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STANDAR KERJA SAMA 

NO ASPEK INDIKATOR 

    1   Hakekat Kerjasama 

 

1. Semua pihak yang bekerjasama dengan UMSIDA 

berposisi sebagai mitra (posisi sejajar) 

2. Pihak yang bekerjasama dengan UMSIDA adalah 

instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta 

perusahaan 

3. Pihak yang bekerjasama dengan UMSIDA dapat berada 

di dalam maupun luar negeri 

4. Setiap bentuk kerjasama dengan UMSIDA harus 

terdokumentasikan melalui Memorandum of 

Understanding atau Nota Kesepahaman dan  atau 

Memorandum of  Agreement yang bisa terwujud dalam 

bentuk Surat Perjanjian Kerjasama, kontrak perjanjian 

atau yang serupa dengan format sesuai kesepakatan 

5. Pejabat penandatangan MoU hanya Pimpinan 

2 Syarat pihak mitra 

 

1. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan 

dengan ideologi negara ataupun Persyarikatan 

Muhammadiyah 

2. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain 

atau sedang dihukum berdasarkan keputusan 

pengadilan 

3. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua 

pihak 

4. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai 

politik 

5. Bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang 

didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal.  

3 Masa Kerjasama dan 

Pelaksanaan 

1. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan 

2. Pelaksanaan kerjasama diketahui oleh semua komponen 

yang terkait. 

3.   Evaluasi pelaksanaan kerjasama 

4 Mitra Dalam Negeri 1. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik 
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2. 5Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, 

ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di 

bidang sosial/ humaniora. 

3. Bermanfaat untuk pengembangan, Program studi, 

Fakultas, Institusi dan Persyarikatan Muhammadiyah 

5 Mitra Luar Negeri 1. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional 

2. Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, 

ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang 

sosial/ humaniora. 

3. Bermanfaat untuk pengembangan program studi, 

fakultas, institusi dan Persyarikatan Muhammadiyah 

6 Pendidikan dan 

Pengajaran 

1. Pengembangan kurikulum  

2. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan 

3. Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan 

4. Pertukaran dosen/dosen tamu  

5. Pertukaran mahasiswa 

6. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas 

7. Pengembangan model pembelajaran 

8. Akses perpustakaan dan laboratorium 

9. Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan 

kebutuhan akademis seperti  Rumah  Sakit, Puskesmas, 

Dinas Sosial, Industri dsb.  

7 Penelitian 1. Sharing materi penelitian 

2. Sharing dana penelitian 

3. Seminar dan lokakarya bersama 

4. Penerbitan jurnal ilmiah bersama 

5. Penerbitan buku 

6. Publikasi jurnal melalui website/ e-Journal 

8 Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

1. Sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

2. Sharing dana kegiatan 

3. Diskusi, seminar/lokakarya bersama untuk mencari 

solusi alternatif 
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