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Nomor :VJtt.Pes qAs.lB pK Ot oT.Ol -3o6o
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Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu
sembilan belas (18-09-2019), kami yang bertanda tangan d.i bawah ini :

I. NUR BAMBANG SUPRI
HANDONO, A.Md.IP., S.H, M.H

II. dr. ISMAIL JAMALLUDIN, Sp.OT

Kepala Rumah Tahanan I\{egara
Kelas i Cirebon, yang di angkat
berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : SEK-27.KP.03.03 Tahun
2018 tanggai 16 Agustus 2AL8,
daiam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Rumah Tahanan Negara
Kelas I Cirebon, berkedudukan di Jl.
Benteng No.1, Kelurahan Panjunan
Kecamatan Lemahwungkuk Kota
Cirebon, yang selanjutnya dalam
pe{anjian ini disebut sebagai
PIHAI{ KESATU.

Direktur Rumah Sakit Daerah
Gunung Jati Kota Cirebon, yang di
angkat berdasarkan Keputusan Wali
Kota Cirebon Nomor : 827.29 IKEP,
269 - BKPPD/2019 tanggal 17 Juli
2019, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Rumah Sakit Daerah
Gunung Jati Kota Cirebon,
berkedudukan di Jalan Kesambi
No.56, Kesambi, Kota Cirebon, yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.



PIIIAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara hersama-sama disebut PARA
PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAIL

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1' Sehat menurut WHO {World Health Orgarui"zafron) adalah keadaan sehat
badan, mental (rohani), dan sosial, bukan hanya keadaan yang bebas dari
penyakit dan cacat semata. Maksudn3ra jasmani,rohani dan sosial
ekonominlra dalam keadaan sempurna tidak hanya bebas dari penyakit
dan kecacatan.

2" Sakit adalah suatu perasaan yang ticlak enak (sengsara) dalam segi mentai
atau fisik atau suatu penderitaan yang disebabkan oleh gangguan
fungsional, penyakit atau keturunan.

3. Penyakit adalah suatu peralihan dari keadaan sehat dari suatu kondisi
abnormal dari bagian tubuh/jirva.

4. Pasien sebagai Konsumen .Jasa pelayanan Kesehatan. Klien adalah
penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit baik dalam keadaan
sakit. Pasien adalah seorang individu yang mencari atau menerima
perawatan medis.

5. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah
tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di siclang pengadilan di Indonesia.

6" Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang dictirikan untuk
memberikan perawatan kepada pasien dan hanya mengobati penyakit-
penyakit ringan seperti demam dan sebagainya, sedangkan kasus-kasus
yang lebih parah diajukan ke rumah sakit.

7. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pela}ranan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rar,vat jalan, dan gawat darurat.

B. Sistem rujukan upaya keselamatan adalah suatu sistem jaringan fasilitas
pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan
tanggungiaw"ab secara timbal-balik atas masalah yang timbul baik secara
vertikal (komunikasi antara unit yang sederajat)maupun horizontal
ikomunikasi inti yang lebih tinggi ke unit yang lebih rendah)ke fasilitas
pela5ranan yang leLrih kompeten, terjangkau, rasional dan tidak clibatasi
oleh wilayah administrasi.

9. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan sistem rujukan. peningkatan
mutu pelayanan ruj'ukan pasien, pelavanan ianjutan terhadap pasien, dan
peningkatan kualitas kesehatan di wiiayah Kota Cirebon Khususnya
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon.

10. Dalarn rangka melaksanakan pela3ranan sebagaimana dimaksud pada
angka I dan 9, PIHAK KESATU telah melakukan koordinasi dengan
PIHAK KEDUA untuk pelar.,anan Rujukan dalam upaya peningkatan Mutu
pelayanan Kesehatan di Rumah rahanan Negara Kelas I cirebon.
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1 1. PIHAK KEDUA a}<an menetapkan kebijakan tentang Peiayanan Rujukan
Pasien.

12. PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan penyerahan tanggung
jawab secara timbal-balik atas masalah yang dialami Pasien atau .vang
disebut dengan Pelayanan Rujukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan
kern'enangan masing-masing, sepakat untuk menyelenggarakan Ferjanjian
Kerjasama tentang Pelaksanaan Sistem Peiayanan Rujukan Kesehatan
(selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) di Rumah Sakit, dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalarn pasal-pasai Perjanjian Kerjasama ini kecuali ditentukan 1ain, maka
istilah-istiiah 1,ang tertulis harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakrva ditahan
selama proses penl,idikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadi.lan di Indonesia.

2. Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk
memberikan perawatan kepada pasien dan hanya mengobati penyakit-
penyakit ringan seperti demam dan sebagainva, sedangkan kasus-kasus
yang lebih parah diajukan ke rumah sakit.

3" Sisten'i rr-rjukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan
-Yang melaksanakan pelimpahan tanggung jarvab, timbai-baiik terhadap
suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal maupun
horizontal, dalam arti dari unit 1,ang berkemampuan kurang ke unit yang
lebih mampu.

Pasal 2
TUJUASI DAN SASARAN

1. Tujuan ditetapkannl.a Perjanjian Ker.;'asama ini adalah a_gar terwujud
suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efesien alur
pasien sesuai kebutuhan dan keu'enangan medis melalui jalur ru"jukan,
sehingga dapat mengoptimaikan sumber da3,.a yang terbatas.

2. Sasaran perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama ini adaiah :

a. Menguatkan kemitraan antara Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirehon
dengan Rumah Sakit Daerah Gunung Jafi Kota Cirebon.

b. Mengefektifkan mekanisme rujukan antara Rurnah Tahanan Negara
Keias I Cirebon dan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.

c" Mernperbaiki Alur Pelavanan Rujukar:.
d. MervajiLrkan pihak Rumah Sakit untuk memberikan urnpan balik

(feedback).
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Pasal 3
OBJEK

Objek perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peningkatan mutu
pelayanan rujukan terhadap pasien yang lebih berkuaiitas di Rurnah Tahanan
Negara Kelas i Cirebon.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meiiputi kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Rujukan
Pelayanan Kesehatan, antara lain :

1. PIHAK KESATU menjadi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan
ke PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA menjadi tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima
Rujukan dari PIHAK KESATU.

3. PIHAK KEDUA menyediakan Fasilitas dan Tenaga kesehatan untuk
kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penunjang kesehatan lainnya yang
dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5
HAK DAIY KEWAJIBAIY

Hak dan kewajiban PARA PIIIAI( dalam penyelenggaraall sistem pelayanan
rujukan yang dituangkan sebagai tugas dan tanggung jawab peran PARA
PIIIAK dalam lingkup kedasama ini, yaitu meliputi kegiatan yang disepakati
PANA PIHAI{. ,:

1. Hak PII{AI( KESATU
a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PII{AK KESATU

ke PIIIAK KEDUA disertai dengan Surat Rujukan.
b. Mendapatkan Surat Rujukan Balik dari PII{AK KEDUA apabita

penanganan pasien dari PIHAI( KEDUA di nilai sudah cukup.
c. Mendapatkan Surat Rujukan Balik dari PIIIAK KTDUA untuk peserta

PRB JKN, dilengkapi dengan salinan re$ep obat dan SEP guna pelayanan
obat rujuk balik oleh PIIIAK KESATU.

d. Mendapat Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan PII{AI{ KEDUA
apabila pasien masih membutuhkan penangallan PIIIAK KTDUA untuk
diagnosa yang sanna.

e. Mendapat informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari
PIHAK KTDUA.

f. Mendapat informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di
PIHAI( KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk.

g. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh PIIIAK
KEDUA dalam kurun waktu tertentu.
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2. Keu,.ajiban PIHAK KESATU
a. Membuat Surat Rujukan kepada PIHAK KEDUA yang ditujukan ke Poti

Klinik atau ke IGD sesuai dengan kondisi pasien, kecuali dalam
kead,aanf kondisi darurat bisa dila3,-ani tanpa rujukan.

b. Melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan
ketentuan ]rang berlaku pada PIHAK KEDUA.

c. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA dan
melakukan pengamanan selama pasien dirawat.

d. Mengkomunikasikan dan mendapatkan konfirmasi melalui
admission/contact person PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien.

e. Melakukan persiapan transfer pasien rujukan sesuai peraturan yang
berlaku.

f. Melayani peserta PRB ].ang telah mendapat surat rujuk baiik dari
PIIIAK KEDUA.

g. Bersedia dinilai oleh PIHAK KEDUA dalam kurun u,.aktu tertentu.

3. Hak PIHAK KEDUA
a. Mendapatkan Surat Rujukan dari PIHAK KESATU, kecuali dalam

keadaan/kondisi darurat bisa cii1a1'ani tanpa rujukan.
b. Mendapatkan kelengkapan persvaratan administrasi dari PIHAK

KESATU.
c. Membrerikan surat keterangan masih dalam perawatan ke PIHAK

KESATU apakrila pasien masih memerlukan perawatan PII{AK KEDUA
untuk diagnosa _yang sama dibulan selanjutnya.

d. Merujuk ke fasilitas kesehatan -yang lebih tinggi apabila PIHAK KEDUA
tidak mampu menangani.

e. Memberikan penilaian kinerja atas la-vanan yang diberikan oleh PIHAK
KESATU dalam kurun waktu tertentu.

4. Kewajiban PII{AI{ KTDUA
a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk PIHAI( KESATU

sesuai dengan $rewen€utg dan kompetensinya.
b. Mengirim Surat Rujukan Balik ke PII{AK KESATU apabila pasien telah

ditangani secara paripurna oleh PII{AX IIEDUA.
c. Khusus peserta PRB PII{AK KEDUA wqiib mengirim surat rujuk balik,

copy re$ep dan SEP ke PIIIAK KESATU.
d. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal layanan

kepada PIIIAK NESA?U.
e. Menginformasikan dengan benar kepada PII{AK KESA?U tentang

ketersediaan tempat tidur di PIIIA:I NTDUA sesuai dengan kondisi
pasien yang akan dirujuk.

f. Bersedia dinilai kinerjanya oleh PIIIAII I{ESATU dalam kurun waktu
tertentu.



Pasal 6
PEMBIAYAAN DAIY ?ATA CARA PEMBAYARAITI

(1) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien PIHAK KESATU clibavarkan sesuai
tarif 1'ang beriaku di PIHAK KEDUA.

(2) Tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang
telah disepakati oleh PARA PIHAK, berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan
Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2Al3 tentang Tarif Pelayanan Kelas
Utama dan Tarif PendidikanlPelatihan pada RSUD Gunung Jati Kota
Cirebon {kecuali tarif pendidikan/pelatihani.

(3) PIHAK KEDUA akan mengajukan kiaim pembayaran setiap buian pada
tanggal 10 setelah dilakukan verifikasi oleh PARA PIHAK.

(4i PIHAK KESATU melakukan pembavaran selambat-1ambatn3r,a 7 (tujuh)
hari setelah dokumen pengajuan klaim dari PIHAK KEDUA diterirna
dengan biaya transfer sepenuhnl'a menjadi tanggung jarnatr PIHAK
KESATU.

(5) PIHAK KESATU membayarkan semua tagihan dimaksud melaiui transfer
kepada rekening i:ank PIIIAK KEDUA yang clitujukan kepada Rumah Sakit
Daerah Gunung Jati Kota Ciretron Bank Jabar Banten cabang RSUD
Gunung Jati dengan nomor rekening ; oo2 oog 006 oloz a/n Rumah
Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirehon.

Pasal 7
JA}TGI{A WAIITU

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka u,'aktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini dari tanggal
18-09-201 9 sampai dengan 18-09-202 1.

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
3. Apabila Peq'anjian dalam proses perpanjangan, maka PIHAK KEDUA tetap

melayani pasien PIHAK KESATU dengan surat jaminan.
4. Pefianjian ini akan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 {satu) kaii

dalam setahun.

Pasal 8
BERAKHIRI{YA PERJAITJIA$

Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat bahrx,a dalam Perjanjian
Keqjasarna ini berakhir bilamana :

a. Telah berakhirnl.a jangka rn'aktu -yang telah ditentukan; dan
b. Salah satu. pihak melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian

Kerjasama ini.
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2. PARA PIIIAK
pe{anjian ini.

sepakat bahrna farce majeure, tidak berakibat pada

Pasal 9

1. Force Majeure rneliputi keadaan-keadaan :

a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan
kejadian-kej adian lain diluar kemampuan manusia;

b. Huru-hara seperti kerusakan sosial, perang dan kejadian lain yang
ditimbulkan oleh manusia namun herada diluar kemampuan PARA
PIHAK untuk mengatasinya; dan

c. Perubahan kebijakan Pemer:intah yang secara iangsung ataupun tidak
langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dalam Perjanjian
Kerjasama ini.

2. Dalam haiterjadi Force Majeure sehragaimana di maksud pada ayat (1),
pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan pada pihak
lainn-r'a secara tertulis, paling lambat dalam jangka u,aktu 7 (tujuh) hari
sejak terjadinya Force Majeure.

Pasal 1O

PENYELESAIAIT PERSELISIHAIY DALAM PELAKSAITAAIT

1. Bilarnana terdapat permasalahan, perselisihan daiam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, maka untuk menyelesaikannya diiaksanakan secara
musya\\,,arah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

2. Apabila tidak ada kesepakatan maka penyelesaian masaiah pada ayat (1) di
atas akan dibarva ke forum koordinasi yang lebih tinggi untuk difasiiitasi
oieh Wali Kota Cirebon.

3. Jika mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud a,vat {1} dan ayat l2\,
maka dalam waktu 15 {lima belas) hari sejak terjadinya perselisihan, PARA
PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Kantor Pengadilan
Negeri Kota Cirebon;

4. Selama proses penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK tetap
melaksanakan segala hak dan kew"ajibannya berdasarkan Perjanjian
Kerjasama ini.

Pasal 11
LAIN.LAIIT

Pelaksanaan perjanjian dalam Perjanjian Keq'asama ini tidak terpengaruh
dengan tedadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIIIAK.



Pasal 12
ADDENDUM

Ha1-hal yang Lrelum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur
oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam
perjanjian tambahan (Addendumi, sebagai bagian -yang tidak terpisahkan dari
Pe{anjian Kerjasama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARS,
PIHAK di Rumah Sakit pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas
dalarn rangkap 3 {tiga), rangkap 2 (dua} diantaranlra bermaterai cukup dan
masing-masing PIHAK KESATU dan PIHAI{ KEDUA sah serta mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA prHAK"
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