
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

AKADEM! ANALIS KESEHATAN MANGGALA YOGYAKARTA
DENGAN

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDTDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN

MASYARAKAT MAHASISWA AKADEMT ANALIS KESEHATAN MANGGALA
YOGYAKARTA

DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dT. SOERADJITIRTONEGORO KLATEN

6s? ?v.5 ttt 2o< 7
HK.03.01il1.1/ to'1112017

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, kami yang

bertanda tangan dibawah ini : ,

1. Nama : Drs. lsmu Djatmiko, APt

Jabatan : Direktur Akademi Analis Kesehatan Manggala

Yogyakarta

Alamat : Jl. Bratajaya No. 25 Sokoweta, Banguntapan, Bantul,

Daerah lstimewa YogYakarta
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Akademi Analis Kesehatan

Manggala Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA' i

2. Nama : dr. Alida Lienawati, M.Kes (MMR)

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : JI.Dr.KRT. SoeradjiTirtonegoro No.1 Klaten

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji

Tirtonegoro Klaten yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak saling bersepakat menjalin kerja sama

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat dan

Kesehatan Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta di RSUP dr.

Soeradji Tirtonegoro Klaten menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana

tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4301;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

NOMOR :

NOMOR :
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oj2
(Lembaran NegaraTahun 2012 Nomor 159,
Nomor 5336);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kdotqteran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tir€gi

(Lembaran Negara Tahun 199g Nomor 1 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3859):

I' Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasionat
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2o0s Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 44g6);

9. Peraturan Pemerintah Nomor zg rahun 20os tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Tahun 2oo5 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53a0);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2S7IMENKES/Per/1 1112OOB tentang
Perubahan organisasi dan Tata Kerja RSUp dr. soeradji rirtonegoro;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor ZOSZtMenkes/Per/V2o1'l tentang
lzin Praktik dan Pelaksanaan praktik Kedokteran;

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

DalamPerjanjianKerjaSamainiyangdimaksuddengan
1. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro adalah institusi kesehatan di lingkungan

Kementerian Kesehatan Republik lndonesia yang melaksanakan tugas dan
fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian;

2. Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta adalah institusi
pendidikan kesehatan yang menyelenggarakan program pendidikan bidang
kesehatan;

3. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat
dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang dipimpinnya;

4. Direktur Akademi Analis Kesehatan Manggala yogyakarta adatah
penanggung jawab pelaksana pendidikan pada Akademi Analis Kesehatan
Manggala Yogyakarta;

5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang
meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dalam mengembangkan
potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
pengabdian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

7. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi
yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan
kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan,
teknologi dan atau kesenian;
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dalam u

mempunyai kegiatan yang nemx{aailkan ilmu
Paya memberikan sumbangan derr{ kernajua nmasyarakat;

9' Dosen adalah Tenaga Pendidikan atau Kependidikan pada Akadani Anatis

[:Xliil#]f,nn''t Yosvakarta vans khusus dianskat o"r,s"n tus*
10. Pembimbing krinik adarah tenaga pembimbing dari Rumah sakit umumPusat dr. soeradji rirtonegori Kraten maripun dari Akademi AnarisKesehatan Manggara vogyit<arta sebagai pembimbing pada kegiatanpraktik berajar rapangan secara rangsung serama mahasiswa praktik.11. Koordinator peraksanaan praktik ,orr"n pemoimoiig'r,inir yang ditunjukoleh Rumah Rumah sakit Umum pusat dr. soeradji Tirtonegoro Kratenuntuk mengkoordinir kegiatan piaktik mahasiswa 

;12' Koordinator peraksana praktik institusi adarah Dosen yang ditunjuk orehAkademi Analis Kesehatan Manggala yogyakarta;
13. Fasiritator adarah staf Rumah dJtit ur* Fusat dr. soeradji rirtonegoroKlaten yang ditetapkan oreh Rumah sakit Umum pusat dr, soeradjiTirtonegoro Kraten untuk memfasiritasi kegiatan praktik berajar rapangan;14. Kekavaan inrerektuar adarah hasir pemiki;;Jt;;;. karya irmiah baikdari pertemuan/seminar-seminar, atau penetitan dimana kuaritas karya-karyanya sesuai.dengan kemampuan interektuatitas, semakin tinggi kuaritaskemampuan interektuar manusia, makin tinggi pura kuaritas karya_karyanya;15. Mahasiswa Akademi Anaris Kesehatan Manggara yogyakarta adarahpeserta didik yang terdaftar dan betaiar di Akaoeri i.riir'i..;;;;Manggala yogyakarta

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adarah rangkah awar pARA ptHAK untukberperan serta daram program pendidikan tenaga kesehatan di AkademiAnaris Kesehatan Manggara yogyakarta khususnya, dan merakukan kerjasama peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Klaten,pendayagunaan dan peran serta segenap potensi masyarakat khususnyaLembaga perguruan Tinggi.
(2) Tujuan perjanjian fe4a sima adatah :a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan memperruas pengaraman berajarklinik dan praktik rapangan serta keterampiran oagi peserta programpendidikan di Rumah Sakit.

b' Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan administrasikesehatan di Rumah Sakit.
c' Mengembangl<an 

.d1n meningkatkan mutu perayanan di bidangkesehatan di Rumah Sakit.
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PASAL 4
LINGKUP KERJA SAMA

Rrang engkup perjanjian kerja sama ini meliputi bidang pelayanan, perdidikan,penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa Program D lll AnatisKesehatan Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak, Hak ptHAK PERTAMA
a. Berhak mengirimkan dan menyerahkan peserta program pendidikanuntuk meraksanakan kegiatan praktik kerja lapangan kepadamasyarakat, dan tugas akhir di lingkungan pIHAK KEDUA.
b' Berhak menggunakan fasilitas tsaranitprasarana dari pIHAK KEDUAsesuai dengan tujuan pendidikannya di bawah bimbingan pembimbing

Lapangan ptHAK KEDUA.
c. Berhak mendapatkan bimbingan dari pembimbing Lapangan yang

ditunjuk prHAK KEDUA untuk keperruan kemijuan pendidikan.
d. Berhak mendapatkan perayanan daram periksanaan kegiatan praktik

kerja lapangan, sesuai ketentuan yang berlaku disepakati oleh kedua
belah pihak.

e. Berhak mendapatkan bimbingan dari prHAK KEDUA kepada peserta dariPIHAK 
'ERTAMA 

guna kepentingan kemajuan proses pendidikan,i serama tidak ,"nggrnggu jam kerja. - 
'r' 

veee vvr rvr,.'r^crr I.

f' Berhak mendapatkan penilaian hasil praktik peserta program pendidikari
dari ptHAK KEDUA

(2) Hak-Hak ptHAK KEDUA
a. Berhak menetapkan kebijakan tentang pendidikan di ringkungan prHAK

KEDUA.
b' Berhak mengerora sumber daya manusia, sarana/fasiritas dan pasien

rumah sakit daram perayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan.
c. Berhak mendapatkan biaya / kompensasi yang muncur sebagai akibatadanya kerjasama ini.
d. Berhak mengusurkan kepada prHAK PERTAMA tentang pemberian

sanksi atas setiap peranggaran yang dirakukan oreh peserta program
pendidikan atau Dosen prHAK PERTAMA yang bertugas di ringkungan
PIHAK KEDUA terhadap peraturan yang berlaku.

e' Berhak memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku
perpustakaan mirik prHAK KEDUA yang rusak / hirang akibat
kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan.

(3) Kewajiban ptHAK PERTAMA
a' Menyediakan pedoman praktik peserta program pendidikan, daftar hadir,dan format evaruasi setiap periode praktik kerja tapangan dan tugas

akhir.
b' Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dankoordinasi pelaksanaan kerjasama.



ung biaya
dengan ketentuan Yang berlaku.

e. Metakukan supervisi pada peserta program pendidikan.

f. Menjamin peserta program pendidikan PIHAK PERTAMA untuk

mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkur€a{l

PIHAK KEDUA.
g. Memberikan pembekalan kepada peserta program pendidikan sebelum

pelaksanaan praktik tentang hal-hal yang boleh / tidak boleh dilakukan

sesuai dengan komPetensi.

h. Pihak Pertama berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan prosedur

PIHAK KEDUA yang berkaitan erat dengan kegiatan peserta PIHAK

PERTAMA baik yang bersifat teknis maupun administrasi'

i. Memberikan kompensasi financial terhadap pengiriman mahasiswa

praktikan sesuai ketentuan yang berlaku
j. Memberikan kesempatan kepada sDM Pihak KEDUA untuk

mengembangkan diri melatui kegiatan pendidikan, pelatihan yang

diselenggarakan PIHAK PERTAMA

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Menyediakan tempat sebagai lahan praktik kerja lapangan, dan tugas

akhir sesuai dengan bidang pendidikan peserta program pendidikan

PIHAK PERTAMA.

b. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, yang dikoordinasi oleh

Bagian Pendidikan dan Penelitian.

c. Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan PIHAK

PERTAMA untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian

dalam batas kewenangan peserta program pendidikan'

d. Menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan, pelatihan, sesuai kemampuan PIHAK KEDUA.

e. Memberikan evaluasi dan penilaian praktik kerja lapangan sesuai dengan

tata cara yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

f. Mengizinkan peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA untuk

memanfaatkan fasilitas perpustakaan PIHAK KEDUA sesuai dengan

ketentuan Yang berlaku.
g. Pihak KEDUA berkewajiban mematuhi semua ketentuan perjanjian

kerja sama ini..

PASAL 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan Sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerja

sama ini ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dengan melibatkan unit lain

atau bagian yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.

(2) Pengiriman peserta program pendidikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai

dengan jadwal, jumlah, dan jenis kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam

perjanjian iniharus mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

I

PERTAMA.



mengangkat tenaga / staf dari PIFIAK KEDll,A yang

syarat dan ketentuan untuk menjadi pembimbing @gm atau
tidak tetap di lingkungan PIHAK KEDUA.

(4) Kedua belah pihak bersama-sama bertanggung jawab dalam meniaga dan
meningkatkan sumber daya insani dari pihak masing-masing.

(5) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjar$an
kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.

(6) Dalam pelaksanaan kegiatannya, PIHAK KEDUA sepakat bertindak sebagai
tempat untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan peserta program
pendidikan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri
dan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA serta akan dilakukan evaluasi dan
perubahan bila perlu untuk setiap tahunnya sesuai deng,an ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di RSUP dr. Soeradji
Tirtonegoro.

PASAL 8

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESERTA DIDIK

(1) PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab apabila peserta didik
mengalami kecelakaan kerja termasuk paska pajanan HlV/Hepatitis bila

terjadi needle stick injury.
(2) PIHAK KEDUA melakukan pertolongan pertama terhadap kejadian yang

tidak diharapkan yang terjadi di rumah sakit PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA melakukan pelaporan kepada PIHAK PERTAMA terhadap

kejadian tidak diharapkan oleh peserta didik yang terjadi di rumah sakit
pihak Kedua.

(4) Segala pembiayaan yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut menjadi
tanggung jawab PIHAK PERTAMA,

PASAL 9

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,
terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang
berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak ;

(2) Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian

kerja sama ini setelah masa berikutnya selesai, maka PIHAK PERTAMA
harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan

kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian

kerja sama berakhir.



PASAL 10

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (Force Maktm.l

yafig mengEkibatkan tidak dapat dilaksanakanya perjanjian kerjasama ini, maka

kedua belah pihak dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan

perianjiankerjas",.inite]ahsepakatuntukmenyelesaikanSecara
musyawarah dan mufakat.

PASAL 1I
PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian

kerjaSamaini,makakeduabelahpihaktelahsetujudansepakat
menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat ;

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagimana dimaksud pada ayat (1)

pasalinitidaktercapaimakakeduabetahpihaktelahsepakatuntuk
menyelesaikannyamelaluipengadilandenganmemilihkedudukanhukum
yang umum danietap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten'

(1)

(2)

(3)

PASAL 12 i

KEKAYAAN INTELEKTUAL

KekayaanintelektualyangdibuatSecarabersamaantaraPlHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat digunakan oleh kedua belah pihak

untukkeperluansendiri,pendidikan,pengajaran'keperluanrisetdannon

PASAL 13

PENUTUP

komersial;
Pihakyangberpartisipasidalampembuatankekayaanintelektualakan
mendapatkanpengelolaankomersialdarikekayaanintelektual;
Kedua belah pihak terus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan

intektualsesuaidenganperjanjiandanmasing-masingmempuyaihakdan
memutuskan..,u.-usulanyangberkaitandengankekayaanintelektual
yang dibuat berdasarkan naskah ini'

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan

ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau

Amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak serta

merupakanbagianyangtidakterpisahkandariperjanjiankerjasamaini.

sama hdah
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IREKT
RSUP

mor DM.03.02/ll

Perihal Kajian

RI
N
RO

Yogyakafta

I

AkadentiAnalis

1 lembarLanrpiran

Yang'l'erhormat

Direktur Utanta

RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten

Uenindaklanjuti disposisi lbu Direktur Utama terhadap surat Permohonan Kerjasama dari AAK

Manggala Yogyakarta nomor 666/UM/AAKMrul/2017 teirtanggal Juni 201J, berikut Kan'il

sampaikan hasil kajiannya dengan kesimpulan :

1. Bahwa Akreditasi Program Studi yang diajukan urltuk bekerja sama, Dlll Anaiis

Keselra+an Akadenri Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta (telah terakreditast Br

sehingga nremenuhi persyaratan untr.rk bekerjasama dengan RSUP dr. Sceradl,
-[irtonegoro.

2. Balrwa sesuai dengan hasil Koordinasi dengan lnstalasi Laboratcirium, di didapalkar

I informasi bahwa masih memungkinkan (baik jumlah Cl xntirh

bekerjasama dengan Akademi Analis Kesehatan Manggala

dalam pengirirran PKL ntahasiswa jadwal

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

3 Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku,

peserta didik ke RSUP dr. Soeradji Tirto

kerjasama dilaksanakan

Demikian, selanjutnya kami mohon arahan

ansur, M.Kes

F

-d KESEHATAN
KLATEN

195808131987031004.
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b) Akred si Prodi

ci Riwayat
Kerjasama
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kerjasa n

pengajuan kerjasama baru
'r Belum pernah terjalin kerlasama
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akan memenuhi ketentuan I

berlaku di RSST dalam

dengan

lnstalasi Laboratorium dan data dukung

dari Diklit disampaikan bahwa :lSST
masih memurngkinkan untuk keriasanta

dengan Akademi Analis Kesehatan

Yogyakarta asalkan

pengiriman mahasiswa disesuaikan

dengan kuota dan ketentuan Yang

arang (
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