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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKOI.AH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYAGAMA HUSADA

DENGAN

KANTOR KESEHATAN PEI.ABUHAN (KKP) KELAS I SURABAYA

Nomor: i(.03-ot StOl laoel

Pada hari Senin, tanggal Enam, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh nga (06-
03-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
NIP
labatan
Alamat

2. Nama
NIP
Jabatan

Alamat

Dalam perjanjian kerja sama ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan Widyagama Husada, selanjuhya disebuLPIHAK PERTAMA;

Rudy Joegijantoro
19711015 200112 1006
Ketua STIKES Widyagama Husada
Jalan Taman Borobudur Indah No. 3A Kota Malang.
Telepon. (0341) 406150

: Slamet Mulsiswanto
: 196,t05122000031001
: Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I
Surabaya

: Jl. Raya Bandara Juanda Blok 282, Sedati Agung
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Telepon. (031) 9968,+014

Dalam perjanjian kerja sama ini bertindak untuk dan atas nama Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Para pihak dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat serta
ijin-Uin maupun kewenangan yang dimiliki dari institusi yang berwenang,
menyatakan sepakat mengadakan Kerja Sama Kemitraan dalam Penyelenggaraan
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Nomor: 526/A- I ISITKES( V 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEI{DIDIKAI{, PEI{ELITIAN

DAl{ PET{GABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Pendidikan, Penelitian dan PengaMian kepada Masyarakat dengan memperhatikan

serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
IIAKSUD DAN TUJUAN

(1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perjanjian kerjasama Ini

didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan
dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan :

a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan kesehatan Lingkungan;

b. Meningkatkan frekuensi penelifian dan pengembangan di bidang
kesehatan Lingkungan;

c. Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan

kondisi masyaraka! termasuk di dalamnya penanganan Kejadian Luar

Biasa (KLB) atau bencana;

Pasal 2
RUANG LIIIGKUP

1. Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh sivitas akademika dari
Program Studi 51 Kesehatan Lingkungan;

2. Ruang lingkup kerja sama yang disepakati ini meliputi bidang Pendidikan
(meliputi magang, PKI- residensi, penyusunan/ penguji tugas akhir),
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan seminar dan
training serta bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari makud dan
tujuan kerja sama sebagaimana dimakud dalam pasal 1.

Pasal 3
KEWA'IBAN DAN HAK

1. Pihak pertama mempunyai kewajiban:

a, Menyampaikan surat permohonan yang dilampiri dengan proposal program
yang berisi gambaran kegiatan, nama dan idenUtas personil kepada pihak
kedua untuk melaksanakan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian;

b. Membuat dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Obyek dan Ruang
Lingkup Perjanjian;

c. Menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembelajaran praKik
sesuai dengan jadwal dan tempat praktik yang telah ditetapkan oleh pihak
pertama;

d. Mematuhi prosedur/tata laksana/tata tertib dan peraturan yang berlaku di
pihak kedua;

e. Mengganti sarana dan prasarana yang hilang dan/atau rusak sebagai akibat
kesalahan atau kelalaian mahasiswa pihak pertama;

MoU SrIKES WdfdgarlB Husada dan tGnb. tcs€fiatan Hah]lan (KXp) tctas I grmbaya: 2 dari 5



f. Para pihak melakukan koordinasi dan kerjasama untuk menggali potensi
yang ada di masing-masing institusi dengan tujuan untuk pengembangan
kegiatan tridarma dan profesionalisme pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Pihak pertama mempunyai hak:

a. Pihak pertama berhak untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan

Tlnggi pada Pihak Kedua;

b. Menggunakan sarcna dan prasarana milik pihak kedua untuk
melaksanakan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sesuai ketentuan yang

berlaku;
c. Mengusulkan jadwal pelaksanaan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian ;

d. Menempatkan Mahasisr /a dan Dosen pihak pertama yang melalGanakan

Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian dengan surat yang disampaikan

kepada pihak kedua.

3. Pihak kedua mempunyai kewajiban:

a. Menyediakan tempat untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi yang dimiliki
pihak pertama. Tempat yang dimaksud menyesuaikan dengan ketersediaan
di KKP Kelas I Surabaya;

b. Menyiapkan sarana dan prasarana sebagai tempat pelaksanaan Obyek dan

Ruang Lingkup Perjanjian;

c. Memberikan bimbingan atau pengarahan pada kegiatan yang dilaksanakan
pihak pertama;

d. Para pihak melakukan koordinasi dan kerjasama untuk menggali potensi

yang ada di masing-masing institusi dengan tujuan untuk pengembangan

kegiatan bida rma dan profesionalisme pelayanan kesehatan masyarakat.

4. Pihak kedua mempunyai hak:
a. Menerima surat permohonan yang dilampiri dengan proposal program yang

berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil pihak pertama yang

melaksanakan Obyek dan Ruang Ungkup Perjanjian;

b. Menetapkan jadwal dan persyaratan pelaksanaan Obyek dan Ruang

Lingkup Perjaniian;

c. Memperoleh laporan hasil pelalGanaan Obyek dan Ruang Llngkup

Perjanjian;

d. Memberikan surat teguran kepada pihak pertama apabila melanggar
prosed u r/tata tertib.
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Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Biaya proses pelaksanaan yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan,
peneliUan dan pengabdian kepada masyarakat dibebankan pada Pihak
Perbma;

2. Besamya biaya yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) ini perlu persetujuan antara
Pihak Kedua dengan Pihak Pertama dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Pasal 5
,AI{GKA WAKTU PER'ANJIAN

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani bersama pada
hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waKu 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang dan atau diubah maupun di akhiri berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak;

2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri
perjanjian kerja sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak
Kedua dengan waktu 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerja
sama ini berakhir.

Pasal 6
KE'ADIAil KECEI.AKAAN/ KEMATIAN/ BENCANA/ FORCE MA'EURE

Apabila terjadi penularan penyakit/ kecelakaan/ kematian/ bencana/ force majeure
selama pelaksanaan magang di KKP Kelas I Surabaya, pihak pertama dan keluarga
peserta magang Udak akan menggugat pihak kedua.

Pasal 7
LAIN-LAIN
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1. HaFhal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan
dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak;

2. Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian
kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

3. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-
masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua



Ka

PIHAK KEDUA:

f Kepala

Malang, 06 Maret 2023

PIHAK PERTAMA:

Ketua
STIKES Widyagama HusadaPelabuhan (KKP)

baya

122000031001N 200112 1006
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