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Pada hari ini, SeninTanggal Tiga B€las Bulan Juli Tahrm Dua fubu Dua Puluh bertelpal di hayE,
yadg bertaDda taqaD di bawahini :

I ruMASlH, A.Md.l.P, S.Sos. Kepala Rurnah Tahanan Negan Klas [B Praya yang

bcrkcdudukaa di jalan Basuki Rabnat Nomor 02

Praya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pray4 yang

s€lanjuttrya disebrn'PIHAK PERTAMA'.

2 H.OMDAH, SKM.,M.M Kepala Dims Kesehatan Kabupaten lombok Tengah

yang be*edudukan di Jal8n Baslki Rahmal Nomor l0
Prayq Nomor telepon selulq 085338881120,

bertindak dslam jabotannya rbagai Kepala Dinas

Kes€hataD rmtuk dan atas nama Dinas Kesehatan

Lombok Tengah, s€lanjutnya disebuF PIHAK
KEDUA".

PTHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sccara barsaDa-sama yang selatrjuhya disebrn PARA

PIIIAK sepokst untuk morgodakan perjanjian ketjssama tEDtog PelayanEn K6ebstan Bagi Penghuni

Rumah Tahaoan Negara Klas IIB Praya Tahun 2020 dengan ketentuan s€bagai bedkut :

KETENTUANUMUM
Pud I

Dalan perjanjian kerjasama ini, yang rlaDjutnya disebut

1. Pusar Kesehatan M&cyrakd adalah sar3na pelayaun tes€hata! peinerintah disiEgtal

PUSKESMAS yaDg mcmberik !r pelayua kcsetm kepada nasyaralx Kabrpaletr Irlnbok
Tengah.

2. Puskesr:nas adalah tempar pelayanan kesehataa bagi masyamtat Ifubupaten t ombok Tengoh.

3. Surat Ruj"krn adalah Sruar yang dikeluar*an oleh pejabal berwenang di Puskesmas untuk

melgirim pasien yang memerluk r p€layanm kesehataD nrj 'k"n ke Rumah Sakit Umum Daerah

Pmya

4. Run ah Tabaoso Negara G[]-LAN) ddah t€mpot terdakwa arau Ersaogka ditahan s€lama prcses

penldifaa pcnutrtutED, peneritsaan di siding Penmdilan dan menjalani pidana yang harus

mendapat pelayamn kcsebatan yang memadai.

5. Peryhutri Rutan adalah semuaTahanan dan Narapidana yang berada di d&l8m Rumah Taharstr

Negan Praya

fr



MAKSUD DAI\ TUJUAI\
Pisrl 2

l. Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan

2. Tujuan perianjian keriasama ini :

a. Lintuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Penghuni Rumah Tahanan Negara Praya

b. Memenuhi hak-hak Penghuni Rumah Tahanan Negara untuk hidup sehat di lingkungan
yang sehat

c. Menirykatkan pemahrmarr, kepedulian dan kemampuan petugas kesehataD di RUTAN
dalam melaksanakan pembinaan kesebata[ secara komperhe$if kopada penghuni

RUTAN.

RUANG LINGKUP
Pr3.l 3

Ru"ng Li[gkup Perjanjian kerjasama ini meliputi :

a. PelEyErEn di Instalasi Rawat Jalan

b. Pelayanan di Imtalasi Ra*'at Inap

c. Pelayanan di Imtalasi Rawat Darurat

d. Pelayarun di Instalasi Petrutrjang

e. Kecuali Ruj,'k,. ke RuDah Sakit yang lebih tinggi dengan kasus tenentu setelah mendapat

Rekomendasi dari PIHAK KEDUA-

PELAKSANAA.ITI
Pasrl 4

Teknis pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini adalah :

a. Menetapkan standar pelayanan kesehatan bagi penghurd RUTAN.

b. Melakukan Pembinaan Kes€hatan tefiadap Penghuni RUTAN m€lalui p€layanan ditingkat
dasar Pusk€smas dan pelayanan rujukan di Rumah Sakit.

c. Biaya pengobatan melalui Bantuan Sosial Kes€hatan l-ombok Tengah bagi semua Penghuni

dengan melarnpiri surat keterangan dari Kepala RUTAN.

d. Pelayanan Kesehataa bagi Penghuni RUTAN dilakukan oleh UPT Puskesmas Praya melalui

kegiatan pelayanan puskesmas keliling daa kunjungan dokter 2 ( dua ) kali sebular

TEMPAT LAYANAN
P.!rl 5

PIIIAK PERTAMA memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan upoya pelayanan

Kesehatar kepada Penghuni Rutan di Rumah Taharun NegaE Klas IIB Praya

PRoSEDIJR KER.IA
Pasrl 6

Pihak KEDUA akan melalsaDakan pelayaoan kesehalan sesuai dengan SOP dan prinsifyang rahasis

dan sukarela



RENCANA KER,IA PARA PIHAK

Pesel 7

I. PIHAKPERTAMA:

a- Menyediakan teoaga Kesehatan dan Sanna Prasarana yang diperlukan-

b. Memberikan darajuolah penghuni RUTAN kepada PIHAK KEDUA.

c. Menerima dan menanggapi usul dari PII IAK KEDUA dalam mngka peningkatan p€layanan.

d. Menyiapkan tenaga Eedis/parErnedis urtuk penunjang pelayanan kesehatan.

e. Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai ketsntual

2. PIHAK KEDUA

a. Menyediakan tenaga kesehalan rmhrk mela&ukan pelayanan kesehatan bagi penghuni RUTAN
(ika diperlukan).

b. Melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatatr bagi penghuoi RUTAN.

c. Mengajukan usul/saran kepada PIIIAK PERTAMA sehubungan penyelenggaman pelayanan

kesehatan Masyarakat di RUTAN

d. Bila kejadian darurat/Emergency melalui PSC ll9 (Bajang Tastua).

JANGXAWAKTU
Purl8

l. Perianiian Kerjasama ini berlaku I ( satu ) tahun, teftitung sejak targgal I Agustus 2020

sampai dengan 3l Juli 2021 dengan evaluasi I ( satu ) kali oleh PARA PIHAK

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diajukan peipanjangan oleh salah saru pihak 3 ( tiga ) bulan

sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan atas kesepakatan PARA PIHAK

Pf, NGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhAi oleh salah satu Pihak s€belum Jangka Waklu Perjatrjial
Kerjasama berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikul :

a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur

dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi alau tidak b€rusaha uoruk

mernperbaikirya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) had
kalender Pengakhiran berlaku efektif seketika pada larggal surat pemberirahuan pengakhiran

Perjanjian Kerjasama ini dari Pihak yang dirugikan

b. Berakhimya Pe{anjiao kerjasama ini tidak menghapuska[ ke\atsjiban yang telah timbul yang

belum diselcsaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak tainny4 sehingga syarat-syarar dan

ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai s€lesainya

kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakaonya-



a.

PENVELESAIAN PERSELISIIIAN
Prsal l0

Apabila terjadi perselisihan, pertentanglLn dan perbedaan pendapat yang timbut dali Perjanjian

Kerjasama ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufalat

b. Apabila secara musyawarah untuk mufa.kat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ),
PARA PtllAK s€pakal untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negoi
Praya

PEMBERITAHUAN
Prsal ll

a. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pemyataar-pemyataan alau

persetujuan-peEetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak

lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kcrjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan

disampaikan secara langsung atau melalui faksimiti dan dialamatkan kepada masing-masing

PARA PIHAK.

b. Pemberitahuan yang diserabkatr secara langsug dianggap telah diterima pada hari penyerahan

dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

sedangkan pengiriman melalui telex atau l'aksimili dianggap tclah dilerima pada saat telai
diterima kode ja\f,abannya (answerback) pada petrgiriman telcx dan konfinnasi faksimili pada

pengiriman faksimili.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Prsal 12

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau

tedapat perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PltlAK akan diatur lebih lanjut dalam

perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Perjanjian

Kerjasama ini-

PENTJTUP
Pasal l3

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalarn mngkap 4 (empat) asli

bermaterai cukup, lemba! pertarna untuk PIHAK PERTAMA, lembar kedua untuk PIHAK KEDUA
dan mempunyai kekualan hukum yang sam4 sedonglan selebihnya untuk keperluan administrasi dan

arsip.

PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan Kabupalen

PIIIAK PERTAITA

Kepala Rumnh 'Iahanan Negara Praya

JUMASIH.AMd.IP.S.Sos

NIP197702042000121002l23 t 1982121015


