
PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UPTD PUSKESMAS SINGANDARU

DENGAN

UPT RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SERANG

TENTANG

RUJUKAN DAN PELAPORAN KUNJUNGAN PASIEN

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh satu bulan oktober tahun dua ribu dua puluh,
yang bertanda tangan dibawah ini

1. Dr.Hj.Niken Prabaningrum,MM.Kes, selaku Kepala UPTD Puskesmas
Singandaru yang berkedudukan di jalan Letnan djidun nomor 4 kelurahan
Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang, dalam hal ini bertindak datam
jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. ALI ANDRA HARAHAP A.Md.l.P., S.H., M.Si., selaku Kepala UPT Rumah
Tahanan Negara Kelas llB Serang yang berkedudukan di jalan Mayor Syafe'i
No. 118 Kelurahan Kota baru Kecamatan Serang Kota Serang, dalam hal ini

b,ertindak dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut "PARA
PIHAK' dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK'.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menandatangani kesepakatan
bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASARPERJANJIAN

PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan
bagi pasien dari wilayah kerja UPTD Puskesmas Singandaru sesuai jaminan pelayanan
kesehatan pada masing - rnasing fasyankes dan sesuai peraturan yang berlaku dari
PIHAK KEDUA

PASAL 2

MAKSI,ID DAN TUJUAN

1 . Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA
PIHAK dalam memberikan pelayanan kepada pasien

2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk membuat perjanjian kerjasana sistem jejaring
dengan tenaga dan fasilitas kesehatan



PASAL 3

RU@
1. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan pelayanan medis
2. Penatalaksanaan tindakan Pra rujukan dan Sistem rujukan pasien
3. Pelayanan program puskesmas luar gedung yang bersifat preventif dan promotif

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. PIHAK KESATU berhak;
a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pelayanan pada sistem jejaring
b. Menerima laporan bulanan semua pelayanan kesehatan yang dilaksanakan

oleh PIHAK KEDUA
c. Mengernbalikan ndukan bila pe!'syaratan belum memenuhi standar yang

berlaku
2. PIHAK KESATU berkewajiban;

a. Melakukan dan memberikan informasi terkini ,tentang kebijakan pemerintah
daerah dan Dinas Kesehatan Kota Serang

b. lvtelakukan monitoi"ing dan evaluasi pelayanan kesehatan pada sistem yejaring

diwilayah kerja Puskesmas
c. Melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis jejaring pelayanan

rujukan

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak
a. Melakukan layanan medis sesuai dengan kompetensi
b. Meneruskan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi
c. Mendapatkan informasi terkini tentang kebijakan pemerintah daerah dan Dinas

Kesehatan Kota Serang
2. PIHAK KEDUA berkewajiban

a. Mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
b. Menerima rujukan dan memberikan rujukan balik ke puskesmas
c. Memberikan laporan rekapitulasi bulanan ke PIHAK KESATU

PASAL 6

JANGKA WAKTU BERLAKU

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 ( dua ) tahun sejak Tanggal
du? puiuh sdtu "ouiSir Oktobe"r thhun dul iibu dul puluh sarRpai dengan langoal dua
puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua



PASAL 7

KEAPd#INMEMAKSATEOR,CE

Yang disebut dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK
yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan
kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam,
banjir, wabah, perang ( yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan ),
pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan
pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.

Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain. PIHAK yang terkena Force Majeure
wajib memberiktahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK lain
secara tertulis paling lambat 7 ( tujuh ) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa
Force l\Aaierre vana rlikrtztkan oleh srrrat keteranoan rlari neiatrat vano herwenano.tJ-...9-....-.'-.'.9

yang menerangkan adanya peristiwa Force majeure tersebut. PIHAK yang terkena
Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan
kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa
Force Majeure berakhir.

Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau
diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (
tiga puluh ) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka
waktu kesepakatan ini.

PASAL 8

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksaan kese.pakatan Bersama ini PARA PIHAK merasa perlu
melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas
kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam addendum perjanjian ini merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Kepala Kepala
UPTD as Singandaru UPT Rutan Kelas B Serang
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