
PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

RUIf,All SAKIT UMUIUI DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS

dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

tentang

PELAYANAN RUJUI(AN PASIEN DAN TENAGA MEDIS

Nomor : 110/zzr</37.oz.ot /aot)
NOmOr. Bl ?vren ,o!9

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu sembilan Belas
(20106,12019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RUIIAH sAKlr UMUM DAERAH dr. LoEKMoNo HADI KUDUS, beretamat di
Jl. dr. Lukmonohadi, No. 19 Kudus 59348, dalam perbuatan hukum imi diwakili secara sah
oleh dr. ABDUL Azlz ACHYAR, M.Kes, Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus yang

berkedudukan di Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan SK Bupati No 821.2l2osl2ol4 tanggal 20 November
2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus,
selenjutnye disebut PIHAK PERTAMA.

2. RUilAH sAKlr uMulu DAERAH RA. KARTIN| KABUPATEN JEPARA, beratamat di
Jl. K.H. Wahld Hasyim No. 175 Jepara, Jawa Tengah berkedudukan di Jepara, dalam
perbuatan hukum imi diwakili secara sah oleh dr. Dwi Susilowati, M.Kes, Direktur Rumah

Sakit Umum Daerah RA. Kartini lGbupaten Jepara oleh karena itu sah bertindak untuk

dan atas nama Rumah sakit umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAIIA dan PIHAK KEDUA setanjutnya disebut 'pihak pengirim Rujukan

dan Pthak Penerima Rujukan" dan secara bersama-sama disebut ,pARA pIHAK', dan

secara masing-masing disebut'Pihak'.

Dimana PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
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PASAL 19

KORESPONOENSI

Sdiap pemberitahuan tambahsn berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini wajib dilakukan

secare tertulis kepada PARA PIHAK, dilakukan melalui faximile, kurir atau dengan surat

tercatat atau disampaikan langsung dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak

kepada sesuai yang tertuang di Lampiran lll dalam perjanjian ini.

PASAL 20

KETENruAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

2. s€gEla perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini

akan dibuat addendum/ amandemen berdasarkan persetujuan pARA pIHAK yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 2I
PENUTUP

1. Perjanjhn kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) tanpa paksaan dari pihak

manapun den dilandstangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan
hukum yang sqma dan dapat diperbanyek dalam bentuk bto copy sesuai kebuluhan
apabila diperlukan.

2. P€dsnjian kerja sama ini dianggap eah / berlaku seteleh ditandatangani oleh
PARA PIHAK pada heri dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA PERTAMA
dr. LOEKMONO HADIOIRE KARTINI D!

US
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SAKSI PIHAK KEDUA
1. Wakil Direktur Pelayanan
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

SAKS PIHAK PE TAMA
1. Wakil Direktur Pelayanan
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dT. LOEKMONO HADIKUDUS

TENTANG

KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN

Nomor

Nomor

44e/zt /2019

44o /toq /z7.oz-ot /2otg

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan

Belas, (29-3-2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Suworo Nurcahyono, M.Kes: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo

Pati yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit

Umum Daerah RAA Soewondo Pati berkedudukan di

Jl. Dr. Soesanto No. 114 Pati, yang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

2. dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono

Hadi Kudus, berkedudukan dan berkantor di Jalan

dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling bekerjasama dalam pelayanan kesehatan

bagi pasien. Kedua belah pihak mempunyal tenaga-tenaga medis yang memiliki keahlian

serta pengalaman dalam bidang kesehatan yang dibutuhkan PARA PIHAK.

Oleh karena itu PARA PIHAK yang bersangkutan masing-masing mengikat janji dan

persetujuan dari pihak lainnya, melakukan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan

ketentuan sebagai berikut :

Pa.af Pihak 1

Pihak 2



PERSELISIHAN, DOMISILI DAN PEMISAH (ARBITRAGE)

Pasal 8

(1) Bila timbul perbedaan atau perselisihan antara KEDUA BELAH PIHAK mengenai

perjanjian kerja sama, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.

(2) Bila mana tidak diperoleh penyelesaiannya secara musyawarah, maka perselisian

tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh suatu Badan Ahitrage yang

anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga ) orang yaitu masing - masing seorang wakil

dari kedua belah PIHAK serta seorang lagi yang ditunjuk dan disetujui oleh

KEDUA BELAH PIHAK.

(3) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui Arbitrage ini, maka pihak yang merasa

dirugikan dapat mengajukan perselisian ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum

yang ada.

(4) KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan

yang tetap dan sah di Panitera Pengadilan Pati.

PENUTUP

Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) bermaterai cukup yang

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat

KEDUA BELAH PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja sama ini dianggap sah atau berlaku setelah ditandatangani oleh

KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK PERTAMA

D RAA SOEWONDO PATI

K KEDUA
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PERJANJIAIT I(ERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAK]T TETOGORE'O SEMARANG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dT LOEKMONO I{ADI I(UDUS

TENTANG

RUJ UKAN PEI.AYANAN XESEHATAN

NOMOR : 60 I DtR-PxSl x l20t9
NOMOR | 44.51856i37.O2.O{2OL9

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (05-03-

2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. da Alice Sutedjo tisa, Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Rumah Sakit

Telogorejo yang berkedudukan di Jalan KHA. Dahlan Semarang, berdasarkan Surat

Keputusan Yayasan Kesehatan Telogorejo Nomor: 15VPRS/K2OL6 tertan8gal 22

Agustus 2016. Dengan ijin Operasional Rumah Sakit Nomor : 44512823/20L5 tertanggal

18 Juni 2015dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah

Sakit Telogorejo Semarang, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";

ll. dn Abdul tuiz tuhyar, M.xes, Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus yang berkedudukan di Jalan dr. Lukmonohadi

No. 19 Kudus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.7125012014 tertanggal

20 November 2OL4, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, yang selanjutnya disebut

"PIHAK KEDUA,,.

PIHAI( PERTAMA dan PIHAK XEDUA secara bersama - sama selanjutnya disebut sebagai

"PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" bertindak dalam kedudukannya

masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan :

a. Bahwa PARA PIHAI( adalah rumah sakit memiliki usaha yang sama, yaitu bergerak

dalam bidang jasa pelayanan medis/kesehatan bagi masyarakat secara paripurna, yang

menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;

b. Bahwa PARA PIHAK adalah merupakan institusi yang berbeda dan masing-masing

pihak saling mengakui dan menjaga batasan kewenangan serta tangSungiawab sesuai

dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Kesehatan, maupun institusi masing-

masing pihak;
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2. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan ataupun perpaniangan, ataupun Hal - hal

yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian dan ditandatangani

bersama atas dasar kesepakatan PARA PIHAK di dalam suatu addendum / Amandemen

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

3. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dan segala dokumen penyertanya termasuk

namun tidak terbatas pada addendum/amandemen tidak dapat dibatalkan/diakhiri

dengan adanya penggantian pimpinan maupun penggantian kepemilikan perusahaan di

masing-masing Pihak;

4. Bahwa salah satu pihak tidak dapat mengalihkan atau memindah-tangankan sebagian

atau seluruhnya hak dan kewajiban yang timbul dan diatur dalam perjanjian ini kepada

pihak siapapun diluar perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;

5. Perjanjian ini dibuat atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, dengan kesadaran penuh dan

tanpa pakaan dari pihak manapun, dengan itikad baik serta bertanggung jawab untuk

melakanakannya, dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas materai cukup,

yang masing - masing mendapatkan 1 (satu) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum

sama dan berlaku sah sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada

awal perjanjian.

PIHAK PERTAMA

RS. TETOGOREO
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