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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELA$ IIA SUNGGUMINASA 
JL.Lembaga - Bollangi DesaTimbuseng Kee. Pattallassang Kab. Gowa 9 2 1 7 2 

e-mail : lapaswanita@gmail.eom 

PERJANJIAN KERJASAMA 

LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA 
DENGAN 

PUSKESMAS PATTALLASSANG KAB.GOWA 
Nomor: W23.PAS3.PK.01.08.03- 50 5 /2020 

Pada hari SELASA tanggal SATU bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH 
bertempat di Sungguminasa ditandatangani Surat Perjanjian, antara: 

1. Nama 
Jabatan 
Unit Kerja 

: Eko Suprapti R, Be.IP., S.H., M.H. 
: Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa 
: Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa 

Dalam hal mi bertindak untuk dan atas nama Lapas Perempuan Kelas IIA 
Sungguminasa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

2. Nama 
Jabatan 
Unit Kerja 

: dr. Sri Hudaya. 
: Kepala Puskesmas Pattallassang Kab. Gowa. 
: Puskesmas Patallassang Kab. Gowa 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Pattallassang Kab. Gowa, 
selanjutnya disebut 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: 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PASAL 1 
DEFENISI DAN PENGERTIAN 

Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan adalah anggota masyarakat yang 
mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan 
derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas 
hidup yang memerlukan perhatian yaitu keadaan kesehatan baik dalam arti fisik, 
mental, maupun sosial. 

Perlakuan dan pelayanan kesehatan pada narapidana dan tahanan merupakan salah 
satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang hukum baik secara nasional 
maupun internasional. Sehingga berbagai upaya pembinaan pelayanan kesehatan di 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup 
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan. 
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BAB II 

PASAL 2 
MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Kesepakatan bersama ini diadakan dengan maksud agar terjalin kemitraan 
dalam melaksanakan program pemerintah khususnya dalam pelayanan 
kesehatan 

2. Kesepakatan bersama ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan yang optimal di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa 

PASAL 3 
RUANG LINGKUP 

1. Mendapatkan pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap, dan gawat 
darurat yang mencakup pelayanan medik dan keperawatan serta penunjang 
medik. 

2. Mendapatkan pelayanan kesehatan mengenai pengendalian penyakit menular 
3. Mendapatkan bantuan obat-obatan dan fasilitas medis lainnya sesuai ketentuan 

yang berlaku di puskesmas 
4. Mendapatkan bantuan dokter umum,dokter gigi untuk pemeriksaan kesehatan di 

lapas secara berkala. 
5. Mendapatkan bantuan M.PASI bagi Balita 

BAB Ill 

PASAL4 
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

A. Hak 

1. Hak Pihak Pertama 

a. Mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan Klasifikasi yang diberikan 
Pihak Kedua bagi peserta serta dilayani oleh Pihak Kedua bagi Warga 
Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 

b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan untuk Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) penderita penyakit menular. 

c. Menerima informasi dan konfirmasi dari Pihak Kedua tentang pelayanan 
kesehatan, dan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai dan penunjang 
medik lainnya. 

d. Menerima kunjungan dokter untuk pemeriksaan pasien Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) secara berkala di Lapas. 

2. Hak Plhak Kedua 

a. Menentukan bentuk pelayanan yang akan diberikan kepada Pegawai, 
Keluarga Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga 
Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Sungguminasa 

b. Menentukan bentuk pelayanan yang akan di berikan kepada pasien Warga 
Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pengendalian penyakit menular. 
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c. Memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu 
program kerjasama mengenai pelayanan kesehatan khususnya obat-
obatan. 

d. Memfasilitasi dan menyediakan dokter untuk dapat melakukan kunjungan 
secara berkala di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. 

B. KEWAJIBAN 

1. Kewajiban Pihak Kesatu : 

a. Menanggung biaya pengobatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 
yang tidak masuk dalam tanggungan BPJS/KIS. 

b. Memberikan informasidan data-data terkait pelayanan dan pengendalian 
penyakit menular untuk memudahkan proses pelayanan dan pengobatan . 

c. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian 
kerjasama ini. 

2. Kewajiban Pihak Kedua : 

a. Memberikan pelayanan kesehatan secara professional sesuai dengan 
standar pelayanan dan prosedur medik yang berlaku kepada Warga 
Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari Pihak Kesatu. 

b. Memberikan fasilitas pengobatan / perawatan Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) kepada Pihak Kesatu. 

c. Menghormati semua ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerjasama 
ini. 

BABIV 

PASAL 5 
PELAYANAN KESEHATAN 

Pelayanan kesehatan yang di jamin : 

- Seluruh biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua 
disesuaikan dengan tarif daerah yang ber1aku apabila diluar kepesertaan . 

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin : 

- Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan Kelasifikasi medis. 

PASAL6 
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN 

Perjanjian kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dengan 
Puskesmas Pattallassang Kab.Gowa ber1aku selama 2 Tahun . 

PASAL 7 
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN 

Apabila terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak 
setuju menyelesaikan dengan bermusyawarah untuk mufakat. 
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PASAL 8 
ATURAN PERALIHAN 

Peninjauan Kembali Perjanjian ini dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada 
perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak. 

PASAL 9 
ATURAN PENUTUP 

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 persetuiuan 
kedua belah pihak. 

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua . 
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