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Pada hari ini, sabtu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh

Q5$1nV20) bertempat di Rutan Kelas llB Sambas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PRIYOTRI |JqKSONOAmd, lP,S.Sos

2. DT.FATAH MARYUNANI

Kepala Rutan Sambas Kelas llB
Sambas. berkedudukan di Jalan
Pembangunan No.06 Desa Lubuk
Dagang Kecamatan Sambas

Kabupaten Sambas, yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAIA.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Sambas, berkedudukan di Jalan
Pembangunan No.99 Sambas, yang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Selaniutnya PIHAK I dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA Pll-lAK'

terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

a. Bah\ra PIHAK PERTAMA adalah selaku institusi Pemerintah yang berwenang menjaga

keamanan dan ketertiban serta melaknsanakan pemklinaan terhadap warga binaan

Rumah Tahanan Negara Kelas llB Sambas
b. Bahwa Pll'lAK KEDUA adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kecehatan

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah

c. PARA PIFIAK sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemkaan
dan saling memberikan manfaat dalam rangka peningkatan sinergitas pelaksanaan

tugas dan fungsi di tidang Hukum dan HAM serta di bidang Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan

Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PE}IGAYOl.AN
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1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai laMasan bagi pARA plFlAK dalam
melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaiman dimaksud dalam ruang ringkup
Nota Kesepahaman ini.

2. Nota Kesepahaman ini berhrjuan untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta di bidang ksehatan.

PASAL 1

TAKST'O DAil TUJUAN

PASAL 3
PELAKSANAAN

1- Pelaksanaan Nota Kes€pahaman iniakan diatur bbih lanjrn obh kedua plFlAK
dalam bentuk Perianjian Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
l,lota Kesepahaman ani.

2. Untuk mehksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (i)
KEDUA PIHAK menunjuk pejabat terkait sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL4
PETBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan
pada anggaran KEDUA P|HAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASALs
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Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Pemb€rdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya daram bidang hukum
dan hak asasi manusia serta di bidang kesehatan;

b. Ehrkungan pelaksanaan tugas, fungsi dan program Nasional di bidang Hukum
dan Hak Asasi Manusia serta kesehatan;

c. Pertukaran dda informasi; dan
d. Kegiatan lain yaqg disepakati PARA plFlAK.

PASAL 2
RUA}IG U}IGKUP

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (rima) tahun, terhitung sejak
ditandatangani.

2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas peisetujuan
KEDUA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu F,ihak kepada pihak
lainnya paling lambat 3 (tiga) hrlan sebelumnya.



PASAL 6

ilIONITORING OAtrt EVALUAST

KEDUA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri
mauBrn bersama daram Nota Kesepahaman ini untuk menigkatkan efeKifitas dan
efesiensi pelaksanaan kegiatan paring sedikit 'l (satu) kali dalam 1 (saru) tahun.

PASAL 7

KETET{TUAN LAII{

1 Setiap perubahan dan hal-hal yang lain yang belum diatur dalam Nota
Kesepahaman ini akan ditetapkan rebih ranj,t atas dasar kesepakatan KEDUA
Pll-lAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Nota Kesepahaman ini.
Apabila terjadi perbdaan penaftiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
akan diselesaikan oleh KEDUA plFlAK secara musy yarah untuk mufakd,
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Sambas, Januari 2020

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan

PIHAK PERTAMA
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