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PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
JL. MERBABU N0.48 TELP.(0276) 321003 BOYOLALI 57311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN REKOMENDASI 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan 
dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu 
mengatur Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin dan 
Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta;

b. bahwa untuk maksud tersebut hunif a diatas perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah,

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah 
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3258 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3637);
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7.

8.

9.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1987 Nomor 1 
seri D Nomor I);
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas-dinas Kabupaten 
Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 2 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN ;

Menelapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN 
REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
KESEHATAN SWASTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom 

lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Boyolali.
5. Dinas adalah Dirras Kesehatan dan Sosial Kabupaten Boyolali.
6. Pejabat adalah Pegawai Dinas yang diberi tugas tertentu dibidang kesehatan sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 

oleh masyarakat.
9. Penyelenggara Kesehatan Swasta yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah 

orang pribadi atau badan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta yang selanjutnya disebut Izin 
adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk 
menyeienggarakan pelayanan kesehatan setelah yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan untuk mendapat pengakuan kewenangan dalam melakukan pelayanan 
kesehatan sesuai dengan profesinya
Rekomendasi laik sehat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah surat yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas dalam rangka membenkan keterangan terhadap 
penyelenggaraan yang memenuhi syarat kesehatan.
Perubahan izin dan rekomendasi adalah penerbitan izin dan rekomedasi 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh adanya perubahan 
nama, alamat, jenis/ tingkat pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
Penggantian izin adalah kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan pengganti sebagai pengganti izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
yang teiah diterbitkan tetapi hilang atau rusak.
Daftar Ulang Izin dan rekomendasi adalah kegiatan pendaftaran izin dan 
rekomendasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang teiah berakhir masa 
berlakunya untuk memperoleh izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan baru. 
Pembekuan Izin adalah penghentian sementara seluruh kegiatan dibidang pelayanan 
kesehatan swasta sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran oleh 
penyelenggara yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku.
Pencabutan Izin adalah penghentian seluruh kegiatan dibidang pelayanan kesehatan 
swasta karena terbukti melakukan kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran yang 
dilakukan oleh penyelenggara yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Penutupan Pelayanan Kesehatan adalah penghentian seluruh kegiatan dibidang 
pelayanan kesehatan swasta karena pencabutan ijin penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan atau permintaan penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku.
Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP.
Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan meliputi; 
a. Sarana / Pelayanan Kesehatan Dasar, terdiri dari:

1) Praktek Perorangan Dokter Umum;
2) Praktek Perorangan Dokter Gigi;
3) Praktek Berkelompok Dokter Umum;
4) Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
5) Praktek Bidan;
6) Balai Pengobatan;
7) Rumah Bersalin;
8) Praktek Perorangan Keperawatan;
9) Klinik Fisioterapi;

b. Sarana / Pelayanan Kesehatan Rujukan, terdiri dari
1) Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
2) Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;



3) Praktek Berkdompok Dokter Spesialis;
4) Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis.

c. Pelayanan Kesehatan Lain / Penunjang, terdiri dari :
1) Laboratonum Kesehatan;
2) Apotik;
3) Tokoobat;
4) Depot jamu;
5) Optik;
6) UsahaKhitan;
7) Industri rumah tangga makanan minuman.

d. Sarana umum yang wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas adalah sebagai 
berikut;
1) Rumah Sakit;
2) Rumah Makan / Restoran;
3) Warung Makan;
4) Hotel;
5) Kafe;
6) Jasaboga;
7) Tempat penyimpanan dan penjualan Pestisida;
8) Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU).

e. Usaha Industri yang wajib mendapat rekomendasi dari Dinas adalah sebagai berikut;
1) Industri makanan minuman;
2) Industri obat;
3) Industri pestisida;
4) Industri obat tradisional;
5) Industri kecil obat tradisional.

BAB 11
KETENTUAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Pertama 
Ketentuan Perizioan

Pasal 3

(1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a, b, dan c wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) 
tahun dan dapat mengajukan permohonan Daflar Ulang.

(3) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan yang memiliki izin dan melakukan 
perubahan, wajib mengajukan Perubahan Izin.

(4) Setiap penyelenggara yang memiliki izin, tetapi dikemudian hari hilang atau rusak, 
wajib mengajukan permohonan Penggantian Izin.



Pasal 4

(1) Kewenangan penerbitan, Daftar Ulang, Perubahan dan Penggantian Tzm ada pada 
Bupati.

(2) Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada 
Kepala Dinas.

Pasal 5

Izin diterbitkan berdasarkan kedudukan tempat pelayanan kesehataa

Pasal 6

Penyelenggara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 
wajib menyampaikan laporan tertulis tentang data dan atau informasi berkaitan dengan 
kegiatan pelayanan secara berkala kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal?

Penyelenggara yang menutup kegiatannya wajib melaporkan secara tertulis kepada 
Kepala Dinas.

Pasal 8

Penyelenggara yang memiliki izin hanya dapat melakukan kegiatan pelayanan sesuai 
dengan yang tercantum dalam izin.

Bagian Kedua 
Ketentuan RekomendasI

Pasal 9

(1) Penyelenggara Sarana Umum dan Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf d dan hunif e, wajib mendapatkan Rekomendasi.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sesuai dengan masa 
berlaku izin yang dikeluarkan instasi yang berwenang dan dapat mengajukan 
permohonan Daftar Ulang.

(3) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan yang memiliki izin dan melakukan 
perubahan, wajib mengajukan perubahan rekomendasi.



Pasai 10

Kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ada pada 
Kepala Dinas.

Pasal 11

Rekomendasi diterbitkan berdasarkan kedudukan tempat usaha.

BAB III

PEIVUNJITCAN PEJABAT PEMBERIIZIN 

Pasal 12

Dalam hal Kepala Dinas yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan i/in 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan menerbitkan rekomendasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berhalangan selama 5 (lima) ban keija berturut- 
turut, Kepala Dinas Wajib menunjuk Pejabat dibidangnya untuk dan atas nama Kepala 
Dinas menerbitkan izin atau rekomendasi.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Pertama 
Tata Cara Perizinan

Paragraf 1 
Permohonan Izin 

Pa.sal 13

(1) Permohonan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
diajukan secara tertulis disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas.

(2) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap dan benar, 
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas dapat 
mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dikembalikannya permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemohon dapat mengajukan permohonan 
kembali.

(4) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir, permohonan 
yang diajukan kembali diperlakukan sama sebagai permohonan baru.

(5) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), Kepala Dinas atas pertimbangan dari pejabat dan Dinas 
Terkait dapat menerbitkan izin atau menolak permohonan izin.

(6) Jika teijadi penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus disertai alasan 
dan penjelasan.

(7) Pemohon yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat 
mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai pemohon baru.



Paragraf2
Permohonan Daftar Ulang 

Pasal 14

(1) Permohonan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay at (2), diajukan 
secara tertulis disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin berakhir.

(2) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) belum lengkap dan benar, 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas dapat 
mengembalikan permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikembalikannya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), Pemohon dapat mengajukan kembali.

(4) Paling lambat 1 (satu) hari keija sebelum berakhir jangka waktu berlakunya Izin, 
Kepala Dinas dapat menerbitkan Daftar Ulang atau menolak Permohonan Daftar 
Ulang.

(5) Jika terjadi penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hams disertai alasan 
dan penjelasan.

(6) Pemohon yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat 
mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai pemohon bam.

Paragraf 3
Permohonan Perubahan Izin 

Pasal 15

(1) Pembahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diajukan secara 
tertulis disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas.

(2) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap dan benar 
paling lama 7 (Uijuh) hari keija sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas dapat 
mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikembalikannya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

(4) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), Kepala Dinas atas pertimbangan dari pejabat dan Dinas 
Terkait dapat menerbitkan izin atau menolak permohonan Perubahan Izin.

(5) Jika teijadi penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disertai alasan 
dan penjelasan.

(6) Pemohon yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat 
mengajukan kembali permohonan dan diperlakukan sama sebagai pemohon bam.

Paragraf 4
Permohonan Penggantian Izin 

Pasal 16

(1) Permohonan Penggantian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) 
diajukan secara tertulis disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kehilangan atau rusak.



(2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan pennohonan beserta 
perayaratan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas 
wajib menerbitkan Pengganti Izin.

Bagian Kedua 
Permohonan Rekomendasi 

Pasal 17

(1) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
diajukan secara tertulis disertai persyaratan lengkap dan benar kepada Kepala Dinas.

(2) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap dan benar, 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas dapat 
mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dikembalikannya permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemohon dapat mengajukan permohonan 
kembali.

(4) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir, permohonan 
yang diajukan kembali diperlakukan sama sebagai permohonan baru.

(5) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), Kepala Dinas atas pertimbangan dari pejabat dan Dinas 
Terkait dapat menerbitkan rekomendasi atau menolak permohonan rekomendasi.

(6) Jika terjadi penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus disertai alasan 
dan penjelasan.

(7) Pemohon yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat 
mengajukan permohonan kembali dan diperlakukan sama sebagai pemohon baru.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengawasan adalah kegiatan pengawas yang dilakukan sebelum, pada saat dan 
setelah izin dan atau rekomendasi diterbitkan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang 
ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara periodik 4 
(empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sekali.

(4) Dalam hal terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa), Dinas terkait wajib melakukan 
penanganan secepatnya.



BAB VI

SANKSIADMINISTRASI

Pasal 19

(1) Sarana kesehatan yang tidak dan atau belum memiiiki izin dan atau rekomendasi 
diberikan peringatan dalam hal :
a. Melakukan kegiatan tanpa memiiiki izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
b. Memberikan keterangan yang tidak benar, tidak lengkap dan atau memalsukan 

dokumen persyaratan yang dapat mempengaruhi dan atau dibebaskan dari 
kewajiban memiiiki izin.

(2) Penyelenggara yang telah memiiiki izin selain yang telah disebutkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) secara khusus diberikan peringatan 
karena adanya temuan , laporan atau pengaduan dari pihak lain dalam hal:
a. Adanya temuan, laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat dan atau 

masyarakat, bahwa sarana kesehatan yang bersangkutan melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. Adanya temuan, laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat dan atau 
masyarakat, karena melanggar peraturan pemndang-undangan lainnya yang 
berlaku sepanjang berkaitan dengan kegiatannya.

(3) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh 
Kepala Dinas sebagai berikut:
a. Untuk izin diberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kah dengan 

tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh ) hari.
b. Untuk rekomendasi diberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali 

dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 20

(1) Izin dapat dibekukan dalam hal :
Penyelenggara tidak mengindahkan peringatan 
Pasal 19 ayat (3) huruf a;

(2)

(3)

a. sebagaimana dimaksud dalam

b. Penyelenggara sedang diperiksa karena didakwa melakukan tindak pidana, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;

Sebelum diterbitkan keputusan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) Kepala Dinas menugaskan pejabat untuk melakukan pemeriksaan yang hasilnya 
dituangkan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
Berdasarkan BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dinas menerbitkan 
keputusan pembekuan izin.

(4) Selama izin dibekukan, penyelenggara dilarang untuk melakukan kegiatan.
(5) Keputusan pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku paling lama 6 

(enam) bulan, kecuali bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b pembekuannya berlaku sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(6) Penyelenggara yang izirmya dibekukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan 
telah menjalani sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), izirmya dapat 
diberlakukan kembali dalam hal yang bersangkutan :
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a. Melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku;

b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran dan atau tidak terbukti 
melakukan tindak pidana sesuai keputusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap.

Pasal 21

(1) Penyelenggara dapat dicabut izinnya dalam hal:
a. Penyelenggara yang izinnya sudah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 tetapi tetap melakukan kegiatan;
b. Penyelenggara yang telah menerima keputusan pembekuan izin, tetapi tidak 

melakukan perbaikan melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20;

c. Penyelenggara telah dijatuhi hukum an oleh pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

d. Penyelenggara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
memuat sanksi pencabutan izin.

(2) Sebelum diterbitkan keputusan pencabutan izin, Kepala Oinas menugaskan pejabat 
untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang hasilnya 
dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
Kepala Dinas dapat menerbitkan keputusan pencabutan izin.

Pasal 22

(1) Penyelenggara yang izinnya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 
paling lama 14 (empat belas) hari keija terhitung sejak diterbitkan keputusan 
pencabutan izin, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada Kepala Dinas.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan secara tertulis, 
Kepala Dinas dapat menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasan- 
alasan yangjelas.

(3) Dalam hal batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah 
berakhir, maka keputusan pencabutan izin dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal 
ditetapkan.

Pasal 23

Dalam hal Penyelenggara tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (3) huruf b Kepala Dinas mengusulkan kepada instansi yang berwenang 
untuk meninjau kembali izin yang bersangkutan.

Pasal 24

Persyaratan izin dan rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas;
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
retribusi daerah;
Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan badan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

a.

b.

c.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah;
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan 
dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut 
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana dibidang retibusi;
Menyuruh berhenti dan atau melarang seaeorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud hunif c;
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi;
Menghentikan penyidikan. 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggimg jawabkan.

e.

f.

g-

h.

J.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Penyelenggara yang telah memiliki izin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini 
dinyatakan tetap beilaku dan setelah habis masa berlakunya wajib melakukan daftar ulang 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pdaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Diundangkan di Boyolali 
J^ada tanggal 28 Juni 2004 
^EKkETARIS DAERAH 

BUPATEN BOYOLALI

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI BOYOLALI

A SRIJ.

1’̂

*^INGGIH PAMBIII)I. SH
Pembina Utama Muda 

NIP. 500 053 438

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2004 NOMOK 15 SERI E

lD:r> . 
tJk.MiO'-,-

PR
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABIFPATEN BOYOLALI 
NOMOR 7 TAHUN2004

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN REKOMENDASI 
PENVELENGGARAAN KESEHATAN SWASl A

I. KETENTUAN UMUM.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan Daerah, memberikan 
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga memberi 
peiuang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas 
prakarsa sendiri sesuai kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah.

Salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Daerah dalam hal ini Kabupaten / 
Kota adalah kewenangan di bidang kesehatan. Dalam Kepulusan Menteri Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosia! Republik Indonesia Nomor 1747 / Menkes Sos / SK / XII / 2000 
tentang Pedoman Ketetapan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang kesehatan 
dikemukakan bahwa mengacu Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1107 Tahun 2000 
kewenangan minimal wajib dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten / Kota dalam bidang 
kesehatan meliputi antara lain beberapa perizinan dan rekomendasi kesehatan skala 
Kabupaten / Kota.

Peraturan Daerah ini disusun disamping untuk meletakkan landasan hukum bagi 
Bupati dalam memberikan pedoman perizinan dan rekomendasi penyelenggaraan 
kesehatan swasta juga memberikan kewenangan kepada perangkat Daerah untuk 
melakukan ketentuan tata cara pemberian izin dan rekomendasi penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan swasta dan sarana umum lainnya yang diawasi oleh Dinas Kesehatan 
yang pada akhimya dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah dalam 
rangka ikut membantu pembiayaan pembangunan sesuai dengan semangat otonomi 
daerah.

II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL,

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 
Huruf a

Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter 
umum, dokter gigi, bidan, perawat dengan atau tanpa menggunakan penunjang 
medik.
Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama 
oleh dokter umum dan dokter gigi dengan atau tanpa menngunakan penunjang 
medik.
Balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara 
rawat jalan dipimpin minimal oleh seorang paramedis, perawatan yang 
berpengalaman di bawah pengawasan, bimbingan dan pcmbinaan seorang dokter 
yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggungjawab.
Klinik Fisioterapi adalah penyelenggaraan pelayanan yang berhubungan dengan 
gangguan pada kapasitas fisik dan kemampuan fungsonal yang dipimpin oleh 
seorang ahli fisioterapi.
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Praktek Pengobat tradisional adalah pelayanan pengobatan dan atau perawatan 
dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, 
keterampilan turun temurun dan atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai 
dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hurufb t .
Praktek dokter spesialis/dokter gigi spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan
medik oleh seorang dokter spesialis, dokter gigi spesialis dengan atau anpa
menggunakan penunjang medik. . . , , , .
Pakter berkelompok dokter spesialis/dokter gigi spesialis adalah penyelenggaraan 
pelayanan medik secara bersama oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis 
dangan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

Huruf c , , *Laboratorium kesehatan swasta adalah sarana kesehatan swasta yang
melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran penetapan dan pengujian 
terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan dari manusia untuk 
menetukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor 
yang berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekeijaan kefarmasian atau 
penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
Toko obat adalah lembaga berbadan hukum yang melakukan jual beli obat-obatan 
yang masuk dalam kategori obat-obatan bebas terbatas.
Depot jamu adalah tempat menyajikan, menyerahkan, meiniliki persediaan tempat 
penjualan obat tradisional termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual.
Optik adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacama.ta baik 
melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
Usaha kitan adalah tempat pelayanan kitan.
Industri rumah tangga makanan minuman adalah industri makanan minuman 
terolah yang dicdarkan dalam kcmasan eccran an berlabel.

Hurufd ...
Rumah sakit adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan meaiic 
dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan 
pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang Imgkup 
kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya. 
Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan ya.ng bertampat di sebagian 
atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan 
perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan 
makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
Hotel adalah bangunan yang menetap dimana disediakan fasilitas kamar dan 
tempat tidur bagi umum.
Cafe adalah suatu tempat yang menyediakan tempat dan fasiltas untuk hiburan di 
ruang yang tidak tertutup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan 
minum.
Jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan 
pengelolaan makanan yang disajika diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
Tempat penympanan dan penjualan pestisida adalah tempat dimana penyelenggara 
memiliki persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, 
pedagang atau diusaha-usaha pertanian.
Depot Air Minum Isi Ulang adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk 
keperluan masyarakat dalam bentuk cur ah.
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HUrUIndustri makanan minuman adalah industri makanan/minuman terolah yang 

diedarkan dalam kemasan eceran dan betlabel.
Industri obat adalah industri yang memproduksi pestisida ^ u u
Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, 
hcwan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut secara
fo^stri obat tradisional adalah industri yang memproduksi obat tradisional dengan 

total aset diatas Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tidak termasuk harga tanah

Industri^il obat tradisonal adalah industri obat tradisional dengan total aset ti^k 

lebih dari Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tidak termasuk harga tanah dan
bangunan.

Pasal 3
Cukupjelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukupjelas

Pasal 6
Cukupjelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukupjelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10 
Cukup jelas

Pasal 11
Cukupjelas

Pasal 12 
Cukupjelas

Pasal 13 
Cukupjelas

Pasal 14 
Cukup jelas

Pasal 15
Cukupjelas
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Pasal 16 
Cukupjelas

Pasal 17 
Cukupjelas

Pasal 18 
Cukupjelas

Pasal 19 
Cukupjelas

Pasal 20 
Cukupjelas

Pasal 21 
Cukup jelas

Pasal 22 
Cukupjelas

Pasal 23 
Cukupjelas

Pasal 24 
Cukupjelas

Pasal 25 
Cukupjelas

Pasal 26 
Cukupjelas

Pasal 27 
Cukupjelas

Pasal 28 
Cukupjelas
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