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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap Alhamdullilahirobbil’alamin Pedoman Kerjasama 

Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah  dapat disusun dalam rangka menjelaskan 

kebijakan dan mekanisme kerjasama di lingkungan civitas akademika Sekolah 

Tinggi Agama Islam As-Sunnah  baik  menyangkut  bidang  akademik maupun non 

akademik Pedoman kerjasama ini merupakan acuan civitas academika STAI As-

Sunnah dalam rangka meningkatkan mutu, secara berkesinambungan baik  

kerjasama  yang  bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional. Pedoman 

ini memuat uraian bagaimana tata cara atau Standard of Procedure (SOP) 

kerjasama yang dilakukan STAI As-Sunnah berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, 

saling  menghormati, dan saling menguntungkan, serta berdasarkan nilai-nilai 

Islamiyah. 

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAI As-

Sunnah menyadari bahwa perlu adanya pengaturan dan penyeragaman pelaksanaan 

kerjasama di lingkungan STAI As-Sunnah sesuai dengan standar kerjasama yang 

sudah ditentukan Pemerintah, (DIKTI), sehingga memudahkan dalam pelaksanaan 

kerjasama, monitoring maupun evaluasinya. 

Dalam kesempatan ini tim penyusun Pedoman Kerjasama P3M-STAI As-

Sunnah menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah membantu tersusunnya pedoman ini. Semoga pedoman kerjasama ini dapat 

bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan di STAI As-

Sunnah baik yang bersifat akademik maupun non akademik. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Deli Serdang, Desember 2016  

Ketua P3M STAI AS-SUNNAH 

 

 

Zulham Effendi, M.Pd.I 
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KATA SAMBUTAN KETUA STAI AS-SUNNAH 

Dengan mengucap Puji Syukur Ke Hadirat Allah SWT, dengan telah terbitnya Buku 

Pedoman kerjasama STAI As-Sunnah ini, maka melengkapi dokumen acuan dalam 

pengelolaan suatu perguruan tinggi sesuai dengan standar jaminan  mutu pengelolaan 

perguruan tinggi . Sudah sejak 4 tahun terakhir STAI As-Sunnah telah banyak melakukan 

kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan 

terbitnya buku pedoman ini diharapkan kerjasama yang sudah berjalan maupun kerjasama 

dengan berbagai pihak di masa-masa mendatang lebih memberikan manfaat bagi kemajuan 

STAI As-Sunnah, melalui mekanisme yang lebih jelas, terukur baik menyangkut teknis 

pelaksanaannya maupun evaluasinya. 

Memasuki era ASEAN Community (tahun 2015) dan perdagangan bebas WTO dan 

AFTA (tahun 2020) memberikan implikasi tuntutan akan kualitas  SDM STAI As-Sunnah 

yang memiliki ”kapasitas intelektualnya” yang tinggi, juga ”kapasitas moralnya” yang 

tinggi pula, berkaitan dengan kemajuan teknologi, yang memberikan dampak di satu sisi 

membuka peluang kerjasama seluas-luasnya, namun di sisi lain akan membawa persaingan 

yang semakin ketat dan tajam. Tantangan bagi STAI As-Sunnah adalah bagaimana 

“meningkatkan daya saing” pendidikan di STAI As-Sunnah, melalui berbagai upaya 

kerjasama dengan berbagai pihak baik kerjasama bidang akademik maupun non akademik 

sehingga lulusan STAI As-Sunnah mempunyai keunggulan kompetitif. 

Untuk itu jalinan kerjasama dengan berbagai Universitas terutama dengan   

Universitas   luar   negeri   menjadi   program prioritas bagi   semua komponen unit kerja di 

lingkungan STAI As-Sunnah, sehingga proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, maupun publikasi di STAI As-Sunnah kualitasnya setara dengan berbagai 

universitas nasionalPada kesempatan ini saya samnpaikan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada tim penyusun, dan semoga buku pedoman kerjasama ini dapat menjadi dorongan 

dan memberikan arahan bagi para pimpinan di lingkungan STAI As-Sunnah untuk terus 

berupaya menggapai kemajuan dan perkembangan STAI As-Sunnah di masa depan. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Deli Serdang, Desember 2016  

Ketua STAI AS-SUNNAH , 

 

 

TIY Kusmarabbi Karo, M.Pd.I 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sekolah Tiggi Agama Islam As-Sunnah  merupakan  salah  satu  Perguruan 

Tinggi Swasta Islam (PTSI) di wilayah Deli Serdang Sumatera Utara yang didirikan 

pada tahun 2012; dengan demikian telah 5 tahun lamanya Sekolah Tiggi Agam 

Islam (STAI As-Sunnah)  Deli Serdang  telah  berkiprah  membantu  pemerintah  

Indonesia dalam dunia pendidikan dan pengembangan kualitas ummat Islam di 

Indonesia. Tahun demi tahun Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah berupaya    

untuk meningkatkan kualitasnya sebagai salah satu Universitas Swasta di Indonesia 

baik secara internal maupun eksternal berupaya membangun jejaring dan kerjasama 

dengan berbagai pihak seperti : kerjasama dengan Pusat pendidikan negeri, swasta, 

Pusat pemerintah maupun non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Kerjasama yang dilakukan suatu Perguruan Tinggi  sebagaimana diuraikan 

di atas, kiranya merupakan langkah konkret yang harus ditempuh oleh semua 

perguruan Tinggi pada saat ini dalam upaya mencari solusi atas berbagai 

permasalahan kesenjangan kualita di antara universitas yang berada di berbagai 

negara di dunia, terutama di Negara ASEAN. STAI As-Sunnah 5 tahun terakhir ini 

telah banyak melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai universitas baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri, namun hasilnya dirasa masih belum optimal 

terutama di tingkat teknis pelaksanannya. 

Kerjasama seringkali dimaknai sebagai kerja bersama, namun makna 

sebenarnya  lebih  dari  sekedar kerja  bersama,  yaitu  upaya  bersama  yang 

dilakukan dengan sadar untuk saling mendukung, saling memperkuat, dan saling 

mengisi atas berbagai kekurangan/kesenjangan sehingga dicapai sinergi yang 

optimal.  Adanya sinergi yang optimal kiranya akan menghasilkan output yang lebih 

baik bila dibandingkan jika berkerja secara sendiri. Dengan demikian yang 

dimaksud dengan kerjasama antara STAI As-Sunnah dengan pihak lain adalah 

kerjasama yang mutualistik yaitu kerjasama yang saling menguntungkan pihak-

pihak yang melakukan kerjasama. 

Dalam konteks pendidikan tinggi, peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 
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menegaskan bahwa perguruan tinggi dapat melakukan kerjasama bidang akademik 

dan/atau bidang non-akademik dengan terguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak 

lain , baik dalam negeri maupun luar negeri.dengan tujuan untuk meningkatkan 

kinerja pendidikan tinggi sehingga visi, misi maupun rencana pengembangan 

perguruan tinggi dapat lebih cepat dicapai, yang dituangkan dalam bentuk 

kesepakatan bersama (MoU) dan/atau perjanjian kerjasama. Dengan demikian 

kerjasama antar perguruan tinggi diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan 

misi STAI As-Sunnah. 

Kerjasama  yang  dilakukan Sekolah Tiggi Agama Islam As-Sunnah   

dengan beberapa perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada 

umumnya dalam bentuk kerjasama multilateral, regional maupun lokal. Kerjasama 

multilateral dan regional merupakan kerjasama yang dilakukan melalui organisasi 

internasional atau regional, di mana pemerintah Indonesia menjadi salah satu 

anggota organisasi tersebut, misal : UNESCO,UNICEF, SEAMEO, ASEAN, ADB 

dsb. Bentuk nyata kerjasama di bidang pendidikan antara lain : bantuan tenaga ahli, 

program pendidikan dan pelatihan, seminar, konferensi, penelitian, publikasi dll. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pedoman kerjasama Sekolah 

Tinggi Agama Islam As-Sunnah   (STAI As-Sunnah)   ini   kiranya   sangat  

diperlukan   guna memberikan acuan dan arah bagi semua pimpinan maupun civitas 

academica STAI As-Sunnah, sehingga kerjasama yang akan dilakukan benar-benar 

memberikan manfaat dalam mendukung tercapainya visi dan misi STAI As-Sunnah 

dalam rangka tercapainya peningkatan kualitas baik pengelolaan institusi, proses 

implementai Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun kualitas lulusan yang berdaya 

saing global. 

B. VISI DAN MISI STAI AS-SUNNAH 

Visi STAI As-Sunnah adalah menjadi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam 

yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam Dakwah serta berdaya saing 

tinggi di Indonesia pad tahun 2020 , sedangkan misi STAI As-Sunnah meliputi : 

a. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang Unggul dan 

menyelanggarakan pendidikan tinggi yang bermutu serta pembinaaan 

mahasiswa yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing 

STAI dalam lingkup nasional 
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b. Mencetak generasi muda menjadi sarjana muslim yang berkualitas, 

mandiri, bermanfaat bagi masyarakat dan istiqomah dalm menerapkan 

nilai-nilai Islam serta berdaya saing tinggi dalam lingkup nasioal 

c. Mendalami, mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran Islamuntuk 

dihayati dan diamalkan oleh warga STAI As-Sunnah dan Masyrakat 

d. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalambidang 

pendidikan dan dakwah 

Merujuk  pada  visi  dan  misi  Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah  

tersebut Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAI As-Sunnah  sebagai 

Pusat yang menangani kegiatan kerjasama berkaitan dengan bidang akademik 

(pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi) dan non-akademik, 

maka substansi kerjasama di samping mengacu pada Visi dan Misi STAI As-Sunnah 

juga memadukan dan menyelaraskan dengan visi dan misi P3M - STAI As-Sunnah 

serta mengacu pada Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 14 

Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. 

 

C. VISI DAN MISI P3M 

Visi P3M adalah menjadikan P3M STAI AS-SUNNAH sebagai pusat riset 

dan pengembangan keilmuan serta sebagai pusat informasi ilmiah yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi dan hak-hak azasi manusia yang sejalan 

dengan ajaran-ajaran Islam, sedangkan misi P3M meliputi : 

a. Membangun budaya berfikir kritis, kreatif dan inovatif di kalangan civitas 

academica STAI As-Sunnah melalui kegiatan penelitian, pengabdian 

masyarakat, seminar dan publikasi ilmiah. 

b. Menjadikan STAI As-Sunnah sebagai Pusat rujukan kajian Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya yang berbasis pengembangan 

agama Islam. 

c. Menjadikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai  basis 

pengembangan keilmuan dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengajaran. 
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d. Menjadikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai media 

mengasah kepekaan sosial yang berperan dalam memecahkan masalah-

masalah kemasyarakatan. 

e. Mengembangkan budaya akademik yang dinamis di kalangan civitas 

academica STAI As-Sunnah melalui kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan 

f. Membangun kerjasama di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, 

seminar dan publikasi ilmiah dengan berbagai pihak baik Pusat/institusi 

milik pemerintah maupun non pemerintah yang berada di dalam maupun luar 

negeri. 

 

D. TUJUAN PEDOMAN KERJASAMA 

Tujuan disusunnya buku Pedoman kerjasama STAI AS-SUNNAH ini di 

samping dalam rangka memenuhi standar mutu kerjasama suatu Perguruan Tinggi 

juga diharapkan dapat : 

a. Menjadi media acuan dan arah substansi kerjasaman bidang akademik 

dan non-akademik yang berdasarlan nilai-nilai Islami. 

b. Mendorong, memfasilitasi dan mempermudah para pimpinan STAI As-

Sunnah dalam melaksanakan kerjasama dalam rangka optimalisasi 

implementasi Tri Dharma Perguruan Tingginya. 

c. Mendorong, memfasilitasi dan mempermudah para pimpinan STAI As-

Sunnah dalam meningkatkan kinerja guna pencapaian visi dan misi 

STAI As-Sunnah. 
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BAB II  

PENGELOLAAN KERJASAMA STAI AS-SUNNAH 

 

A. LANDASAN KERJASAMA 

Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di 

Indonesia dengan perguruan tinggi,dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri; oleh karena itu kerjasama perguruan tinggi STAI 

As-Sunnah dengan pihak lain hendaknya dilakukan berdasarkan pemahaman dan 

kesadaran akan azas saling menghormati, saling memberikan manfaat dan 

memperhatikan hukum nasional maupun internasional, dan tidak mengganggu 

kebijakan pembangunan, pertahanan dan keamanan nasional. 

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas kiranya 

menjadi prinsip-prinsip dasar yang harus disepakati bersama sehingga 

memungkinkan kedua belah pihak secara aktif melalukan sinergi untuk mencapai 

tujuan masing-masing. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kerjasama STAI 

As-Sunnah mengacu dan selaras dengan visi, misi STAI As-Sunnah dan 

ketentuan- ketentuan lain yang akan memberikan arah dan landasan dalam setiap 

pelaksanaan kerjasama. Arah dan landasan yang digunakan dalam pelaksanaan 

kerjasama  Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah meliputi  : 

a. Visi, Misi dan Rencana Induk Pengembangan STAI As-Sunnah; 

b. Visi & Misi P3M Stai As-Sunnah; 

c. Pola Ilmiah Pokok STAI As-Sunnah yaitu integrasinya ilmu dan agama 

bercirikan nilai- nilai Islami; 

d. Perautran Menteri No : 14 Tahun 2014, tentang Kerjasama Perguruan 

Tinggi; 

e. Pedoman Kerjasama STAI As-Sunnah. 

 

B. TUJUAN KERJASAMA 

Secara umum tujuan kerjasama yang dilakukan STAI As-Sunnah adalah 

untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, 

mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka 

meningkatkan daya saing STAI As-Sunnah, dan lulusan STAI As-Sunnah yang 

pada akhirnya meningkatkan daya saing SDM bangsa Indonesia; sedangkan 
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secara khusus tujuan kerjasama yang akan dilakukan STAI As-Sunnah antara 

lain : 

a. Meningkatkan kinerja pengelolaan institusi perguruan tinggi melalui 

peningkatan kualitas pengelolaan/manajemen, SDM tenaga pendidik dan 

kependidikan (laboran, pustakawan dll) maupun SDM teknis operasional 

lainnya (Satpam, tenaga kebersihan) dll). 

b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan bidang akademik Tri Dhrama 

Perguruan Tinggi (bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat) sehingga dicapai peningkatan kualitas pelaksanaan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

c. Meningkatkan kinerja bidang penerbitan/publikasi ilmiah (penerbitan 

jurnal-jurnal nasional maupun internasional terakreditasi). 

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana – prasarana penunjang 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

e. Meningkatkan kinerja non akademik seperti : pendayagunaan aset, 

penggalangan dana, jasa dan royalty hak kekayaan intelektual, dll 

 

C. PRINSIP-PRINSIP DASAR KERJASAMA 

Prinsip-prinsip dasar kerjasama merupakan rambu-rambu yang harus 

dipahami oleh semua pihak agar kerjasama yang dilakukan STAI As-Sunnah 

dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri dapat terlaksana tanpa 

melanggar peraturan perudangan-undangan maupun ketentuan yang berlaku serta 

selaras dengan visi dan misi STAI As-Sunnah, berikut ini prinsip-prinsip dasar 

kerjasama sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 14 Tahun 2014, pasal 3 : 

a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional : artinya tidak 

mengganggu kebijakan pembangunan nasional yang sedang berjalan 

maupun RPJM dan RPJP tetapi harus mendukungnya dan menjaga 

kesinambungannya. 
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b. Menghargai kesetaraan mutu : artinya masing-masing pihak yang 

bekerjasama berupaya untuk menghargai kesamaan derajad, posisi 

maupun peran dalam upaya peningkatan/pencapaian mutu yang lebih 

baik. 

c. Saling menghormati : di antara pihak yang bekerjasama hendaknya 

saling menghormati atas berbagai perbedaan yang ada, seperti : karakter, 

identitas, sejarah maupun budaya yang merupakan kekhasan masing- 

masing pihak. Perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak 

kiranya dapat memperkaya dan memperkluat substansi kerjasama. 

d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan : di antara pihak yang 

bekerjasama harus dapat menghasilkan manfaat secara seimbang, dan 

bagi perguruan tinggi harus terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan 

pendidikan ditinjau dari aspek akademik maupun akademik. 

e. Berkelanjutan : hasil dari kerjasama memberikan dampak manfaat yang 

berkelanjutan walaupun periode kerjasama sudah selesai. 

f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, 

nasionaldan/atau internasional : di antara para pihak yang bekerjasama 

hendaknya memahami adanya keberagaman kultur/budaya baik yang 

bersifat lintas daerah, nasional maupun internasional, sehingga tidak 

menjadi hambatan dalam substansi dan proses kerjasama, tetapi 

diharapkan saling memperkaya kultur di antara para pihak yang 

bekerjasama. 

 

D. BIDANG GARAPAN KERJASAMA 

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

14,  Tahun  2014,  pasal  4,  maka  Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah  akan 

bekerjasama dalam bidang akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan 

tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri dalam 

berbagai bidang garapan. Adapun bidang garapan kerjasama akademik dan non-

akademik sesuai dengan pasal 7 meliputi antara lain : 
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1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri 

Dharma Perguruan Tinggi) : berkenaan dengan pengembangan kurikulum, 

pembelajaran, evaluasi pendidikan, penelitian dasar, penelitian terapan, 

penelitian pengembangan, penelitian evaluatif dan pemanfaatan hasil-hasil 

penelitian bagi kemaslahatan umat/masyarakat. 

2. Penjaminan mutu : berkaitan dengan praktek baik  penyelenggaraan mutu 

internal, saling melakukan audit mutu atau saling membantu sumber daya 

penjaminan mutu internal. 

3. Program kembaran : kerjasama dalam penyelenggaraan program studi yang 

sama oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu 

dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut. 

4. Pemberian gelar bersama : kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan 

tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang 

samadengancara mahasiswa dapat menyelesaiakan program studi di salah satu 

perguruan tinggi dengan pemberian 1 (satu gelar). 

5. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan yang sejenis : 

yaitu saling mengakui hasil proses pendidikan/pembelajaran yang dinyatakan 

dalam satuan kredit semester atau ukura lain di antara : 

6. program studi yang sama dengan strata yang sama; b) Program studi yang sama 

dengan strata yang berbeda; c) program studi yang berbedadengan strata yang 

sama; d) program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda. 

7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang 

membutuhkan pembinaan : merupakan kerjasama dalam hal pembinaan yang 

dapat berupa : a) pembinaan dosen dengan pangkat lector kepala terhadap dosen 

yang pangkat akademiknya lebih rendah dalam pengembangan IPTEKS-

SOSBUD; b) pembinaan dosen yang mempunyai keahlian tertentu terhadap 

dosen perguruan tinggi lain; c) dosen yang mempunyai pangkat minimal lektor 

kepala melakukan penelitian bersama dalam bidang keahlian tertentu; d) 

melakukan penelitian bersama dalam bidang keahlian yang berbeda; e) 

penerbitan hasil penelitian bersama. 

8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa : berkaitan dengan deseminasi bidang 

IPTEKS-SOSBUD tertentu bagi dosen yang belum/kurang memahaminya; 
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sedangkan bagi mahasiswa adalah pemberian kesempatan untuk 

memperdalam/memperkuat bidang IPTEKS-SOSBUD tertentu. 

9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya : kerjasama dalam pemanfaatan 

sumber daya yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain. 

10. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal :: kerjasama dalam 

penelitian, penyebar luasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa 

Indonesia bagi pengembangan khasanah IPTEKS-SOSBUD. 

11. Penerbitan berkala ilmiah : kerjasama dalam penerbitan jurnal berkala ilmiah 

atau saling memberikan artikel untuk dimuat dalam terbitan berkala ilmiah di 

masing-masing perguruan tinggi. 

12. Pemagangan : pemberian kesempatan kepada para dosen, tenaga kependidikan, 

mahasiswa untuk memanfaatkan keahlian, sarana dan prasarana pembelajaran, 

penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi yang 

mempunyai kelebihan dalam bidang tersebut. 

13. Penyelenggaraan seminar bersama : penyelenggaraan seminar bersama 2 (dua ) 

atau lebih perguruan tinggi yang bekerjasama atau menugaskan dosen/tenaga 

kependidikan/mahasiswa untuk menyampaikan makalah pada seminar yang 

diselenggarakan secara bersama. 

14. Kerjasama bidang non-akademik : kerjasama diantara pihak dalam bidang 

pendayagunaan aset, penggalangan dana maupun jasa dan royalty hak kekayaan 

intelektual. 

15. Kerjasama dengan dunia usaha/pihak lain : berkaitan dengan bidang akademik 

dan non-akademik antara lain implementasi Tri Dharma perguruan tinggi, 

pengembangan SDM institusi, kegiatan seminar/workshop, penerbitan, 

pemberian beasiswa, pengembangan sumber daya, dll 

 

E. MEKANISME DAN KETENTUAN KERJASAMA 

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan azas saling menghormati dan saling 

memberikan manfaat, maka perlu disusun mekanisme & ketentuan yang jelas dan 

terukur sebagai suatu rambu-rambu yang harus diikuti, dalam rangka mencegah hal-
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hal yang tidak diinginkan atau merugikan parapihak yang bekerjasama . Berikut ini 

mekanisme dan ketentuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan STAI As-Sunnah 

dengan pihak lain : 

1. Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah  dapat  menjalin  kerjasama  

dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Pusat/Departemen/dunia usaha di 

dalam negeri dan di luar negeri berdasarkan itikad baik antara kedua 

belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan hukum 

internasional yang berlaku. 

2. Kerjasama hanya dapat dilakukan setelah Pimpinan STAI As-Sunnah   

mengetahui  isi  dan   maksud/tujuan  perjanjian kerjasama. 

3. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian dapat menggunakan Bahasa 

Indonesia, atau Bahasa Arab. 

4. Sebelum naskah MoU dan perjanjian kerjasama ditandatangani, pihak 

pimpinan  Ketua  Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah tim  kecil dan 

tem kecil tersebut berkonsultasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan 

Fakultas/Pusat yang menangani atau yang mempunyai keahlian di 

bidangnya tentang substansial isi/materi kerjasama. 

5. Setelah isi/materi kerjasama sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 

STAI As-Sunnah kerjasama, maka naskah akan diperiksa dan 

disempurnakan oleh tim kecil, untuk memastikan keakuratan isi dan 

makna yang terkandung dalam perjanjian kerjasama ditinjau aspek 

hukum. 

6. Kerjasama dapat dilaksanakan setelah naskah MoU dan perjanjian teknis 

kerjasama ditandatangani secara kePusatan oleh kedua belah pihak. Dari  

pihak  STAI As-Sunnah secara  kelembagaan  yang mempunyai 

wewenang untuk menandatangani naskah MoU adalah  Ketua STAI As-

Sunnah, namun naskah perjanjian teknis dapat ditanda tangani Wakil 

Ketua, Pusat berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Ketua STAI 

As-Sunnah. 

7. Prodi/Pusat/Unit kerja yang terlibat dalam perjanjian teknis kerjasama 

harus melakukan monitoring , evalauasi dan membuat laporan kegiatan 

bersama secara berkala kepada Ketua STAI As-Sunnah. 
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8. Perjanjian kerjasama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak 

kekayaan intelektual, wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan 

intektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

9. Dalam menjaga keamanan pelaksanaan kerjasaman, maka kerjasama 

dengan perguruan tinggi dari luar negeri hanya dapat dilakukan apabila 

perguruan tinggi di luar negeri dimaksud telah terakreditasi oleh Pusat 

akreditasi yang diakui di negaranya; sedangkan untuk dunia usaha/Pusat 

lain dari luar negeri harus telah teregisterasi di negaranya. 

10. Naskah   Mou   memuat   secara   garis   besar   „bidang   garapan‟   

kerjasama, sedangkan secara rinci dituangkan dalam naskah perjanjian 

teknis. Naskah perjanjian teknis kerjasama paling sedikit memuat : 

a. Waktu penanda-tanganan kerjasama; 

b. Identitas para pihak yang membuat kerjasama; 

c. Ruang lingkup kerjasama; 

d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbale balik 

e. Jangka waktu kerjasama; 

f. Penyelesaian sengketa para pihak dalamkerjasama 

g. Sanksi atas pelanggaran kerjasama 
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LAMPIRAN 1 : CONTOH RAGAM BIDANG GARAPAN KERJASAMA 

RAGAM BIDANG GARAPAN KERJASAMA 

A. PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI : 

1. Pengembangan sistem informasi administrasi mahasiswa; 

2. Pengembangan sistem adminitrasi keuangan; 

3. Pengembangan mekanisme kelembagaan; 

4. Pengembangan manajemen Perguruan Tinggi; 

5. Pengembangan manajemen Prodi; 

6. Pengembangan manajemen laboratorium; 

7. Pengembangan profit center; 

8. Pengembangan kinerja dosen dan karyawan dll 

 

B. PENDIDIKAN : 

1. Pengembangan kurikulum; 

2. Pengembangan metode, media dan modul pembelajaran; 

3. Pengembangan student center learning 

4. Pengembangan pusat sumber belajar (perpustakaan); 

5. Pengembangan praktek laboratorium mahasiswa; 

6. Pengembangan praktek lapangan mahasiswa; 

7. Pengembangan kinerja perkuliahan; 

8. Pengembangan sistem tutorial pembelajaran jarak jauh dll. 

 

C. PENELITIAN : 

1. Pengembangan penelitian dasar; 

2. Pengembangan penelitian terapan; 
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3. Pengembangan penelitian dosen; 

4. Pengembangan penelitian dengan pemerintah; 

5. Pengembangan penelitian sistem sosial masyarakat; 

6. Pengembangan penelitian budaya lokal; 

7. pengembangan penelitian penemuan teknologi baru dll 

 

D. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT : 

1. Pengembangan pemberdayaan masyarakat pedesaan (berbagai aspek); 

2. Pengembangan sumber belajar/perpustakaan masyarakat; 

3. Pengembangan daerah terpencil dan terjauh; 

4. Pengembangan kelestarian lingkungan hidup; 

5. Pengembangan pengelolaan limbah/sampah terpadu; 

6. Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN); 

7. Pengembangan bakti sosial mahasiswa dll 

. 
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LAMPIRAN 1 : CONTOH NASKAH MoU 

 

 

NOTA KESEPAHAMAN 

Antara 

Sekolah Tinggi Agama Islam  STAI As-Sunnah dengan Universitas X Nomor 

:……………………… 

Nomor :…………………….. 

 

Bismillahirahmanirrahim 

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang 

dalam pelaksanaan tugas-tugas pembanguan Bangsa dan Negara, kami yang bertanda 

tangan dibawah ini : 

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAI As-Sunnah Dengan 

Ketua Universitas X 

 

Sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang ………….. sesuai dengan fungsi serta 

wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas ke dua belah pihak. Hal-hal 

yang menyangkut tindak lanjut kerjasama, diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri 

yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini. 

 

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan 

dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan ke dua belah pihak. Nota kesepahaman 

ini dibuat danditanda tangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup yang 

keduanya mempunyai kekuatan hokum yang sama. 

 

Ditanda-tangani di ………….. pada tanggal………………….. 

 

 

Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah   Universitas X  

 

 

ttd        ttd 

……………………………………   …………………………………  

Ketua        Ketua 
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LAMPIRAN 3 : CONTOH-CONTOH NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA 

 

PERJANJIAN KERJASAMA 

Tentang 

............................................................................................................................... 

Pada hari ini ........................, ........................., 20.... kami yang bertanda tangan 

1. Nama : ............................................................................. 

Jabatan  : ............................................................................. 

Alamat : .................................................................................. 

Dalam hal ini bertindak atas nama .............................................., dan dalam perjanjian 

disebut PIHAK PERTAMA 

2. Nama : TIY Kusmarabbi Karo, M.Pd  

Jabatan : Ketua STAI As-Sunnah 

Alamat : Jln. Tanjung Morawa-Medan No. 17 Gg. Darmo Kab. Deli Serdang  

Dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah (STAI As-

Sunnah), dan dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA. 

Untuk .........................................................................................................., 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membuat Perjanjian Kerjasama sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

PIHAK PERTAMA akan .......................................................................... ....pada 

Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah (STAI As-Sunnah) Deli Serdang, 

Tanggal : ............................... hingga .................................... 

Bentuk Program : ............................................................................ 

Frekwensi : .............................................................................. 
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Waktu : ................................................................................ 

 

Pasal 2 

Untuk ................................................................ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan 

diperiksa oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan / Peraturan Pemerintah, sebelum 

dilaksanakan. 

 

Pasal 3 

Bila diperlukan perbaikan, PIHAK KEDUA akan membuat saran perbaikan oleh PIHAK 

PERTAMA hingga materi/isi ........................................................... 

disetujui oleh PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan. 

 

Pasal 4 

......................................................boleh dihasilkan PIHAK PERTAMA di Kampus STAI 

As-Sunnah Deli Serdang selama jam kerja atau pada tempat PIHAK KEDUA. 
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Pasal 5 

............................................... dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam perubahan jadwal 

................................................ dst akan diberitahukan oleh PIHAK KEDUA kepada 

PIHAK PERTAMA. 

 

Pasal 6 

PIHAK PERTAMA akan membiayai .............................................sebesar 

Rp......................................... untuk setiap kegiatan dan ini akan diterima oleh PIHAK 

KEDUA pada setiap akhir bulan kegiatan. 

 

Pasal 7 

Masalah teknis ......................................... dan prosedur pembayaran yang tidak tercantum 

dalam Perjanjian Kerjasama akan dibicarakan kemudian dengan persetujuan PARA 

PIHAK. 

 

Pasal 8 

Perjanjian Kerjasama ini disetuji oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk

 ...............................................................pada STAI As-Sunnah Deli Serdang. 

 

Deli Serdang, .........................., 20….. 

 

PIHAK KEDUA,       PIHAK PERTAMA, 

 

.....................................      ……………………….. 

Ketua         Ketua 
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LAMPIRAN 4: KUISIONER KEPUASAN MITRA KERJASAMA 

KUISIONER KEPUASAN KERJASAMA  

PUSAT PENELITIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M) 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AS-SUNNAH (STAI As-Sunnah) 

 

1. Nama Pengisi dan No.Hp 

  

2.  Institusi/lembaga  

 

3. Jenis Institusi/Lembaga 

 

4. Alamat Institusi/Lembaga 

 

5. Bidang Kerjasama dengan P3M As-Sunnah 

 

6. P3M STAI As-Sunnah Merespon kebutuhan kami dengan Tepat dan Profesional 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Setuju 

d. Sangat Setuju 

7.  Proses Pembuatan Naskah Kerjasama Cepat 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Setuju 

d. Sangat Setuju 

8. P3M STAI As-Sunnah memberikan terbaik dalam memenuhi kebutuhan 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Setuju 

d. Sangat Setuju 

9. Kerjasama/Kegiatan ini sesuai dengan harapan Kami 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Setuju 

d. Sangat Setuju 

10. Kami mendapatkan hal yang berguna dalam kerjasama ini 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Setuju 

d. Sangat Setuju 

11.  Implementasi kerjasama sesuai dengan MoU 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Setuju 

d. Sangat Setuju 

12.  Proses pelaporan akhir kerjasama jelas dan tepat waktu 
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a.  Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Setuju 

d. Sangat Setuju 

13. Kami akan kembali ke P3M STAI As-Sunnah untuk Kerjasama 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Setuju 

d. Sangat Setuju 

14. Berdasarkan jaringan kerjasama mohon Bapak/ Ibu berkenan menyebutkan hal-

hal yang dibutuhkan institusi Bapak/ Ibu dalam kaitannya dengan keberlanjutan 

dimasa yang akan datang  

 

 

  

  

 

 

 

15. Tuliskan saran-saran anda untuk kemajuan kami  

    

 


