a. Menyediakan fasilitas dan ternpat magang dan penelitian

/ dosen, tenaga pengaJar
yang berlaku;

/

mahasisr,l,a

pembrmbing berkompeten sesuaj standar

b. Memberikan pengajaran dan bimbingan kepada mahasiswa
mengikuti magang dan penelitian mahasiswa
kompetensi yang berlaku;

/

yang
dosen sesuai standar

c. iviemberikan ciata-data yang diperiukan yang berkaitan ciengan
pelaksanaan magang dan penelitian mahasiswa / dosen serta
pembuatan laporan akhir;

d. Memberikan peni.laian kepada mahasiswa yang mengikuti magang
dan penelitian mahasiswa sesuai mekanisme kriteria penilaian yang
ditentukan PIIIAK PERTAMA.
Pasal 6
TEKNIS PELAKSAI{AAN PRAKTIK
(1)

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan. Penelitian, dan Peneabdlan
Mahasiswa ini akan disusun dan ditetapkan bersama lebih lanjut antara
PARA PIHAK yang menjadi kesatuan dari perjanjian ini.

i2l Dalam rangka efektifitas pelaksanaan komunikasi PARA PIHAK. maka
PARA PIHAX akan menunujuk satu orang Koordinator Pelaksanaan
Pendidikan. Penelitian, dan Pengabdian sert-a membuat jadwal
pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selama kegiatan
berlangsung.

Pasal 7
JANGI(A WAKTU PERJANJIAN

Pedanjian Kedasama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya
Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2024 dan akan
dievaiuasi setiap tahun.
(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjaryian ini,
PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksud apabiia
hendak memperpanj ang Perj anj ian Kerj asama ini.
(3) Apabila tidak ada pemberitahuan perpanjangan jangka u,aktu perjanjian
kerjasama sebagaimana dimaksud avat (21 pasal ini, maka perjanjian
kerjasama ini berakhir dengan sendirinya.
(4) Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan kewajiban PARA
PIHAK yang belum terpenuhi.

(1)

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (fiORCE MAJEURITI

(1)Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan ]-ang
terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK
dan yang menyebabkan pihak yang mengalamin_va tidak dapat
melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan keu,ajibann\ a
dalam perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana
alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun )ang tidak
dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, lemogokkan umuml
kebakaan, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara
iangsung terhadap pelaksanaan peUan3ian rnr;
(2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang
untuk dapat melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh
pihak lainnya. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib
memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Memaksa tersebut kepada
pihak yang iain secara tertulis paiing iambat 7 (tujuh) hari kaiender
sejak saat terjadinya keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat
keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanl,a
Keadaan Memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk
tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam per.lanjian
ini segera setelah peristiwa Force iviajeure berakhir;
(3) Apabila Keadaan Memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi
atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan

melebihi jangka u-aktu 30 (tiga) puluh hari ka_lender, maka PARA
PIHAK sepakat uutk meninjau kembali jangka u,aktu perjanjian ini.
Pasal 9

PEItrELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Setiap perselisihan, pertentangan

dan perbedaan pendapat yang timbul
sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu
secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
(2) Apabila penyelesaian secara musya\^,arah sebagaimana dimaksud dalam
a5rat (1) Pasal ini, tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui
Pengadilan;

perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih
kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera

(3) Mengenai

Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pasal 1O
LAIN-LAIN

/ Acldendum Perl'anjian ini tidak dapat diubah atau ditambah.
kecuali dibuat dengan suatu peqanjian perubahan atau tambahan
(addendurn f amandemen) yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan

(1) Perubahan

menjadi bagian yang tidak terpid6hkan dari perjanjian ini;
(2) Hukum yang berlaku Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat-syarat dan
ketentuan dalam perjaniian ini adalah menurut hukum Negara Republik
Indonesia.

ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas
bermaterai Rp.6.000, serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian

PIHAK KEDUA
SEKRTTARIS

KOMISI PENAI{GGULAITGAN AIDS
PROV KALSEL

PIHAT( PIRTAIYIA
REKTOR
UNWERSITAS ISLAM NTGERI
AITTASARI BAft- JARSIASIII

Mujiburrahman. M.A

