
 

 

Syarat dan Ketentuan Pelayanan 

Perawat Live-In 

1. Layanan perawat homecare yang bertugas dilokasi pasien selama 24 jam/hari sepanjang periode 

kontrak yang disepakati disebut dengan perawat live in. 

2. Pemesanan atau reservasi perawat homecare, khusus area Jabodetabek  maksimal pada jam 12.00 

WIB pada hari yang sama, pada waktu tersebut disebut dengan close order 

3. Pemesanan atau reservasi di atas jam 12.00 WIB, khusus area Jabodetabek maka pelayanan 

perawat Live in akan di jadwalkan esok hari. 

4. Pemesanan atau reservasi khusus area luar Jabodetabek, pelayanan perawat Live in akan di 

jadwalkan esok hari 

5. Periode kontrak layanan perawat Live in wajib ditanda tangani oleh pengguna jasa atau pihak 

keluarga pasien sebelum pelayanan berlangsung 

6. Layanan perawat Live in memiliki beberapa periode waktu layanan dengan perhitungan harian, 

yakni : 

a. Periode mingguan, berlaku selama 7 hari terhitung sejak perawat tiba dilokasi pasien 

dirawat 

b. Periode bulanan, berlaku selama 30 hari terhitung sejak perawat tiba dilokasi pasien 

dirawat 

7. Seluruh tindakan perawat Live in dilokasi pasien akan mengikuti ketentuan SOP pelayanan 

perawat homecare tanpa mengurangi atau melebihkan kegiatan yang sudah ditentukan 

8. Seluruh tindakan perawat Live in akan didokumentasikan didalam lembar rekam medis pasien 

9. Perawat Live in berhak mendapatkan ruang atau tempat istirahat yang terpisah dengan pasien 

apabila kondisi pasien memiliki penyakit yang menular melalui udara, seperti ; TB paru atau 

Covid-19 atau sejenisnya 

10. Perawat homecare yang bertugas memberikan pelayanan Live in dirumah pasien, berhak 

mendapatkan waktu istirahat yang layak setiap hari sebanyak 8 jam dengan menyesuaikan 

jadwal istirahat pasien 

11. Perawat homecare yang bertugas memberikan pelayanan Live in di rumah sakit berhak 

mendapatkan waktu istirahat yang layak setiap hari sebanyak 8 jam dengan menyesuaikan 

jadwal istihat pasien atau ketentuan dari pihak rumah sakit 

12. Tanpa mengurangi ketentuan poin (c) ayat (11), perawat homecare yang bertugas memberikan 

pelayanan Live in di rumah sakit berhak mendapatkan tempat istirahat yang layak selama proses 

perawatan pasien di rumah sakit, seperti berikut : 

a) Sofa Bed/Bed di kamar rawat pasien 

b) Penginapan atau kost di sekitar rumah sakit 

c) Tempat tidur dirumah pasien atau pihak keluarga pasien 



 

 

13. Tanpa mengurangi ketentuan poin (c) ayat (11 & 12), perawat homecare yang bertugas 

memberikan pelayanan Live in di rumah sakit berhak mendapatkan konsumsi yang layak 

sebanyak 3x/hari atau di uangkan minimal Rp. 75.000/hari selama proses perawatan pasien di 

rumah sakit 


