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Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

(02-01,-2019\, yxrgbertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Mundakir, s.Kep, Ns., M.Kep : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Surabay+

yang berkedudukan di Jalan Sutorejo

No 59 Surabaya, Telp. (031) 3811967,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas

n,una serta sah mewakili Fakultas Ilmu

Kesehatan Universitas Muhammadiyah

Surabaya yang selanjutnya disebut

PIHAK KESATU.

2. Abdi Agor Youandi, dr., MMRS :Kepala Rumah Sakit Gatoel Mojokerto,

yang berkedudukan di mojokerto, Ialan
Raden Wijaya 56 dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama serta

sah mewakili Rumah Sakit Gatoel

Mojokerto yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.
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Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama yang
sinergis dan saling menguntungkan, memberdayakan berbagai sumber daya
yang dimiliki dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan
kesehatan, penyelenggaraan praktik klinik atau profesi Analis Kesehatan di
Rumah Sakit Gatoel Mojokerto, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:
1. Fakultas ILmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah

Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah terakreditasi pendidikan dengan

bukti sertifikat akreditasi pendidikan dan beralamat di Jalan Jalan
Sutorejo, No 59 Surabaya Telp. (031) 3811967

2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Gatoel Mojokerto ytrrg memberikan

fasilitas pelayanan kesehatan perorangan, menyediakan rawat darurat,

rawat inap, rawat julu. dengan pelayanan kesehatan jangka pendek dan

jangka panjang. Pelayanan kesehatan yau,:lg diberikan terdiri dari

observasi, diagnosti, pengobatan terapeutik dan rehabilitative bagi orang-

orang yang menderita sakit, cidera dan melahirkan.

3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan

melalui pendidikan dibidang kesehatan untuk jenis tertentu dan

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

4. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Gatoel Mojokerto yang

bertanggungSawab atas pengelolaan Rumah Sakit Gatoel Mojokerto dalam

hal pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.

5. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Surabaya adalah Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Surabaya Program D-Itr Teknologi

Laboratorium Medis yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas

penyelenggara€m program Studi D-m Tekrologi Laboratorium Medis

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

6. Mahasiswa program Studi D-m Teknologi Laboratorium Medis adalah

peserta didik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah
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SurabayO selanjufirya disebut mahasiswa. Mahasiswa program Studi D-Itr

Teknologi Laboratorium Medis yang melakukan Praktik Klinik di Rumah

Sakit Gatoel Mojokerto adalah mahasiswa Program Studi program Studi

D-Itr Telarologi Laboratorium Medis.

7. Penelitian atau praktik klinik yang dimaksud adalah penelitian ilmu yang

tidak menggunakan organ tubuh manusia lain sebagai objek penelitian

ataupun riset klinis lainnya.

8. Pembimbing Praktik (Clinical Instructur) adalah tenaga yffi9

bertanggungjawab memberikan bimbingan dan pengalaman praktik

klinik Analis Kesehatan pada mahasiswa dengan persyaratan sebagai

berikut:

a. Persyaratan administrasi dari institusi:

Pembimbing klinik dari institusi harus diangkat dengan Surat

Keputusan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah

Surabaya.

b. Persyaratan administrasi dari rumah sakit:

Pembimbing klinik dari rumah sakit diangkat dengan surat Keputusan

Kepala Rumah Sakit Gatoel Moiokerto'

c. Persyaratan Profesi:

Minimal lulusan sederajat dengan mahasiswa yang dibimbing dan

telah mengikuti pelatihan Clinical lrstructur (Cl)'

BAB II

MAKSUD DAN TUIUAN

Pasal2

Menyelenggarakan proses praktik klinik Analis Kesehatan secara optimal

untukmencapaikompetensibagikemaslahatankemanusiaan,

Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan ploglam

peningkatan dan pengembangan Proses praktik klinik guna mewujudkan

peningkatan pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat'

Meningkatkankualitaspenyelenggaraanpelayanan,penelitiandan
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pengembangan kesehatan yang tetap berpedoman pada peraturan daerah

dan perafuran daerah y{rgberlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah bidang pendidikan, penelitian

dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan

kesehatan serta praktik klinik Analis Kesehatan di Rumah Sakit Gatoel

Mojokerto yang sebagaimana tercantum dalam BAB I (Ketentuan Umum).

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNGIAWAB

INSTITUSI ILMU KESEHATAN BHAKTI VVIYATA KEDIRI

Pasal 4

1. Mengajukan rencana pengiriman peserta didik yang akan melakukan

proses praktik klinik Analis Kesehatan di Rumah Gatoel Mojokerto

minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya sesuai dengan kemampuan yang

akan dicapai kepada Kepala Rumah sakit Gatoel Mojokerto.

2. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah sakit

Gatoel Mojokerto yang berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan,

pelatihan, penelitian dan pengembangan y?frlg bersifat telonik mauPun

administratif.

3. Memberikan kontribusi biaya praktik sesuai dengan Peraturan Rumah

sakit Gatoel Mojokerto sebagai tempat Plaktik Kerja Lapangan (PKL) bagi

mahasiswo pegawai dan masyarakat'

4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan proses kegiatan praktik keria

lapangan serta pembelaiaran di lahan praktik Rumah sakit Gatoel

Mojokerto.

5. Bertanggungjawab atas aspek medikolegal yang timbul sehubungan

dengan kegiatan paktik klinik analis kesehatan'
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praktik kerja lapangan (PKL) atau penelitian bagi mahasiswa, pegawai
dan masyarakat.

6. Rumah Sakit Gatoel tidak menanggung biaya pemeriksaan dan vaksinasi
Hepatitis B apabila terjadi kejadian peserta didik tertusuk jarum yang
disebabkan oleh kelalaiannya sendiri.

BAB VI

HAK DAN KEWAIIBAN

Pasal6

I. PIHAK KESATU berhak:

a. Mengatur pengiriman mahasiswaytrrg akan mengikuti praktik ktinik di
Rumah Sakit sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit Gatoel Mojokerto.

b. Memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit dan mengikutsertakan pasien

Rumah Sakit untuk kepentingan praktik klinik sesuai aturan yang
berlaku di Rumah Sakit.

c. Menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktik klinik
di Rumah Sakit Gatoel Mojokerto.

d. Memberikan masukan kepada Kepala Rumah Sakit tentang
pelaksanaan praktik klinik di Rumah Sakit.

e. Meminta kepada Kepala Rumah Sakit Gatoel agar mahasiswa yang
melaksanakan praktik klinik mendapatkan bimbingan sesuai dengan

tujuan praktik.
f Turut berpartisipasi dalam bentuk bantuan tenaga dalam menyikapi

kondisi bencana.

s. Mendapatkan fasilitas bagi Pembimbing Akademik untuk melakukan

praktik klinik dan pembimbingan terhadap mahasiswa praktik
sebagaimana hak dan kewenangan pembimbing klinik dalam

melakukan pembimbingan untuk meningkatkan kemampuan

pembimbing dan mahasiswa sesuai kemampuan PIHAK KEDUA.

1. PIHAK KESATU berkewajiban:

a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur praktik klinik baik yang

bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di Rumah Sakit

Gatoel Mojokerto.
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BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG IAWAB RUMAH SAKIT GATOEL

MOIOKERTO

Pasal 5

1. Mengijinkan mahasiswa program Studi Profesi D-m Teknologi

Laboratorium Medis unfuk memakai dan memanfaatkan sarana dan

prasarana Rumah Sakit Gatoel Mojokerto yang diperlukan untuk

kep enting an pelaksanaan p raktik klinik Analis Kesehatan.

2. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa ytrrg

menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan professional

sesuai dengan ketentuan institusi pendidikan Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Surabaya.

3. Melakukan evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan

praktik peserta didik selama melaksanakan praktik klinik di Rumah Sakit

Gatoel Mojokerto sebagai berikut :

a. Mengikuti kegiatan pretest

Sebelum peserta didik melaksanakan praktek klinik wajib mengikuti

kegiatan pretest yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Gatoel dengan

nilai minimal70 (tuiuh puluh).

b. Penilaiall proses kegiatan praktik

Penilaian proses kegiatan praktik dilakukan dengan cara survey

kepuasan praktik, kejadian/ insiden keselamatan pasien serta adanya

keluhan&omplain pasiery keluarga dan pegawai RS Gatoel Moiokerto'

c. Kegiatan posttest

futiap peserta didik melaksanakan praktek klinik wajib mengikuti

kegiatan posttest yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Gatoel

dengan nilai minimal 80 (delapan puluh).

4. Mengatur tempat atau ruangan yang akan dijadikan lahan praktik dengan

kemampuan yang hendak dicapai oleh mahasiswa Fakultas Ilmu

Kesehatan universitas Muhammadiyah surabay+ seperti ytrri diajukan

oleh institusi Pendidikan.
5. Mendapatkan kontribusi biaya praktik sesuai dengan Peraturan berlaku
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b. Membekali mahasiswa untuk siap praktik klinik di Rumah Sakit

Gatoel Mojokerto.

c. Menyediakan dan memelihara alat-alat praktik klinik
yar.g diperlukan oleh mahasiswa di Rumah Sakit Gatoel Mojokerto.

d. Mengganti setiap kerusakan sarana dan prasararla yar.g ada di
Rumah Sakit yang diakibatkan oleh kegiatan praktik klinik.

e. Mengadakan supervisi dan bimbingan kegiatan praktik klinik
kepada mahasiswa selama kcgiatan di Rumah Sakit Gatoel

Mojokerto.

f. Meminta persetujuan PIHAK KEDUA apabila melaksanakan,

menginformasikan dan mempublikasikan hasil praktik klinik di Rumah

Sakit Gatoel Mojokerto.

g. Membayar biaya praktik klinik mahasiswa di Rumah Sakit Gatoel

Mojokerto yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Ikut mengembangkan sarana, prasarEu:ra dan sumberdaya manusia

untuk menunjang praktik kerja lapangan.

i. Menyusun jadwal praktik klinik mahasiswa bersama bidang

pendidikan dan penelitian Rumah Sakit Gatoel Mojokerto.

Pasal 7

1. PIHAK KEDUAberhak:

a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sistem

penyelenggataan dan pengembangan praktik klinik analis kesehatan

ytrrgdilaksanakan di Rumah Sakit Gatoel Mojokerto.

b. Turut serta merencanakan dan memanfaatkan sumber daya

manusia, sarana, prasar:rna yang disediakan oleh PIHAK KEDUA

dalam rangka praktik klinik ytrrg dilaksanakan di Rumah Sakit

Gatoel Mojokerto.

c. Mengatur waktu dan jumlah mahasiswa yang melaksanakan praktek

klinik Rumah Sakit sesuai dengan rasio jumlah Clinical lnstruktur

sebanyak 1 orang. Disesuaikan dengan kompetensi, sarana dan

prasarana yang ada di Rumah Sakit Gatoel hanya bisa menerima

maksimal S orang mahasiswa setiap periode praktek.

d. Menyetujui atau tidak menyetujui kegiatan penelitian yar:tg
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dilaksanakan oleh mahasiswa di Rumah Sakit.

e. Menerima dan memberikan evaluasi kemampuan mahasiswa selama

praktik ktinik di Rumah Sakit Gatoel Mojokerto.

f. Menghentikan sementara kegiatan mahasiswa bila teriadi perilaku

mahasiswa yang merugikan penderita dan atau pelayanan kesehatan di

Rumah Sakit.

g. Mengembalikan mahasiswa kepada Lrstitusi bila yang bersangkutan

temyata melanggar disiplin dan peraturan tata tertib Rumah Sakit

Gatoel Mojokerto.

h. Ikut menentukan sangsi altrir kepada mahasiswa bersama Dekan

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

2. PIHAK KEDuAberkewajiban :

a. Menyediakan sumber daya manusia, pembimbing profesi, sarana dan

prasarana dalam rangka kegiatan praktik kerja lapangan di Rumah

Sak.it Gatoel Mojokerto sesuai persyaratan yang ditetapkan dan

kemampuan PIHAK KEDUA.

b. Mengembangkan sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk

menunjang praktik kerja lapangan di Rumah Sakit Gatoel Moiokerto

dengan kemampuan PIHAK KEDUA.

BAB VII

KETENAGAAN

Pasal 8

Tenaga pendidik atau pengaiar atau pembimbing klinik pada instalasi yang

berasal dari Rumah Sakit ytrrg dimaksud dalam perjanjian ini ditetaPkan

bersama oleh PIHAK KEDUA.

Pasal9

L. Tenaga kesehatan yang ditempatkan dan ditugaskan di Rumah Sakit atas

persetujuan dan diatur bersama kedua belah pihak.

2. Berakhimya penempatan dan penugasan tenaga kesehatan Institusi

diatur kedua belah pihak.

Pasal 10

Semua tenaga kesehatan yang ditugaskan harus bertanggungSawab kepada
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Kepala Rumah Sakit atas semua pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam

program praktik klinik dan profesi.

BAB VIII

PROGRAM PRAKTIK KERIA LAPANGAN

Pasal 11

1. Semua kegiatan praktik klinik dalam kerjasama ini diselaraskan dengan

fungsi utama Rumah Sakit yaitu tempat pelayanan kesehatan atau

pengabdian masyarakat.

2. Penyelenggaraan program praktik klinik di Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pasa72 Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan atas

persetujuan PIHAK KEDUA dan pengelolaannya dilakukan oleh PIHAK

KESATU.

3. Kegiatan penelitian yffig dilakukan di Rumah Sakit dan menggunakan

fasilitas Rumah Sakit harus mendapat ijin dari PIHAK KEDUA dan wajib

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada kedua belah pihak.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

1. Keperluan pembiayaan praktik disesuaikan dengan Peraturan yffig
berlaku tentang Biaya Pemanfaatan Rumah Sakit Gatoel Mojokerto

Sebagai Tempat Praktik kerja Lapangan atau Penelitian Bagi Mahasiswa,

Pegawai dan Masyarakat.

2. Apabila ada perubahan Peraturan, maka secara otomatis menggunakan

ketentuan y trrgberlaku.

3. Biaya Praktek lapangan

Sesuai dengan Surat Keputusan Biaya PKL & Magang No.

SURKT/I{MU119.O32A untuk PKL/\{AGANG D4lSt sebesar

Rp. 300.000/orang/bulan, dan untuk penelitian Rp. 250.000/orang/bulan,

Serta D3 sebesar Rp. 250.000/orang/bulan, dan untuk penelitian Rp.
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200.000/orang/bulan.

4. Seluruh pembiayaan disetor ke kas Rumah Sakit Gatoel.

BAB X

PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR RUMAH SAKIT

Pasal 13

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan atau pengabdian

masyarakat di luar Rumah Sakit yang merupakan progam bersama lrstitusi
dan Rumah Sakit

kepada masyarakat atau instansi lain diafur dan diawasi bersama serta

dilaksanakanatas dasar persetujuan kedua belah pihak.

BAB XI

PENGELOL AAN B AHAN, PERAL ATA N DAN PERLE NGKAPAN

Pasal 14

t. lnstitusi melengkapi kebutuhan bahan, peralatan dan perlengkapan di
Rumah Sakit yang dimanfaatkan dalam peningkatan program praktik
kerja lapangan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas

Muhammadiyah Surabaya.

2. Semua bahan, peralatan dan perlengkapan praktik kerja lapangan

yang berasal dari dan atau usaha Institusi harus didaftar pada bagian

inventaris Rumah Sakit dengan mencantumkan keterangan asal.

3. Setiap rencana untuk mendapatkan dan atau menggunakan peralatan

baru dilingkungan Rumah Sakit harus mendapat persetujuan Kepala

Rumah Sakit Gatoel.
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BAB XII

IANGKAWAKTU

Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

terhitung mulai tanggal 02 |anuari 201.9 sampai dengan tanggal 02

|anuari 2021, dart atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang.

2. Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada angka 1 setiap 1 (satu) tahun

dilakukan evaluasi.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perianjian Kerjasama ini,
kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah

unfuk mencapai mufakat.

2- Apabila penyelesaian secara musyawarah unfuk mencapai mufakat

sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, maka penyelesaian

selanjuhrya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui
prosedur hukum ymrg berlaku dan sepakat mernilih tempat kedudukan
atau domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Mojokerto.

BAB XIV

LAIN - LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sepanjang

menyangkut teloris pelaksanaarlnya akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama
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PT

antara Kepala Rumah Sakit Gatoel Mojokerto dengan Dekan Fakultas Ilmu
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 18

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Mojokerto pada hari,

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian

Kerjasam4 dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum sama

sebagai alat bukti. Lembar Pertama dan Lembar Kedua bermaterai cukup

untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDU& sedangkan selebihnya untuk
arsip dan keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMEDIKA UTAMA

S GATOEL SURABAYA

Kepala Rumah Sakit Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
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