
PERJANJ:AN KERJASAMA

RUIMAH TAHANAN NECARA KELAS llB SiDiKALANG

DENGAN

PESKESIMIAS SIT:NJO KABUPATEN DAIRI

Nomor t W2E16.PK=01,08.03‐ 聟フ
Nolmor:440′220

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAPAHAM SINAGA, SH

NIP : 19680629 199203 1 003

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas llB Sidikalang

Unit Kerja : Rumah Tahahan Negara Kelas llB Sidikalang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas llB
Sidikalang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama

Nip

Jabatan

Unit Kerja

:drg.LUSIANNA HAYATRI

l197709152006042007

:Kepala Puskesmas Siti可 0

:Puskesrnas Sitinjo,Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Sitinjo Kabupaten Dairi,

selanjutnya, di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat

mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

pasal- pasal berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan di Rutan'Kelas llB Sidikalang yang di kelola Oleh pihak pertama

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani

Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di RUTAN KELAS llB SIDIKALANG.

2. Kriteria Warga binaan Pemasyarakatan yang dilayani adalah warga binaan
pemasyarakatan yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di RUTAN KELAS

IIB SIDIKALANG
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MAKSUD DAN TUJUAN

PaSai 2

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Meningkatkan derajat hidup Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Menjadikan Puskesmas sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan,

konseling, pendidikan ketrampilan hidup bersih dan sehat.

TUCAS DAN TANCCUNG JAヽ ArAB

Pasai 3

Pelayanan Kesehatan Rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak kedua
adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan Bahaya Narkoba,
Bahaya Rokok kepada warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan jadwal
yang sudah di sepakati.

2. Melakukan screening kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan dan
Tahanan yang baru masuk, setiap 1 Kali dalam 1 tahun.

3. Membina layanan terpadu kesehatan dan deteksi dini penyakit menular seksual
(PMS).

4. melakukan penyuntikan alat KB secara bertahap kepada warga binaan
pemasyarakatan Wanita di Rutan Kelas llB Sidikalang.

5. melakukan pelayanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan secara
berkala sesuai dengan jadwal yang sudah di sepakati.

Pasa1 4

Pihak

l.

2.

3.

4.

5,

pertama mempunyaitugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Mengarahkan Warga Binaan Pemasyarkatan untuk lebih sadar akan kebersihan
kamar.
Memantau dan mengamati kondisi khusus untuk rujukan lebih lanjut terhadap
Warga BinaanPemasyarakatan sebagai berikut :

a. Status gizi yang kurang.
b. Penyimpangan perilaku seksual,onani, dan masturbasi.
c. Merokok.
d. Penyalahgunaan alkohol, NAPZA.
e. Pembuatan tato.
Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dialami oleh komunitas
RUTAN KELAS IIB SIDIKALANG.
Menyediakan sarana kesehatan lingkungan RUTAN KELAS llB SIDIKALANG
yang memadai dan menyediakan obat-obatan.
Membina dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan poliklinik.



TEIMPAT PELAYANAN

Pasai 5

Pelayanan kesehatandilakukan di RUTAN KELAS IIB SiDIKALANG

WAKTU PELAYANAN

Pasa1 6

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak setiap hari Rabu
pada minggu ke-2 dan minggu ke4 mulai dari pukul 09.00 s/d 12.00 wib.

PEMB:AYAAN

Pasa1 7

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan
kepadaPihak Pertama sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku dan disepakati.

1. Pembiayaan oleh kedua belah pihak meliputi :

a. Biaya pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang
berlaku.

b. Untuk biaya operasional tim medis diberikan setiap akhir bulan.

lMIASA BERLAKUNYA PERJANJ:AN

Pasa:8

1. Perjanjian ini berlaku selama 1(Satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah

pihak.

PENYELESA:AN DAN PERSELISiHAN

Pasa:9

Apabila teriadi perselisihan dalarn pelaksanaan perianlian ini,kedua belah pihak setuju

rnenyelesalkan dengan rllusyavvarah untuk nlufakat.

ATURAN PERAL:HAN

Pasa1 10

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam
pasal 8, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan yang
menyangkut kedua belah pihak



ATURAN PENUTUP

Pasa1 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Hal - hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas
persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian inidiketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani di : Sidikalang

Pada tanggal :20 April?O?l
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