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Pada hari ini Kamis tanggal sebelas, bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, bertempat diJakarta, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Jabatan

Alamat

2. Nama
Jabatan
Alamat

Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA
Direktur Pendidikan Tinggi tslam, Direktorat Jenderal pendidikan
lslam, Kementeilan Agama Republik lndonesia berdasarkan surat
Keputusan Menteri Agama Nomor :8.11t3t71208, tanggii it oesemuer
2014.
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta pusat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal
Pendidikan lstam [:rylplgn Agama Repubtik tndonesia yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.
Direktur Program pascasarjana Universitas Negeri Makassar (
Kampus UNM Gunungsari Baru, Jr. Bonto Langkasa, Makassar- goz2z

Dalam hal ini bertincak untuk dan atas nama program pascasarjana
Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disebit PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk melakukan
kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Studi (S-3) Kementerian Agama Rl
pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan ketentuan sebagai berikut :



BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum perjanjian ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor
lndonesia Nomor 4296);

2, Undang-Undang Nomor 20
Negara Republik lndonesia
lndonesia Nomor 4301);

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara' 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasionar (Lembaran
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubrik

3' Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaaan pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negera Republik lncionesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negera Repubrik rndonesia r,romor 4400);4' undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2005 Nom or 157, iambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 45g6);
5' Undang-undang Nomor 27 Tahun zol|tentang Anggaran pendapatan darr Belanja NegaraTahun 2014 (Lembaran Negara Republik tnoonesia Tahun 2013 Nomor 259, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia, Nomor 5Sg3) ;6' Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Repubrikindonesia Nomor s423);
7 ' Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.o Sl2olotentang penyelesaian Tagihan AtasBeban Anggaran pendapatan dan Beranja Negara pada satuan Kerja;B' Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata KerjaKenlenterian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan

Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas perubahan
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang brganisasi dan Tata Kerja KementerianAgama;

9' Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang pejabai perbendaharaan Negarapada Kementerian Agama;
10' Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.ostzols rentang Mekanisme pelaksanaan

,Anggaran Bantuan pemerintah pada Kementerian Negara/!_embaga;
1 1' Keputusan lllenteri Agama Nomor 226 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian Beasiswauntuk calcn Dosen, Dosen dan Tenaga Kependidikan pada perguruan Tinggi Keagamaanlslanr;
12' Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor 4g62 Tahun 2015 tentang standarBeasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan lslam untuk pendidikan pascasarjana DalamNegeri;

BAB II. 
PENGERTIAN

Pasal 2

(1) Beasiswa Studi Kementerian Agama Republik lndonesia Tahun Anggaran 2016 merupakanprogram pemberian sejumlah dana kepada Pendidik dan renaga Kependidikan pada
Perguruan Tinggi Agama lslam (PTKI) dan Dosen pendidikan Agama tslam (pAl) pada



Perguruan Tinggi umum FT.? untuk mengikuti pendidikan s3 pada programPascasarjana Universitas Negeri Makassar.(2) Beasiswa studi ini dibebankan pada Daftar lsian pelaksanaan Anggaran (DrpA) DirektoratJenderar pendidikan rsram.Tahun nngga;n 2016, Nomor: srpA DrpA-025.04.1 .42630212016, 07 Desember 2015.

MAKSUD, rrrlli,'lAN sASARAN

Pasal 3

Maksud dari Perianjian ini adalah untuk menjadi dasar bagi ptHAK PERTAMA dan PIHAK
[:fl"'lg:Xi:J:Xff:*il;*;;;;ilr"n p'ogi;;;;;*" studi pada prbsiamnascasarjana

Pasal 4

Perjanjian ini bertujuan untuk:
(1) Meningkatkan kuaritas pendidik o?i.]:rg,3,xgge1oilikan pada prKr dan Dosen pAr padaPTU sesuaidengan progr.il Si;Jryang tetah ditetapkan;(2) 

YffiTfl*:J"fifrL??o"n "[rni"biri-tas d6;;;saraan beasiswa studi antara prHA.K

Pasal 5

p.qslan dari perjanjian ini adatah:
(1) "Pendidik dan Tenaga Kepenaiaikan pada prKl dan ?o:gn 

pAl pada prU sebagai pesertaprogram beasiswa.stuoi f !un.Snggaran 201 5 yan j't;an rurus sereksi;e) 
ffiffm:Lt"t![?A: tur'tiiiGil[un ,nlu[ i*n'vl]ungsarakan prosram Beasiswa Studi

RUANG LINGKUP, f,fo";X, DAN WEWENANG

pasal 6

tt' 
3,'ff[.[fHH_rB:*iJIt:KEDUA bekerjasama meraksanakan prosram beasiswa

(2) PIHAK PERTAMA memneriian f'easiswa-s!9di kepada mahasiswa untuk keperruan studiProgram Doktor (S-3) di eerguruan Tinggi ptHAK KEDUA.(3) Dana beaeiswa studi'diberkin ptnnr pEnrnnan r*"0. setiap mahasiswa sesuai dengansurat Kepuiusan Di'ektur lenoerar p.noilii".'i$#:

Pasal 7

(1) PIHAK PERTAMA bertugas dan.bertanggungjawab memberikan dana beasiswa studikepada mahasiswa sebaglaimana tersebui-paor pasat 6 (1) selama mengikuti pendidikandalam kurun waktu yang tetan ditetapkan.

(2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk:a' Menyelenggarakan proses araoemir-urtri *"n".i.*" penerima beasiswa dari pIHAKPERTAMA, y"n.g. meliputi persiapan progilr, seleksi peserta, orientasi studi,pelaksanaan kegiatan pemberijaranlperkuiianzn, ningga wisuda;b' Menyediakan pembimLing akademi( v"ng ;*xl"ritir dan berdedikasi sesuai dengan

;!::[fr:' 
keilmuan untuk setiap pl."",t, projr"n,, kepada mahasiswa p"n"ri-*,



c' Memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program beasiswa studi kepadaPTHAK 
'ERTAMA 

setiap semester d"; b"J;;k#;rogram.

Pasal 8

(1) PIHAK PERTAMA berwenang untuk:a' Melakukan Pembinaan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang dikoordinasikansleh PIHAK KEDUA; ' I 'q ,qrr\

b' Melakukan monitoring dan evaluael semra berkala terhadap pelaksanaan kegiatanprogram beasiswa studi.
(2) PIHAK KEDUA benrvenang untuk:a' Melakukan koordinasidan melibatkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan pembinaan;b' Mengelola pelaksanaan program beasiswa utrdi ."-.rai dengan standar yang telah, dltetapkan delam PorJanJlan lni oan dllelaskin oaiam petunjuk irrni. 

-punyetenggaraan

Beaslswa Studi Tahun Zbte.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasa! 9

(t) j:ffIlrryaktu pemberian beasiswa studi untuk program Doktor (s-3) adatah 6 (enam)

(2) Program beasiswa studi dimulai pada tahun akademik 2016t2012.(3) jika ketentuan pacia ayat (1) di.atas_tidak dapat dilaksanakan, mahasiswa penerimabeasiswa akan diminta untuk membuat ner;an;ianieisenoirl dengan pIHAK pERTAMA danPIHAK KEDUA yang antara lain memuat (esediaan untuk tetap menyelesaikan studidengan biaya sendiri.

p E M B r AyAo * 
tiol'J 

E M BAvA R A N

Pasal 10

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar seluruh biaya pendidikan kepada mahasiswapenerima beasiswa dari perguruan tinggi penyelenggara beasiswa sesuai perjanjiansebagaimana tertuang oaiam Rencana-Anggaran Biaya yang disepakati oleh PIHAKPERTAI,IA dan ptHAK KEDUA.
(2) PIHAK PERTAMA membayarkan sejumlah biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1)melalui rekening mahasiswa/via uanr penerima oeasiswa dengan alokasi yang telahditentukan dan ke rekening Universitas N;geri rrllrlrir.r yang sudah ditentukan.(3) Biaya yang disalurkan sebagaimana terca-ntum pa<laayat (1) meliputi biaya langsung danbiaya tidak langsung.
(4) Biaya.lang.sung adalah sejumlah dana yang diberikan secara tangsung kepada mahasiswapenerima beasiswa dan digunakan untuk 

-keperluan 
studi mahaiiswJ penerima beasiswadan mengganti biaya selekii, yang meliputi [1]'biayi hidup; [2] Tunjangan Biaya Domisili; [3]Biaya Buku dan Referensi; 1+1 aiiya. pbnetitiin oln ts: Biaya perjatanan dapat dibayarkan

._ ?1cost apabila anggaran memung*nkan;
(5) Biaya tidak langsung adalah seJumlah dana yang diberikan melalui rekening perguruantinggi penyelenggara beasiswa untuk biaya Jeleksi, biaya penoioiran dan biayapenyelenggaraa. qlqram yang harus dibayarkan ke PIHAK xEoun melatui rekening yang

disepakatioleh PIHAK PERTAITA dan PIHAK KEDUA ke rekening Rektor ptHAK KEDUA.(6) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atai dilakukan sesuai dengan
mekanisme dan prosedur pencairan keuangan n"g"i".

(7) PIHAK KEDUA bersedia mengelola niaya iioat< railsung program ini dan membuat laporanpenggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHA( PERTAMA sesuai dengan
mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan Negara.



HAK DA?IIEYIIAJTBAN

Pasal 11
Hak-hak

(1) PIHAK PERTAMA berhak unruk:a' Menerima daftar calon penerima beasiswa studi hasil seleksi administrasi, akademikdan/atau tes rekrutmen dari PIHAK KEDUAIb' Menerima rencana pelaksanaan program, baik program akademik maupun administrasi,dari PIHAK KEDUA;
c' Menerima laporan tertulis tentang pelaksanaan program, baik laporan pelaksanaan

:[??J:h*1!|''* 
maupun administiasi dan keuansan dari prHAK KEDUA pro" s"tirp

d' Menerima laporan akhir progrlm.pada setiap akhir tahun proopm yang meliputi; (1)laporan program akademik, 
"r,g,ioengan 

[!r.ir.n rrasil 
'nerijJi 

seluruh m'hq'iswapenerima beaeiewa; dan (2) laporan 
-penggrdan 

braya studl pIHAK KEDUA denmahasiswa penerima beasiiwa.
(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a' Memperoleh.petunjuk teknis penyelenggaraan program dari pIHAK PERTAMA sebagaipedoman pelaksanaan program;
b' Menerima laftar penerima beasiswa .studi yang sudah ditetapkan dalam SuratKeputusan Direktur Jenderal Pendidikan lstam oart FrHnx penienai;c' Menerima dana biaya pendidikan dan penyelenggaraan program untuk dikelola sesuaidengan komponen pembiayaan yang tertuahg oaiJm perjanjian ini;d' Berkonsultasi dan berkoordinasi d.engan pinar PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikanmasalah-masarah yang muncur seramra oilGn, berrangsung;

*"*q,[ii1,lJi"iiu"n
(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:a. Menyusun petunjuk reknis penyerenggaraan program Beasiswa studi;b' Menandatangani dan melaksanat<ai-uutir-outii-r"s"pahaman yang tertuang dalamPerjanjian ini;

c. Menyerahkan dana beasiswa
dengan ketentuan;

d. Melakukan kooidinasi secara
berlangsung.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:a' Menandatangani dan melaksanakan butir-butir kesepahaman yang tertuang dalamPerjanjian ini;
b' Membuat surafsurat pernyataan yang dibutuhkan sesuai dengan petujuk TeknisPenyelenggaraan program Beasiswi Stloi;c' Menerima berkas pendaftaran calon mahasiswa untuk diproses lebih lanjut;d' Melakukan seleksi administratif terhadap berkas yang diterima dari pendaftar;e' Melakukan seleksi akademik dan/atau ies rerruim"n, urir tes tulis *"rprn tes tainnya
- Ygng diperlukan, bagi pendaftar yang ditetapkan lolos seleksi administrasi;f' Mengelola komponen dana beasiswa dari PIHAK PERTAMA untuk keperluan biayapendidikan dan-penyerenggaraan program sesuai dengan perjanjian;g' Memberikan informasi yang dibutuhkln PIHAK PERTAMA dalam kegiatan monitoring,evaluasi, pembinaan, dan penyusunan laporan;

studi kepada mahasiswa penerima beasiswa sesuai

berkala dengan pIHAK KEDUA selama program



h' Memberikan informasi sesegera mungkin kepada PIHAK PERTAMA apabila mahasiswapenerima beasiswa mengalimi ,mr'i.h orrlil r"ngikuti pendioilan yang berimplikasipada kegagaran studi atair keterralqatan p"nv"r"."ian studi;i' Memberitahukan kepada prrlnx riRiAilA 6initr.turo*pat penyimpengen danratau

!:!T%Ti%rf[.T:ffisiswa 
ponerima poelrsft,a terhadap r,"i"nilan dan perundans-

j' Membebaskan mahasiswa penerima beasiswa dari serurufr biaya yang terkait rangsungdengan kegiatan akademik sesu.ai oengan ["i"nirrn yang berraku;k' Mendorong dan mengkooronasiran n""nmi.*"'p"n6riri oeasiiwa untuk memprosestugas belajar, terutama pada dosen vrng 
-b"iJius 

pNS, kepada sekretariat JenderalKementerian Agama Rl;l' Membuat rencana pelaksanaa! 
-program, 

baik akademik maupun administrasi, danmenyerahkannya kepada prHAK pERtAMi u".L"i o"ng"n pur,",!;nm' Membuat laporan.penyelenggaraan program secara tertulis setiap semester dan laporanakhir pada akhir tahun arJo]emit<, v"n6 ,"n""fup rapora, 
"rlourik (perkembanganhasil studi mahasiswa penerima niasiswa 

'oan '.rtrtrn-.rt.i.n 
akademiknya),administrasi, dan keuangan, serta meny."prirrrnya kepada prnnx'prnrAMA;n' Menyediakan..pembimbhg akademir vang-b.ikrrlit"r oan ueroejii asi sesuai dengans pesifikasi kei r m ua n u ntu k- mah asl.swa ;;;'" ;; ;';e.asiswa sej ak awar pe rkuria ha n ;o' Menyelenggarakan proses pendidikan 

"i;; p"rkuliahan sejak persiapan program,
1"1fil::' 

studi' matrikulasi, hingga pembelajarantperkurian"n-Jln'pJrrksanaan 
kegiatan

p Memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa penerima beasiswa untukmenyelesaikan studinya dengin tepat waktu;q 
[T:il[j"lt",l"noei"nv""prosram secara tepat waktu dan sesuai dengan standar

'' H:[]J,J[*"::l#"[rrT$:: P,HAK 
'ERTAMA 

untuk menyaksikan acara wisuda

p E M B E R H Sr?F, J,l' L. AS r s wA

Pasal 13

3*l.ITtiswa 
studi dapat diberhentikan oleh ptHAK PERTAMA apabita mahasiswa perlerima

{1) Telah menyetesaikan studi;
(2) Mengundurkan. diri ..dari program beasiswa atas kemauan sendiri. Atas sebab ini,mahasiswa berkewajiban ni.niganti rerugian n"g;; sesuai ketentuan yang berraku;(3) 

il:*Jfl?rj;Ji-:l:; '"u'j"i"oo."n p-ada pinr atau Dosen eni-paaa pru vans
(4) Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan mahasiswa penerima beasiswa tidak rayakmelanjutkan studi karena tidak mencapai standar muiu minimum prestasi akademik;(5) Terbukti mendapat bantuan ueasiswa dari sumber rain paoa tahun yang sama;(6) Meninggaldunia.

pEMBATAffiJ[*TANJTAN

Pasal 14

(r) lgrlanjian BeasisYS lli dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak dari ptHAKPERTAMA atau prHAK KEriuA berdasarkan persetujuan seberumnya.(2) surat permintaan pembatalan harus disampaikan ,"*r" tertulis 1 (satu) bulan sebelumtanggal pembatalan perjanjian.



BAB X
FORCE IIIAJEURE

Pasal 15

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggungjawab atas ketertambatanatau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantrim cialam perjanjian ini yangdisebabkan atau diakibatkan oleh kejadiai', oi ruli ilkuasaan ptHAK PERTAMA dan ptHAK
._. IEDUA yang digotongkan sebagai force majer;. 

- -
(2) Peristiwa yang dapat digolongkin dalam torce majeure antara lain adanya bencana alam(gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah 6y;kit, p"i".g,-i;;jedakan, revolusi,huru hara, kekacauan ekonomilmoneter va'ng uJrdniar,in p.a'i p*riinii.n ini.(3) Apabila terjadi f.orce . m1!eure, mara piqr yats tebin dahutu' mengetahui waJibmemberitahukan kepada plhak lainnya selbmbat-llm6atnya 14 (empat betas) hari setetahkejadian force majeure.
(4) Keadaan force maieure,sebagaimana dimaksud dalam pasal initidak menghapus perjanjian

dan beroasarkan persiapan kondisi kedua neran pirrak dapat melangsungkan kerjasamasebagaimana mestinya.

PERSELIsIHAN TiiHI"ELESAIAN NyA

Pasal 1G

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaianpendapat di antara kedua belah dindr akan diselelrix"n dengan cara musyawarah untukmufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak tercapai, ptHAK PERTAMA dan ptHAKKEDUA sepakat untuk menyeiankan perselisinan 

-yang 
timbul pada Badan ArbitraseNasional lndonesia untuk diselesaikan menurut peraturan dan perundangan.

KErEN*1BN I'1,*-ro,*

Pasal 17

(1) Perubahan atas Pe.rialjpn ini.E.ly: $ffi dibuat setetah melatui konsultasi dan mendapatpesetujuan secara tertulis dari PIHAK pERTAMA oan prHnx rEoUnl ialn menlaai bagian
.^. y_ang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
(z) fgrjanjian ini dib-t31.9fflgk"p dan dibubuhi materai dan ditandatangani oteh ptHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA. bua rangkap Perjanji"n i#"ur;;;ild kekuatan hukumyang sama

lll Y::lx'pping pihakmendapatkan satu dokumen perjanjian yans sah.(4) HaFnal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini- alian oiatir kemudian berdasar-kan
kesepakatan pIHAK PERTAMA dan ptHAK kebUn.

Demikian
mestinya.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk dipergunakan sebagaimana

I

TAmsal Bakhtiar, MAr
. 196012191989031006


