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TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA DAN TAHANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-09-
2021) bertempat di Bangli, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Agus Pritiatno : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IIA Bangli beralamat di Jalan Purasti, Br
Buungan, Desa Tiga Susut, Bangli-Bali dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli,
selanjutnya disebut sebagai PIIIAK PERTAMA

2. dr. I Nyoman Arsana, M.Kes Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Bangli, beralamat
di Jalan Brigien Ngurah Rai No 99[ Bangli-Bali
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah
Sakit Umum Bangli selanjutnya disebut sebagai

PIHAKKNDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai

PARA PIEAK sepakat mengikatkan diri dalam Pefanjian Keq'a Sama tentang Pelayanan

Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, selanjutnya disebut sebagai

LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Tahanan.

b. Rumah Sakit Umum Bangli (RSU Bangli) adalah lnstansi Pemerintah Kabupaten
Bangli selaku lembaga Teknis Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan.



c

d.

e.

Pasien adalah sefiap orang (Narapidana dan Tahanan) yang melakukan konsultasi
masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan maupun pelayanan
kesehatan lanjutan yang diperlukan secara langsung kepada dokter spesialis.
Surat Keterangan Rujukan adalah surat yang diterbitkan oleh doher Lapas atau kepala
lapas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA.
Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pllIAK KEDUA
kepada pasien sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pIHAK KEDUA berupa
rawat jalan, rawat inap, dan fasilias penunjang yang tersedia di PIHAK KEDUA.
Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan yang ditaksanakan secara
utuh terpadu melalui pendekatan fisik, mental, dan social agar bekas pencandu
Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup
bermasyarakat.

\alapidanl adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang di tahan di rumah tahanan negara selama
proses penyidikan, p€nuntutan dan pemeriksaan di pengadilan
Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau
lawan hukum.

Rawat Jalan adalah semua pelayanan medis yang diberikan oleh pl[IAK KEDUA
kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi,
dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
Rawat Inap adalah semua pelayanan medis yang dib€rikan oleh pIHAK KEDUA
kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi,
dan pelayanan kesehatan lainnya dimana pasien diinapkan disuatu ruangan di rumah
sakit.
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Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentaug pemasyarakatan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi perserikatan

BangsaBangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan psikotropika;

4. Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Keqa;

9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tarif l^ayanan Badan Layanan
Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Bangli.

Pasal I
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pe{anjian Ke{a Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk
melaksanakan kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan

bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas.

2. Tujuan Perjanjian Ke{a Sama ini adalah memberikan pelayanan kesehatan spesialistik
bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas.



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Penyelenggaraan perawatan dan pengobatan secara medis dan psikologis bagi
Narapidana dan Tahanan yang mengalami masalah kesehatan yang memerlukan
penanganan spesialistik berupa rawat jalan maupun rawat inap;

b. Menjadi rumah sakit rujukan bagi Narapidana dan Tahanan yang memerlukan kontrol
kesehatan secara terencana di poliklinik maupun yang emergency di lnstalasi Gawat
Darurat;

c. Kunjungan profesi tenaga medis (selain dokter umum dan perawat) ke dalam Lapas
dalam rangka kegiatan rehabilitasi medis serta pelayanan kesehatan bagi Narapidana
dan Tahanan;

d. Kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan kerja sama pemenuhan hak
Narapidana dan Tahanan yaag disepakati PARA PIHAI(

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Pasal 3

PELAKSANAAN

l. Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan
dari PIHAK KEDUA kepada pasien sesuai ketentuan dan pmsedur yang berlaku di
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab atas keamanan
terhadap status diri pasien maupun akibat tindakan pasien yang bertentangan dengan
peratuan perundang-undangan.

2. PII{AK PERTAMA akan menyampaikan permintaan kunjungan pelayanan kesehatan
oleh tenaga medis PIHAK KEDUA pada waktu tertentu yang dibutuhkan.

3. PIHAK PERTAMA akan meruj uk pasien apabila pasien memerlukan pelayanan
kesehatan lanjutan dengan disertai surat keterangan rujukan dan pengamanan dan
PII]AK PERTAMA

4. Pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA akan diberlakukan sebagai pasien

umum oleh PIHAK KEDUA.
5. Dalam hal pasien memerlukan rawat inap, PIHAK KEDUA akan menyiapkan ruang

perawatan sedemikian rupa untuk Narapidana dan Tahanan dengan tanggung jawab
keamanan PIIIAK PERTAMA.

6. Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis, PIHAK PERTAMA menghadirkan tenaga
medis PIHAK KEDUA untuk melaksanakan rehabilitasi medis seminggu sekali.

7. Pe{anjian Kerjasama ini secara teknis operasionat akan ditindak lanjuti dengan
rencana kerja oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerja Sama ini.

8. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab :

b. Menyiapkan Narapidana dan Tahanan dalam pelaksanaan ruj ukan ernergensi, rujukan
terencana, program rehabilitasi medis serta kunjungan tenaga medis ke dalam Lapas;



c. Menyiapkan tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Narkotika Kelas IIA
Bangli;

d. Melakukan pembayaraa kepada PITIAK KEDUA sesuai aturan yang telah disepakati.

2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab :

a

b

c

d

Memfasilitasi rujtkan emergenci ataupun rujukan terencana Tahanan dan warga
Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangli;
Melakukan koordinasi pelaksanaan kunjungan dokter spesialis dar tenaga medis ke
dalam Lapas;

Membantu penyediaan sarana dan prasarana berupa surat penugasan dalam rangka
kunjungan dokter spesialis dan tenaga medis ke dalam Lapas;
Melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan di dalam Lapas serta
menulis rekam medis atas pelayanan yang telah diberikan.

PASAL 5
HAKDAN KEWAJIBAN PARA PIEAK

l. HakPIHAKPERTAMA
a. Pasien PII{AK PERTAMA berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pembinaan

kesehatan oleh tenaga Medis PIHAK KEDUA baik rujukan e.e.g"nii, rulukun
terencan4 progam rehabilitasi medis serta kunjungan tenaga medis ke dalam Lapas;

b. Pasien PIHAK PERTAMA berhak mendapat informasi mengenai kondisi medis
Pasien selama dirawat ditempat PIHAK KEDUA;

c. PIIIAK PERTAMA dan dokter Lapas berhak melakukan kunj ungan ke rumah sakit
untuk pemantauan dan melihat kondisi pasien;

d. PIHAK PERTAMA berhak menarik pasien dari rumah sakit sewakru-waklu apabila
pemeriksaan layanan telah terpenuhi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan
kondisi keamanan dan ketertiban pasien.

2. KewajibanPIHAKPERTAMA
a. Merujuk pasien sesuai dengan kondisi medis yang disepakati, memberikan surat

keterangan rujukan;

b. Menempatkan petugas Lapas untuk menjaga pasien selama 24 (dua puluh empat) jam;
c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk penyelesaian tagihan biaya

pelayanan kesehatan pasien yang dirujuk ke rumah sakit;
d. Bertanggungiawab terhadap pengamanan pasien baik selama pasien dalam pe{alanan

dari Lapas menuju rumah sakit dan selama pasien berada dirumah sakit sampai pasien

keluar dari rumah sakit
e. Bertanggungiawab terhadap tindakan+indakan yang dilakukan pasien yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan narkoba
dan transaksi jual beli narkoba di rumah sakit.

3. Hak PIHAK KEDUA
a. Berhak mendapatkan Surat Keterangan Rujukan berikut dengan keterangan latar

belakang kasus tindak pidana yang dilakukan pasien;

b. Berhak menolak pasien dalam hal pasien yang dirujuk tidak sesuai dengan kondisi
medis (klasifikasi) yang disepakati dan PIIIAK PERTAMA tidak dapat memberikan

Surat Keterangan Rujukan untuk pasien;



c. Berhak meminta petugas t apas untuk menjaga pasien selama 24 (dua puluh empat)

jam;

d. Berhak menerima pembayaran pelayanan kesehatan pasien sesuai ketentuan 'lan tarif
yang berlaku di PIHAK KEDUA.

e. Tenaga medis PIHAK KEDUA berhak mendapatkan honorarium dari PIHAK
PERTAMA berdasarl<an ketentuan honorarium PITIAK PERTAMA.

4. Kewrjiben PIHAK KEDUA
a Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan prosedur yang berlaku di rumah

sakit;

b. Memberikan laporan secara berkala atau informasi mengenai kondisi medis pasien

kepada PIHAK PERTAMA dan dokter lapas yang merujuk pasien;

c. Bertanggungjawab terhadap pasien sebatas kondisi medis pasien selama dirawat di
rumah sakit;

d. Wajib memberikan pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan spesidistik di

dalam Lapas pada waltu tertentu yang akan disampaikan oleh PIIIAK PERTAIv{A;

e. Wajib melakukan kunjmgan ke dalam Lapas seminggu sekali untuk dokter spesialis

jiwa dan psikologis klinis.

l. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan senantissa berkoordinasi dalam

pelaksanaan kegiatan rujukan emergensi, rujukan terencana, progam rehabilitasi

medis, dan krmjungan tenaga medis ke dalam Lapas.

2. Kegiatan rehabilitasi medis dilaksanakan dalam bennrk krmjungan oleh dokter

spesialis dzri PIHAK KEDUA unh* melaksanakan pelayanan kesehatan dan

pembinaan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan PIHAK PERTAMA ketentuan

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi medis yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.

3. Dalam program rehabilitasi medis, PIHAK PERTAMA akan mernberikan honorarium

kepada dokter spesialis yang berkrmjung ke Lapas sebagaimana yang tercantum

dalam anggaran DIPA dan dibayarkan langsung ke dokter spesialis yang berkmjung

dengan besaran fu. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pasien.

4. Kegiatan pelayanan kesehatan di luar kegiaran rehabilitasi medis dalam bennrk

kunjungan tenaga medis ftecuali dokter umtm dan perawat) ke dalam Lapas,

dilaksanakan midmal satu kali dalam seminggu untuk dokter jiwa dan psikologi

klinis sedangkan tenaga medis serta spesialistik lainnya dilakukan dengan

kesepakatan serta pemberitahuan seminggu sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA.

5. Pernberian hooorarium teftadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dibayarftan setiap bulan oleh PIHAK PERTAMA dengan besaran honorarium rmtuk

kunjungan tenaga medis ke dalam lapas ditentukan sesuai tarif Pelayanan Medis

(Visite) dar, tarif Tindakan Medis berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 5

tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan t ayanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit

Umum Bangli dan dibayarkan langsung kepada tenaga medis yang berkunjug

dengan besaran honorarium tenaga spesialistik Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu)

per pasien dan besaran honorarium tenaga psikologi klinis Rp. 35.000,00 (tiga puluh

lima ribu) per pasien. Untuk jenis dan larif tindakan medis terlampir.

PASAL 6

RENCANA KERJA DAN HONORARIUM



Pasal 7

JANGKAWAKTU

')

Perjanj ian Ke{a Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani perjanj ian ini.
Perjanjian Kefasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan
PARA PITIAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak
lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PIHAK PERTAMA menjamin dan membebaskan pIHAK KEDUA termasuk tenaga medis,
staf dan pegawai PIHAK KEDUA terhadap segala tuntutan atau ganti rugi yang iilukuk"n
oleh pihak ketiga atau pihak manapun baik karena status pasien hurp* utiuut tindakan-
tindakan pasien di rumah sakit yang bertentangan dengan peratuan perundang-undangan
Republik Indonesia termasuk p€ngamanan diri, pengguna narkoba, dan tindakan+indakan
kriminal lainnya.

Pasal 8

JAMINAN

Pasal 9

KERAIIASIAAN

l. PARA PIEAK setuju untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan pelaksanaan pe{anj ian ini.

2. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi rahasia
sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan dilarang untuk memberikan data dan
informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa perseujuan tertulis dari
pihak lainnya.

3. PARA PIBAK dilarang untuk menggandakan dokumen dan data teknis yang bukan
miliknya yang berkaitan erat dengan pelaksanaan peganjian ini untuk disampaikan
kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang
memiliki dokumen dan data teknis tersebut.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

L PARA PIIIAK dapat mengakhiri perjanjian ini dengan mernberitahukan secara tertulis
mengenai pengakhiran pe{anjian ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum

tanggal pengakhiran pe{anjian yang dikehendaki.

2. Jika pada saat berakhimya atau diakhirinya perjanj ian ini masih terdapat hak dan

kewajiban yang belum diselesaikan diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK tetap

terikat dengan ketentuan dalam pedanjian ini sampai diselesaikannya hak dan kewajiban

tersebut.

3. PARA PTEAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dalam mengakhiri perjanjian ini.
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Pasal I I
PEIryELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal l2
FORCE MAJEARE

l. PIHAK PERTAMAda,PII{AK KEDuAdibebaskan dari hak dan kewajiban dari
Perjanjian Kefa Sama ini apabila te{adi force maleure.

2. F'orce majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi keadaan-keadaan sebagai
berikut:

a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian
lain di Iuar kemampuan manusia;

b. Huru-hara" seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh
manusia namun berada di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya;

c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung
mempengaruhi pelaksanaan Pe{anjian Ke{a Sama ini.

3. Apabila tef adi keadaan memaksa (Force Majeur), PIHAK KEDUA harus

memberitahukan kepada PIIIAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatny a dalam 7
(tujuh) hari sejak teiadi keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga
pada waktu keadaan memaksa berakhir

4. Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak

secara tertulis selambatJambatnya 10 (sepuluh) hari.

5. ApabilaPIHAK PERTAMAtidak memberikan jawaban kepadaPIlIAK KEDUA,
maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.

6. Bilamana keadaan memaksa itu tidak diberitahukan kepada PIHAK
PERTAMA oleh PIIIAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan p& ayat (3), maka PIHAK
PERTAMA dapat menyatakan bahwaforce majeure dianggap tidak pemah teiadi.

Pasal 13

LAIN-LAIN

l. Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam Perjanjian ini, baik perubahan-

perubahan, peyimpangan-penyimpangan amupun tambahan-tambahan akan diatur dan

dijelaskan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara Tertulis dalam suatu tambahan atau

Addendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari Perjanjian

ini.

2. Apabila terdapat salah satu pasal dan atau ayat atau ketentuan dalam Pe{anjian ini

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau

dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum oleh pengadilan, maka pemyataan

tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayal dan atau pasal-pasal lain dalam Pefanjian

,)

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan
Pe{anj ian ini, sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat antara Para Pihak paling lama 30 (tiga puluh) Hari
Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat
untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan pengadilan Nigeri
Bangli.



ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat

masing-masing Pihak.

3. Pe{anjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatanganinya oleh
masing-masing Pihak.

Pasal l4
PENT]TTIP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing- masing rangkap
mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA pada hari dan tanggal yang telah disebut pada awal Pe{anjian ini.

PI K PERTAMA IHAK KEDUA
)r
RAT

EL
86098680

A t TN dr INY tll.4.N NA },I.KES
NIP. I 71992031002 IP 196708031999031004



LJ\IIPIPAU I
PERATT,,RAN BI,IPATI BAI{GU

t{oxoR 5 TAIIUN 2020
TEI'IAIIG
TARIF IATAI\IA.!{ BADAI{ IAY6 Alll

UIIT'r, DAER^H PADA RUI4AH SAX]T

U UM BANGLT

TARIF PEI.AYANAN UEDIS:

A- Pemcriksaan dart Felaya.oan REwat Jal,a[

l. Pcbtanan Poliklinik :

a) Jeuis Flayaran Iblil.inil. Jalmi Pofikfiaik medis u[!re/ medik qigi,

Politlinik Media Spesialis dan Poliklinik Spcsialis VIP lewii,El
perjanjbn).

bl Komporen tarif lajrana.n Rawat Jalan FolikliDik Ediputi :

a. jasa saraDq

b. jass pcLryaraa

c) KoEpolen tarif sebagaioana din.L.nd pada huruf b) tidak termasuk

obal-obata.D, tind.kan E€dis, tiDdaka[ eedis gigi penuaiaDa medis,

Fla]latra! rehabilitasi medis darl jasa konsultasi antar sp.sialis yang

apabil,a ada dibayar terpisah oleh pasien.

d) BiaF pcacriksaan penuaja[g Eedis, tindakan 6edis, pelElEnan Ecdis

gigi, konsultasi khusus scrta pctayaran lEhabilitari mcdis arqbila ada,

dibayar terpisah oleh pasien scsuai dengan tarif pemcriksaan.

e) Tarif r"awat jal,an Poliklinik spcsialis sore hari d.n taril racrat jalan

khusus traina5ra dapat dibuat sebagai tarif paket .tan diatur deogan

keputusan direkur yaag discsuaikan deuga[ keadsan pasar serta tetap

rneEperhatikan Easyarakat berpeoghasiran rEndah.

0 Rincian Bcaarar tarif Layanaa mcl&tuti:

NO JENIS PETAYANAI

JASA

SARANA

(RpI

JASA

PEUIYANAN

Apl

TOTAI

(Rp)

1 Ururtr/Gigi/Psikolog 21.000 14.OOO 35.000

Spesialis 27.OOO 18.OOO 45.OOO

3 speiElis Eksckutif a 1.ooo s.o@ 135.OOO

4
Kodsultaai Antsr

Spesialis
15.OOO 10.ooo 25.OAO

Konsultasi

cigi/Psikolog/VCT
12.fi)O 8.OOO 20.ooo



2. Pelaya.nan Hcmodialisa (HD)

a) Kompooen ariff pcl,ayanan herodialisa meliputi:

a- Jasa saiana;

b. Jasa pclayanan;

b) Siaya ariff tindakan di86uaikan deagan anjt @stpcla!.anan tersebut

c) Riocian besarao ariE laJ.anan hemodialisa meliputi :

NO
JENIS

PELq.YANAN

JASA SARANA

(Rp)

JASA

PEIAYANAN

(Rp)

TARIF

(Rp)

I HD Baha, Baru 702.OOO,- 46E.OOO,- L . t70.ooo

2 HD SLEED 1.404.OOO,- 936.000,- 2.3.t0.0O0,-

3 780.(rcO,- s20.ooo,- 1.300.000

4

PeDasangan

dou.blc fumen

atheter

2.700.ooo,- r.800.0oo,- 4.500.ooo

5
Ganti tonspeEet

CAPD
2?3.OOO,- 1a2.OOO,- 455.OOO,-

B. PeEerikeaan darr Pelalra.Dan Rawat Darurat dan AEbulan

1. LaJrarar Rax'at Darurat

s.) I(oEpoDen ta.rif lalratun rax'at da.ru.rat meliputij

a. jaaa saiana;

b. jasa pelayaDaa:

b) Tarif l,ayanan rar,at darurat sebaaaimarca dinEk-rd poda arul(a I tidaL

terEasuk obat-obat n, tindaka-u medis, tindaLan hedis gigi & mulut,

peauDjang mcdi8, danl jala konsultasi antar spesialia Jrang apabila ada

akan dibayar terpi8ah olch pqsien.

c) Jasa konsu.ltasi spcsialis di dalam jala kcrja uatuk setiap jcnis

slrBialisasi dikenakan ta.rif Bebcsai Rp 25,fi)O,OO dan di luar jalt! kerja

(ciro) koasultari sccara langsung (on sitq dikcnakan tarif sebcsar. Rp

55,OO0,OO dall sccara tidal lang8ung (oa oar4 dikcn.k - 1qrif ..bcs, pa

25,OOO,OO.

d) Jasa konsultasi medik giSi di dalam jam kcda Rp 14,0OO,0O sedang di

hrarjaa kcrja (on sitd ada-lah Rp 25,OOO,OO.

e) PelAyarrrn rarrat lcha.ri lOrE @ Carq, !@fif l,aJranaa disctarakan

deogan tarif pcrawatan kelaB tr (du4-

AMA KEDUA
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ro

TARIF TINDAKAN MEDIS

penyulit

TAI}{A

c. xr.aflH(asr Trr{oAr(Ad MEDI( oPERAnF oAa{ l{oN oPERAIF (Ectt I

.196

19

Suka gipr (lorr9 oa, coJt dws

/slrkuler

A6usltost by asphwa

fr

,E S ll D X t{ XECTL| A

$.t5.m,00
.lt sn D t(Ar{ xEolr I

ip.106.m,00
JE E NiEAIGI{ IEOL I C

tt.81m,00
JE 5 N'{DATAI{ XEOL I D

iI.f6tfm,m
JTIIE 

'IIIDATA'{ 
TEOL I E

Rp.m7.m

1 Endoskopi [rHT) Sl.enge PumD/ha.i toto Thrr.pyl h.rl
2 A atusl pernotis Scallng 1 rahang Tindakan iriSasi poJt pr4rta-

,Fl,lofity | 24la.n lnfus Pumplhari

Prsang nronhor / hr

3 Rawat luki Post Op SlnuS

ToneilOHT)

Tufipatrn amelgem,GlC Pasant skin traki 1 ext Turhp.trn lomporit 1 Siti Parswrt8n CPAP

4 ultr.sonotraf 2 dimenrl Cabut tigi dewasa tanpa USG Trdns Vatln. lnsersi luD alectro c!uter

5 Raw.t luta murtlprc

Emtbtum
lnsisl obsci lnlro oral Rawat luk! Co.rbr.rstio

g@de lll - lV < 20f/r

Eknr.*!i IUD den8an

lqlyunt
6 Cabut dgl susu dt peiyulit Konlrol ottho lixcd Long Lcg Cdst an k
7 Buka Gips SAC Eiopsi Tlmor Lidah /

Palaturh{THT)

Lon O Lcg Co st dws hlrtulel
pan aot

Rawat luka g.ntgren Paraeinteis (THT) Aspirarl cairan sinovial Bioprl Tumor Asparing
(THrl

paiang Lon8 Arm Cast

9 rawat luka comblstio

Erade 1dan26X - 15%

Corpus Aliel|um OHT) digital explorasi BioFl denSan lokel
ane$!sl Heactlngperheum grade ll

10 PetSuku.an Ccr,ttral

Venous Presure lCtlPl

Ekstrakl Ja.ingan fIHT) pasen&/lepas p€sarlum lrlSasi Slnus OHT) tanpa

anastesl
11 Enslsi Absrs L€h€r lAnesteri

tokal) (ltlTl
intervirw psikiatrt CRYO Reporlsl P.olap Organ Tubuh

L2 WT 8T luka dlwrjah S3 Enskl A&s P..utycula OHf) ncposisl dlilol.sl
mandibula tahpa Gererol

ADf'stesl

Pasant skln t@kii 2 ext

WT/BT p.da wlnus 11-20
jahhan

Rawat luk? Combustio grodz

1dan2> 159(

WT/HT pad. vulhus > 30

Irhitan
WTIHT dl wal.h +i.O

irhitan

R.wat luka Conrustio

Crade lll - lV leblh darl 2OX

14

WT/HT lula k cil psda

kelopal mata

Rewat Lukt

6on$en/Debndemcn^*rct
orry dengan Lokd Anestesi Euka Glps B(C h*a Gips Long Leg Cdst

15

ltl$,[,l corptls ollrrum da
mrtr Heoclhrg Pe neufi AFF wlra Tanpa Anaiterl Buka GIN Long Am Cost

Ekstrakd bcnda .3in8 komea

sederhan! (Mata)

15 Pemaian8an ransll verban

WI/HT pada wajah >10

Iahitan Iher.pl CBT

77

Pakat pcmariksaan

6/ou*orro sederhana ( M.ta)
WT^IT khusui pada

genetolb Pslkotenll psikodlno

18 Biome$i (Matal
l,'mbahan p@E n lucitonc

1

Dc b r i defi e nt rcpo i r tend o n
parslal dcnga. lA

20 pslkoteruli suponil An.l fcst(M.ld)

21

pat ng Lomlnotb Stic*/aaIon

cotat"r

22

WftlT pada vulnus 21-30

iahltan

171992031002

UA

l0M

Ekitr.ksi lU0 tanpa penyulit Eiopsi Tumor Hidung [fHT)
E(G diignostik Pasang tindlk tembak

8

Whtluigtle

13 Ob6ervasi k.bldanan pcr harl

perawatan glgi denaan boot

NIP. I
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Prm$aqan CPAP

lGctt*Ltotts Positiw ALu i,
Prar,/,al

1 NST

2 Cahn sid dt l'ord
Anrstrsi

vcn, s.k5i Fils3si ifiterd€ntal p.t Nvco/',twt y pt tcgb Pcmakdrn veitilator /hari

3 (onvcfsi Etmanual lntqmal Ertralsl btt! sCur.o t ndng 
,

FtrtA/FtlAl (Frhc /Vcodh

anterioa

A6t t/Pa!!l|tG./bdd
ta,

tMingoalnwn gtda lll

Ekltubasi Ekttr.si b.nda 6in8 komla

dang.r lruisi ( M.t )

P.tang arteri lin! intltt Kwaos. tlotabglrn I
(al.tldl Lolcd Anestcc I

M.t.

Wubkoay Tonrfuri tultr

frEdfilll
Ad, cto@t d.tgr'l toL.l
lo.rttd1 IUD pa... ..lln
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Aft.iol
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