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PURI RAHARJA
Saáaúat Sidap Scáar

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM PURI RAHARJA DENPASAR

NoMoR : NK-06s/t/tpsK/xtU20ts
NOMOR z tsalTU lPRlXaal2OLs

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAG| SAKS| DAN/ATAU KORBAN TTNDAK ptDANA

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas (L6-12-2015),

bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Abdul Haris Semendawal,SH.tlM Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan yang diangkat

berdasarkan Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 122/P'lahun 2013 dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan di

Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola),Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta 10320, untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Dr. I Nyoman Suteja, MPH Direktur Utama Rumah Sakit Umum Swasta Denpasar yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Puri

Raharja Nomor : 0VKPTS-RSUP-LB/2012 tanggal 14 Nopember 2OL2 dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Puri Raharja berkedudukan dijalan Supratman Nomor
14- 15 Denpasar untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan
perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang;
bahwa P¡HAK KEDUA merupakan Rumah Sakit Swasta yang bertugas menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotil preventif, kuratif maupun rehabilitative;
bahwa PARA PIHAK menyadari peran dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pelayanan

b.



kesehatân dalam rangka perlindungan saksi dan/atau korban tìndak pidana

Berdasarkan hal-hal tersebut d¡ atas, PARA PIHAK sepakat Untuk mengadakan kesepakatan bersama

dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Þan Tujuan

(1) Nota Kesepahaman ìni dimaksudkan sebagaì upaya bersama mensinergikan tugas dan fungsi

PARA PIHAK untuk mewujudkan pelayanan kesehatan daìam rangka perlindungan Saksi

dan/atau Korban tindak p¡dana.

(2) Nota Kesepahâman in¡ bertujuan untuk mewujudkan kecepatan dan keefektifan dalam

memberikan layanan kesehatan kepada saks¡ dan/atau Korban t¡ndak pidana.

Pasâl 2

Ruang Lingkup

Ruang l¡ngkup Nota Kesepahaman ¡ni meliput¡:

a, Pengajuan layanan kesehatan terhadap Saksì dan/atau Korban tindak pidana;

b. Prosedur Iayanan kesehatan Saksi dan/atau Korban tindak pìdana;

c, Hak dan Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

d. Pembiayaan dan tatacara pembayaran layanan kesehatan

Pasal 3

Pelaksanaan

(1) Ruang L¡ngkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan berdasarkan

Perjanj¡an Kerjasama yang d¡siapkan oleh PARA PIHAK

(2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Notâ Kesepahaman ini PARA PIHAK:

a. melakuka n koordinasi; dan

b. menunjuk unit penanggung jawab pelaksana.

Pasal4

Pemb¡ayaan

Bìaya yâng timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman inì dìbebankan pada anggaran

PIHAK PERTAMA dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 5

Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun tefhitung sejak ditandatan8ani

dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.



(2)

(1)

Apabila PARA PIHAK sepakat ingin memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), salah satu pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6

Perubahan

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam
bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tak terpisahkan
dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Penutup

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-
masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani
PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

r)FNPASAi{.i'
Dr. I NYOMAN SUTEIA, MPH


