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RSUD Pasar Minggu  

 

PRESS RELEASE LAYANAN RADIOTERAPI 

RSUD PASAR PASAR MINGGU 

“Kini Radioterapi RSUD Pasar Minggu Melayani Pasien Umum dan BPJS” 

Kanker merupakan penyakit akibat pertumbuhan jaringan yang tidak terkontrol dalam tubuh 

manusia, sukar disembuhkan dan bersifat fatal. Di Indonesia, kanker merupakan penyebab 

kematian nomor tiga setelah penyakit jantung dan stroke. Pengobatan kanker memerlukan biaya 

yang tidak sedikit, sehingga banyak penderita yang tidak dapat menjalani pengobatan kanker 

secara komprehensif. Penyebab terjadinya kanker belum diketahui dengan pasti dan bersifat  

multifaktorial (disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor), namun beberapa penyebab kanker 

yang sudah diketahui adalah faktor genetik, virus, gaya hidup dan  lingkungan. Pengobatan 

kanker bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan maupun mematikan sel kanker tanpa 

mengganggu kelangsungan hidup dan fungsi sel sehat lainnya. Jenis pengobatan kanker yang 

tersedia dan berlaku sama di seluruh dunia adalah pembedahan, penyinaran (radioterapi) dan 

obat-obatan pembunuh sel kanker (kemoterapi), serta saat ini berkembang pula terapi-terapi 

baru (novel treatment) yang menjanjikan dan mulai digunakan secara luas seperti imunoterapi 

(menargetkan sistem daya tahan tubuh sebagai senjata memerangi sel-sel kanker), pengobatan 

dengan hormon dan berbagai teknik terapi lainnya.  

Di dunia kesehatan, peralatan teknologi yang digunakan semakin canggih. Pengobatan yang 

tepat ditunjang dengan tenaga medis yang berkualitas sangat berperan penting dalam proses 

penyembuhan. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu merupakan salah satu Rumah Sakit 

milik Pemerintah daerah tipe B yang terletak di pusat kota Jakarta Selatan. RSUD Pasar Minggu 

selalu berusaha untuk memberikanan pelayanan yang berkualitas dan efektif  untuk memberikan 

nilai terbaik sehingga menjadi pilihan utama bagi semua masyarakat. Salah satu layanan 

unggulan yang dimiliki oleh RSUD Pasar Minggu adalah layanan Radioterapi. Radioterapi 

merupakan salah satu tindakan medis yang diperlukan dalam tata laksanan penyakit kanker.  

Sesuai dengan visinya, Radioterapi RSUD Pasar Minggu dibangun untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan terapi kanker/onkologi yang komprehensif, aman, 

nyaman, dan dengan biaya yang terjangkau.  
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Pelayanan Radioterapi RSUD Pasar Minggu terdiri dari klinik konsultasi Spesialis Onkologi 

Radiasi, CT Simulator, Radiasi Eksterna dan Pengukuran paparan radiasi. Teknologi yang 

digunakan oleh RSUD Pasar Minggu adalah teknologi yang terbaru dan termutakhir, diantaranya:  

CT Simulator - 3D-CRT (Three - Dimensional Conformal Radiation   Therapy) - IMRT (Intensity - 

Modulated Radiation Therapy)  

RSUD Pasar Minggu memberikan Pelayanan Radioterapi kepada pasien mandiri dan BPJS. 

Untuk pasien mandiri RSUD Pasar Minggu memiliki paket radiasi eksterna sebagai berikut :  

1. Konsultasi dengan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi sebanyak 5x (awal dan selama radiasi) 

2. CT Simulator sebanyak 1x (tahap awal radiasi) 

3.  Radiasi Eksterna 25 - 35 fraksi 

Paket ini terdiri dari: 

1.   Paket 3D-CRT                          

2.   Paket IMRT                              

Bagi pasien yang memiliki asuransi BPJS, hanya cukup membawa :  

1. Surat Rujukan dari faskes  
2. Foto Copy Kartu BPJS  
3. Foto Copy KTP  
 

Pelayanan Radioterapi RSUD Pasar Minggu buka setiap hari Senin -  Jumat. Dari jam 07.00 

WIB sampai dengan 12.00 WIB. Penanganan tepat yang ditunjang dengan teknologi mutakhir, 

tenaga kesehatan yang profesional, dan lingkungan yang nyaman dan bersahabat sesuai dengan 

moto kami “Melayani Dengan Hati”  diharapkan dapat membantu proses pemulihan kesehatan 

Anda.  
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Lampiran :  
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