KOP SURAT


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  ( MOU)

SMP/MTs ………………………………… 
DENGAN 
 PUSKESMAS KARANGTENGAH 


Pada hari ………. Tanggal……………..telah dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama ( Memorandum of understanding) untuk selanjutnya di sebut MOU oleh dan antara :

Nama			:
Jabatan		:
Alamat		:

Dalam hal ini bertindak dan atas nama ………………….. (titik diisi nama sekolahan ) Kecamatan Karangtengah yang berkedudukan di…………….(titik diisi alamat desa sekolahan berada) Kecamatan Karangtengah dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

Nama			:dr.NURA MA’SHUMAH
Jabatan		: Kepala  Puskesmas Karangtengah 
Alamat		: Jln Raya Buyaran Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah 

Dalam hal ini dan  atas nama  Puskesmas Karangtengah yang berkedudukan di desa Karangsari Kecamatan Karangtengah dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : 
	PIHAK PERTAMA  adalah  ………

PIHAK KEDUA  adalah Puskesmas Karangtengah 


Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal Pelayanan kesehatan peserta didik secara berkala.
Hal di atas bertujuan untuk mendidik dan membekali peserta didik tentang pengetahuan kesehatan diri dan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

JANGKA WAKTU
Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ……………. Sampai dengan  tanggal ………… dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatankedua belah pihak.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing –masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : 

	Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain : 

	Membentuk Kader Kesehatan Remaja  ( KRR ) 

Menyediakan Sarana  dan Prasarana Kebutuan KKR ( ruang UKS dll )
Melaporkan tentang Kesehatan siswa secara berkala kepada Pihak kedua 
     2.   Kewajiban PIHAK KEDUA  antara lain :
           a.  Memberi Penyuluhan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) dan Reproduksi sehart bagi remaja .
	b.  Pembinaan Kader  Kesehatan Remaja 
           c.   Memberikan Pelayanan Pengobatan dan Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas.

Demikian kerjasama  (MOU) pihak kesatu dan kedua dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak  dengan sistem kekeluargaan. 



								Karangtengah, 
Pihak Kedua 							Pihak Kesatu 
Kepala Puskesmas Karangtengah			Kepala …………………






dr.Nura Ma’shumah					Nama…………………………
 NIP.197210172006042016			
 
  






KOP SURAT


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  ( MoU)

SD ….. …………………. 
DENGAN 
 PUSKESMAS KARANGTENGAH 


Pada hari ………. Tanggal……………..telah dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama ( Memorandum of understanding) untuk selanjutnya di sebut MoU oleh dan antara :

Nama			:
Jabatan		:
Alamat		:

Dalam hal ini bertindak dan atas nama ………………….. (titik diisi nama sekolahan ) Kecamatan Karangtengah yang berkedudukan di…………….(titik diisi alamat desa sekolahan berada) Kecamatan Karangtengah dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

Nama			:dr.NURA MA’SHUMAH
Jabatan		: Kepala  Puskesmas Karangtengah 
Alamat		: Jln Raya Buyaran Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah 

Dalam hal ini dan  atas nama  Puskesmas Karangtengah yang berkedudukan di desa Karangsari Kecamatan Karangtengah dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : 
	PIHAK PERTAMA  adalah  ………

PIHAK KEDUA  adalah Puskesmas Karangtengah 


Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal 
	Pelayanan kesehatan peserta didik secara berkala.

Hal di atas bertujuan untuk mendidik dan membekali peserta didik tentang pengetahuan kesehatan diri dan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

JANGKA WAKTU
Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ……………. Sampai dengan  tanggal ………… dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatankedua belah pihak.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing –masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : 

	Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain : 

	Membentuk Dokter Kecil  

Menyediakan Sarana  dan Prasarana Kebutuan UKS ( ruang UKS dll )
	Melaporkan tentang Kesehatan siswa secara berkala kepada Pihak kedua 
     2.   Kewajiban PIHAK KEDUA  antara lain :
           a.  Memberi Penyuluhan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) dan Reproduksi sehat bagi remaja .
	b.  Pembinaan Kdokter Kecil 
           c.   Memberikan Pelayanan Pengobatan dan Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas.

Demikian kerjasama  (MoU) pihak kesatu dan kedua dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak  dengan sistem kekeluargaan. 



								Karangtengah, 
Pihak Kedua 							Pihak Kesatu 
Kepala Puskesmas Karangtengah			Kepala …………………






dr.Nura Ma’shumah					Nama…………………………
 NIP.197210172006042016			
 
  


