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Pada hari

ini Jumat tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu

Sembilan Belas bertempat di Kota Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di
bau,,ah

ini:

1. Prof. Dr. H. MUJIBURRAHMAN,

2.

Gusti Rizsa Rayyani

1

M.Ag.

Rektor Universitas Islam
Negeri Antasari
Banjarmasin, dalam hal
ini bertindak untuk dan
atas nama Universitas
Islam Negeri Antasari
Banjarmasin,
berkedudukan di Jalan
Ahmad yani Km, 4,5
Banjarmasin selanjutnya
disebut PIHAK
PERTAMA;
Ketua Asosiasi Ibu
Menyusui Indonesia
(AIMI) Kaiimantan
Selatan, yang
Lrerkedudukan dan
berkantor di jalan Batu
Piring No. 12. Kel.
Antasan Besar.
Kecamatan Banjarmasin
Tengah. Kota
Banjarmasin 70114,
dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama
Asosiasi Ibu Menvusui
incionesia (AIMI)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIIIAK terlebih dahulu
menerangkan hal-ha1 sebagai berikut :
a. Bahwa untuk terwujudnya kerj'asama dalam pengembangan manajemen
sumber daya manusia dibidang kesehatan
b. Bahwa sebagaimana ketentuan berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2Ol2 Tentalg Pendidikan Tinggi mempunyai
kewajiban untuk mengamalkan tridharma Perguruan Tinggr yaitu
kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Bahwa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin memiliki fasilitas

dan kemampuan yang dapat mendukung untuk

penyelenggaraan

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama Bidang

Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan
yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan bersama ini dibuat dengan maksud sebagai
{2}

dasar
pelaksanaan Kerja Sama Bidang Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat.
Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kine4a dan
memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam
melaksanakan kegiatan Pengajaran, Peneiitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat.
Pasal 2
OBJEK DAN RUAI{G LINGKUP

(1) Objek kesepakatan bersama yang akan dilaksanakan adalah
menyelenggarakan Pendidikan, peneiitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
(2) Ruang iingkup kesepakatan bersama ini meiiputi:
a. Penyediaan fasilitas tempat magang dan penelitian, tenaga
pengajar/pembimbing pelaksanaan magang dan penelitian, serta
data-data yang diperlukan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Mahasiswa serta hal-hai
lain sepanjang tidak nierryii:ipang dai"i 'iasar tujuan keijasairra

Pasal 3
HAK DAN KE TAJIBAIT PIHAK PERTATVIA
(1) PIIIAK PERTAMA berhak untuk:
a. Mengirimkan/menugaskan mahasiswa untuk mengikuti magang dan
penelitian mahasiswa sesuai daftar nama dan jadwal yang
disampaikan kepada PIIIAK KEDUA;
b. Memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan PIHAK KEDUA
sesuai peruntukannya bagi mahasiswa yang mengikuti magang dan
penelitian mahasiswa;

a. Mengajukan surat permohonan magang dan penelitian mahasiswa
kepada PIHAII KEDUA disertai daftar nama mahasiswa dan jadwal
pelaksanaan;
b. Menunjuk staf pengajar dari PIHAII PERTAMA sebagai penanggung
jawab kegiatan mahasiswa dan menyampaikannya kepada PIHAK
KEDUA secara tertulis;
c. Menyampaikan Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian Mahasiswa termasuk mekanisme dan
variabel penelitian;
d. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mahasiswa dalam
melaksanakan tugasnya;
e. Melakukan pen€Lnganan keluhan atas perilaku mahasisrra yang
kurang baik yang diajukan oleh PIIIAI( KEDUA;
f. Membayar biaya pelaksanaan magang dan penelitian mahasiswa
sesuai dengan ketentuan dan peraturall yang berlaku;
g. Menanggung biaya penggantin alat/fasilitas yang rusak akibat dari
kegiatan yang dilakukan oleh mahsiswa
Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA, berhak untuk:

a. Menerima daftar nama mahasiswa yang mengikuti magang dan

penelitian mahasisrna dan jadrnal kegiatan dari PIHAK PERTAMA;
b. Memberikan bimbingan kepada mahasisr.va yang mengikuti magang
dan penelitian mahasiswa:
c. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap mahasisrva yang
melaksanakan magang cian penelitian mahasrsu,a;
d. Menyampaiakn teguran dan sangsi kepada mahasiswa yang melanggar
ketentuan dan peraturan yang berlaku di AIMI Kalsel;
e. Memperoleh laporan atas hasil pelaksanaan magang dan penelitian
mahasisrva di AIMi Kalsel pada akhir pelaksanaan kegiatan;
i. fuienerima pembayaran atas biaya pelaksanaan magang cian peneiitian
mahasiswa di AIMi Kalsel sesuai ketentuan dan Peraturan tentang tarif
yang berlaku pada AIMi Kalsel.
(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk:
a. Menyediakan fasilitas dan tempat magang dan penelitian mahasiswa,
tenaga pengajar/pembrimlring berkompeten sesuai standar yang
berlaku;
b. Memberikan pengajaran dan bimbingan kepada mahasiswa yang
mengikuti magang dan penelitian mahasiswa sesuai standar
kompetensi yang berlaku ;
c. Meirrberikan data-data yairg diperlukan oleh mahasisw-a Jang berkaitan
dengan pelaksanaan magang dan penelitian mahasiswa serta
pembuatan laporan akhir;
d. Memberikan penilaian kepada mahasiswa yang mengikuti magang dan
penelitian mahasiswa sesuai mekanisme kriteria penilaian yang
ditentukan olch PIHAK PERTAMA.
Pasal 5
SUMBER BIAYA

Anggaran biaSza dan I

atau elana bagi penyelenggaraan keriasama

(1)
(2\

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal 9 Agustus 2A19 sampai dengan 9 Agustus 2A24 dan dapat
diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya
apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan
Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk Berlangsungnya
Kesepakatan Bersama ini.
Pasal 7
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat Lrahwa untuk

pelaksana-an kerja sama yang
bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk
Perj'anjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),PIHAK PERTAMA menunjuk, menguasakan dan/atau
unit

keria

(3) Pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama

akan

menugaskan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora sebagai
terkait di Universitas Islam Negeri Antasari,

direncanakan seteiah penandatanganan Kesepakatan Bersama.
Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur
kemudian dalam addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar kesepakatan PARA
PIHAK.
Pasal 9
KETEI{TUAN PENUTUP
Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam
rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan
hukum yang sarna masing-masing untuk PARA PIIIAK.

PIHAK KEDUA
ASOSIASI IBU MENnISUI
TNDONESTA (ArMrl
I{ALIMAIITTAN SELATAN,

GUSTI RIZSA RAWANI

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UIYTVERSITAS ISLAM AIiITASARI
BANJARMASIN,

MUJIBURtrTAHMAN, M.A.

