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Pada hari ini Senin tanggal 3 (tiga) bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda

tangan dibawah ini :

1. Nama : Mundakir, S. Kep., Ns., M. Kep.
NIK 219740323200s01r02

Jabatan : Dekan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas

Muhammadiyah Surabaya , yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr. H. Dodo Anondo, MPH.
NIK : 101655006

Jabatan z Chief Executtve Otficer
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, yang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua pihak bersepakat unhrk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan

Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya,

menurut ketentuan - ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUruAN KERJASAMA

PASAL 1

MAKSUD
L Naskah kerjasama ini disusun atas maksud kesamaan tujuan, hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam naskah kerjasama ini.

2. Naskah kerjasama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.
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PASAL 2
TUJUAN

1 . Naskah kerjasama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber

daya manusia, sarana dan prasaftma dalam rangka pedanjian ini.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Civitas Akademika PIHAK PERTAMA melalui

pelayanan kesehatan dan penelitian di wilayah kerja PIHAK KEDUA.

BAB II
RUANG LINGKUP

PASAL 3
1. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup naskah ke{asama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Universitas Muhammadiyah Surabaya Fakultas llnu Kesehatan dan peningkatan pelayanan

kesehatan di wilayah ke{a Rumah Sakit Husada Utama Surabaya.

2. Kegiatan :

Pelaksanaan ke{asama meliputi :

a. Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah kerja PIHAK

KEDUA dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Pendayagunaan mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam penelitian untuk meningkatkan

hnlitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA dengan cara yang diatur

bersama kedua belah pihak.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4
PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

l. Semua penelitian berhak menerima bimbingan dan arahan dari pembimbing PIHAK KEDUA.

2. Dalam proses penelitian, mahasiswa./peneliti dapat menggunakan fasilitas dan sarana PIHAK
KEDUA untuk me laksanakan penelitian.

PIHAK KEDUA mempunyai hak :

I . Menugaskan pembimbing lapangan yang dibawah koordinasi DIKLAT dengan tetap

mempertimbangkan tqiuan pembelajaran PII{AK PERTAMA.

2. Mengatur jadwal, waktu dan tempat penelitian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA.
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PASAL 5

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Semua peneliti, pembimbing lapangan dan Dosen berkewajiban untuk :

a. Menjaga nama baik kedua pihak.

b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Rumah Sakit Husada

Utama Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak.

2. Bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas yang diakibatkan selama kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua
belah pihak.

3. Melalui Peneliti, PIHAK PERTAIV{r{ memberikan hasil penelitian kepada PIHAK KEDUA.
4. Peneliti emlampirkan CV dan transkrip nilai semester akhir.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai

dengan kemampuan.

2. Tenaga yang dimiliki Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, Pembimbing Klinik dan
Penanggung Jawab Instalasi/Ruangan yang terkait sebagai fasilitator penelitian di Rumah

Sakit Husada Utama Surabaya untuk .lapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dengan
tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak kedua.

BAB IV
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

PASAL 6
l. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administasi, surat menyurat, tata tertib dan

koordinasi menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada

PIHAK PERTAMA (Peneliti/Ivlahasiswa) sesuai dengan peranran di wilayah kerja PIHAK
KEDUA.
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BABV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7
L Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan naskah kerjasama ini, kedua belah pihak

sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Selama kegiatan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah pIHAK

KEDUA ditemukan kesalahan ringan sampai dengan berat, maka PIIIAK pERTAMA dan
PIHAK KEDUA memberikan advokasi.

3 Apabila penyelesaian sebagaiaman dimaksud ayat I pasal ini tidak tercapai, maka
penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur
hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukarV domisili yang tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Surabaya.

BAB VI
LAIN-LAIN

PASAL 8
Kedudukan / Status Perjanjian Kerjasama

l. Naskah keqjasama merupakan acuan dalam pengambilan keput,san atau kebijakan yang
disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

2. Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

PASAL 9
l. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak.
2. Bila timbul perbedaan atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai ikatan kerjasama,

maka penyelesainnya diutamakan secara musyawarah.
3. Surat perjanjian ke{asama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani kedua belah

pihak.
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PASAL IO
I Naskah ket'asama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai

Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang diranda tangani oleh pIHAK PERTAMA dan pIHAK
KIDUA yang masing - rnasing menpunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Masing - masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai.
3. Naskah kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
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PASAL 11

Apabila naskah ke{asama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan
ditetapkan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surabaya

PIHAK KEDUA
C h ief E x e c u tiv e Offrc e r
RS. Husada Utama Surabaya
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Nlundakir. S. Kep.. Ns..lll. Keo.
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