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TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK MAHASISWA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI NERS DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN

PROFESI BIDAN

Pada hari ini Kamis, Tanggal I Bulan Oktober Tahun 2020 kami yang beftanda taugan

dibaitah ini:

l. Dr. Retno Widowati, M.Si
Dekan Fakultas Ihnu Kesehatan Universitas Nasioual dalam ha[ ini bertindali
untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralarriat di Jalan Rlv{.

Harsono No.l, Ragunan. Jakafia Selatari Tlp. 021 27870882" seianjutnya disebut

PIHAK PERTA$IA.

2. dr. Edrvin T'omasoa

Pelaksana Tugas i(epala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan J'anitnbar.

daiam hal jni berlrndak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten

Kepillauan Tanimbar, selaniutnya disebut PIHAK KEDtrA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjarlian kerjasama tentang

Pelaksanaan Kegiatan Praktik Klinik Mahasiswa di Prograrn Studi Pendidikan Profbsi

Ners dan Program Sttrdi Pendidikan Pr<lfesi Bidan Fakultas lhnu Kesehatan Llniversrtas

Nasional iakarla 3rang bemaung di bawah Yayasan lr,lemaiukan Ihnu dan Kebudayaan

Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
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BAB I
LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1

Landasan dan Dasar kerjasama

Dalarn rangka rneningkatkan kesejahteraan masyarakat rnelalui upaya kesehatan dengan

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

kegotongroyongan dan kekelLrargaan. dengan prinsip saiing menguntungkan untuk

treningkatkan pela,vanan kesehatan kepada masyarakat dan rneningkatkan mutu
penyelenggaraan pendidikan dr lingkurgan Yayasan Mernajukan lhnu dan Kebudayaart

Jakarta.

Pasal2
Bentuk Kerjasama

PIHAK KEDUA mengirim se-jurnlah mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA untuk

menjalankan Pendidikan Profesi Ners dan Pendidikan Profesi Bidan dan selanjutnya
PIHAK PERTAI&i\ rnernberikan pengajaran sesrni dengan bidang dan atan tujuar
yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA.

BAB II
HAKDAN KEWAJIBAN

Pasal3

t. Hak dan Kewajiban PIIIAK PERTAMA
a. N4engizinkan PIHAK KED[TA untuk menggunakan, rnemaufaatkan sarana

dan prasarana yang diperlukan oleh PIHAK KEDt-iA;
b. l\{enyediakan tenaga pengajar atan Clinical hstnrcture {CI)
c. N,[ernberikan pengajaran dan bimbingan kdpada mahasiswa yallg

menyangkut aspek pengetaliuan. sikap dan keterampilan protbssional sesuai

dengan ketentuan kurikulurn PIHAK PERTAMA dan atau tujuan -vang
diirarapkan"

t;
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d. PIHAK PERTAMA memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang

rnenyangkut proses pembelajaran pada PIIIAK KEDUA;
e. Mengernbalikan rnahasiswa kepada PIHAK KEDUA bila yang

bersangkutan diketahrii rnelauggar disiplin dan ketentuan/perattran yang

telah ditetapkar oleh PIHAK PERTAMA.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
a. N.4enyediakan Mahasiswa rninirnal 20 orang untuk masing-rnasing-jenis kelas

(regrrler4raryarvan) untuk rnengikuti perkuliahan di Progtam Studi

Pendidikarr Profesi Ners dan Prograrn Studi Pendidikan Profesi Bidan

kepada PIHAK PERT'AMA sesuai jadwal peneritnaan mahasiswra baru

yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur y'ang diberlakukan PTHAK

PERTAMA yang berkaitan erat dengan mahasiswa baik yang bersifat teknis

rnaupLrn adrninistrasi:

c. Bersedia rxengganti setiap kemsakatt fasilitas PIHAK PERTAN{A sebagai

akibat kegiatan selama rnahasisrva melakukan praktik;

d. Berirak rnenerima hasil evaluasi kemampuan mahasisrva dari PIHAK
PERTASTA selama yang bersangkutan menempuh Pendidikan di Program

Studi Pendidikan Profesi Ners dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan.
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BAB III
TUJUAN, PERIODE DAN PEMBIMBINGAN PRAKTIK KLINIK

PENDIDIKAN PROFESI

Pasal 1

. Perkuliahan

Bentuk proses pernbelajaran di tahap profesi adalah Praktik Lahan (Rumali sakit.

rumah bersalin, Rumah sakit,iiwa. Klinik wound care, Puskesmas, PSTW dan

N{asyarakat)

Tujuan Pembelajaran duntuk mencapai lujuan pernbela-jaran sebagairnana

tersebut pada ayat I diatas, rnaka dibutuhkan lahan yang kondusif guna

terciptanya kemampuan dan sikap profesional. tersedianya tenaga pengajar yang

dapat memfasilitasi kebutuhan belajar rnahasisrva sesuai dengan ketentinn.vang
berlakLr.

Calon mahasisrva banr untuk Prodi Pendidikan Profesi Bidan yang berasal dari

D4 Kebidanan lulusan setelah tahun 2017 rvajib mengikuti matrikulasi sebanyak

14 SKS sedangkan bagi lulr-rsan DIV Bidan pendidik atau l,nlnsan sebelum

tahun 2017 mengikuti matrikuiasi sebanyak 20 SKS dengan Biaya di luar UPS

(uang paket semester).

Pasal5
PeriodeAVaktu Praktik

I " Waktu Praktik Pendidikan Profesi Ners :

a. Praktik Klinik Pendidikan Profesi Ners berlangsung pada sernester ganlil dan

semester genap dengan enam hari kerja setiap rninggunya sesLmi rlengan
jumlah waktu efektif yang dibutiilrkan untr.rk setiap stase clalarn Praktik
Prof'esi.

b. Pada tahapan profesi ners terdapat 10 stase keperarvatan , stase yang dapat

dilakukan di wilal'-ah PIHAK KEIIUA yaitu stase Keperawatal Dasar"

Profesi ,Keperawatan Medikal Bedah ,Keper'awatan Gawat Danrrat,

Keperarvatan matemitas. Keperarvatan Anak, Keperar.vatan Gerontik,
Manajarnen Keperawatan dan Keperawtaan Komunitas dan Keluarga dan

unutk stase Keperawatan Jir.va dan Keperawatan Wound Care dilakukan di
wilayah PIHAK KESATU dengan jadwal satu kali kunjungan (sisterrr

Blok)"
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c. fulahasiswa dari sarjana keperalvatan ke program studi Pendidikan profesi

ners tnenerlpuh waktu 2 semester / 1 tahun

2. Waktu Praktik Pendidikan Profesi Bidan :

a. N4ahasiswa dari D4 kebidanan/Sarjana kebidanan ke program studi

Pendidikan profesi bidan menempuh waktu 2 semester i 1 tahun

b. Pengajaran atau bimbingan akan dilaksanakan dengan metode bimbingan

secraa langsturg oleh dosen ke lahan praktik . Pada rnasa pendernik

dilakukan secara full online berdasarkan Rekomendadi Asosiasi

Pendidikan profesi dan peraturan Kementrian Pendtdikan dan

kebudayaan.

Pasal6
Pembimbing Praktik Klinik Pendidikan Profesi

Pengertian

Pembimbing Irraktik Klinik adalair seofang -vallg ditunjuk karena

kematnpuannya oleh PIHAK PBRTAMA dan PIHAK KEDLIA untuk menjadi

Pembimbing bagi mahasiswa di ternpat praktik.

Pembirnbing Praktik Pendidikan Profesi PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA yang kedilanya bekerjasama, saling rnengisi dan saling memberi

in fomasi dalarn melaksanakan tugas-tugas bimbingan.

Dari Clinica! instructor (CI) akadernik akan rnelakukan proses birnbingan ke

lalian praktik dengan sistem Blok dengan lama waktu sesuai dengan jrullah SKS

perstase,

Tugas Peubimbing Praktrk Pendidikan Profesi :

a. N{enciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilakl agar

rnahasiswa memperoleh pengalarnan belaiar nyata sesuai dengan tujttan

belajar.

b. N4ernberikan bimbingan dan pengarahan kepada'mahasiswa agar kegiatan

praktik klinik pendidikan profesi sesuai dengan tujuan pernbelajaran

c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnyff

dengan baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada

PTHAK PERTAMA.
d. lv{elakukarr koordinasi dengan preceptorship / Pembirnbing Praktik l{inik

Pendidikan Profesi.
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BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal T

Pembiayaan Perkuliahan

Besanr,va biaya perkuliahan ditenhrkan berdasarkan peraturan yang telali

ditentukan oleh PIHAK PBRTAMA;
Biaya perkuliahan akan diberikan oleh PIHAK PERTAN'{A kepada PIt -AK
KEDUA yang penyerahantrya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama;

Biaya perkuliahan ditransfer melalui rekening UNAS (Universitas Nasional)

Bank BRI No. f5$-01-000001304 atau Bank MANDIRI i\o. 129-009-

80000-41.

Pasal S

Biaya Tambahan

a. Biaya tambahan yang dirnaksud adalah biaya akourodasi dosen atau CI
Akademik patla saat rnelakt&an proses bimbingan dan biaya asuransi

peqalanan.

b" Biaya tambahan tersebut akan ditangpuig oleh PIHAK KEDUA.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal9
Ketentuan Lain

Penunjukan tenaga pengajar adalah lvewenang PIHAK PERTAMA sesuai

dengan kualifikasi kemampuan tenaga yang diharapkan:

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasarna ini kedua belah pihak

rnengadakan peltemuan urtuk mengevaluasi sedikitnya 2 kali dalarn satu tahun.

i.
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Pasal l0
Aturan Perubahan-Perubahan

Pembahan dan penambahan ketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur
lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah

kerjasarna ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak;

Hal-hal yang belun diafirr dalati naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan

anlara kedua beiah pihak untutri mencapai mufakat kerjasarna;

Naskali kerjasama berlaku untuk kunrn waktu 3 (tiga) taliun selama 2A2A -
2023" sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akarr

datang dengan mengprnakan pennohonan secara tertulis oleh Pll{AK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

BAB VI
PENUTI-IP

Pasal 11

Penutup

Naskah kerjasarna ini dianggap satr dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah
pihak dan dibuat rangkap dua bennaterai cukup yang rnasing-masing mempunvai
kekuatan hukum yang sama, rangkap pertalna disimpan pada PIHAK PERTAMA dan

rangkap kedua disirnpan pada PIHAK KEDtlA.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 08 Oktober 2020
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