
 

 

 

 

 

A.  PERSYARATAN 1. Surat rujukan sesuai ketentuan BPJS bagi pengguna BPJS 

2. Surat pengantar ke Instalasi Rehabilitasi dari dokter poli rawat 

jalan 

3. Surat asesmen Instalasi Rehabilitasi 

4. Foto copy surat-surat di atas sebanyak 1 lembar 

5. Jika memenuhi kriteria sebagai calon rehabilitan, maka wajib 

mengikuti aturan day care (seragam, keluarga/caregiver 

bersedia bekerja sama/berperan aktif dalam upaya 

mengoptimalkan kemandirian rehabilitan) 

B.  PROSEDUR 1. ODGJ/ ODS yang memenuhi kriteria sebagai calon rehabilitan 

yang ditetapkan melalui asesmen awal oleh Psikiater/ Perawat 

menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan untuk proses 

administrasi pendaftaran peserta day care. 

2. Rehabilitan baru berada pada stase awal yaitu stase seleksi, 

kegiatannya dilakukan dalam 5x kunjungan pertama, adapun 

kegiatan yang dilakukan adalah asesmen oleh tim profesi 

rehabilitasi dan ditambah kegiatan lain yang sifatnya masih 

orientasi, terapeutik dan relaksasi. 

3. Jika dalam evaluasi dinyatakan layak naik ke stase berikutnya, 

yaitu stase aktivitas, maka rehabilitan  mendapatkan pelayanan 

dalam 20x kunjungan, kegiatan yang dilakukan berupa terapi 

kerja, terapi kelompok, terapi spiritual, dan terapi penunjang 

dari tim rehab medik (Fisioterapi) 

4. Kemudian dievaluasi kembali dan dinyatakan layak, maka 

rehabilitan  dapat masuk ke stase paling akhir yaitu stase 

terampil mandiri, pelayanan ini berupa latihan kerja yang sudah 

terfokus pada 1 kemampuan sesuai minat bakat rehabilitan 

didukung fasilitas yang tersedia dan dilakukan dalam 60x 

kunjungan 

5. Hasil evaluasi di stase terampil mandiri akan mengarahkan 

rehabilitan  kembali ke masyarakat (bekerja atau berwira usaha) 

atau menjadi volunteer di rehabilitasi 
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 6. Padal setiap stase, jika hasil evaluasi menyatakan 

rehabilitan  tersebut belum layak naik stase maka dapat 

mengulang sesuai stasenya sampai hasil evaluasinya 

menyatakan layak naik ke stase berikutnya 

7. Untuk tindakan rehab medik oleh fisioterapi dilakukan 

berdasarkan rujukan dari dokter baik di rawat jalan 

maupun di rawat inap 

C. WAKTU Paling sedikit 75x kunjungan jika tidak ada pengulangan 

stase atau sekitar 4//5 bulan, bisa lebih sesuai capaian 

kemampuan rehabilitan 

D.  BIAYA PELAYANAN A. JKN: Permenkes 52 tahun 2016 beserta perubahannya 

(untuk pengguna BPJS) 

B. Bagi yang tidak menggunakan BPJS, RS menyediakan 

layanan per paket untuk membantu masyarakat 

menjangkau layanan ini dengan tarif yang dinilai lebih 

terjangkau dari pada tarif per tindakan atau yang bukan 

paket. Tarif per paket ditetapkan berdasarkan stase 

layanan, untuk stase seleksi biayanya Rp. 760.000, stase 

aktivitas Rp. 312.5000, dan stase terampil mandiri Rp. 

7.200.000, penetapan tarif tersebut sudah sesuai SK Dirut 

No. HK.02.03/XXIV/2.2/4127/2021 tentang pola tarif 

rehabilitasi psikososial RSJSH 

E.  PRODUK LAYANAN Pelayanan rehabilitasi  

  F. PENGADUAN WA/SMS : 0813-8336-1663 

Email       : hukormas.rsjsh@gmail.com 

Layanan  : Senin - Jumat  

                07.00 - 16.00 WIB 

Kotak Saran  
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