
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 5 TAHUN 2009 

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang a.

b.

c.

bahwa kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan 
merupakan hak asasi manusia dan saiah satu unsur 
kesejahteraan yang harus diwujudkan;

bahwa penyelengaraan kesehatan merupakan tanggung jawab 
bersama Pemerintah dan masyarakat;

bahwa penyelenggaran kesehatan yang berskala kabupaten 
merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan 
Pemerintahan Daerah;

bahwa peraturan yang menjadi pedoman penyelenggaraan 
kesehatan di Kabupaten Boyolali diatur dalam berbagai 
peraturan teknis yang periu diharmonisasikan ke dalam 
Peraturan Daerah yang komprehensip agar menjadi acuan bagi 
masyarakat dan semua unsur penyelenggara kesehatan;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c dan 
huruf d periu dibentuk Peraturan Daerah tentang 
penyelenggaraan Kesehatan.

I

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 1, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373); ’

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

4. Undang-Undang



6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 81, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2580);'

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);

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

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);'

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

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

14. 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 diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

15. Undang-Undang
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15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

16. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tetnang Disiplin 
Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3176);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3637);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat i Dallan|^)^I£T[V) 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4263);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

26. Peraturan Pemerintah



26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82,’ 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737);

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

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

30. 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);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan. 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- 
Undangan;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Wajib Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kaupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan 
Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
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 sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

4.

5.

6.

Bupati adalah Bupati Boyolali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali. .

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memeliharadan meningkatkan 
kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah

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

8. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 
upaya kesehatan

9. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara 
obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan 
turun temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam 
masyarakat:

10. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau 
campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan 
untuk pengobatan berdasarkan pengalaman:

11 .Alat Kesehatan



11. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, implan, yang tidak 
mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, 
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta 
memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk stmktur dan 
memperbaiki fungsi tubuh;

12. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat adalah suatu cara 
penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas 
usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu 
yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya;

13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjtnya disingkat UKM adalah setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, 
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan 
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.

14. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjtnya disingkat UKP adalah setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan atau swasta, untuk 
memelihara, meningkatkan kesehatan mencegah dan menyembuhkan 
penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.

15. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus 
penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik 
baik secara vertikal maupun horizontal

le.Rujukan Kesehatan Masyarakat adalah pelimpahan wewenang dan tanggung 
jawab atas masalah kesehatan masyarakat yang dilakukan secara timbal balik, 
baik vertikal maupun horizontal yang meliputi tiga aspek yaitu rujukan sarana, 
rujukan teknologi dan rujukan operasional

17. Rujukan medik adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus 
penyakit yang dilakukan secara timbal balik baik secara vertikal maupun 
horizontal yang meliputi tiga aspek yaitu rujukan kasus, rujukan ilmu 
pengetahuan dan rujukan bahan bahan pemeriksaan laboratorium

IS.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara 
aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan 
formal kesehatan maupun tidak,

19. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan 
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasa! 2

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 kepemerintahan yang baik dalam satu kesatuan sistem kesehatan nasional

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesehatan berfungsi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
dengan memadukan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai upaya 
meningkatkan kualitas bangsa.

Pasal 4



Pasal 4

Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan 
kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat , swasta maupun 
pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud 
derajat kesehatan masyarakat yang optimal

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 

Bagian Pertama 

Umum 

Pasal 5

(1) Urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib 
yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan urusan kesehatan wajib diselenggarakan oleh pemerintahan 
daerah dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang 
ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap dengan pembiayaan 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Bidang Kesehatan tidak bisa 
dilepaskan dari Sistem Kesehatan Kabupaten

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan terdiri dari enam yaitu;
a. Upaya Kesehatan
b. Pembiayaan kesehatan
c. Sumber Daya Manusia Kesehatan
d. Obat dan Perbekalan Kesehatan
e. Pemberdayaan Masyarakat
f. Manajemen Kesehatan

Bagian Kedua 

Upaya Kesehatan

Paragraf 1 
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya 
upaya kesehatan yang mudah dicapai (accessible), terjangkau (affordable) dan 
bermutu (quality) untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Pasal 8......



Pasal 8

(1)

(2)

(3)

Upaya Kesehatan terdiri dari UKM dan UKP

UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya-upaya promosi 
kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, 
kesehatan jiwa, pengendalian penyakit tidak menular. penyehatan lingkungan 
dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan 
sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif (bahan 
tambahan makanan) dalam makanan dan minuman, pengamanan narkotika, 
psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana 
dan bantuan kemanusiaan

UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya-upaya promosi 
kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat 
inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap 
perorangan. Termasuk di dalamnya pengobatan tradisional dan alternatif serta 
pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika.

Pasal 9

Prinsip penyelenggaraan Upaya Kesehatan adalah ;

a. UKM dan UKP diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidanqi 
kesehatan

b. UKM terutama diselenggarakan oleh Pemerintah dengan peran aktif masyarakat 
dan swasta

c. UKP diselenggarakan oleh masyarakat, swasta dan pemerintah

d. Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus memperhatikan fungsi 
sosial

e. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, terpadu, 
berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu

f. Penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pengobatan tradisional dan 
alternatif, harus tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah

g. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dengan nilai dan norma sosial 
budaya serta moral dan etika profesi

(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diselenggarakan 
dalam sistem rujukan berjenjang

UKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) terbagi dalam rujukan 
berjenjang yang disebut Rujukan Kesehatan Masyarakat.

Jenjang Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi 
kewenangan daerah meliputi:
a. UKM Strata 1;
b. UKM Strata 2;
c. UKM Strata 3.

(4)Upaya Kesehatan



(4) UKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 terbagi dalam rujukan 
berjenjang yang disebut Rujukan Medis.

(5) Jenjang Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi kewenangan 
daerah meliputi ;

a. UKP Strata 1;
b. UKP Strata 2;
c. UKP Strata 3.

Paragraf 2
Penyelenggaraan UKM 

Pasal 11

(1) UKM Strata 1 mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan 
dasar yang ditujukan kepada masyarakat.

(2) UKM Strata 1 dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya.

(3) UKM Strata 1 meliputi sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu, 
anak dan keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, dan 
pemberantasan penyakit menular,

(4) Peran aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan UKM strata 1 
diwujudkan melalui berbagai upaya yang dimulai dari diri sendiri, keluarga 
sampai dengan upaya kesehatan bersama yang bersumber masyarakat 
(UKBM) berupa Posyandu, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Warung Obat 
Desa, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Dokter Kecii, Pos Kesehatan Pesantren 
(Poskestren) dan Iain-lain yang setara.

Pasal 12

(1) UKM Strata 2 mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan 
spesialistik yang ditujukan kepada masyarakat.

(2) UKM Strata 2 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
membidangi Kesehatan.

Pasal 13

(1) UKM Strata 3 adalah UKM tingkat unggulan yaitu yang mendayagunakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada 
masyarakat.

(2) UKM Strata 3 dilaksanakan oleh :
a. Dinas Kesehatan Propinsi;
b. Departemen Kesehatan;
c. Institusi penelitian unggulan.

Pasal 14

Upaya penunjang untuk UKM adalah pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, 
pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya.

Paragraf 3..........



Paragraf 3
Penyelenggaraan UKP 

Pasal 15

(1) UKP Strata 1 mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar 
yang ditujukan kepada perorangan.

(2) UKP Strata 1 diselenggarakan oleh ; 
a. Puskesmas;

Praktek Dokter Umum Swasta;
Praktik Dokter Gigi Swasta;
Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
Kedokteran Kompiementer;
Rumah Bersalin;
Praktek asuhan kebidanan;
Praktek asuhan keperawatan;
Pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif yang secara ilmiah telah 
terbukti keamanan dan khasiatnya;
Pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika;
Sarana kesehatan lain yang setara.

b.
c.
d.
e.
f.
9-
h.

J-
k.

Pasal 16

(1) UKP Strata 2 mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan 
spesialistik yang ditujukan kepada perorangan.

(2) UKP Strata 2 diselenggarakan oleh :
1. Rumah Sakit tipe D, C dan Rumah Sakit Swasta yang setara;
2. Praktek Dokter Spesialis;
3. Praktek Dokter Gigi Spesialis;
4. Klinik Bersama Dokter Spesialis.

Pasal 17

(1) UKP Strata 3 mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan 
subspesialistik yang ditujukan kepada perorangan.

(2) UKP Strata 3 diselenggarakan oleh :
1. Rumah Sakit Pendidikan tipe B;
2. Rumah Sakit tipe A;
3. Rumah Sakit Swasta yang setara;
4. Rumah Sakit rujukan unggulan nasional.

Pasal 18

Upaya penunjang untuk Kesehatan Perorangan adalah pelayanan laboratorium klinik, 
apotek, fisioterapi, optik dan toko obat.

Paragraf 4

10



Paragraf 4
Kewenangan Pemerintah Daerah 

Pasal 19

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
meliputi:

a. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala 
kabupaten;

b. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala 
kabupaten/kota;

c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 
tertentu skala kabupaten;

d. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat 
bencana dan wabah skala kabupaten.

Pasal 20

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pengelolaan Lingkungan Sehat:
a. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan 

skala kabupaten;
b. Penyehatan lingkungan.

Pasal 21

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perbaikan Gizi Masyarakat meliputi:
a. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten;
b. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten;
c. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

Pasal 22

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan
meliputi:

a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten;
b. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten;
c. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan 

skala kabupaten;

d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang- 
undangan;

e. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh 
pemerintah dan provinsi;

f. Pemberian izin
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f. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas 
D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, 
rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran 
komplementer. dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.

Bagian Ketiga 

Pembiayaan Kesehatan
Pasal 23

Pembiayaan Kesehatan terdiri dari upaya penggalian, pengalokasian dan 
pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna 
menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Pasal 24

Pembiayaan Kesehatan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan 
dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara 
berhasilguna dan berdayaguna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan 
kesehatan guna meningkatkan kesehatan Masyarakat yang setinggi tingginya.

Pasal 25

Prinsip penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan adalah ;

a. Jumlah dana untuk kesehatan harus cukup tersedia dan dikelola secara berdaya
guna, adil dan berkelanjutan yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas;

b. Dana pemerintah diarahkan untuk pembiayaan kesehatan bagi masyarakat rentan 
dan keluarga miskin;

c. Dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan 
yang terorganisir, adil, berhasil-guna dan berdaya-guna melalui jaminan 
pemeliharaan kesehatan baik berdasarkan prinsip solidaritas sosial yang wajib 
maupun sukarela, yang dilaksanakan secara bertahap;

d. Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui 
penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan (misal: dana sehat) atau 
memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun (misal; dana sosial 
keagamaan) untuk kepentingan kesehatan;

e. Pada dasarnya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan pembiayaan 
kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun 
untuk pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat menyediakan dana 
perimbangan (maching grant) bagi daerah yang kurang mampu;

f. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pembiayaan kesehatan secara 
proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah;

g. Prosentase alokasi anggaran kesehatan dalam APBD tahun berjalan tidak boleh 
lebih rendah dari prosentase alokasi anggaran kesehatan tahun sebelumnya.

Pasal 26
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Pasal 26

(1) Pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat;

a. Sumber dana dari pemerintah berasal dari APBD;

b. Sumber dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip public-private 
partnership yang didukung dengan pemberian insentif;

Sumber dana dari masyarakat dihimpun secara aktif dan pasif. oleh 
masyarakat sendiri guna membiayai upaya kesehatan masyarakat

c.

(2) Pembiayaan Upaya Kesehatan Perorangan

a. Sumber dana berasal dari masing-masing individu dalam satu kesatuan 
keluarga;

b. Sumber dana dari pemerintah khusus bagi masyarakat rentan dan keluarga 
miskin, melalui mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 27

Ruang lingkup Pembiayaan Kesehatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
kabupaten meliputi;

1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan daerah
(Jamkesda) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Jamkesmas).

Pasal 28

(1) Dalam hal pemerintah daerah belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan 
pembiayaan kesehatan, maka pemerintah daerah diperkenankan menarik 
retribusi pelayanan kesehatan dari perorangan dan badan hukum.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
akan diatur dengan peraturan daerah.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 29

(1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdih dari upaya perencanaan, 
pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan skala 
kabupaten secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

(2) Perencanaan tenaga
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(2) Perencanaan tenaga kesehatan terdiri pengumpulan data jenis, jumlah dan 
kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
kesehatan.

(3) Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan terdiri dart upaya pengadaan 
tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah dan kualifikasi yang telah 
direncanakan serta peningkatan kemampuan sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan kesehatan.

(4) Pendayagunaan tenaga kesehatan terdiri dari upaya pemerataan, pemanfaatan, 
pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

Pasal 30

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bertujuan menyediakan tenaga 
kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil serta 
termanfaatkan secara berhasiPguna dan berdaya-guna, untuk menjamin 
terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 31

Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah

a. Pengadaan tenaga kesehatan yang mencakup jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga 
kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan;

b. Pendayagunaan tenaga kesehatan memperhatikan asas pemerataan pelayanan 
kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga kesehatan;

c. Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan pada penguasaan ilmu dan teknologi 
serta pembentukan moral dan akhlak sesuai dengan ajaran agama dan etika 
profesi yang diselenggarakan secara berkelanjutan;

d. Pengembangan karir dilaksanakan secara objektif, transparan, berdasarkan 
prestasi kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Pasal 32

Bentuk Pokok Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari:

a. Perencanaan tenaga kesehatan skala kabupaten;

b. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan skala kabupaten;

c. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten;

Pasal 33

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Sumber Daya manusia 
Kesehatan adalah ;

a. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;

b. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten;

c. Pelatihan teknis;
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c. Pelatihan teknis skala kabupaten;

d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Obat Dan Perbekalan Kesehatan 

Pasal 34

(1) Penyediaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 
jaminan ketersediaan, pemerataan serta mutu obat dan perbekalan kesehatan 
secara terpadu dan saling mendukung dalam rangka tercapainya derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya.

(2) Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya 
pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan jenis dan 
jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat,

(3) Jaminan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya penyebaran 
obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan berkesinambungan sehingga 
mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat.

(4) Jaminan mutu obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya menjamin khasiat, 
keamanan serta keabsahan obat dan perbekalan kesehatan sejak dari produksi 
hingga pemanfaatannya.

Pasal 35

Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan 
tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, 
serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan 
kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 36

Prinsip pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah :
a. Obat dan perbekalan kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia yang berfungsi 

sosial, sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata;
Obat dan perbekalan kesehatan sebagai barang publik harus dijamin 
ketersediaan dan keterjangkauannya;
Peredaran serta pemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan tidak boleh 
bertentangan dengan hukum, etika dan moral;
Penyediaan obat mengutamakan obat esensial generik bermutu yang didukung 
oleh pengembangan industri bahan baku yang berbasis pada keanekaragaman 
sumberdaya alam;

b.

c.

d.

e.Penyediaan perbekalan
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e. Penyediaan perbekalan kesehatan diselenggarakan melalui optimalisasi industn 
nasional dengan memperhatikan keragaman produk dan keunggulan daya saing;

f. Pengadaan dan pelayanan obat di rumah sakit disesuaikan dengan standar 
formutahum obat rumah sakit, sedangkan di sarana kesehatan lain mengacu 
kepada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN);

g. Pelayanan obat dan perbekalan kesehatan diselenggarakan secara rastonal 
dengan memperhatikan aspek mutu, manfaat, harga, kemudahan diakses serta 
keamanan bagi masyarakat dan lingkungannya;

h. Pengembangan dan peningkatan obat tradisional ditujukan agar diperoleh obat 
tradisional yang bermutu tinggi, aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara 
ilmiah dan dimanfaatkan secara luas, baik untuk pengobatan sendiri oleh 
masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan formal;

i. Pengamanan obat dan perbekalan kesehatan diselenggarakan mulai dari tahap 
produksi, distribusi dan pemanfaatan yang mencakup mutu, manfaat. keamanan 
dan keterjangkauan;

j. Kebijakan obat daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pihak lainnya.

Pasal 37

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal penyediaan dan pengelolaan Obat dan 
Perbekalan Kesehatan terdiri dari :

a. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, 
reagensia dan vaksin skala kabupaten;

b. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;

c. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;

d. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;

e. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I;

f. Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan dan 
Pedagang Besar Farmasi;

g. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat 
Tradisional (IKOT);

h. Pemberian izin apotik, toko obat.

Pasal 38

Teknis dan ketentuan pemberian rekomendasi , ijin, registrasi, sertifikasi dan 
pengawasan Obat Dan Perbekalan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
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Bagian Keenam 

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 39

Pemberdayaan Masyarakat menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan 
masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan sating mendukung guna 
menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 40

Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya upaya 
pelayanan, advokasi dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok dan 
masyarakat di bidang kesehatan.

Pasal 41

(1) Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari tiga unsur utama, yakni pemberdayaan 
perorangan, pemberdayaan kelompok dan pemberdayaan masyarakat umum.

(2) Pemberdayaan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya 
meningkatkan peran, fungsi dan kemampuan perorangan dalam membuat 
keputusan untuk memelihara kesehatan.

(3) Pemberdayaan kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah upaya 
meningkatkan peran, fungsi dan kemampuan kelompok-kelompok di 
masyarakat, termasuk swasta sehingga di satu pihak dapat mengatasi masalah 
kesehatan yang dihadapi kelompok dan di pihak lain dapat berperan aktif dalam 
upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

(4) Pemberdayaan masyarakat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
upaya meningkatkan peran, fungsi dan kemampuan masyarakat, termasuk 
swasta sedemikian rupa sehingga di satu pihak dapat mengatasi masalah 
kesehatan yang ada di masyarakat dan di pihak lain dapat meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 42

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat adalah :

a. Pemberdayaan masyarakat berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga dan 
masyarakat, sesuai dengan sosial budaya, kebutuhan dan potensi setempat;

b. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan akses untuk 
memperoleh informasi dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta 
keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pembangunan kesehatan;

c. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan edukatif untuk 
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta kepedulian dan peran 
aktif dalam berbagai upaya kesehatan;

d.Pemberdayaan masyarakat
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d. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip kemitraan 
yang didasari semangat kebersamaan dan gotong royong serta terorganisasikan 
dalam berbagai kelompok atau kelembagaan masyarakat:

e. Pemerintah bersikap terbuka, bertanggungjawab dan bertanggunggugat serta 
tanggap terhadap aspirasi masyarakat, serta berperan sebagai pendorong, 
pendamping, fasilitator dan pemberi bantuan (asistensi) dalam penyelenggaraan 
upaya kesehatan yang berbasis masyarakat.

Pasal 43

Kewenangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan 
menyelenggarakan promosi kesehatan skala kabupaten.

masyarakat adalah

Bagian Ketujuh 

Manajemen Kesehatan

Pasal 44

Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya 
administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi 
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaturan 
hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 45

Tujuan Manajemen Kesehatan adalah terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi 
kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna, didukung oleh sistem informasi, 
IPTEK dan hukum kesehatan, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan 
kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 46

(1) Manajemen Kesehatan terdiri dari empat unsur utama, yaitu administrasi 
kesehatan, informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum 
kesehatan.

(2) Administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

(3) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil 
pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan masukan bagi 
pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

(4) Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
hasil penelitian dan pengembangan yang merupakan masukan bagi 
pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

(5) Hukum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan 
perundang-undangan kesehatan yang dipakai sebagai acuan bagi 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Pasal 47.....
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Pasal 47

Prinsip penyelenggaraan Manajemen Kesehatan adalah sistimatis dan 
berkesinambungan, partisipatif, transparan, akuntabel.

Pasal 48

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Manajemen Kesehatan terdiri dari:
a. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang 

kesehatan;

b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung 
perumusan kebijakan kabupaten;

c. Pengelolaan survey kesehatan daerah skala kabupaten;
d. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten

BAB IV 

PELAPORAN

Pasal 49

Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban melaporkan penyelenggaraan 
kegiatannya kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan- 
undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama 

Pembinaan

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 51

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 diarahkan untuk :
a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan 

yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau;
c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat 

menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan;
d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan;
e. meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

Bagian Kedua
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Bagian Kedua 

Pengawasan

Pasal 52

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah 
maupun masyarakat.

Pasal 53

Pemerintah daerah berwenang mengambii tindakan administratif terhadap tenaga 
kesehatan dan/ atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 54

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan 
kesehatan beserta sumber dayanya.

(2) Pemerintah daerah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya 
masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan agar dapat lebih berdaya guna 
dan berhasil guna

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara peran serta masyarakat di bidang 
kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

(1) Peran serta masyarakat untuk memberikan pertimbangan dalam ikut 
menentukan kebijaksanaan Pemerintah Daerah pada penyelenggaraan 
kesehatan dapat dilakukan mefalui Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah, 
yang beranggotakan tokoh masyarakat dan pakar lainnya.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan 
pertimbangan Kesehatan Daerah di tetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII 
SANKSI

Pasal 56

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat dikenai sanksi 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 57

Dengan diberlakukan peraturan daerah ini, maka peraturan yang mengatur tentang 
kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan 
masih berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih ianjut oleh Bupati.

Pasal 59

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 
pada tanggal: .I C..

SEI^ETARIS DAERAH 
KAbIiPATEN BOYOLALI

RYONO

4
Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal ^epfember

BUPATI BOYOLALI

SRI MOELJANTO ^

f
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 57

?fcnfhaaldiberlakU^ Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang mengatur tentang 
mas^h bterlakuPanjan9 tldak bertentangan den9an peraturan daerah ini dinyatakan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

ini

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal: IJr.

SEKRETARIS DAERAH 
KABl/PATEN BOYOLALI

RYONO

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal /

BUPATI BOYOLALI

C/l/VUAV;r
SRI MOELJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TANUN 2009 NOMOR 5
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR S TAHUN 2009 

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN

I. UMUM

Tujuan nasionai Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai 
tujuan tersebut diseienggarakanlah program pembangunan nasionai secara 
menyeluruh dan berkesinambungan.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasionai yang 
bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa 
Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Memasuki milenium ketiga, Indonesia menghadapi berbagai perubahan dan 
tantangan strategis yang mendasar baik eksternal maupun internal, yang perlu 
dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan nasionai termasuk 
pembangunan kesehatan.

Dalam konteks eksternal, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi 
adalah berlangsungnya era globalisasi, perkembangan teknologi, transportasi, dan 
telekomunikasi-informasi yang mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas. 
Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya persaingan bebas, mengharuskan 
setiap komponen bangsa meningkatkan daya saing. Sejalan dengan itu 
demokratisasi, hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup telah menjadi 
tuntutan dunia yang semakin mendesak.

Dalam konteks internal, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi 
adalah munculnya krisis moneter pada tahun 1997 yang kemudian berkembang 
menjadi krisis multi-dimensi meliputi krisis politik, ekonomi, sosial, budaya dan 
keamanan yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Berbagai kondisi tersebut 
berdampak luas terhadap perikehidupan masyarakat dalam berbangsa dan 
bernegara, diantaranya meningkatnya pengangguran dan jumlah penduduk miskin, 
menurunnya derajat kesehatan penduduk yang pada gilirannya berpengaruh 
terhadap mutu sumberdaya manusia Indonesia.

Tuntutan yang gencar terhadap perlu diselenggarakannya tata 
kepemerintahan yang baik khususnya yang bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme merupakan tantangan yang mengemuka yang harus mendapat 
perhatian. Makin mengemukanya peranan masyarakat madani, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) serta kalangan swasta dalam menentukan kebijakan publik perlu 
pula mendapat tanggapan yang seksama.

Pengakuan akan......



Pengakuan akan pentingnya peranan daerah dalam menyelenggarakan 
pembangunan nasional yang di Indonesia diwujudkan melalui diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dilakukannya amandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada 
Tahun 2002, yang menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia, 
juga merupakan perubahan dan tantangan strategis internal lainnya.

Paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu Paradigma Sehat yang 
inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia, 
kesehatan sebagai investasi bangsa dan kesehatan menjadi titik sentrai 
pembangunan nasional. Sehingga kesehatan merupakan hak asasi manusia dan 
sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan otonomi daerah,desentralisasi 
merupakan salah satu strategi yang ditetapkan untuk menyelenggarakan 
pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan 
tujuan guna meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
Dengan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka perlu disusun Peraturan Daerah 
tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Boyolali yang mampu memberi 
landasan penyelenggaraan kesehatan yang lebih komprehensif dan itu memberikan 
jaminan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan vana 
lebih baik. y y

Secara filosofis pembentukan Perda Penyelenggaraan Kesehatan ini 
bertujuan sebagai berikut;
1. Memberikan landasan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kesehatan 

serta jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan vana 
berkualitas
Perwujudan reformasi birokrasi dan administrasi dengan penciptaan 
penyelenggaraan kesehatan sebagai sarana pendukung terselenggaranya 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan 
rakyat

2.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang 
memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya 
kesehatan sebagai berikut:

a. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
berarti prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan 
oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Terabaikannya pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangan 
dengan prinsip kemanusiaan. Tenaga kesehatan dituntut untuk tidak 
diskriminatif serta selalu menerapkan prinsip-prinsip perikemanusiaan 
dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

b. Asas Hak.....



b. Asas hak asasi manusia adalah diperolehnya pelayanan derajat 
kesehatanyang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak 
asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status 
sosia! ekonomi, Setiap orang berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi.

c. Asas adil dan merata adalah diselenggarakan upaya kesehatan yang 
bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan 
merata, baik geografis maupun ekonomis.

d. Asas pemberdayaan dan kemandirian masyarakat adalah setiap orang 
dan masyarakat bersama dengan pemerintah berkewajiban dan 
bertanggung-jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat 
kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya. 
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus berdasarkan pada 
kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta kepribadian 
bangsa dan semangat solidaritas sosial dan gotong royong.

e. Asas kemitraan adalah penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan 
dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara 
pemerintah dan masyarakat termasuk swasta, dengan mendayagunakan 
potensi yang dimiliki. Kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat 
termasuk swasta serta kerjasama lintas sektor dalam pembangunan 
kesehatan diwujudkan dalam suatu jejaring yang berhasil-guna dan 
berdaya-guna, agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap dalam rangka 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

f. Asas pengutamaan dan manfaat adalah penyelenggaraan kesehatan lebih 
mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan 
maupun golongan. Upaya kesehatan yang bermutu dilaksanakan dengan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih 
mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara berhasil-guna 
dan berdaya-guna, dengan mengutamakan upaya kesehatan yang 
mempunyai daya ungkit tinggi agar memberikan manfaat yang sebesar- 
besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat beserta 
lingkungannya.

g. Asas tata pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan kesehatan 
dilakukan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka (transparent), 
rasional/profesional, serta bertanggung jawab dan bertanggung gugat 
(accountable).

Pasal 3
Cukup jefas

Pasal4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja 
kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

pelayanan

Ayat (3)



Ayat (3)
Sistem Kesehatan Kabupaten adalah suatu tatanan yang yang 
menghimpun berbagai upaya daerah Kabupaten secara terpadu dan 
saling mendukung guna menjamin perwujudan kesejahteraan umum 
sebagaimana dimaksud pada Pembukaan UUD 1945

Pasal 6
Dalam PP 38 Tahun 2008 disebutkan kewenangan Pemerintah Kabupaten di 
Bidang Kesehatan secara garis besar terbagi menjadi enam Sub Bidang 
yaitu :
a. Sub Bidang Upaya Kesehatan
b. Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan
c. Sub Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan
d. Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan
e. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
f. Sub Bidang Manajemen Kesehatan

Pasal 7
Yang dimaksud dengan accessible adalah kemudahan untuk menjangkau 
sarana pelayanan kesehatan
Yang dimaksud dengan affordable adalah terjangkaunya biaya pelayanan 
kesehatan oleh masyarakat
Yang dimaksud dengan quality adalah pelayanan kesehatan yang memenuhi 
standar dan memuaskan pelanggan

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g-

Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas
Fungsi sosial adalah bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan harus 
memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang kurang 
mampu dan tidak semata mata mencari keuntungan.
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15



Pasal 15
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
a. cukup jelas
b. cukup jelas
c. cukup jelas
d. klinik rawat inap medik dasar adalah sarana kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa 
rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 (sepuluh) 
tempat tidur, yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, 
pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit 
dan rehabilitasi

e. kedokteran komplementer adalah pelayanan kedokteran non 
konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 
yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, 
keamanan, dan efektifitas yang tinggi, yang berlandaskan ilmu 
pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran 
konvensional

f. cukup jelas
g. cukup jelas
h. cukup jelas
i. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan 

dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada 
pengalaman dan ketrampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai 
dengan norma yang berlaku dalam masyarakat

j. cukup jelas
k. cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
a. Survailans epidemiologi merupakan analisis secara sistematis dan terus 

menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi 
yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau 
masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan 
penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan 
data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada 
penyelenggara program kesehatan;

b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21



Pasal 21
a. Survailans gizi buruk merupakan analisis secara sistematis dan terus 

menerus terhadap gizi dan permasalahannya, agar dapat melakukan 
tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses 
pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi 
kepada penyelenggara program kesehatan;

b. Cukup jelas
c. Cukup jelas

b.
c.
d.

Pasal 22
a. Cukup jelas 

Cukup jelas 
Cukup jelas
Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap seluruh sarana kesehatan 
baik milik pemerintah maupun swasta terhadap status dan keberadaannya 
Akreditasi adalah pengakuan kepada rumah sakit dan sarana kesehatan 
lainnya yang telah memenuhi standar yang ditetapkan 
Sertifikasi adalah pengakuan tertulis dari pemerintah tentang status sarana 
kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi standar sesuai klasifikasi 
Cukup jelas 
Cukup jelas

e.
f.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)

a. Cukup jelas
b.

c.

Pemberian insentif kepada swasta misalnya dalam bentuk 
keringanan pajak untuk setiap dana yang disumbangkan.
Sumber dana dari masyarakat yang dihimpun secara aktif oleh 
masyarakat sendiri guna membiayai upaya kesehatan masyarakat 
misalnya dalam bentuk dana sehat, atau dilakukan secara pasif yakni 
menambahkan aspek kesehatan dalam rencana pengeluaran dari 
dana yang sudah terkumpu! di masyarakat, misalnya dana sosial 
keagamaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30



Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g-

h.

Cukup jelas
Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik 
Cukup jelas 
Cukup jelas
Perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) adalah alat, bahan, atau 
campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, 
hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.
Sertifikat produksi adalah sertifikat yang diberikan oleh Menteri Kesehatan 
kepada Pabrik yang telah mengikuti Pedoman Cara Pembuatan yang Baik 
untuk memproduksi Alat Kesehatan dan atau Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga
Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang 
memiliki izin dari Menteri untuk meiakukan kegiatan penyaluran sediaan 
farmasi termasuk Psikotropika dan Alat Kesehatan 
Izin penyalur Alat Kesehatan adalah izin yang diberikan berdasarkan 
kelayakan perusahaan untuk menyalurkan alat kesehatan secara aman 
dan benar.
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ay at (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Ayat (2)
Target minima! yang diharapkan adalah untuk diri sendiri yakni 
mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang diteladani 
oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Sedangkan target maksimal adalah 
berperan aktif sebagai kader kesehatan dalam menggerakkan masyarakat 
untuk berperiiaku hidup bersih dan sehat.

Ayat (3)
Kegiatan yang dilakukan dapat berupa program pengabdian (to serve), 
memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang kesehatan (to 
advocate) atau meiakukan penga\A/asan sosial terhadap pembangunan 
kesehatan (to watch)

Ayat (4)
Kegiatan yang dilakukan dapat berupa program pengabdian, 
memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang kesehatan atau 
meiakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan kesehatan.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54



Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas
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