
PERIANIIAN KERIA SAMA
ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNTVERSITAS UDAYANA
DAN

YAYASAN ALLIANCE FOR EMERGING AND RE-EMERGING INFECTIOUS DISEASE

THREATS IN ASIA (ALERTAsia)

TENTANG

STUDI SERO-SURVEYUNTUK MELIHAT PREVALENSI INFEKSI SARS COV.2 '

PADA MASYARAKAT

Nomor : 14/UN14.2 .2lKS | 2020

Nomor : (a'o2'tx-zo''rto\ L

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh (22 -
09 -2020) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana

Nomor 707NN14|KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Udayana tanggal 27 September 2017, dalam jabatannya tersebut

bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayan4 berkedudukan

dan berkantor di Jalan PB Sudirman, Denpasar. Selanjutrya disebut PIHAK KESATU; dan

drg. Claudia Surjadjaja, MPII, MSc, DIPH, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Alliance
For Emerging and Re-emerging Infectious Disease Threats in Asia (AtERTAsia)

berdasarkan keputusan Rapat Tahunan Yayasan tanggal 14 Desember 2009 dan Surat

Keterangan Penunjukkan No. ADM.38.VI[-15.vol 5, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Yayasan ALERTAsia yang berkedudukan di Gedung Sarana laya3 Lantai 3, Jl.
Rawamangun 59I Jakarta 10570. Selanjuhrya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf 1

Parai2

II.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-

masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas

Udayana berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tingg dan Ilmu Pengetahuan

No L04 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar tertanggal 19

Aglstus1962;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang berbentuk Yayasan berdasarkan

Akta Pendirian Nomot 14 tanggal27 lalruari 2006 yang disahkan melalui Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-

1093.I{T.01.02.TH 2005 yang merupakan aliansi para ilmuwan, dokter, dan orang-

orang yang mempunyai komitmen untuk mencegah dan menanggulan& resiko dan

dampak medis, sosial, maupun ekonomi yang ditimbulkan oleh penyakit infeksi

menular baru (emugence) maupun yang timbul kembali (re-emergence) di Asi4
khususnya Asia Tenggara; dan

c. bahwa PIHAK KEDUA menerima permohonan pendanaan dari Direktorat Surveilans

dan Karantina Kesehatan, DITJEN P2P Kementerian Kesehatan, tentang Proposal

Kegiatan Studi Sero-Survei Epidemiologi COVID-19 di Propinsi Bali Tahun 2020

berdasarkan proposal yang dikirimkan PIHAK KESATU ke Direktorat Surveilans dan

Karantina Kesehatan, Nomor 59lUN1,4.2.2.VlII.2lLLl2020 |rertarrggal 22 l1r\ 2020;

dengan maksud agar PIHAK KEDUA dapat memfasilitasi pembiayaan pelaksanaan

studi tersebut yang akan diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dalam rangka

peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan potensi sumber daya mahasiswa

strata 52 (Magister) Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan

Epidemiologi Lapangan guna melahirkan insan terbaik bangsa yarrrg memiliki
pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tingg,
berkepribadian unggul, moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara;

d. bahwa PIHAK KEDUA menerima permohonan tersebut pada huruf c;

e. PIHAK KESATU bersedia unfuk menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana

dimaksud pada butir c dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh PIHAK
KEDUA dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas

dengan tim yang berkualitas pada bidangya.
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Berdasarkan hat-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam
Perjanjian Kerja Sama tentang Sero-suraey Untuk Melihat Prevalensi Infeksi SARS CoV-2

Pada Masyarakat (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai

berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perianjian adalah membuat komitnen bersama antara PARA PIHAK untuk dapat

menyelenggarakan kerja sama dalam Pelaksanaan Sero-suraey Untuk Melihat Prevalensi

Infeksi SARS CoV-2 Pada Masyarakat, Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Peminatan Epidemiologi Lapangan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mempermudah pemberian seluruh pembiayaan dari
Yayasan ALERTAsia dalam pelaksanaan Sero-suraey untuk melihat prevalensi infeksi SARS

CoV-2 pada masyarakat oleh Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan

Epidemiologi Lapangan di Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana dengan jumlah dana

sebesar Rp. 1.209.482.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh
Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal2

TINGKUP KERIA SAMA

Ruang lingkup Perianiian adalah pemberian pembiayaan berupa:

a. Penyusunan proposal daninstrument serta ujicoba di kabupaten&ota yang terpilih
b. Peningkatan kapasitas zumber daya yang terlibat dalam sero-suft)eV ini melalui pelatihan dan

supervisi

c. Pmgumpulan data melalui wawancara dan pengambilan sampel darah dari masyarakat

d. Pengadaan logistik dalam rangka sero-suraey

e. Penyusunan laporan dan diseminasi informasi hasil

Paraf 1

Paraf 2 (
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Pasal 3

HAK DAN KEWAIIBAN

(1) PIHAKKESATUberhakuntuk:
a. menerima bantuan pembiayaan dari PIHAK KEDUA untuk kegiatan yang tercantum

dalam Pasal2 Perjanjian ini;
b. mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan

dengan kebijakan bantuan pembiayaan tersebu!

c. mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA tentang mekanisme bantuan
penyelenggaraan kegiatan PIHAK KESATU

d. menerima pembayaran biaya penyelenggaraan kegiatan dari PIHAK KEDUAV

e. dapat mengajukan anggaran kegiatan tambahan diluar dari daftar anggaran yang telah
disepakati apabila tidak ada alokasi anggaran dari pihak lain untuk kegiatan tersebut.

(21 PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
a. menyerahkan rencrna kerja untuk kegiatan yang akan dilaksanakan kepada PIHAK

KEDUA;

b. menyelenggarakan kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal2 Perjanjian ini;
c. mempertanggungjawabkan keuangan kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KESATU atas

pembiayaan yang telah diterima dari PIHAK KEDUA;
d. melaporkan perkembangan kegiatan sero-survey kepada PIHAK KEDUA setiap bulan;

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. menerima rencana kerja yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;

b. menerima laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan yang dilaksanakan PIHAK
KESATU;

c. menerima laporan perkembangan kegiatan sero-survey setiap bulan;

d. memberikan teguran secara lisan dan/atau tertulis kepada PIHAK KESATU selaku

pelaksana kegiatan ini jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang

telah disepakati dalam Perjanjian ini.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a. menyediakan bantuan dana kepada PIHAK KESATU untuk kegiatan yang tercantum

dalam Pasal2 Perjanjian ini tepat waktu;
b. mengawasi penggunaan dana program yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATLI;

c. mempertimbangkan usulan kegiatan tambahan dari PIHAK KESATU dengan melihat

ketersediaan dana yang ada.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tertuang dalam
kerangka kerja dan anggaran yang tercantum dalam lampiran Perianjian sebagai bagran

yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi dan menjalankan seluruh Peraturan Perpajakan

yang berlaku dan berhubungan dengan Perjanjian ini;
Pembiayaan studi Suo-suntey Untuk Melihat Prevalensi Infeksi SARS CoY-2 Pada

Masyarakat yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU akan dibayarkan berdasarkan

pengajuan anggaran setelah penandatanganan Perj anj ian ini.

Pasal 5

MEKANISME PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini
dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan surat tagihan (Invoice) melalui transfer ke rekening

bank PIHAK KESATU yang dibayarkan ke dalam 2 (dua) termin, yaitu:

a. Termin I (Pertama) sebesar 70/" (tvjlrh puluh persen) dari nilai anggaran yang diajukan
setelah ditandatanganinya Perj anjian ini;

b. Termin II (Kedua) sebesar nilai sisa dari total pengeluaran yang dilaporkan oleh PIHAK
KESATU dikurangi nilai dana yang telah dibayarkan pada Termin I oleh PIHAK KEDUA
sesuai ayat (1) a. di atas setelah PIHAK KESATU menyerahkan laporan pelaksanaan

kegiatan dan pertanggungjawaban pembiayaan dana kepada PIHAK KEDUAT

Dalam melakukan transaksi seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas

oleh masing-masing PIHAK wajib menggunakan dan melalui rekening sebagai berikut:
Rekening PIHAK KESATU

Bank

Nomor Rekening

Atas nama

NPWP

(1)

(2)

BNI KCU Denpasar

988333ss02110200

Rekening Vfutual Account Fakultas Kedokteran

00.173.489.G905.00 (a.n. Universitas Udayana Sekretariat

Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Paraf 1

Paraf 2
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Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya pelaksanaan Sero-

survey Untuk Melihat Prevalensi lnfeksi SARS CoY-2 Pada Masyarakat selama 5 (lima) bulan;

(2) Perjanjian ini berakhir apabila:

a. Masa waktu Perianjian ini berakhir; atau

b. Adakeadaan kahar (force majeure);

(3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebelum jangka waktu berakhirnya Perianiian, harus

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu

PIHAK kepada PIHAKlainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PasalT

FORCEMqmnE

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau

diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan

sebagaiforce majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antana lain dan tidak terbatas pada bencana

alam (gempa bumi, topan, b*jo, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian,

sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi /moneter, dan

regulasi Pemerintah yang berpengaruh secara langsung pada pelaksanaan Perjanjian ini.
Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimakzud pada ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis

oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-

lambatnya 7 (tuiuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.

Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak

ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dtanggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.

Force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perianjiary dan

berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana

mestinva.

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)
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(1)

Pasal 8

PENYETESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan

dengan Perianjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila tidak tercapai kata muJakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota

Denpasar.

Pasal 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak kekayaan intelektual khususnya mengenai hak cipta dari materi yang disediakan oleh

PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan

berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berada pada pihak sumber.

(2) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerja sama kedua belah PIHAK akan

dipegang oleh kedua belah PIHAK dan penggunaan materi tersebut harus memiliki izin
ytlng sesuai dari kedua belah PIHAK yang selanjutnya akan diatur dalam perjanjian

tersendiri.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirimkan oleh masing-masing

PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini,
dilakukan secara tertulis melalui koresponden dengan alamat sebagai berikut:

(2)
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PIHAK KESATU:

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat c.q Peminatan Epidemiologi Lapangan

Alamat : Jalan PB. Sudirman, Denpasar

Telepon :0361,4744645

U.p : Dr. dr. Anak Agung Sagung Sawitri, MPH (Ketua Departemen Kesehatan

Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan dan Koordinator Peminatan

Epidemiologi Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

PIHAK KEDUA:

Yayasan ALERTAsia

Alarrnt : Gedung Sarana Jaya3,Lt.3,Il Rawamangun no 59I Jakarta 10570

Telepon :02'L - 21480009

U.p : Shanti Gayati, MCom, Manajer Operasional

Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan

alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang

bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara

tertulis kepada PIHAKlainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (ima) hari kerja sebelum

perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan

pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya maka korespondensi yang ditujukan
ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan

Perjanfianini.

Pasal 11

ADENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur
dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2)

(1)
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Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua)
kertas bermeterai cukup, mempunyai

berlaku sejak ditandatangani.

Pasal 12

PENUTUP

disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas

kekuatan hukum yang mengikat bagi PARA PIHAK dan

PIHAK KEDUA
YAYASAN ATLIANCE FOR EMERGING

AND REEMERGING INFECTIOUS
DISEASE THREATS IN ASIA,

PIHAK KESATU

FAKUTTAS KEDOKTERAN

UNTVERSITAS UDAYANA"

Direktur Eksekutif Dekan Fakultas Kedokteran
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