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PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis Tanggat Dua Puluh Tiga Butan Desember Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu (23-12-2A21) di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN : 0723058002
Pangkat/Got : lllC/Lektor
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi llmu Kesehatan Ngudia Husada Madura
Datam hat ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Ngudia Husada yang
berkedudukan di Jt. RE. Martadinata No 45 Mtajah Bangkalan Madura 69116
Tetp. (031) 3061522, Fax. (031r 3A91871

S'etanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAI A

2. Nama : Maya Febriyanti, S.ST. M. Kes

NIDN :48240288A2
Pangkat/Got : lllC/ Lektor
Jabatan : Direktur Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima
Datam hat ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebiddnan Harapan Bunda
Bima yang berkedudukan di Jt. lmam Bonjot No. 56 Santi Barat Kota Bima-NTB
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua betah pihak menyatakan sepakat mengadakan Kerjasama kemitraan datam

penyetenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi yang . mencakup Pendidikan,

penetitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya

manusia bagi kedua betah pihak dengan memperhatikan serta mematuhi

ketentuan-ketentuan dan hat-hat sebagai berikut:



BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

(1) Stikes Ngudia Husada Madura adatah institusi Pendidikan yang
menyetenggarakan Pendidikan, 51 Keperawatan dan Profesi Ners, D4 Kebidanan
dan Profesi Bidan, 51 Farmasi , 51 Administrasi Kesehatan, D3 Rekam Medis dan
lnformatika Kesehatan, D3 Teknologi l-aboratorium Medik berkedudukan di
Bangkatan Madura.

(2) Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima adatah institusi Pendidikan yang
menyetenggarakan pendidikan D3 Kebidanan

(3) Kegiatan pendidikan adatah proses transfer itmu pengetahuan dan teknotogi,
sikap dan keterampitan pelayanan kebidanan dari seorang
fasititator/pembimbing kepada mahasiswa dengan menggunakan metode dan
media pembetajaran yang memadai melatui perencanaan pembelajaran.

(4) Kegiatan penetitian adatah kegiatan pengumpulan, pengolahan, anatisis dan
penyajian data yary ditakukan secara sistematis dan obyektif metatui
persyaratan yang sah.

(5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adatah kegiatan penyetenggaraan
petayanan kesehatan untuk pengabdian kepada masyarakat.

(6) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan peningkatan
kuatitas sumber daya manusia baik pengetahuan, sikap, keterampilan dan
teknologi bidang Kebidanan.

(7) Kedua betah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari pada azas
musyawarah dan mufakat.

BAB II
i,1AKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

(1) Kedua betah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari oteh
keinginan untuk sating membantu dan sating menguntungkan dengan
berpedoman pada peraturan dan Undang-Undang yang bertaku.

(2) Kedua betah pihak sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
a) Meningkatkan penyetenggaraan pendidikan kebidanan
b) Meningkatkan penetitian dan pengembangan itmu serta teknotogi di bidang

kesehatan
c) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat datam upaya meningkatkan

kesehatan masyaraka



d) Meningkatkan atih kemampuan dan teknotogi di bidang Kebidanan khususnya
bagi peningkatan kuatitas SDM pihak kedua oteh pihak pertama.

BAB III
RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang tingkup Kerjasama ini metiputi bidang pendidikan, penetitian dan
pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia yang

tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud datam
pasal 1 dan 2.

PASAL 4

(1) Kedua betah pihak sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan dilaksanakan
dengan upaya peningkatan kuatitas proses pembetajaran pihak kedua yang
ditaksanakan oteh pihak pertama.

(2) Kedua betah pihak. sepakat bahwa kegiatan penetitian itmiah di bidang
kebidanan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak ditaksanakan datam rangka
pengembangan itmu pengetahuan dan teknologi di bidang kebidanan serta
meningkatkan kualitas kebidanan dan pendidikan kebidanan.

(3) Kedua betah pihak sepakat bahwa kegiatan di bidang pengabdian masyarakat
metiputi pengabdian petayanan kebidanan serta kegiatan pengabd'ian datam
bentuk lainnya yang ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan kedua
betah pihak.

(4) Kedua betah pihak sepakat bahwa kegiatan pengembangan sumber daya
manusia meliputi upaya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan
teknotogi bidang keperawatan kedua betah pihak.

BAB IV

SARANA, FASILITAS DAN PELAKSANAAN

PASAL 5

(1)Pihak pertama berkewajiban memberikan bantuan tenaga fasititator atau
pembimbing datam proses kegiatan-kegiatan yang dimaksud datam pasa[ 3,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bertaku.

(2) Pihak kedua bertanggung jawab datam pengkoordinasian mahasiswa dan
sumber daya manusia yang akan metakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksud
datam pasat 3, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang bertaku

(3) Pihak pertama berkewajiban memberikan bantuan datam upaya peningkatan
sumber daya manusia di tempat pihak kedua sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku



(4) Kegiatan yang menyangkut kedua betah pihak datam kegiatan pengabdian
masyarakat dan penetitian' diatur kemudian sesuai dengan azas manfaat dan
atas persetujuan kedua betah pihak.

PASAL 6

(1) Penyetenggaraan penelitian yang ditakukan oteh kedua betah pihak,
petaksanaannya diatur-dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertutis
antara kedua betah pihak.

(2) Hasit penetitian datam pasat 4 ayat 2 tersebut dapat dimanfaatkan oteh kedua
belah pihak dan ditaporkan kepada pimpinan institusi masing-masing.

BAB V
ADiAINISTRASI DAN PEiABIAYAAN

PASAL 7

(1) Biaya proses petakanaan kegiatan yang dipertukan untuk kegiatan pendidikan

ditentukan sebarannya sesuai dengan kesepakatan kedua betah pihak.
(2) Biaya penetitian dan pengabdian kepada masyarakat dibebankan kepada pihak

pertama dan atau pihak kedua sesuai dengan kesepakatan.
(3) Administrasi dan pembiayaan dari kegiatan yang menyangkut fungsi unit

pelaksana masing-masing pihak dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai

dengan kesepakatan

BAB Vt
JANGKA I,VAKTU DAN PERJANJIAN

PASAL 8

(1) Perjanjian kerjasama ini mutai bertaku sejak ditandatangani bersama pada hari,
tanggat, butan dan tahun tersebut diatas untuk jangka waktu setama 5 (tima)
tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan
kesepakatan kedua betah pihak.

(2) Apabita satah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri
perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak
lainnya 3 (tiga) butan sebetum berakhirnya masa bertakunya perjanjian ini.



BAB VII

PENUTUP

PASAL 9

(1) Hat-hal penting berkaitan dengan kesepakatan sepanjang tidak menyimpang
dari dasar dan tujuan kerjasama fni akan diatur dan dimusyawarahkan
kemudian oteh kedua betah pihak.

(2) Setiap permasatahan yagrg timbul sebagai akibat dari petaksanaan kesepakatan
bersama ini, akan disetesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(3) Kesepakatan Bersama ini dibuat datam rangkap 2 (dua) di atas kertas
bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK

PERTA/\^A dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Sekotah Tinggi ltmu Kesehatan
Ngudia Husada Madura

Akademi Kebidanan
Harapan Bunda Bima

s.sr.
NIDN. 0824028807
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Dr. M. Hasinuddin. S.Kep.. Ns.. M.Kep
NtDN. 0723058002
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