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Sebagai Direktur PT. Sinar 
Roda Utama berkedudukan di Jalan 
Gajah Mada No .. 3-5, Perkantoran Duta 
Merlin · Blok 0:58, Jakarta Pusat, yang 
anggaran dassinya telah durnumkan 
dalarn Betita. Negara 'Republik Indonesia 
sesuai Akta terakhit . tertanggaJ 27 : - 08 
- 2019 (Dua Puluh Tujuh Agustus Dua 
Ribu Sembilan Belas) -Nomor : 17, dibuat 
clibadapan Notaris Aili Papang Hartono, 
SH, M.Kn, selsnjutnya disebut PlBAK 
.B.EJ>OA. 

D. .dr. DIC.KT 8 ARllill, 
DPB.IISC 

Pada hari ini Rabu tsnggal . Satu bulan April Tahun Dua Ribu Dua puJUh 
(O 1 - 04 - 2020 ) Kami Yang bertanda tangan dibawah_ ini masing-masing: 
L dr. BUA ASIO Ii DIREKTUR RSUD .Hj. ANNA I.ASMAN.AH 

Banjamegara yang berkedudukan dan 
berk&itor di Jalan ·Jendral Suc:linnan 42 
Banjamegara, dslarn hal ini bertindak 
ds)srn jabatannya tersebut berdasar.k:an 
Surat Keputusan Bupati Banjaniegsra 
Nomor 82f.2/180 Tahun 2019 tanggal 06 
Mei 2019 untuk dan atss nama RSUD Hj. 
ANNA -·LASMANAH .Banjarnegara, yang 
selaajU.tnya disebut PIHAK BJl'.SATtJ'. 

llomor :. 019.6/&'f /RStfD/2020 
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RSUD IQ. ADA LAS~ BAlfJ"1U'BGARA 

DBlVGAJI 
PT. SDIAR KODA UT.AIL\ 

' 

l I I l 



PARAF 

PIHAKII 

1.. Undang-undang Republik Indonesia ~omor 29 Tahun 2004 tent.ang Praktek 
Kedokt:eran; . 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomcr 36 Tahun 2009 tentang 
Kesebatan; 

3. Undang-nndang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit; 

4. Undang - undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem ~roinan Sosial 
Nasional; . 

5. UnclangcUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penye]enggara Jaminan 
Sosial; . 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor SO Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasarna Daerah; 

7. Peratuxan Menteri Dalain •Negeri Nomor. 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Penge]olaan Keuangan Baclan Layanan Umum Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 22 Tahun .2009 tentang Petunjuk 
Teknis Tata Cara Kerjasama; :: · · · 

9. Peraturan Menteri Dalam Nei,eri Nomor, 23 Tahun 2009 tentang Tata 
Cara Pembioaan dan Pengawasan Kei:iasama; • · 

10. Peraturan Menteri kcsehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem' 
Rujukan Pelayanan Kesebatan; . 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012· Tahun 2012 tentang Akreditasi 
Rumah Sakit; . 

12. Peraturan Ment:eri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 
2013 Tentang Pelayanan Kesehat.an Pada -Jaminan Kesehatan Nasional; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Baqjamegara Nomor s Tahun 2014 tentang 
~si dan Tata Kerja Lemhaga Telmis Daerah 'Kabupaten Baajamegara; 

14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Kelola 
Rumah Sakit Umum Daerah Baajarnegara; 

15. Peraturan Bupati Baaj~ Nomor 97 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama Daerah; 

16. Peraturan Presiden No. 82 Tahun.2018 Teotang.J~tan; 
17. Betita Acara basil Pemiliban penarobaban Mesiti RSUD Hj. Anna Iasmanah Tgl.. 

24- 03-2020; .• 

PARA PIHAK memper timhangkan hal-hal sebagai. 
berikut: i 

Bahwa dan selanjutnya kctentuan,.ketentuan yang berJaku bagi Pihak Pertama 
dan Pihak Kedua selaI;ijuto.ya disebut P~ PIHAK Dengan · ini tetlebih 
dahulu PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut : 

' 

" 
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KETENTUAN UMUM KERJASAMA 

Pasal 1 

Pemerintah Daerah adalah Pemel1iltah Kabupaten BanJamegara. 
Rumah Sakit Urnurri Daerah adalah Rumah, 5akit Umum Daerah Hj. Anna 
l..a9nanah Banjamegara. · ·. 

Direktur Runiah Saklt adalah .Dfrektur RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjamegara. yang 
selanjutny dlsebut PIHAK KESAlU. ' 
Dlrektur PT adalah Direktur PT. Sinar Rocla utama adaiah Sole Agent dari NIPRO 
CORPORATION JAPAN untuk. Indonesia yang bergerak dibidang penyediaan dim 
distrtlusl Alat-alat Kesehatan dan Mesin Hemodilaisa merk. Nipro dan Water 
Tratment Reverse Osmosis Syslml yang selanjuti'lya disebut PIHAK KEDUA. 
l'IHAK KESA1U dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAI<. 
Mesin HemodiallSis adalah. Mesin Hemodiallsis merk. Nipro Surdlat 55 Plus dan Wrker 
Teratment Revers OsmOSis System type Rl-2140 dengan perangkat pendukuAg, 
selanjutnya disebut Mesin Hemodialisis. 
Consumable Hemodialisis Set adalah : 
a. Consumables HemQdiallsis Setterdiri dari : 

1) 1 (satu) Pcs Hollow Fil:ler Elisio.13H/15H . 
2) 1 (satu) Set Biood Une~16/V6()4 (NS6050-A16) 
3) 2 (dua)Pcs;AV. Fi511Jla,16Gx 1 
4) 5 (lima) Liter Solution Concentrate Aei~/r,J< atau AKl 
5) 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT at.au l(satv) 

Cartridege Bicarbonate Powder 760gr. 

Efisiensi adalah upaya · RSUD melalui' kerjasama untuk menekan biaya 
guna memperoleh suatu hasll tertentu at.au menggunakan biaya yang sama tetap; 
dapat mencapai hasil yang maksimal; · 

18. Surat dari ~D Hj. Anna l..asmi(!lah No. 445/999/2020 Tgl. 28 Maret 2020 Perihal 
Pembertt.ahuan Penyedla Penambahan Mesin HD; · 

19.· Surat dari RSUD Hj. · Anna lasmanah Tgl. 2& Maret 2020 Prlhal PemberitJhuan 
Penyedia Penambahan Mesiri HD atau mengenat penunjukan atas beauty Contest; 

20. Bahwa dengan dltandatanganlnya perjanjian keljasama ini, maka secara otomatis 
akan menganulir perjanjian kerjasama Nomor : 445/001/TAHUN 2016 dan Nomor : 
144/SRU/HD/KSO/J/2016 t:al')ggal 04 Januari 2016 tentang Pinjam Pakai Mesin 
Hemodiallsis I OJei Darah . . 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat 
untuk mengikU<an diri dalam Perjanjian ini dengan kerentuan - ket-entuan dan 
syarat - syarat sebagai berikut ; · 

(8) 

(7) 

(5) 
(6) 

(1) 
(2) 

'(3) 

(4) 
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(13) 

{14) 

(12) 

(11) 

(10) 

Efektifitas adalab upaya }?.SUD melalui. kerjasama untuk rnendorong 
pemanfaatan sumber ' daya para · pihak secara optimal dao 
bertanggungjawab l,llltuk kesehatan masyarakat; 
Sinergi ada1ah upaya untuk . terwuju~ barrnonis antara RSUD, 
masyara.kat clan pihak swasta untuk .melakukan kerja sania demi 
terwqjud.nya kesejaht.eraah masyarakat; 

Saling menguntungkan adaleh peleksaoaan kerjasarna harus 
dapat membenlrankeuntungan bagi n:iasing-masiog pihak clan dapat 
memberikan rnamaat bagi masyarakat . . 
Ke$eJ>akatan bersama. adalab persetujuan para p:ihak untuk melaku.kan 
kerjasarna; 

Itika.d baik adalah kemauan para pihak untuk secara mela.kukan kerjasaroa; 
Mengutarnakao kepentingan .:~sianai dan. keutuhan wilayah Negara 
Kesatuan Republik. Indonesia'.; adalab · seluruh pelak:saoaan kerjasaroa 
daerah harus dapat memberikan dampak positif terha.dap upaya 
mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan rnasyarakat clan memperkolroh · 
Negara kesa.tuan Republik Indonesia; 
Persamaan kedudu.kan adalab persamaan dalaro kesederajatan dan 
kedudu.kan hUkum begi para'pihak yahg melakukan kerjasaroa; 
Transpanmsi adalab adanya proses keterbuJcaa:!i dalaro kerjasaroa; 
Keaditan adalab adanya persamaan hak dan· kewajiban sert.a perlakukan 
para pihak dalaro melak:saoa k:an kerjasa:rna; · : 
Kepastian HUkum adalab kerjasama yang ditakukan dapat meog,lcat secara 
hukum bagi masing-masing yang melakukan kerjasama 
Jaminan Kesebatan ada)ab jemioan berupa perlindungan kesebatan agar 
pese1ta memperoJeh roanfaat pemelihaman kesehatan dan perlindungan 
dalam roemenubi kebutuban pelayana,n kesebatan yang dibeiikan kepada 

setiap orang yang telah membayar iuran at.au iurann~ dibayar oleh 
pemerintab. 

Alat/Mesin Hemodialisa Surdial 55 Plus·· adalah alat yang digunakan 
untuk cuci darah bagi Pasien gaga! ginja.L · 

Water Treatment Reverse Osmosis bexarti •rangkaian peralatim untuk 
rnengolah air baku meajadi air murni. 
Tarif Pelayan.an Hemodialisa adalab sejuroJab uaog yang harus diba.yarkan 
oleh pasien / pejamin untuk pelayanan cµci, darah. 
Pasien berarti seseorang yang·menerima perawatan medis. 

Sadan Peny~ Jaminan . .Sosial Keseh.atan yang selanjutnya disingkat 
BPJS Kesebatan · adalab badan hukum yang dibentuk uotu.k 

menyelenggarakan program ·Jarnman : Kesehatan .. 

(9) 

... 

(23) 
(24) 

(21) 

' (22) 

(20) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

' ' 
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l>ARA PlHAK meng;ulakan kerjasaroa pinjarn pakai dengan prinsip, 
maksud dan htjuan : ' 
{1) Melakukan kerjasama pinjarn pakai mesin hemodialisa 

berdasarkan prinsip : 

PRINSIP, MAKSUD DAN 'IUJUAN 

Pasal2 

BAB II 

(25) Hemodialisa adalah pengoba.~ bagi orang yang menurun fungsi 
girtja1nya yang eesuat dengan indilrasi rnedis yang memerlukan cuci 
darah. . 

(26) Disposable Hemodialisa adaiah Pemakaian alat untuk tindakan 
hemodialisa diJakukan dengan alat sekali pakai. 

(27) HD Pack l BHP Pack adaiab PeraJaan kesebatan tambaban untuk 
setiap kali tindakan (28) , Citqc Acid adalah Baban -untuk 
DesiDfekt.an dan membersih.kan Mesin Hemodialisa. 

(29) DesiDfekt.an adaJab baban ~ yang · digunakan untuk mencegah 
terjadinya infeksi azau pencemaran oieh jasad renik atau obat untuk 
roembasmi lmman penyakit 

(30) Force Majeure atau "Keadaan Mernaksa" berarti keadaan-keadaan 
yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pibak untuk 
mencegabnya. yang mengakibatkan terhentinya atau tertunclanya 
peJaksanaan Kesepakatan Perjanjian Kerjasa.:rna ini yang apabila 
terjadi Para Pihak · rnasi.ng-masing melepaskan haknya untuk 
melakukan gugatan dan/ atau tuntutan. termasuk namun tidak 
terbe.tas pada bencana alarn (gempa bu.mi, banjir dan Jain-Jain), wabab 
penyaldt, perang, huru hara, pemberontakan, kebakaran, sabotase, 
~boman, aksi . terorisme, pemogokan roassaJ, dan/atau 
pemberlakuan Peraturan atau Kebijakan. Pemerintah yang baru 
termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan-k.ebijakan di: bidang 
moneter, yang ant.era lain kebijakan pemerintah untuk menaikkan 
barga Bahan Bakar niinyak Iebih dari SOOA, (lima puluh persen) atau 
terjadinya infJasi sebesar 15% (lima belas persen] atau lebib. · 

(31} Lampiran berarti berka.s-~rkas ·. yang terJarnpir daJarn 
Keset,akatan Perjanjian Kerjasarna irii yang merupa.kan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan clan mempunyai kekuatan hukum. 
yang sama deog:an KesepakaJ:an Perjanjian. KerjaSf)ma ini. 
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(l) Ruang lingkup kerjaS!Plla ini adaJab penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan yang professional d{tr,l bermutu dalam upaya pelayanan 
hemodialysis/cuci darah di Unit Hemodialisis RSUD Hj. Anna Lasmanah B . ..,., 

anjarnegera, '· , . . 
(2) Alat-a1at Hemodialisa dengan j11mJab total 29 unit merk Nipro. Surdial 

· 55 Plus dengan ketentuao : . 

BAB ill 
RUANO UNGKUP/OBJEK PERJANJIAN DAN KETENTUAN HARGA 

Pasal3 

h. Transparansi 

i. Keadilao 

J. Kepastian hukum. 

(2) Perjanjlan Kerjasema ini dibuat dengan maksud agar segala sesuatu 
yang menyaogkut hale dan kewajiban dari kedua beJah pihak: dapat 
dilaksanakan deogao sebaik-ba:iknya berdasarkan peraturan yang 
berlaku. 

(3) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menmgka.tkan dan 
mengembaogkao mutu pelayanan di RSUD Hj. Anna lasmaoab 
Banjarnegara 

(4) PfHAK KESATU sebagai . Rumah · Sl;lkit . Pemerintah yang 
memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien termasuk dalam hal ini 
pe]ayaoan cuci darah/Hemodi.alisa.. . ; . 

(SJ Meninglcatkan mutu pelayaoan kesehatan khususnya 
terhadap pasien yang meml;>utuhkan pelayanan Hemodialisa di RSUD 
Hj. Anna Jasmaoab Banjamegani, dengan prinsip saling 
menguotu.ngkanPARA PIHAIC . 

(6) Tersec!ianya jeois pelayanan Hemodielisa yang bermutu melalui 
penyediaao Alat/Mesin Hemoclialisa yang diadakan oleh mIAK KEDUA 
dalam keadaao selalu siap pa.kai 

.• 

a. Efi.siensi 
b. Efektifitas 
c. Sinergi 
d. ~mengun~ 
e. Kesepaka.t.an bersama 
t: Itikad baik 

g. Meogutamakao kepentingao nasional dan keutuhan wilayah 
Negara Kesatuan Republik.Indonesia .. 

I ! ! ! 
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(8) PlHAK KESATIJ dan PIHAK KEDUA sepak,at dim. setuju bahwa apabila pada suatu 
waktu teljadi perubahiin [kenaika'n/penurunanJ nilai kurs mata uang Dollar secara 
terus menerus selama satit bulai't melebihi 10% [sepuluh persen), maka PIHAK 
KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk melakukan penin~n 
kembali penet:apan harga yarng terdapat dalam lampiran I dan Lampiran II Perjanjlan 
ini secara musyawarah dan mufakat 

(7) Harga tersebut pada lamplran I dan Lamplran II ditentukan berdasarkan harga pasar 
yang dapat dilakukan penlnjauan kenaikan harga dengan pemberltahuan tertulls dari 
PIHAK KEDUA. 

· (6) Harga tasebut pada lampiran I dan lampiran II BEWM tl!fmasuk .PPN 10% dan Pajak 
dipungut oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan buktl SSP PPN serta PPH wajib diserahkan 
kepada PIHAK l<B)UA, 

(5) Uralan harga dan barang HD. Pad< untulc . Pasien PIHAK KESATU sebagaimaha 
terdapat dalam lampiran n. 

. ' . 
(4) Uraian harga dan barang Hemodlalisa set untuk Pasien PIHAK KESATIJ sebagaimana 

terdapat dalam lampiran I. 

.. 
(3) Harga 1:efseoot pada lampiran ditetapkan berdasarkan pada Kurs US $1==Rp. 

12.700,- (satu Dollar Amerika=Dua'Belas Ribu Tt1juh Rattis rupiah) • 

c. 1 (sabJ) unit mesin RO Water Treatment~ Rl-2140 dan 1 (satu) unit mesin RO 
Water Treatment type Rl-3140 yang alcan dltempatkan di Inst.alas! Hemodialaisa 
dan PIHAK KESATU meoerima tnesin dengan status pinjam pakai. 

b. 10 unit yang akan diganti dalam kurun waktl.l 2 t.ahun setetah perjanjian ini 
disahkan. 

a. 19 unit ·barudengan dijamln {engkap, kOl:ldlsi dan kualitas yang baik, ta:jamin1dan · 
siap pala sesuai st:andar dari.:Nlpro serta adanya hasll ujl fungSi mesin. 

.. 

• • 
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(1) PIHAK KESATU mempunyai bak sebagai berikut: 

a. Menerima barang - barang yang c1ipesan dari PIHAK KEDUA secara 
lengj<l;lp dengatl jaminan bahwa barang. yang d:iserabkan dalaro 
lreadaan baik dan · bant, serta sesuai dengan Jmndisi jenis, mutu, 
mt danjumlah barangyang dipesan. · · 

b. Menerima mesin hemodialisa ·.,.sesua1 qengan pada pasal .3 eyat (2) . . 
dengan status dipirijamkan .. 

c. Mendapatkan sertifikat lolos uji fungsi/kalibrasi/kelayakan 
roesin hemoclialisis setiap 150 tindakan; ' 

d.. Mendapat jaminan pemeliharaan dan perbaikan mesin 
Hemodialisis rutin setiap tiga bulan sekali; 

e. Memperoleh perbailran pada mesin oleh teknisi PIHAK KEDUA 
da]arn waktu 1 x 24 jam setelah pemberitahuan apabila ada 
kerusakan mesin melalu telefon dan atau tertulis. 

f: Mendapat pinjaman mesin cadangan . sebagai back up: dengan 
spesifika.si sejeDis, apabila. terjadi kerusakan mesin yang 
membutuhkan perbaikan lebih dari 2 x 24 jam dan mendapatkan 
mesin pengganti dengan spesifikasi sejenis apabila mesin tidak 
dapat diperbaiki; 

g. Mendapat jaroinan ketersediaan suku.cadang Mesin Hemodialisis; 

h. Mendapatalran upgrade mesin dengan spesifikasi yang lebih tinggi 
dan tidak berpengaruh terhadap unit cost PIHAK KESATU; 

i Mendapatkan pelatihan unt\'ik dokter spes.ialis penyaltit dalarn, 
Dokter umum dan perawat ~tuk roendapatkan sertifikat keahliao 
sesuai kebutuhan, dan berkesinambungan (Biaya Pendaftaran 
Pelatihan), serta kegiatan ilmiab dari PERNEFRI/lPDI. 

J. Mendapatkan pendamp.ing dari PIHAic' KEDUA untuk tenaga 
Perawat diawal operasional Hemodialisis selama 1 mmggu; 

k. Mendapatkan Kunjungan rutin Teknis. dari PIHAK KEDUA setaiap 2 
mioggu sekali. 

L Menerima tagiban dari PIHAK KEDUA atas baraog yang digunakan. 

m. Meoerima. pexawatan Mesin Water Tea1men Reverse · Osmosis 
sesuai deogan Lampiran m. ~ 

BAB IV 

HAK DAN ~WAJIBAN 
PASAL4 

', 
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PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut 
a. MenyE'diakan tempat sebagai unit pelayanan Hemodialisis; 
b. Menjamin pasokan Iietrik yang cukup sesuai jumlah mesin 

yarig terlnstal dan dengan voltage yang stabil,. debit air yang 
cukup serta kualitas air baku setara dengan PDAM ( Air Minum 
) yang memenuhi · ke~ dan !<:ajemiban yang akan 
digunalam untuk Mesin Hemodialisa NIPRO yang telah 
disediakan oleh PIHAK KEDUA. 

c. Menyediakan Sum.her Deya Manusia (Dokt.er, Perawat dan tenaga 
medis terkait) yang mengoperasikan 'mesin hemodialisa telah 
mernilild sertifikat yang sesuai dengan peraturan pemerintah; 

d. Memelibara dan merawat mesm hem.oclial;ysis; 

e. Menjaga keberadaan clan atau keamanan mesin hemodialy\'lia; 

f. Mengemhalikan seluruh mesin bemodia\ysis kepada PIHAK KEDUA 
apabila perjanjian kerjasema berakhir; 

g. Membeli dan menggunakan Consumable HD set dari PIHAK 
KESA'IU selaroa masa perjanjian i.ni; ' 

h. Ikut serta dalam mendampingi PIHAK KEDUA melakukan uji fungsi, 

i, PIHAK KESA.TU berkewajfban rnenggunakan Mesin Hemodiatisa 
tersebut sesuai dengan instruksi dari pabrik (Manual Book) Mesin 
Hem.odialisa NIPRO serta, menjamin . keamanannya selarna 
ditempatkan di Runiah Saki~ . 

j. Membetikan pembayaran Ut)tuk PIHAK KEDUA terhadap barang 
yang digunakan dan a~u dipesan oleh PIHA.K KESATU. 

k. PIHAK KESATU daJan;i hal ini wajlo menggunakan Disposable 
Hemodiatisa Set Merk NlPRO pada Pasien yang me,Jakukan cuci 
darah dengan Mesin Merk NIPRO di RSUD Hj. Anna Iasmanah 
seperti pada l..ampiran T dan Lampiran II dengan target 50 [Lima 
puluh) HD Set setiap mesin per bulan. . . 

1 Menjatttin tidak. akan membongkar, mernperbaiki dan atau 
merubah unit rnesin hemodialisa clan atail bagian dari unit mesin 
hemodialisa tanpa seijin dan sepengetahuan PIH.AK KEDUA, 
serta apabila tetjadi kerusakan pada mesin hemodialisa maka 
PIHAK KESATU tidak diperbolebkan me~ teknisi lain, 
kecuali teknisi yang disediakan atau ditunjuk oleh PIHAK KEDUA; 

m. Menjamin untuk tidak m~iual, mengalibkan, meminjamkan, atau 
meroiudahtangimkan Mesiti Hemodialisa kepada PIHAK KETIGA 
tanpa seijin atau sepengetahuan dari PIHAK KEDUA. 

n. Menjamin babwa semua inesin HD yang dipinJamJran setama 
KSO ini tidak akan terkontaminiasi. dengan Virus Hepatitis B. 
Semua pasien barn harus' melalui proses screening sebelum 

PARAF 
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atau dan. d. 

terhadap 

Menern1etJcan Mesin Hemodialisa milik PIHAK KEDUA yang 
d:igunakan untuk pe]ayanan kesehatan bagi pasien Hemodialisa di 
tempat PIHAK KESATU; 
Menerirna pembt\yaran dari PIHAK KESATU terhadap barang yang 
d:igunakandan atau dipesan oleh PIHAK KESATU. 
Mendapat pemeliharaan dan perawatan 
mesin hemodialisa, 
Mendapat penjagaan dari keberildaan 
kearnauan terhadap Mesin Hemoclialisa. 

Mengarnbil kembali mesin Hemodialisa setelah masa kerjasarna 
berakhir • 
Menyediakan dan mengirim consumable HD set sesuai 
kontrak yang disepakati, 
Mendapatkan pendampingan dari P1HAK KESATU pada 
saat melakukan uji fungsi. ' 

h 

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak ~bagai berikut: 
a 

·,·. 

menggunakan mesin HE>. Kelalaian .. yang menyebabkan 
terkontarninasinya mesin HD dengan virus dirnaksud maka PJHAK 
KESATU akan dikenakar; biaya perbaikao dan sterilisasi mesin. 

o. Wajib untu.k menyE'diaRan Citric Acid dan K1orin untu.k 
Desinfektan Mesin Hemodialisa . 

p. Apabila txzjadi kerusakan Mesin· Hemodialisa dan atau 
Mesin Wat.er Treatment sebagai alaoat lrelalaian PIHAK KESATU; 
maka sega)a biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan 
dibeb•mkan kepada PIHAK KESATU. . 

q. Dalam. hal terjadi kerusakan Mesin Hemodialisa dan Mesin Wat.er 
Treatment yang disebabkan · oleh kelalaien PlHAK l{l\;SATU dan 
berakibat kepada Pihak Lain, maka PIHAK KESATU menjamm dan 
membebesken PIHAK KEDUA dari sega1a tuntutan dan atau 
gugatan dari Pihak Lain tersebut; 

r. PIHAK KESATU wajib memenuhi dan melengkapi semua perijinan 
terkait dengan operasional. hemodialisa, anta:ra lain ; fjin 
Pemefri; ljin BPJS, ljin Dinkes HD, t:laµ· ijin-ijin terkait sesuai 
dengan peraturan yang berl£ru. 

' 


