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BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR X TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, perlu adanya pengawasan, 
pengendalian dan peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan pelayanan di bidang kesehatan yang 
sesuai dengan kondisi masyarakat;

b. bahwa perizinan dan non perizinan berfungsi sebagai 
instrumen pemerintahan dalam pengawasan, 
pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha 
maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang 
berdampak pada kepentingan umum;

c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang 
kesehatan sesuai dengan asas-asas umum 
kepemerintahan yang baik dan memberikan 
perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan 
wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan dan 
non perizinan, maka diperlukan pengaturan 
mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan di 
bidang kesehatan;

d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 
Tahun 2004 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pemberian Izin dan Rekomendasi Penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan Swasta sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu 
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang 
Kesehatan;

e.

Mengingat

/
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

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

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3656);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotoprika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang

i 4



- 3

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tan tang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

21. 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 
1988 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

22. Peraturan Daerah
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 107);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 110);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN 
DAN NON PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah otonom sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati
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6.

7.

8.

t

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mempakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap.

Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian 
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan 
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan 
kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh 
pemerintah dan/atau masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut 
penyelenggara adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan upaya 
pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Keputusan Perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat 
Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum 
administrasi Negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau 
sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Non perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat 
Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum 
administrasi Negara yang memberikan bukti legalitas dan sahnya sesuatu 
kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan.

10. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan 
perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah 
hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

11. Non Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu 
kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum 
administrasi Negara.

12. Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Izin 
adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas kepada orang atau 
badan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah yang 
bersangkutan memenuhi persyaratan untuk mendapat pengakuan 
kewenangan dalam melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan 
profesinya.

13. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dalam 
rangka memberikan keterangan bahwa terhadap penyelenggaraan fasilitas 
pelayanan kesehatan telah memenuhi syarat kesehatan.

9.

14. Fasilitas
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14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

16. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi 
Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam 
maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia sesuai 
Peraturan Perundang-undangan.

17. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan 
telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

18. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker 
dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, 
Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah 
Farmasi/Asisten Apoteker.

19. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang 
telah teregistrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

20. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

21. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di 
dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan.

22. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

23. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis 
wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan.

24. Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi 
terapi minimal setingkat Diploma III sesuai Peraturan Perundang- 
undangan.

25. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan 
refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam 
maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan.

26. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, 
Diploma III Radiologi, pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik 
Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

27. Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah dokter, dokter gigi 
dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki pendidikan terstruktur 
pengobatan komplementer alternatif.

28. Surat

/
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28. Surat Izin Praktik selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang 
diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang 
menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan 
kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan 
sesuai dengan profesinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 
berlaku.

29. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang 
diberikan kepada tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan untuk 
bekerja sesuai dengan profesinya di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

30. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

31

32.

Klinik Kecantikan Estetika adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik untuk 
mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan 
(estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai 
keahlian dan kewenangannya.

Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau 
terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion 
yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan 
radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.

33. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek 
kefarmasian oleh Apoteker.

34. Laboratorium Kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang 
melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, 
kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 
dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan 
penyakit dan peningkatan kesehatan.

35. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan 
pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi 
tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya 
diagnosis penyakit penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

36. Laboratorium Klinik Pratama adalah laboratorium yang melaksanakan 
pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan 
terbatas dengan teknik sederhana.

37. Laboratorium Klinik Madya adalah laboratorium yang melaksanakan 
pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan 
tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi 
dengan teknik sederhana.

38. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan 
kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.

39. Laboratorium optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan 
lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai 
dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.

40. Sarana

/
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40. Sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan 
NAPZA adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 
pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, berupa kegiatan pemulihan dan 
pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama.

41. Dialisis adalah tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti 
fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam 
uPaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari 
dialisis peritoneal dan hemodialisis.

42. Klinik dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik di luar rumah sakit secara 
rawat jalan dan mempunyai kerja sama dengan rumah sakit yang 
menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan 
rujukannya.

43. Unit Tranfusi Darah (UTD) tingkat Kabupaten adalah fasilitas pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan 
pendistribusian di tingkat Kabupaten.

44. Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya
pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan 
perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan.

45. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan 
pelayanan medis dasar, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga 
kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

46. Klinik Utama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan 
pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

47. Unit pelayanan dialisis adalah fasilitas pelayanan di rumah sakit dengan
tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal
sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal.

48. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat 
bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.

49. Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh 
perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, 
penyimpanan, penyaluran, alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

50. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 
kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

51. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 
utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan 
disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan 
lainnya.

52. Penyalur Alat Kesehatan (PAK) adalah perusahaan berbentuk badan 
hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, menyalurkan 
alat kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
dan mempunyai hak untuk mendapatkan izin edar.

53. Cabang

/



53, Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cabang PAK) adalah unit usaha dari 
Penyalur Alat Kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan 
kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam 
jumlah besar sesuai Peraturan Perundang-undangan.

54.

55.

Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbadan hukum yang 
memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau 
bahan obat dalam jumlah besar sesuai Peraturan Perundang-undangan.
Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang adalah cabang PBF yang telah 
memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, 
penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar 
Peraturan Perundang-undangan.

sesuai

56. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk 
digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, 
bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut 
terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan 
dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara 
tubuh pada kondisi baik.

57. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu 
upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran 
dan/atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan 
pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan 
keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari 
luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam 
masyarakat.

58. Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara 
tradisional.

59. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan 
pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengelolaan penggunaan dan 
pembuangan/pemusnahan pestisida.

60.

61.

62.

Pestisida Kesehatan Masyarakat adalah pestisida yang digunakan untuk 
pemberantasan vektor penyakit menular (serangga dan tikus) atau untuk 
pengendalian hama di rumah-rumah, pekarangan, tempat kerja, tempat 
umum lain, termasuk fasilitas angkutan dan tempat 
penyimpanan / pergudangan.

Pestisida Terbatas adalah pestisida yang karena sifatnya (fisik dan kimia) 
dan/atau karena daya racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan 
manusia dan lingkungan, oleh karenanya hanya diizinkan untuk 
diedarkan, disimpan dan digunakan secara terbatas.
Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang 
menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan 
menggunakan metode kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat 
(massage), yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan 
tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit).

63. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki 
tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan 
manual hingga semi otomatis.

64. Depot



67.

68.
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64. Depot Air Minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk 
keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.

65. Higiene Sanitasi depot air minum adalah usaha yang dilakukan untuk 
mengendalikan faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya 
yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

66. Jasa Boga adalah adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan 
kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas 
dasar pesanan.

Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat 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.
Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup 
kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat 
usahanya.

69. Makanan Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh 
pengrajin makanan di tempat penjualan dan/atau disajikan sebagai 
makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa 
boga, rumah makan/restoran, dan hotel.

70. Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor 
makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin 
dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

71. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 
seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang 
dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.

72. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat 
untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya, 
yang menggunakan air bersih yang telah diolah.

73. Pemandian Umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan 
tempat untuk mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan 
lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak 
termasuk pemandian untuk pengobatan.

BAB II
ASAS, FUNGSI, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Pertama 

Asas

Pasal 2
(1) Penyelenggaraan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan 

yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hak asasi manusia, adil 
dan merata, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, kemitraan, 
pengutamaan dan manfaat, tata pemerintahan yang baik dalam satu 
kesatuan sistem kesehatan nasional.

(2) Perizinan
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(2) Perizinan dan non perizinan bidang kesehatan dilaksanakan berdasarkan 
pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta 
perlindungan dan keselamatan konsumen dan/atau pasien.

(3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tata 
laksana perizinan dan non perizinan bidang kesehatan diselenggarakan 
berdasarkan asas:
a. asas keterbukaan;
b. asas akuntabilitas;
c. asas efisiensi dan efektivitas;
d. asas kelestarian lingkungan;
e. asas kesederhanaan dan kejelasan;
f. asas kepastian waktu;
g. asas kepastian hukum;
h. asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan
i. asas profesionalitas.

Bagian Kedua 

Fungsi

%

Pasal 3
(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berfungsi meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dengan memadukan peran serta pemerintah, 
masyarakat dan swasta sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat.

(2) Guna menjamin terwujudnya fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan dan non perizinan bidang 
kesehatan berfungsi untuk:
a. mengatur tindakan penerima perizinan dan non perizinan sesuai 

tujuan dan syarat-syarat pemberian perizinan dan non perizinan;
b. merekayasa pembangunan dalam rangka memberikan insentif dan 

efek berganda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
c. membina dan memberdayakan masyarakat;
d. membina, mengawasi, memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; dan
e. penyelenggaraan perizinan dan non perizinan harus memperhatikan 

keseimbangan antara fungsi pengaturan, rekayasa pembangunan dan 
pembinaan, pengawasan, pengendalian serta kepastian hukum.

Bagian Ketiga 

Maksud

Pasal 4
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Pasal 4
Peraturan Daerah ini berlaku bagi Dinas Kesehatan di dalam 
menyelenggarakan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan berdasarkan 
kewenangan yang dimiliki untuk menetapkan keputusan perizinan dan non 
perizinan.

Bagian Keempat 
Tujuan

Pasal 5
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

a.
b.

d.

Pengaturan Perizinan Fasilitas 
bertujuan untuk:

memberikan perlindungan kepada konsumen dan/atau pasien; 
memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat; 

mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan;
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, fasilitas dan tenaga di 
bidang kesehatan;

e. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi 
dalam penyelenggaraan perizinan pelayanan kesehatan;
memberikan landasan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga dan 
fasilitas pelayanan di bidang kesehatan; dan
mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 
bidang kesehatan yang mudah, murah, terbuka, cepat, tepat, pasti, efisien, 
efektif dan partisipatif sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik.

f.

g-

BAB III

RUANG LINGKUP

(1)

(2)

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang 
kesehatan di Dinas Kesehatan.

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

pemberian izin baru; 
perubahan perizinan;
perpanjangan atau her registrasi atau daftar ulang perizinan; 
pemberian salinan perizinan 
pembatalan perizinan;

a.
b.
c.
d.
e.

f. penolakan
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%

%

f.
g-
h.
i.

penolakan perizinan; 
pembekuan perizinan; 
legalisasi perizinan; dan 
pencabutan perizinan.

(3) Pemberian izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha baru yang 
belum memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

(4) Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan yang sudah 
mempunyai perizinan akibat adanya suatu perubahan baik kepemilikan, 
maupun bidang usaha.

(5) Perpanjangan atau her registrasi atau daftar ulang perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pemberian 
legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang 
diakibatkan telah habis masa waktu berlakunya perizinan.

(6) Pemberian salinan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d, merupakan pemberi legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari 
pemerintah daerah yang diakibatkan perizinan yang telah dikeluarkan 
hilang atau rusak.

(7) Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, 
merupakan pemberian legal aspek dari suatu kegiatan usaha dari 
pemerintah daerah yang disebabkan bahwa perizinan yang telah 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan dalam 
perizinan tersebut dan atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan 
ketentuan dan bertentangan dengan izin yang telah diterbitkan.

(8) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, 
merupakan pemberian legal aspek dari suatu permohonan perizinan 
yang tidak bisa diproses atau ditolak yang didasarkan terhadap alasan- 
alasan teknis maupun administrasi.

(9) Pembekuan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g 
merupakan pemberian legal aspek suatu kegiatan usaha yang telah 
diberikan Pemerintah Daerah tetapi untuk sementara tidak berlaku 
sampai batas waktu yang telah ditentukan diakibatkan adanya sesuatu 
hal yang bertentangan dengan perizinan yang dikeluarkan.

(10) Legalisasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, 
merupakan pemberian legal aspek perizinan yang telah dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah terhadap perizinan yang telah diterbitkan Pemerintah 
Daerah.

(11) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, 
merupakan pencabutan legal aspek perizinan yang dikeluarkan 
pemerintah daerah diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan 
dengan perizinan yang telah dikeluarkan.

(12) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi:

a. izin

/
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a. izin fasilitas pelayanan kesehatan;
b. izin tenaga kesehatan;
c. Surat Tanda Terdaftar; dan
d. Sertifikasi.

(13) Penyelenggaraan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah rekomendasi dalam rangka penerbitan perizinan.

(14) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan 
memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan non 
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

BAB IV 

PERIZINAN 

Bagian Kesatu

Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

(1) Izin fasilitas pelayanan kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan 
rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fasilitas pelayanan 

kesehatan, meliputi:
a. Laboratorium Klinik Umum Pratama;
b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
c. Apotek;
d. Apotek Rakyat;
e. Optikal;
f. Laboratorium Optik;
g- Toko Alat Kesehatan;
h. Toko Obat;
i. Pedagang Eceran Obat;
j- Klinik Kecantikan Estetika;
k. Klinik Dialisis;
1. Unit Pelayanan Dialisis;
m. Unit Tranfusi Darah (UTD) Cabang Tingkat Kabupaten;
n. Pelayanan Radiologi Diagnostik;
0. Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan 

NAPZA;dan
Ketergantungan

P- Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang setara sesuai 
Peraturan Perundang-undangan.

dengan dengan

(3) Rasio
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(3) Rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perizinan Tenaga Kesehatan

I

b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.
j-
k.
l.

Pasal 8

(1) Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis dan tenaga paramedis baik 
keperawatan maupun non keperawatan.

(2) Perizinan bagi tenaga kesehatan terdiri dari izin praktik dan/atau izin 
kerja.

(3) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. izin praktik dokter umum;

izin praktik dokter gigi; 
izin praktik dokter spesialis; 
izin praktik dokter gigi spesialis; 
izin praktik bidan; 
izin praktik perawat; 
izin praktik perawat gigi; 
izin praktik fisioterapis; 
izin praktik terapis wicara; 
izin praktik okupasi terapis; 
izin praktik apoteker;
izin praktik bagi tenaga kesehatan lain sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan.

(4) Izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. izin kerja apoteker;

izin kerja tenaga teknis kefarmasian; 
izin kerja bidan; 
izin kerja perawat; 
izin kerja perawat gigi; 
izin kerja refraksionis optisien; 
izin kerja radiografer; 
izin kerja fisioterapis; 
izin kerja Okupasi terapis; 
izin kerja terapi wicara; 
izin kerja Analis kesehatan; 
izin kerja Ahli Gizi; 
izin kerja Sanitarian;
izin kerja tenaga pengobatan komplementer alternatif; dan 
izin kerja bagi tenaga kesehatan lain sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan.

b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.
j-
k.
l.
m.
n.
o.

Bagian Ketiga

I
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Bagian Ketiga 

Surat Tanda Terdaftar

Pasal 9

Surat Tanda Terdaftar diberikan kepada:
a. pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional.
b. fasilitas pelayanan kesehatan lain yang setara sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan.

Bagian Keempat 

Sertifikasi

Pasal 10

Sertifikasi bidang kesehatan meliputi:
a. sertifikasi industri rumah tangga makanan minuman;
b. sertifikasi bagi fasilitas lain yang setara sesuai 

Perundang-Undangan.
dengan Peraturan

(1)

(2)

BAB V

NON PERIZINAN

Rekomendasi 

Pasal 11

Rekomendasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan diberikan kepada 
fasilitas pelayanan kesehatan yang izinnya tidak diterbitkan oleh Dinas 

Kesehatan.
Rekomendasi bidang kesehatan meliputi:
a. Rumah Sakit Umum Tipe C;
b. Rumah Sakit Umum Tipe D;
c. Rumah Sakit Khusus Tipe C;
d. Klinik Pratama;
e. Klinik Utama;
f. Laboratorium Klinik Umum Madya;
g. Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
h. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cabang PAK);
i. Pedagang Besar Farmasi (PBF);
j. Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;

k. Perusahaan
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k.
l.
m.
n.

y-

Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 
Produksi Kosmetika;
Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
Laik Sehat, yang meliputi :
1) Depot Air Minum Izin Ulang (DAMIU);
2) rumah makan dan restoran;
3) warung makan;
4) kafe;
5) jasa Boga;
6) kolam Renang dan Pemandian;
7) hotel; dan
8) pengelolaan Pestisida.
Fasilitas lain yang setara sesuai dengan Peraturan 
undangan.

Perundang-

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN 

Bagian Kesatu

Perizinan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 12

Perizinan fasilitas pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
Perizinan tenaga kesehatan berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang- 
undangan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. 
Perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa 

berlakunya perizinan yang dimiliki habis.
Perpanjangan perizinan yang melebihi batas waktu 
dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

sebagaimana

Bagian Kedua 

Surat Tanda Terdaftar

Pasal 13

(1) Surat tanda terdaftar pengobat tradisional berlaku selama 5 (lima) tahun 

dan dapat diperpanjang.

(2) Surat
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(2) Surat tanda terdaftar bagi fasilitas lain yang setara berlaku sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan.

(3) Perpanjangan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku 
izin yang dimiliki habis.

(4) Perpanjangan perizinan yang melebihi batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Ketiga 

Sertifikasi

Pasal 14

(1) Sertifikat industri rumah tangga makanan minuman berlaku selama 3 
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Sertifikat bagi fasilitas lain yang setara berlaku sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan.

(3) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) 
harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku 

izin yang dimiliki habis.
(4) Perpanjangan perizinan yang melebihi batas waktu sesuai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

BAB Vll

KETENTUAN NON PERIZINAN

Rekomendasi 

Pasal 15

Rekomendasi penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan berlaku sesuai 
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan, tata cara, dan persyaratan teknis permohonan perizinan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), 
Pasal 9, Pasal 10, dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
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BAB VIII

PEMBATASAN PERIZINAN

Pasal 17

Surat Izin Praktik dan/atau Surat Izin Kerja bagi tenaga kesehatan diberikan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Tenaga kesehatan lulusan luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dengan Peraturan 

Bupati.
(2) Tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA) yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan, wajib mentaati persyaratan yang diatur dengan 

Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGECUALIAN

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak 

hams memiliki perizinan.
(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab 
pelayanan (yang sudah memiliki surat izin praktek) serta jenis kegiatan 
kepada Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan 

dilaksanakan.
(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas paling 
lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

(4) Pemberitahuan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dapat melalui Kepala UPT Puskesmas setempat atau sebutan lainnya di 
mana kegiatan dilaksanakan. |

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20
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Pasal 20

Penyelenggara pelayanan kesehatan berhak:
a. melakukan kegiatan sesuai perizinan yang dimiliki;
b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan 

kegiatannya;
memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan 
mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari 
Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat.

c.
d.

Pasal 21

b.
c.

d.

e.

Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban:
a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 
menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis 
dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui 
oleh umum;
melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Kepala 
Dinas; dan
mengajukan permohonan perizinan baru untuk hal-hal sebagai berikut:
1. masa berlaku izin, surat tanda daftar sudah berakhir;
2. pindah alamat tempat pelayanan;
3. kepemilikan izin, surat tanda daftar dan sertifikat berubah;
4. penanggungjawab sarana tidak sesuai tercantum dalam izin, surat tanda 

daftar dan sertifikat;
5. nama sarana pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan yang tercantum 

dalam izin, surat tanda daftar dan sertifikat; dan/atau
6. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan.

f.

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. mewujudkan deraj at kesehatan masyarakat yang optimal;
b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat 

menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat 
pelayanan yang tidak sesuai standar;

c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan 
di bidang kesehatan;

d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan 
kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu 
pelayanan kesehatan; dan

e. memberikan

i
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e. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.

Pasal 23

Pemegang perizinan dilarang:

a.
b.
c.

mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain; 
melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya; dan 
mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin 
yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

T

BAB XI

MUTU PELAYANAN 1

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan menjamin mutu pelayanan 

dengan cara:
a. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
b. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang 

berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

(1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian 
dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan Evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat bekerjasama 
dengan organisasi profesi yang bersangkutan serta instansi terkait.

(3) Puskesmas berwenang melaksanakan pemberian rekomendasi, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian dan evaluasi fasilitas dan tenaga kesehatan 
strata pertama, pengobat tradisional, dan industri rumah tangga pangan di 
wilayah kerjanya.

BAB XIII
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(2)

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan 
pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 
Daerah.

(2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila 
mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan di Daerah.

(3) Pemerintah Daerah dan/atau instansi berwenang wajib memberikan 
jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan 
sanksi administrate sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sanksi administrate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. pembatalan izin; dan/atau
d. pencabutan izin.

Pasal 28

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (2) huruf a, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan 
tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari dan apabila ternyata 
sampai dengan masa berlakunya izin berakhir penyelenggara fasilitas dan 
tenaga kesehatan belum mempunyai izin maka terhadap penyelenggara dapat 
dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatannya selama 6 (enam) bulan.

Pasal 29

i
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Pasal 29

Penghentian semen tara kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ay at (2) 
huruf b, apabila penyelenggara pelayanan kesehatan tidak mengindahkan 
ketentuan yang tercantum dalam penetapan pemberian sanksi administrasi 
berupa penghentian sementara selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 
diterbitkannya surat penghentian sementara izin kegiatan, dapat dikenakan 
sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) 
huruf d.

Pasal 30

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c 
dilakukan dalam hal perizinan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas tidak 
memenuhi ketentuan dalam perizinan tersebut dan/atau pelaksanaan kegiatan 
tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan izin yang telah 
diterbitkan.

Pasal 31

Izin dapat dicabut, apabila:

a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21;

b. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan;

c. tidak menjalankan usahanya selama 2/5 (dua per lima) masa berlaku izin 
secara berturut-turut; dan

d. fasilitas pelayanan kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak 
memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai dengan Peraturan Perundang- 
undangan.

Pasal 32

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

a. masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang;
b. nama fasilitas dan/atau lokasi dan/atau pemilik dan/atau 

penanggungjawab tidak sesuai yang tercantum dalam izin; dan
c. pemegang izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan meninggal dunia.

BAB XV 

PENYIDIKAN

Pasal 33
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Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku.

P

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan 
fasilitas kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana terkait penyelenggaraan fasilitas 
kesehatan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan fasilitas 
kesehatan;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana terkait penyelenggaraan fasilitas 
kesehatan;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan fasilitas 
kesehatan;

g. men}ruruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, 
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terkait 
penyelenggaraan fasilitas kesehatan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan fasilitas kesehatan 
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
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BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(4), Pasal 23 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 35

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, penyelenggara 
pelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan/atau Peraturan Perundang- 
undangan lainnya dikenakan pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Semua perizinan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

(2) Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah diterbitkan 
sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku 
selama 5 (lima) tahun setelah tanggal penerbitannya, dan harus 
diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

(3) Orang pribadi atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan di 
bidang kesehatan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib 
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat- 
lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
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Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 7 Tahun 2004 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin 
dan Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 15 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

% Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal /4pr/A 2012

' BUPATI BOYOLALI,

—

%

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal lO dpr/L

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI,

2012

SRI i lRDININGSIH

f- SENO SAMODR X-
T&an arieSitt 

SSg Hk & HA1V1ir-'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR X
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR X TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

%

%

I. UMUM.

Perizinan mempakan instrumen pemerintahan dalam pengawasan, 
pengendalian, perlindungan dalam kegiatan usaha yang berdampak pada 
kepentingan umum. Pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perizinan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan memerlukan 
pengaturan, karena sangat berdampak terhadap deraj at kesehatan 
masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan kesehatan atas 
pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga 
kesehatan, dan sarana umum yang bersentuhan langsung terhadap 
kesehatan masyarakat.

Dalam rangka menyesuaikan dengan semangat Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2004 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pemberian Izin dan Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 
Swasta perlu disesuaikan, mengingat Peraturan Daerah tersebut 
pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tetap memperhatikan dan 
mensinkronisasi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 29 
tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1996 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang telah ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten / Kota.

Sehubungan dengan pembagian urusan Pemerintahan, Pemerintah 
Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggaraan pelayanan di 
bidang kesehatan masuk menjadi urusan pemerintah Kabupaten termasuk 
beberapa jenis perizinan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- 
undangan.

/
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Peraturan Daerah ini memberikan aturan terhadap pemberian 
perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan 
sebagai bentuk pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah maupun 
Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi izin, surat tanda terdaftar, dan 
sertifikasi dalam ruang lingkup perizinan atau rekomendasi sebagai bagian 
dari pelayanan non perizinan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
bagi orang atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

%

%

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Asas Keterbukaan adalah asas yang mewajibkan pada 
Pejabat Pemerintah yang memiliki kewenangan menetapkan 
keputusan perizinan dan non perizinan, untuk memberikan 
akses mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara 
terbuka kepada pihak yang terlibat dalam proses pemberian 
perizinan dan non perizinan sebelum keputusan perizinan 
dan non perizinan ditetapkan.

Huruf b
Asas Akuntabilitas adalah asas yang mewajibkan 
pertanggungjawaban penerbitan keputusan perizinan dan 
non perizinan oleh Pejabat Pemerintah atas semua 
keputusan yang ditetapkan.

Huruf c
Asas efesiensi dan efektivitas adalah asas yang mewajibkan 
kepada Pejabat Pemerintah yang menyelenggarakan 
pelayanan perizinan dan non perizinan untuk seminimal 
mungkin menggunakan sumber daya aparatur, sarana dan 
semaksimal mungkin memberikan kemudahan pelayanan 
perizinan dan non perizinan.

Huruf d
Asas kelestarian lingkungan adalah asas yang mewajibkan 
Pejabat Pemerintah penyelenggara tatalaksana perizinan 
dan non perizinan untuk memperhatikan daya dukung dan 
kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan dan non 
perizinan.
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%

Huruf e
Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah asas yang 
mewajibkan Pejabat Pemerintah untuk membuat ketentuan 
tatalaksana perizinan dan non perizinan yang memuat 
kemudahan proses, jelas murah efesien dan efektif, 
keterbukaan, jelas syarat dan prosedurnya.

Huruf f
Asas kepastian waktu adalah asas yang mewajibkan pejabat 
pemerintah untuk mencantumkan batas waktu tatalaksana 
perizinan dan non perizinan.

Huruf g
Asas kepastian hukum adalah asas yang mewajibkan 
pejabat pemerintah untuk menetapkan perizinan dan non 
perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
tidak merugikan masyarakat dan tidak menyalahgunakan 
wewenang yang dimilikinya.

Huruf h
Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat 
adalah asas yang mewajibkan Pejabat Pemerintah untuk 
mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha 
yang kondusif.

Huruf i
Asas profesionalitas adalah asas yang mewajibkan Pejabat 
Pemerintah untuk bertindak profesional berdasarkan 
kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang 
tinggi dalam proses pemberian tatalaksana perizinan dan 
non perizinan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
% Yang dimaksud kewenangan yang dimiliki adalah kewenangan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan baik secara atributif 
maupun secara delegatif.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

t
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Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

%

Pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang 
aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya, 
dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang 
diagnostik kedokteran dan dilarang memberikan dan/atau 
mengg1-ina^kan obat modern, obat keras, narkotika dan 
psikotropika serta bahan berbahaya.
Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan 
dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada 
pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan/atau 
pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma 
yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat(l)

Rekomendasi diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan 
yang izinnya diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah / Pemerintah 
Daerah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah/Pemerintah 
Daerah di luar Dinas Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
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%

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
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Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

0
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Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.
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