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Pada hari ini Karnis, Tanggal I Bulan Oktober Tahun 2020 kami yang bertanila tangan

dibawah ini:

1. Dr. Retno Widowati. M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini betindak
ultuk dan atas nama Universitas Nasional Jakafta, 1,ang beralarnat di Jalan Rh'{.

Harsono No.1, Ragunan. Jakafia Selatan Tlp. 021 27870882, selan-jutnya disebut

PIHAK PERTAN{A.

2" dr. Edlvin Tomasoa

Pelaksala Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten

I(epulaLran Tanhnbar, selanjutnya disebut PIHAK KBDUA.

Kedua belah pihak telatr sepakat unluk mengadakan perjarjian keqjasarna tentang

Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan N{ahasiswa dr ProgTam Studi Keperawatan dan

Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Fakultas Ihnu Kesehatan Universitas

Nasional Jakarta yang benraung di bawah Yayasan Mernatukan llmu dan Kebudayaan

Jakarta dengan syarat dan kelentuan sebagai berikut:
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BAB I
LAF{DASANI, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal I
Landasan dan Dasar kerjasama

Dalarr rangka rneningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dengan menghayati azas

kegotongroyongan dan kekehnrgaan, dengan prinsip saling mengruttungkan untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan rneningkatkafl mutu

penyelenggaraan pendidikan di lingknngan Yayasan Memajukan limu dan Kebudayaan

.lakar-ta.

Pasal2
BenfukKerjasama

PIHAK KEDUA mengirim sejumlah

menjalankan perkuliahan di Program

Terapan Kebidanan dan selanjufirya

mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA untuk

Studi Keperawatan atau Program Studi Sarjana

PIHAK PERTAMA memberikan pengajaran

sesuai dengan bidang dan atau tujuan yang telah disepakati dengan PIHAK
PERTAMA.

BAB II
HAKDAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. Hak dan Kewajihan PIHAK PERTAMA
a. Mengizinkan PIHAK KEDUA untuk menggunakan, memanfaatkan sarana

dan prasarana yang diperlukan oleh Pl[fAK KEDUA;
b. Menyediakan tenaga perrgajar:

c. Mernberikan pengajaran dan bitrbingan kepada mahasiswa yang

rnenyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai

dengan ketenflran kurikulum PIHAK PERTAMA dan atatt tujuan 1'ang

cliharapkan.
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d. PIHAK PERTAMA memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang

rnenyangknt kegiatan perkuliahan pada PIHAK KEDUA;
e. N.4engembalikan mahasiswa kepada PIHAK KEDLIA bila yang

hersangkutan diketahui tnelanggar disiplin dan ketentuan/peraturan yang

telah ditetapkan oleh PIHAK PERTANIA;

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
a. lr,{elyediakan Ma.hasiswa minimal 20 orang urtuk masitrg-masing-ienis kelas

(reguler/karyawan) untuk rnengikdi perkuliahan di Progratn Stildi

Keperawatan atau Program Studi Sarjana Terapati Kebidanan kepada

PTHAK PERTANIA sesuai jadwal penerimaan mahasiswa baru yang telah

ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
b' Mefiratuhi selnua ketentttan dan prosedur ,rrang diberlakukan PIHAK

PBRTAMA yang berkaitan erat dengan mahasiswa bark yang bersifat teknis

rnaupun adrn inislrasi:

c. Bersedia rnengganti setiap kentsakan fasilitas PIHAK PERTAN{A sebagai

akibat kegiatan selama mahasiswa tnelakukan praktikt

d" Berkewajiban mengadakan supelisi dan memonitor keberlangsungan

kegiatan pengajaran:

e. Rerhak memberi clan menerima hasil evahnsi kemampuan mahasiswa dari

PIHAK PERTAMA selama yang bersangkutan menempuh Pendidikan di

Program Studi Keperawatan atau Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan.
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BAB ITI

T I.]JT] AN, PERI OD E PB LAKSAN AANI P BRKULL{TIAN

Pasal4
Tujuan Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan cli Prograni Studi Keperawatan atau Program Strldi Sarjana Terapan

Iiebidanan adalah proses belajar tneugajar yang bertujuan tremberikan

kesernpatan kepada mahasiswa urtuli mendapatkan teori-teori yang berkaitan

dengan lknu Keperalvatan atau Ilmu Kebidanan baik secara konsep mallptln

skill',

LJntuk mencapai tqjinn pernbelajaran sebagaimana tersebut pada ayat I diatas,

maka dibutlrhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap

profesional, tersedianya tenaga penga-iar yang dapat rnemfasilitasi kebutuhan

belaiar rnahasiswa.

Pasal5
PeriodeAVaktu Perkuliahan

Calon mahasiswa baru untuk Prodi Sarjana Terapan Kebidanan yang berasal dari

D3 lanjutan yang pernah menempuh jentang Dl Kebidanan, malia wajib

rnelarnpirkan transkrip Dl.
Pelaksanaan proses perkuliahan dilaksanaka-n selama 8 semester bagi h.rlusan

SI!{A/SIvIK sederajat, berlangsrurg 3 setnester bagi lulusan D3 Keperawatan, dzut

2 semester bagi hrlusan D3 Kebidanan;

Pengajaran akal dilaksanakan dengan metade./illl online dalarn masa pandemi

sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan" namun apabila masa

panderni telah berakhir dan Keputusan lv{enteri Penclidikan dan Kebudayaalt

mengizinkan Kembali metode tatap muka maka Pengajaran akan dilaksatrakar

dengan metode Blendecl l,earning'.

Pembelajaran praktikurn dapat dilakukan di wilayah PIHAK KEDtiA dengal

memenuhi syarat dan ketenfuan yang berlaku.
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BAB IV
PEMBIAYAANI

Pasal6
Pembiayaan Perkuliahan

Besanrya biaya perkuliahan diter.rtukan berdasarkan peraturan yang telah

ditentukan oleh PIILA,K PERTANIA;
Biay'a perkuliahan akan diberikan oleh PII{AK PERTAMA kepada PIIL{K
KEDLTA yang pelryerahannya dilakrikan sesuai dengan kesepakatan bersama;

Braya pertuliahan ditransfer melalui rekening UI\AS (.Universitas Nasional)
Bank BRI No. 1543-01-000001304 atau Bank MANDIRT No. 129-009-
80000-41.

Pasal 7

Biaya Tambahan

a. Biaya akomodasi yang dirnaksud adalah biaya perjalanan Dosen pada saat

melakukan birnbingan di rvilayah PIHAK KEDUA:
b. Biaya asuransi perjalanan;

c" Bia-va akomodasi tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDtiA

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAIIAN

Pasal S

Ketentuan Lain

Permnjukan tenaga pengajar adalah wewenang PIHAK PERTAMA sesuai

dengan kualifikasi kernamprnn tenaga yang diharapkan;
Dalarn rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjastirna ini kedua belah pihak
tnengadakan pertemuan untnk mengevaluasi sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.
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Pasal 9

Aturan Perubahan-Perubahan

Perubairan dan perambahan ketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur

lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah

kerjasama ini, dirnana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak;

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerlasama ini akan ditnusyawarahkan

antara kedr"ra belah pihak untuk mer-rcapai mufakat kerjasarna;

Naskalr kerjasarna berlaku untuk kuruu waktn 3 (tiga) tahun selarna 2A2A -
2023, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi urtuk masa yang akan

datang dengan menggunakan pernohonan secara tertulis oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDtiA.

BAB VI
PENUTUP

Pasal l0
Penutup

It[askah keqasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah

pihak dan dibuat rangkap dua bennaterai cukup yang masit-u-inasittg rnernpunyai

kekuatan hukurr: yang sama, rangkap pefiama disimpan pada PIIIAK PERTAN'L{ dan

rangkap kedua disirnpan pada PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 08 Oktober 2020
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