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Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memudahkan proses belajar mengajar di 
Universitas Indonesia, khususnya untuk Topik Kebijakan Kesehatan, penulis membuat Seri Studi 
Kasus tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan. Studi kasus ini dikembangkan dari kegiatan belajar 
mengajar berbagai Mata Ajaran di tingkat Pascasarjana dan Sarjana tentang Kebijakan Kesehatan 
yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sebagai 
penanggung jawab Mata ajaran tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan di lingkungan FKM UI, 
penulis merasa perlu untuk menyusun Studi Kasus ini agar dapat merangsang kreativitas dan 
memberikan perspektif yang komprehensif dan luas sambil mengasah daya nalar yang kritis dari 
setiap mahasiswa dalam mempelajari berbagai aspek dalam pembuatan kebijakan publik di sektor 
kesehatan.

Seluruh topik dan format, serta sebagian isi yang ada pada Seri Studi Kasus ini penulis susun 
sebagai penugasan pada mahasiswa untuk selanjutnya dielaborasi menjadi sebuah makalah ilmiah. 
Hasil dari penyusunan makalah ilmiah ini penulis sempurnakan menjadi Studi Kasus untuk 
dimanfaatkan dalam pembelajaran topik Pembuatan Kebijakan Kesehatan terutama di lingkungan 
Universitas Indonesia. Adanya kelengkapan struktur Studi Kasus yang meliputi: Naskah Akademik & 
Draft Pasal Peraturan Perundangan yang diusulkan. Naskah Akademik memuat substansi: 
Pendahuluan, Tinjauan Masalah, Landasan Hukum, Materi Muatan, Penutup, Daftar Pustaka. Struktur 
ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyusun sebuah kebijakan berdasarkan masalah 
kesehatan masyarakat (Public Health problem-based) yang dilengkapi dengan sintesis & analisis, 
dikemas berdasarkan teori dan perspektif ilmiah dalam sebuah Naskah Akademik, dan kemudian 
diuraikan dalam konstruksi sebuah Draft Peraturan Perundangan.

Kepustakaan utama yang digunakan dalam penyusunan Studi Kasus ini adalah Sistem 
Kesehatan, Wiku Adisasmito (2007), Making Health Policy, Kent Buse, et al (2006), The Health Care 
Policy Process, Carol Barker (1996), Health Policy, An Introduction to Process and Power, Gill Walt 
(1994), dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dengan demikian 
diharapkan studi kasus ini dapat memberikan materi komplit yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
proses belajar mengajar.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Sdr Sdr Hestining Rahayu, mahasiswa Program 
Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM UI Angkatan 2006/2007 yang telah membantu 
menyusun makalah yang kemudian makalah tersebut dimodivikasi oleh penulis sebagai studi kasus. 
Mohon maaf apabila ada kekurangan / kesalahan dalam penyusunan materi Studi Kasus ini. Kritik dan 
saran akan membantu penulis dalam upaya meningkatkan kualitas Studi Kasus ini. Semoga kita 
semua selalu mendapatkan ridlo Illahi dalam menuntut ilmu agar bermanfaat. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Depok, 27 Februari 2008

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD
Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia



Case Studi: Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD2

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Kesehatan Swasta

Oleh: Wiku Adisasmito dan Hestining Rahayu 

Problem Overview

Kesehatan sebagai salah satu komponen penentu  keberhasilan peningkatan IPM, 
menurut teori H.L Blum (1991), Derajat Kesehatan masyarakat dengan indikator Angka 
Kematian (Mortalitas) dan Angka Kesakitan (Morbiditas) sangat dipengaruhi oleh empat faktor 
yaitu faktor lingkungan (45%), faktor perilaku (30%), faktor pelayanan kesehatan (20%) dan 
faktor keturunan. 

Peranan pelayanan kesehatan tampak kecil, namun melihat kondisi kesehatan di 
Kabupaten Bandung masyarakat yang menggunakan sarana pelayanan pemerintah hanya 
30% masyarakat. Pemilihan masyarakat pada sarana swasta di perkuat dengan hasil 
SUSENAS tahun 2004  di Jawa Barat, menunjukkan persentase penduduk rawat jalan 
menurut jenis fasilitas kesehatan adalah RS Pemerintah (5,1%), RS Swasta (3,8%), Praktek
Dokter (33,3%), Puskesmas/Pustu (40,5%),  Poliklinik (4,7%),  Praktek Tenaga Kesehatan 
(22,3%), Pengobatan Tradisional (1,4%), Lainnya (2,2%), ini menunjukan bahwa akses ke 
pelayanan kesehatan swasta lebih tinggi dibandingkan ke pemerintah.

Pertanyaan

1. Apa yang melatarbelakangi pembuatan naskah akademik tersebut?
2. Apa yang menjadi tujuan pembuatan naskah akademik tersebut?
3. Apa landasan konstitusional dan landasan hukum lainnya yang mendasarinya?
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BAB   I  PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilaan bagi seluruh rakyat 

yang merupakan tujuan pembangunan belum tercapai secara optimal. Pada tahun 2010 
Kabupaten Bandung diharapkan mencapai titik ideal. pada status pembangunan manusia 
tinggi yaitu pada nilai IPM  80, sebagai indikator keberhasilan pembangunan. 

Perkembangan IPM penduduk Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan, pada tahun 2003 IPM mencapai 66,6, sampai dengan 2005 capaian IPM 
Kabupaten Bandung sekitar 69,16 atau naik 0,64 poin dibandingkan tahun 2004 (Sumber: 
Konsensus BAPEDA se-Jabar 2005)

Kesehatan sebagai salah satu komponen penentu keberhasilan peningkatan IPM, 
menurut teori H.L Blum (1991), Derajat Kesehatan masyarakat dengan indikator Angka 
Kematian (Mortalitas) dan Angka Kesakitan (Morbiditas) sangat dipengaruhi oleh empat faktor 
yaitu faktor lingkungan (45%), faktor perilaku (30%), faktor pelayanan kesehatan (20%) dan 
faktor keturunan. Peranan pelayanan kesehatan tampak kecil, namun melihat kondisi 
kesehatan di Kabupaten Bandung masyarakat yang menggunakan sarana pelayanan 
pemerintah tahun 2005 di Rumah Sakit sebanyak 157.594 orang dan Puskesmas 936.791 
orang, belum ada data sarana swasta, namun dengan asumsi hanya 30% masyarakat yang 
menggunakan sarana pemerintah (SKN, 2003) maka 2.553.331 orang menggunakan sarana 
swasta. Pemilihan masyarakat pada sarana swasta di perkuat dengan hasil SUSENAS tahun 
2004  di Jawa Barat, menunjukkan persentase penduduk rawat jalan menurut jenis fasilitas 
kesehatan adalah RS Pemerintah (5,1%), RS Swasta (3,8%), Praktek Dokter (33,3%), 
Puskesmas/Pustu (40,5%),  Poliklinik (4,7%),  Praktek Tenaga Kesehatan (22,3%), 
Pengobatan Tradisional (1,4%), dan Lainnya (2,2%), ini menunjukan bahwa akses ke 
pelayanan kesehatan swasta lebih tinggi dibandingkan ke pemerintah. 

Dalam mencapai IPM 80 tahun 2010, Pembangunan kesehatan di Kabupaten 
Bandung melalui Misi Dinas Kesehatan dengan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan 
maka diperlukan suatu kebijakan yang mampu  mengaktifkan peran serta masyarakat swasta 
sebagai stakeholder dalam penyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta. 

1.2  Tujuan
Tujuan penyusunan  naskah akademik ini sebagai kajian akademis yang menjadi 

dasar dalam menyusun rancangan peraturan daerah yang berisi pokok materi rancangan 
peraturan daerah dan rumusan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan swasta. 
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BAB II  PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

2.1  Pelayanan Kesehatan Saat Ini
Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan pelayanan  kesehatan, sedangkan pelayanan kesehatan adalah setiap 
upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 
memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 
memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat (UU 
Kesehatan No.23 tahun 1992).

Peraturan Menteri Kesehatan No.920/Menkes/per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan 
Kesehatan Swasta di Bidang Medik membedakan pelayanan kesehatan swasta menjadi  
medik dasar dan pelayanan medik spesialistik. 
Medik dasar meliputi:

1. Praktek Dokter Umum dan praktek Dokter Gigi;
2. Balai Pengobatan;
3. Rumah bersalin;
4. Pelayanan lain yang ditentukan Menteri Kesehatan. 

Medik Spesialis meliputi:
1. Praktek Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
2. Rumah Sakit Umum;
3. Rumah Sakit Khusus;
4. Pelayanan spesialis lain yang ditentukan Menteri Kesehatan.
Penggolongan penyedia sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung 

mengacu Kepmenkes diatas, bahkan untuk beberapa jenis sarana masih mengacu pada 
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 
HK.00.07.1-7.2.1317A tahun 1986 tentang Petujuk Teknis Penyelenggaraan Sarana 
Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta di Provinsi Jawa Barat, dalam keputusan tersebut 
bentuk pelayanan kesehatan dasar swasta terdiri dari: 

1. Balai Pengobatan Umum Utama 
2. Balai Pengobatan Umum Madya 
3. Balai Pengobatan Umum Pratama
4. Balai Pengobatan Khusus
5. Rumah bersalin
6. Balai Asuhan Keperawatan
7. Balai Konsultasi Gizi
8. Balai Khitan

Berdasarkan ketentuan SK Kanwil diatas maka masih terdapat Balai Pengobatan yang 
pelayanan dilaksanakan oleh perawat. Dinas Kesehatan menyikapi dengan dikeluarkannya 
surat kepala dinas kesehatan No.442/Subdin Yankes tertanggal 29 Desember 2003 sebagai 
jawaban kepada PPNI bahwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 
No.1239/MenKes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek perawat maka  Balai 
Pengobatan dengan pelaksana perawat untuk ditingkatkan dengan palaksana dokter atau 
menjadi Balai Asuhan Perawat sesuai ketentuan di atas. Batas waktu untuk penyesuaian 6 
bulan  sampai 1 tahun.

Hal lain yang terjadi adalah adanya perubahan terminologi atau istilah dalam 
penyelenggaraan pelayanan swasta seperti  istilah toko obat menjadi pedagang eceran obat 
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sesuai Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.1331/Menkes/SK/X/2002 tenteng perubahan 
Permenkes No.167 tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat.

Melihat perkembangan produk hukum yang lahir pasca otonomi daerah maka 
dibutuhkan penyesuaian koridor hukum dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bandung. 
Saat ini tidak ada kejelasan aturan main pendirian sarana pelayanan kesehatan, akibatnya 
hanya wilayah perkotaan yang meningkat. Dengan demikian lahirnya peraturan daerah 
tentang penyelenggaraan swasta menjadi penting sebagai jawaban atas persoalan kebutuhan 
akan pengaturan swasta dan kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung. 

2.2  Kondisi Sarana Pelayanan Kesehatan
Data jumlah dan jenis sarana sampai Desember 2006 yang memiliki izin resmi dari 

Dinas Kesehatan mengalami peningkatan yang berarti sejak tahun 2005, hal ini dipicu 
berlakunya Undang-undang praktek Kedokteran yang mulai diimplementasikan pada Oktober 
2005. Jumlah dan Jenis sarana pelayanan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang Berizin
Di Kabupaten Bandung Tahun 2004 S/D 2006

JUMLAH
Izin BaruNO JENIS SARANA S/D 2004

2005 2006
Total

1 Balai Pengobatan 215 142 241 598
2 Rumah Bersalin 10 1 2 13
3 SIP Dokter Umum 590 243 215 1048
4 SIP Dokter Gigi 123 59 36 218
5 SIP Dokter Spesialis 14 88 68 170
6 Apotik 66 41 39 146
7 Toko Obat 48 22 28 96
8 Bidan 506 85 170 761
9 Battra 23 8 13 51

10 Fisioterapi 1 0 0 1
11 Akupuntur 3 4 2 9
12 Laboratorium 0 4 9 13
13 Rontgen 1 - 2 3
14 Optik 1 - 0 1
15 Rekomendasi RS - - 1 1

TOTAL 1601 697 826 3124

Sarana kesehatan dasar milik pemerintah di Kabupaten Bandung tahun 2005 terdiri dari  92 
puskesmas dengan rincian 82 puskesmas tanpa perawatan dan 10 dengan tempat 
perawatan. Rasio Puskesmas terhadap penduduk tahun 2005 adalah: 
 1 : 46.461 artinya setiap 1 puskesmas melayani 46.461 penduduk. Jumlah puskesmas 

pembantu pada tahun 2005 adalah 106 buah. Jika dilihat puskesmas pembantu per 
100.000 penduduk maka pada tahun 2005 setiap 100.000  penduduk terdapat 2 – 3 
puskesmas pembantu. Jumlah dan  Rasio Sarana Kesehatan Dasar Pemerintah terhadap 
penduduk di Kabupaten Bandung tahun 2005 rata-rata 1 : 22.215 tertinggi.

 1 : 62.790 di Kecamatan Cileunyi dan terendah 1 : 11.491 di Kecamatan Nagrak.
Data jumlah dan rasio Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta terhadap jumlah 

penduduk untuk Balai Pengobatan rata-rata 1 : 2.647 penduduk, rasio tertinggi satu balai 
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pengobatan melayani 35.146 penduduk ada di kecamatan Cimaung, wilayah yang melayani 
diatas 10.000 penduduk ada di kecamatan Pacet, Rancabali, Gununghalu dan Rongga, 
sedangkan terendah 1 : 855 ada di Kecamatan Margahayu. 

Rasio tenaga medis (dokter) terhadap penduduk di Kabupaten Bandung adalah: 
 1 : 12.248 dan Rasio tenaga keperawatan (perawat dan bidan)  di Kabupaten Bandung. 
 1 : 2.960 artinya 1 orang tenaga keperawatan melayani 2.960 orang (Dinkes Kab. 

Bandung, 2005). Rasio praktek dokter rata-rata 1 : 5.800, tertinggi 1 : 1221 di kecamatan 
Baleendah, terendah 1 : 72.246 di kecamatan Gununghalu, bahkan dikecamatan Rongga 
yang berpenduduk 150.661 tidak tersedia praktek dokter. Rasio tenaga bidan swasta rata-
rata 6.644, yang tertinggi 1 : 49.113 di Kecamatan Rancabali dan terendah 1 : 3.181 di 
Kecamatan Margahayu. Rasio sarana pelayanan kesehatan swasta terhadap masyarakat
meningkat namun penyebaran antar wilayah Kecamatan tidak merata. Perbandingan 
jumlah sarana dan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel. 2. Data Sarana Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan 
Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2006

Kecamatan PKM BP
Dokter 
Umum

Bidan PUSTU Total Penduduk
Penduduk / 

Sarana

Margahayu 2 134 54 36 0 226
       
114.510           507 

Dayeuhkolot 2 75 45 20 3 145
       
113.082           780 

Ngamprah 2 75 43 31 2 153
       
133.144           870 

Katapang 2 71 32 35 0 140
       
122.033           872 

Rancaekek 3 90 30 35 3 161
   

155.004           963 

Kecamatan PKM BP
Dokter 
Umum

Bidan PUSTU Total Penduduk
Penduduk / 

Sarana

Padalarang 3 73 48 26 1 151
       
148.350           982 

Bojongsoang 1 43 17 16 3 80
         
78.951           987 

Baleendah 3 83 56 34 2 178
   

178.060        1.000 

Margaasih 2 61 31 21 4 119
       
119.442        1.004 

Pameungpeuk 1 28 18 12 3 62
     

62.634        1.010 

Cileunyi 2 56 38 28 0 124
       
125.580        1.013 

Lembang 4 76 43 28 2 153
       
161.205        1.054 

Parongpong 2 40 16 20 2 80
         
84.608        1.058 

Ciwidey 2 46 6 15 2 71
         
75.907        1.069 

Soreang 4 67 26 29 4 130
       
147.584        1.135 

Ibun 2 38 6 9 2 57
     

72.013        1.263 

Cicalengka 2 44 15 13 2 76
   

101.948        1.341 
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Majalaya 3 70 13 21 2 109
   

149.910        1.375 

Solokan Jeruk 2 25 9 14 3 53
     

75.884        1.432 

Arjasari 2 33 12 6 5 58
         
87.194        1.503 

Cilengkrang 1 12 2 10 1 26
         
40.499        1.558 

Cisarua 2 18 9 7 3 39
         
62.212        1.595 

Cililin 2 29 10 9 2 52
         
84.792        1.631 

Ciparay 3 52 15 12 5 87
   

142.008        1.632 

Batujajar 1 34 12 14 2 63
       
105.724        1.678 

Pasirjambu 2 26 4 10 1 43
         
77.591        1.804 

Cimenyan 2 26 8 11 2 49
         
90.708        1.851 

Banjaran 2 16 15 22 1 56
   

105.268        1.880 

Pangalengan 3 36 16 16 1 72
   

135.768        1.886 

Cangkuang 1 13 8 8 0 30
     

56.638        1.888 

Cipatat 3 26 9 15 2 55
       
117.538        2.137 

Cipeundeuy 2 14 5 12 2 35
         
77.206        2.206 

Cikancung 2 17 6 7 1 33
     

74.211        2.249 

Paseh 2 21 13 11 1 48
   

111.114        2.315 

Cihampelas 2 21 7 9 2 41 97.663        2.382 

Kecamatan PKM BP
Dokter 
Umum

Bidan PUSTU Total Penduduk
Penduduk / 

Sarana

Cimaung 2 2 13 9 2 28
     

70.295        2.511 

Nagrag 1 6 4 2 3 16
     

45.963        2.873 

Sindangkerta 2 10 2 5 1 20
         
62.946        3.147 

Cipongkor 2 12 3 6 2 25  82.160        3.286 

Cikalongwetan 2 17 9 3 2 33
       
108.824        3.298 

Kertasari 2 8 2 5 3 20
     

66.032        3.302 

Pacet 2 8 2 5 4 21
     

98.909        4.710 

Rancabali 1 2 4 1 2 10
         
49.113        4.911 

Rongga 1 3 0 3 3 10
         
55.854        5.585 

Gununghalu 1 5 1 1 4 12
         
72.428        6.036 

TOTAL 92 1662 732 662 106 3.259 4.398.507
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2.3  Batasan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta
Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara 

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 
mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, 
keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh 
pemerintah maupun swasta, baik dalam bentuk sarana maupun perorangan oleh tenaga 
kesehatan. Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. 
Pelayanan Kesehatan Swasta adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta. 

Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dengan tidak meninggalkan fungsi sosial, yang 
dimaksud dengan fungsi sosial Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dengan 
mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan 
sebagian dari fasilitas pelayanan untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pelayanan Kesehatan harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yaitu  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.

2.3.1. Prinsip Pelayanan
Tujuan upaya kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai 

(accessible), terjangkau (affordable), bermutu (quality) dan merata berkeadilan (equity) untuk 
menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan 
yang setinggi- tingginya (SKN 2004). 

o Mutu layanan (quality) 
Mutu layanan bagian yang sering dikeluhkan masyarakat penerima pelayanan karena 

kualitas berdampak langsung dengan rasa kepuasan. Selain masih minimnya standar mutu 
yang ada juga terdapat penyedia pelayanan yang belum menerapkan ketentuan standar 
mutu. Mutu layanan sangat ditunjang dengan kompetensi pemberi layanan kesehatan dan 
sejauh mana dukungan infrastruktur atau fasilitas. 

Kualitas Pelayanan Kesehatan merupakan  ekspektasi nilai, konsumen 
mengharapkan nilai ekuivalen antara suatu produk/servis sesuai dengan harga yang dibayar. 
Kemampuan seseorang dalam membayar pelayanan kesehatan seharusnya bukan 
penghalang untuk menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Pelayanan kesehatan yang tertata baik (Managed Care) adalah hasil usaha yang 
dapat memuaskan keduabelah pihak, dalam pemberian prepaid (pembayaran lebih dahulu) 
atau Cost Effective Health Care dengan tetap mempertahankan market kompetitif yang 
mampu mendorong pelayanan kesehatan optimal. Tujuannya untuk menyediakan pelayanan 
kesehatan yang sesuai standar klinis dengan biaya yang optimal, bukan hanya pelayanan 
adequate atau cukup dengan biaya lebih rendah atau pelayanan berlebihan yang 
menimbulkan biaya tinggi.

Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan:
a. Konsumen yang mengharapkan nilai ekuivalen antara biaya yang dikeluarkan dan produk

atau jasa yang diterima;
b. Kualitas harus merefleksikan keseimbangan antara ekspektasi dan tangung jawab;
c. Pengukuran 3 (tiga) elemen sebagai gambaran kualitas pelayanan, yaitu:

(1) Elemen sistem yang terstruktur sebagai fondasi.
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(2) Proses yang pasti dalam menyediakan pelayanan.
(3) Outcome proses pelayanan kesehatan harus dapat ditentukan dampaknya 

untuk jangka panjang.
d. Outcome pelayanan; 
e. Penentuan struktur, proses, dan outcome;
f. Akreditasi pemberi pelayanan kesehatan dapat memenuhi standar yang kompetitif dalam 

kualitas dan nilai.

Menurut WHO, elemen kualitas meliputi:
a. Penerima pelayanan (pendidikan, sosio-ekonomi, rural atau urban)
b. Pemberi Pelayanan (sistem, organisasi, kultur, politisi, pelatihan)
c. Teknologi (efek samping, keamanan)

o Managemen pelayanan kesehatan
Permasalahan terkait dengan pengorganisasian, ketatalaksanaan, dan administrasi di 

berbagai tingkat penyelenggaraan pelayanan. Belum optimalnya pembinaan dan 
pengawasan. Pelaksanaan desentralisasi berimplikasi terhadap organisasi kesehatan, terjadi 
variasi sistem pelayanan kesehatan yang berbeda antara satu Kab/Kota dengan Kab/Kota 
yang lain mengakibatkan kurang optimalnya efektifitas program.

o Ketercapaian sarana oleh pengguna (accessibility)
Masih rendahnya masyarakat yang bisa mempergunakan puskesmas sebagai tempat 
pelayanan dan rendahnya pemanfaatan puskesmas (utilitas) oleh masyarakat yang 
dipengaruhi oleh kondisi geografis serta prasarana atau fasilitas umum.

o Keterjangkauan biaya (affordability) 
Masih terjadi kesenjangan antara ketersediaan layanan dengan kemampuan membayar dari 
masyarakat. Peningkatan biaya kesehatan makin tak terjangkau oleh masyarakat miskin yang 
meningkat jumlahnya. Belum adanya sistem jaminan sosial yang dilaksanakan (sistem 
asuransi kesehatan).

o Merata berkeadilan (equity)
Masih terjadi kesenjangan pelayanan kesehatan antara kaya dan miskin. Pelayanan 

bermutu didapat bagi yang mampu membayar, orang miskin mendapat akses pelayanan 
kesehatan yang rendah. Pendanaan kesehatan merupakan suatu kunci dalam suatu sistem 
kesehatan di berbagai negara. Meskipun masih terdapat pro kontra, laporan WHO tahun 2000 
menunjukan bahwa financing fairness memiliki korelasi yang kuat terhadap kinerja terhadap 
sistem kesehatan di suatu negara. Salah satu ukuran terpenting sistem pendanaan yang adil 
adalah beban biaya kesehatan dari kantong perorangan tidak memberatkan penduduk. Di 
dunia Kesehatan aspek pendanaan yang adil tersebut diartikan sebagai pendanaan 
kesehatan yang adil dan merata atau merata berkeadilan (equity).

Pendanaan kesehatan yang adil dan merata adalah pendanaan dimana seseorang 
mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan 
membayar pelayanan tersebut sesuai dengan kemampuannya membayar. 
Faktor lain yang terkait dengan permasalahan dalam melakukan upaya pelayanan adalah :

-  Indonesia dinilai dari Indeks Pembangunan Manusia ( HDI ) berada pada urutan 108 
dari 177 negara (http://www.wikipedia),  hal ini terkait dengan kondisi 
penyelenggaraan upaya kesehatan terutama pelayanan kesehatan primer (primary 
health care).

- Penyebaran SDM kesehatan sebagai tenaga pelayanan kesehatan belum merata.
Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk juga masih rendah. 
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- Sarana pelayanan kesehatan hampir ada di tiap kecamatan, namun pelayanan 
kesehatan masih dirasa belum mencukupi, baik dalam segi keterjangkauan, 
pemerataan maupun kualitasnya. Sarana Rumah sakit masih terbatas dan belum 
merata dengan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum berjalan.
Peran Dinas Kesehatan dalam upaya kesehatan masyarakat dan keterkaitannya 
dengan pelayanan Rumah Sakit sebagai sarana Rujukan masih kurang. Dinas 
kesehatan lebih bersifat pelayanan administrasi.

- Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang mengakibatkan akses terhadap 
pelayanan kesehatan semakin tidak terjangkau karena sistem pembiayaan kesehatan 
di Negara kita masih dibayarkan langsung (out of pocket). 

- Kecenderungan meningkatnya tindak kriminal, penyalahgunaan obat psikotropika, 
peredaran Napza, kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya 
sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. 

- Transisi demografi, segmen penduduk usia muda yang seharusnya mengecil, justru 
terjadi peningkatan. Masalah lain yang terkait adalah meningkatnya urbanisasi, 
migrasi dan pengangguran.

- Globalisasi dapat menimbulkan masalah maupun tantangan. Adanya perdagangan  
bebas dapat mengakibatkan tenaga kesehatan asing menyerbu pasar Indonesia dan 
berbagai upaya kesehatan yang merupakan kesepakatan internasional dapat 
mempengaruhi upaya kesehatan yang diselenggarakan.

2.3.2. Landasan sistem pelayanan
Landasan sistem pelayanan yang dibangun di Kabupaten Bandung merujuk pada 

Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Sistem perundang- undangan di Indonesia menganut tata 
norma hukum yang berjenjang dan SKN merupakan produk hukum berupa KEPMENKES 
No.131/Menkes/SK/II/2004 masuk dalam kelompok aturan pelaksana. Kedudukan SKN saat 
ini sebagai acuan dalam setiap program dan upaya pembangunan kesehatan. SKN 
merupakan sistem yang menyatu dengan sistem pembangunan nasional dan setara dengan 
sistem lain yang berkedudukan sebagai Undang-Undang. Sistem Kesehatan adalah produk 
kebijakan yang mampu mengarahkan mekanisme keberhasilan pembangunan Kesehatan 
Nasional. Hal yang sangat berperan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah 
upaya kesehatan sehingga upaya kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 
Sistem kesehatan Nasional.

Kebijakan kesehatan adalah suatu seri menyeluruh dari pelaksanaan, statement, 
peraturan dan hukum yang merupakan hasil keputusan tentang bagaimana nantinya 
dilaksanakan. Kebijakan kesehatan dapat dilihat sebagai jaringan dari keputusan-keputusan 
yang berhubungan dan secara keseluruhan membentuk suatu strategi yang berhubungan 
dengan issue praktis pelayanan kesehatan (Barker, 1996).
Restrukturisasi sistem kesehatan ke arah pelayanan berbasis masyarakat dengan reformasi 
kesehatan yang tidak sepenuhnya baru tetapi melalui perubahan sektor kesehatan yang 
terbuka bagi sektor lain, yang menurut Frank dan Gonzales Block (Barker, 1996) menyatakan 
ada 4 (empat) strategi dasar pengembangan sektor kesehatan, yaitu:

1. Universality
2. Redistribution
3. Integration & Plurality
4. Quality & Efficiency

Pengaruh sosial-ekonomi masyarakat di negara miskin dengan penyakit menular dan 
tidak menular ( HIV/AIDS, Malaria, TB, Infeksi pada anak, wanita hamil dan menyusui, 
kekurangan gizi, penyakit akibat rokok) jadi pokok bahasan  di masa yang akan datang perlu 
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perencanaan segera menyusun langkah-langkah strategis untuk dilaksanakan ditingkat 
daerah, regional dan nasional dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama.
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BAB III  LANDASAN HUKUM

3.1  Landasan Kontitusional
Pembangunan bidang kesehatan hakekatnya adalah proses peningkatan nilai tambah 

dalam hidup sehat bagi setiap warga agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. 
Keberhasilan pembangunan kesehatan tercermin dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan amandemen UUD 1945 tahun 2000 pasal 28h ayat (1)  
menyebutkan  “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan“. hal ini sejalan dengan  kesehatan merupakan bagian dari hak dasar manusia 
sebagaimana tercantum dalam deklarasi hak azasi manusia.

Hakikat Pembangunan adalah proses peningkatan nilai tambah disegala bidang 
kehidupan (Usman, 1997). Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan 
nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
Pembangunan kesehatan tersebut adalah upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik 
masyarakat, swasta maupun Pemerintah.

Selain itu Pembangunan kesehatan meliputi 4 (empat) pilar yang menjadi perhatian, 
yaitu:
1.Pemberdayaan masyarakat
2.Surveilans
3.Akses terhadap pelayanan kesehatan
4.Akses terhadap pembiayaan kesehatan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dengan ke empat pilar utama 
tersebut, di Indonesia telah menetapkan Sistem Kesehatan Nasional sebagai acuan dalam 
penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang kesehatan, penyusunan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun l992 tentang kesehatan, dan sebagai acuan dalam 
penyusunan berbagai pedoman, dan arah pelaksanaan pembangunan kesehatan.

3.2 Dasar Hukum
Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan Swasta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Perundang-undangan yang jadi acuan adalah: 

3.2.1 Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
Undang-undang kesehatan diundangkan atas pertimbangan bahwa kesehatan 

sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat 
kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia 
Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada 
hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 
masyarakat Indonesia.

Pasal 1 angka (1) dalam UU No.23 tahun 1992 menyebutkan, kesehatan adalah 
keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 
produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 10 menyatakan, untuk mewujudkan derajat 
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kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan 
pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit 
(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang 
dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 56 ayat (1) menyatakan Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat 
kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter 
gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, 
pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi 
kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya. Pada ayat (2) 
menegaskan bahwa sarana kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau 
masyarakat.

Pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa sarana kesehatan dalam menyelenggarakan 
pelayanan dapat berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan 
rujukan dan/atau upaya kesehatan penunjang, dan setiap sarana kesehatan dalam 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan tetap memperhatikan fungsi sosial sesuai pasal (2). 
Dengan memperhatikan peranan kesehatan maka diperlukan upaya yang lebih memadai bagi 
peningkatan derajat kesehatan dengan melaksanakan  pembinaan penyelenggaraan upaya 
kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. 

3.2.2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf a. menimbang,

secara garis besar menggarahkan pada dua hal, yaitu:
a. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
b. Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah. 
Otonomi daerah menempatkan daerah sebagai penyelenggara pemerintah bertujuan 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna meningkatkan daya saing daerah 
menghadapi peluang dan tantangan globalisasi dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. 
Hal ini menuntut tiap daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah harus 
menyelenggarakan pemerintahan secara efisien dan efektif.

Kebijakan otonomi daerah dalam pelaksanaan mengacu kepada Undang-Undang 
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom dan 
Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, 
menempatkan daerah sebagai pelaksana pembangunan, perencana sekaligus penyedia dana 
sehingga daerah memiliki peran sentral dalam sistem pembangunan di wilayah.

Laporan WHO (2000) membedakan peran pemerintah sebagai pengarah 
(stewardship/oversight), regulator (yang melaksanakan kegiatan regulasi) dan yang diregulasi 
(pelaku pelayanan kesehatan).
Peran pengarah mencakup 3 aspek utama, yaitu:
1. Menetapkan, melaksanakan, dan memantau aturan main dalam sistem kesehatan;
2. Menjamin keseimbangan antar berbagai key player dalam sektor kesehatan (terutama 

pembayar, penyedia pelayanan dan pasien); dan
3. Menetapkan perencanaan strategis bagi seluruh sistem kesehatan. 
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3.2.3 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Undang-undang Praktek Kedokteran lahir dilandasi pertimbangan bahwa 

penyelenggaraan praktek kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam 
penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki 
moral tinggi, keahlian dan kewenangan, untuk memberikan perlidungan dan kepastian hukum
kepada penerima pelayanan kesehatan dokter dan dokter gigi.

Pasal 2 Undang-undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa praktik kedokteran 
dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, 
kemanusiaan, keseimbangan serta perlidungan dan keselamatan pasien. Keadilan yang 
dimaksud adalah bahwa penyelenggara praktek kedokteran harus mampu memberikan 
pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh 
masyarakat serta pelayanan yang bermutu. Maksud kemanusiaan adalah bahwa dalam 
penyelenggaraan praktek kedokteran memberikan perlakuan yang sama dengan tidak 
membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras. 

3.2.4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen
UU perlindungan Konsumen pada Pasal 1 menyatakan  perlindungan konsumen 

adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen, Pasal 4 a menyatakan  hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi  barang/jasa. Pasal 4 huruf h menyebutkan hak untuk mendapatkan 
kopensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam hal sebagai pemberi jasa atau produsen UU perlidungan konsumen pada 
Pasal 6 huruf b menyatakan Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang tidak bersikap baik, sedangkan pada pasal 7 huruf c undang-undang ini 
menjamin untuk konsumen mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang/Jasa. 
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BAB IV  MATERI  MUATAN

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Kesehatan swasta isi seluruh materi muatannya sebagai perwujudan penyelenggaraan 
otonomi daerah mengikuti kondisi khusus daerah dalam menjabarkan peraturan perundangan 
yang lebih tinggi. Konsep materi muatan pembuatan peraturan daerah tersebut adalah 
sebagai berikut:

4.1 Ketentuan Umum
Dalam bab ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi istilah yang 

digunakan dalam Peraturan Daerah yang bersifat umum berfungsi untuk menjelaskan makna 
suatu istilah dengan mengacu pada ketentuan yang telah ada di peraturan yang lebih tinggi.

4.2    Maksud Dan Tujuan
Menjelaskan tujuan di penerbitan peraturan daerah Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi 
masyarakat dan penyelenggara, dimaksudkan sebagai: 

1. Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat oleh swasta.
2. Upaya pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dan pelayanan 

umum yang terkait kesehatan.

4.3 Prinsip Pelayanan Kesehatan Swasta
Prinsip pelayanan kesehatan swasta menjamin hak setiap masyarakat memperoleh 

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan berpihakan kepada kelompok masyarakat berisiko 
tinggi terhadap kesehatan, miskin, kelompok masyarakat yang harus diprioritaskan termasuk 
prinsip pelayanan kesehatan untuk pemerataan, akses, keterjangkauan, dan  mutu pelayanan 
kesehatan.

4.4  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan  Swasta
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Bandung memberikan 

kesempatan yang sama bagi tiap orang atau badan hukum dengan  memperhatikan fungsi 
sosial pelayanan kesehatan.
Jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dikelompokan dalam:

1. Sarana pelayanan kesehatan swasta;
2. Pelayanan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan;
3. Pengobatan tradisional; 
4. Sarana pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan.

Sarana pelayanan kesehatan swasta dalam peraturan daerah ini adalah tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dengan pengertian yang lebih khusus 
yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mempergunakan sarana dan prasarana 
dan tenaga kesehatan bukan praktik perorangan. 

Pelayanan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan pengelompokan ini 
berdasarkan Peraturan Pemerintah  No.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan yang antara 
lain mengatur tenaga kesehatan yang melakukan upaya kesehatan. Pengaturan pelayanan 
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oleh tenaga medis sesuai dengan Undang-undang praktek kedokteran, daerah 
berkepentingan dengan pasal tentang prinsip pelayanan sehingga akan diatur lebih lanjut 
berdasarkan pemetaan suatu wilayah berdasarkan kebutuhan masyarakat, jumlah dokter 
yang telah ada, jumlah penduduk, dan kondisi khusus sebagai daya tarik penyelenggara.

Pengobat tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan 
cara lain diluar ilmu kedokteran dan/atau ilmu perawatan, yang banyak dimanfaatkan 
masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Untuk itu pengobat tradisional yang dapat 
dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus dibina, ditingkatkan,
dikembangkan dan diawasi untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan 
masyarakat (sesuai UU Kesehatan pasal 47 dan Kepmenkes No.1076/Menkes/SK/VII/2003 
tentang penyelenggaraan pengobat tradisional)

Sarana pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan adalah pelayanan yang bukan 
merupakan pelayanan kesehatan langsung namun terkait dengan bidang kesehatan yang 
menjadi bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan seperti pengamanan makanan 
minuman dan kesehatan lingkungan. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan 
menyebutkan pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi 
masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar 
dan atau persyaratan kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 22 menyebutkan 
bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang 
sehat,  dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, 
angkutan umum, dan lingkungan lainnya. Dengan ketentuan setiap tempat atau sarana 
pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan 
standar dan persyaratan.

4.5     Bentuk Pelayanan Kesehatan Swasta
Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan khususnya pelayanan kesehatan di Kab Bandung maka dianggap perlu merinci 
bentuk pelayanan berdasarkan tingkat kemampuan SDK yang berupa tenaga kesehatan, 
sarana dan perbekalan (sesuai UU 23 1992 pasal 56 ayat (1). Berisi hak-hak penyelenggara 
pelayanan dari aspek legal, informasi dan imbalan jasa dan Kewajiban melayani sesuai 
kewenangannya, berkoordinasi dengan institusi kesehatan, bermitra dengan pemerintah, 
membantu pemerintah dalam keadaan darurat.

Tingkat Pelayanan sesuai dengan fasilitas pelayanan dan kemampuan   meliputi:
1. Pelayanan Kesehatan Dasar terdiri dari 

a. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik  (dokter, dokter 
gigi), yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan bagian integral dari 
jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok 
atau badan hukum yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan 
pemulihan (rehabilitatif). Pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga 
kesehatan (bidan, perawat, perawat gigi, nutrisionis, fisioterapis, refraksionis 
optisien, dan tenaga lain yang ditetapkan oleh peraturan).

b. Pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan umum yang terkait 
dengan kesehatan masyarakat. 

2. Pelayanan Medik Spesialistik merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan 
oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
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3. Pelayanan Kesehatan Penunjang terdiri dari klinik radiologi, optikal, pedagang eceran 
obat, apotik, laboratorium kesehatan dengan tenaga pelaksana kesehatan sesuai 
dengan kualifikasinya. 

4.6  Sistem Pelayanan Kesehatan
Sistem pelayanan yang dimaksudkan adalah sistem penanganan pasien dibagi 

dalam: 
1. Kegawatdaruratan: setiap penyelenggara pelayanan kesehatan menyediakan 

pelayanan kegawat daruratan. 
2. Rujukan: jika  tidak mampu menangani  pasien dan  atau tidak sesuai

kewenangannya maka harus dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan  yang lebih  
tinggi atau memadai. 

4.7  Sumber Daya Kesehatan
Sumber daya kesehatan merupakan semua sumber daya perangkat keras dan 

perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya pelayanan 
kesehatan. 

1. Tenaga  Kesehatan
Menurut PP No.32 1996, pasal 2 menyebutkan jenis Tenaga Kesehatan terdiri dari 
Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan 
Masyarakat, Tenaga Gizi, Tenaga Keterapian Fisik kemudian Tenaga Keteknisan Medis. 
Dalam Peraturan Daerah ini, Tenaga Kesehatan yang dimaksud adalah: 

a. Setiap penyelenggara atau orang yang melakukan kegiatan  pelayanan 
kesehatan swasta harus sesuai dengan bidang keahlian atau kewenangan 

tenaga yang bersangkutan.
b. Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus 

tersedia dalam jumlah, kualifikasi keahlian dan kewenangan sesuai dengan 
jenis pelayanan.

2. Prasarana dan Sarana pelayanan kesehatan swasta disesuaikan dengan jenis 
pelayanan yang diselenggarakan 

3. Perbekalan Kesehatan dan alat kesehatan Penyelenggara Pelayanan kesehatan 
swasta  yang menyediakan obat dan bahan obat  sesuai dengan kewenangan jenis 
pelayanannya dan memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar 
lainnya.

4.8     Perizinan, Rekomendasi, Sertifikasi, dan Tanda Terdaftar  
1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung wajib 

memiliki izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda terdaftar sebagai syarat 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sesuai undang-undang Kesehatan dan 
Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1996 tentang tenaga yang menyebutkan bahwa 
setiap penyelenggara pelayanan kesehatan harus memiliki izin. Bagi tenaga dokter 
dan dokter gigi sesuai Undang Undang Praktek Kedokteran yang membatasi izin 
praktek dokter 3 (tiga) lokasi.

2. Bentuk legalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta  berupa: 

 Surat izin sarana 

 Surat izin Praktik dan Izin Kerja

 Sertifikat
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 Tanda Terdaftar

 Rekomendasi
Bentuk legalitas yang dimaksud adalah berbagai izin atau berbagai bentuk kewajiban 
administratif  yang harus dilaksanakan setiap penyelenggara pelayanan kesehatan 
atau yang terkait dengan kesehatan. Bentuk lagalitas ini disesuaikan dengan jenis 
keluaran administrasi sesuai dengan acuan peraturan yang mendasari dan sesuai 
dengan kewenangan yang ada di daerah, seperti pada tabel 4.1 dibawah 

Tabel 4.1. Jenis izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Dasar Peraturan.

No Jenis Peraturan Tentang

1. Izin Kerja Perawat Gigi Kepmenkes no. 
1392/Menkes/SK/XII/2001

Registrasi dan Izin Kerja Perawat 
Gigi

2. Surat Izin Kerja Perawat dan 
Surat Izin Praktek Perawat

Kepmenkes no. 
1239/Menkes/SK/XI/2001

Registrasi dan Praktek Perawat

3 Izin Pengelolaan Pestisida Kepmenkes no. 
1350/Menkes/SK/XII/2001

Izin Pengelolaan Pestisida

4 Izin Praktek Fisio Theraphis Kepmenkes no. 
1363/MenKes/SK/XII/2001

Izin Praktek Fisioterapis

No Jenis Peraturan Tentang

5 Izin Laboratorium Kepmenkes no. 
14/MenKes/SK/I/2002

Laboratorium Kesehatan Swasta

6 Izin Kerja

erja Refraksionis

Kepmenkes no. 
5444/MenKes/SK/VI/2002

Registrasi dan Izin Kerja 
Refraksionis Optisien

7 Izin Kerja Praktek Bidan Kepmenkes no. 
900/MenKes/SK/VII/2002

Registrasi dan Izin Kerja Praktek 
Bidan

8 Izin Pedagang Eceran Obat Kepmenkes no. 
1331/MenKes/SK/X/2002

Perubahan atas Permenkes no. 
167/KAP/B.VIII/72 tentang 
pedagang Eceran Obat.

9 Izin Apotik Kepmenkes no. 
1332/MenKes/SK/X/2002

Perubahan atas Permenkes no. 
922 tahun 1993 tentang ketentuan 
dan tata cara pemberian izin 
apotik.

10 Izin Optikal Kepmenkes no. 
1424/MenKes/SK/XI/2002

Tentang Pedoman 
Penyelengaraan Optikal

11 Izin Tentang Penyehatan 
sarana Umum

Kepmenkes no. 
288/MenKes/SK/III/2003

Pedoman Penyehatan dan Sarana 
Umum

12 Izin Kerja Asisten Apoteker Kepmenkes no. 
679/MenKes/SK/V/2003

Registrasi dan Izin Kerja Asisten 
Apoteker.

13 Sertifikasi Laik Hygine Jasa 
Boga

Kepmenkes no. 
715/Menkes/SK/V/2003

Persyaratan Hygiene Sanitasi 
Jasa Boga

14 Pengobat Tradisional Tanda 
Terdaftar

Kepmenkes no. 
1076/MenKes/SK/VII/2003

Penyelenggaraan Pengobat 
Tradisional

15 Tanda Daftar Hygiene Sanitasi 
Rumah Makan

Kepmenkes no. 
1098/MenKes/SK/VII/2003

Persyaratan Hygiene Sanitasi 
Rumah Makan dan Restoran
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16 Izin Akupuntur Kepmenkes no. 
1277/Menkes/SK/VIII/2003

Tenaga Akupunctur

17 Izin Praktek Dokter / Dokter 
Gigi

UU Praktek Kedokteran no.29/2004 
dan Permenkes no. 1419 

/Menkes/SK/X/2005

Penyelenggaraan Praktek Dokter 
dan Dokter Gigi

18 Izin Balai Pengobatan SK Kanwil Jabar

Nomor HK. 00.07.1-7.2.1317A tahun 
1986

Petujuk Teknis Penyelenggaraan 
Sarana Pelayanan Kesehatan 
Dasar Swasta di Jabar

19 Izin Rumah Sakit 

(wewenang pusat)

Izin mendirikan RS

Rekomendasi Izin 
penyelenggaraan RS

SE Dirjen Yanmed N0. 
YM.02.04.3.51723 

tahun 1997

Dirjen Bina Yanmed

No. YM. 02.04.3.1.4717

Perizinan Rumah Sakit

Pengantar perizinan Rumah Sakit 
Daerah

4.9   Retribusi
Yang dimaksud Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan perizinan tertentu adalah
kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guna memenuhi kepentingan umum. Prinsip dan sasaran dalam menentukan tarif 
untuk retribusi perizinan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
Dalam Undang Undang No.34 tahun 2001 menetapkan retribusi perizinan tertentu sebagai 
berikut:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada 
daerah dalam rangka azas desentralisasi.

2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan tersebut dan biaya untuk 

menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga 
layak dibiaya dari retribusi perizinan.  

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Retribusi 
diberlakukan sebagai bentuk pengendalian dan rasa tanggung jawab. Untuk kondisi saat ini, 
retribusi yang dimaksudkan masih cukup diakomodasi dalam peraturan daerah No.18 tahun 
2001 tentang tarif pelayanan, bila terjadi perubahan tarif atau retribusi maka diatur dengan 
peraturan daerah yang  terpisah. 

4.10  Peran Serta Masyarakat
Dimaksudkan agar masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam menunjang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta. Peran serta dalam pelayanan kesehatan 
diharapkan pengguna layanan berperan memberi masukan pada pemerintah maupun 
penyelenggara jika menemukan hal-hal yang tidak wajar.
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4.11  Pembinaan Dan Pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta 

dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dengan mengikutsertakan  Unsur Organisasi Profesi 
terkait. 

4.12  Penyidikan
Petugas Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan 

Pemerintah daerah dengan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran 
ketentuan dalam peraturan daerah. Wewenangnya sesuai dengan peraturan yang telah ada. 

4.13  Ketentuan Sanksi
Penyelenggara pelayanan yang melakukan pelanggaran perizinan  atau kelalaian 

dalam melaksanakan profesinya dikenakan sanksi administratif  yang dilaksanakan bertahap 
mulai teguran sampai pencabutan izin untuk menyelenggarankan Pelayanan Kesehatan.
Sanksi juga dapat diberikan dalam rangka Pengawasan, Dinas Kesehatan memberikan sanksi 
terhadap Penyelenggara Layanan Kesehatan yang tidak melaksanakan wewenang sesuai 
dengan standard profesi tenaga yang bersangkutan. Ketentuan pidana memuat rumusan 
yang menyatakan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal yang telah 
ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat serta 
unsur kesalahan pelaku. Rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini bersifat 
alternatif. Jenis sanksi pidana dalam Perda ini adalah sanksi pidana dengan ancaman pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi pidana ini telah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, pencatuman sanksi pidana dimaksudkan untuk pengendalian dan ketaatan.

4.14 Ketentuan  Peralihan
Ketentuan ini untuk memberi kesempatan pada Penyelenggara pelayanan kesehatan 

swasta yang telah melakukan kegiatan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah , agar 
menyesuaikan Peraturan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peraturan Daerah ini. 

4.15 Ketentuan Penutup
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pada saat Peraturan Daerah ini 
berlaku maka peraturan yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan swasta masih berlaku sepanjang tidak bertentangan. 
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Pertanyaan

1. Bentuk rancangan kebijakan apa yang perlu dibuat dalam konteks tersebut di atas?

2. Bagaimana Kerangka Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan?

3. Materi muatan apa saja yang diatur?

4. Apakah format yang sudah sesuai dengan aturan sistematika penyusunan peraturan 

perundangan?

5. Apakah rancangan kebijakan sudah aspiratif sesuai dengan masalah yang ada?

6. Apakah ada korelasi antara naskah akademik dengan rancangan kebijakan yang dibuat?
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Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung

RANCANGAN
PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BANDUNG

NOMOR        TAHUN  2007
TENTANG

PENYELENGGARAAN  PELAYANAN  KESEHATAN  SWASTA
DI  KABUPATEN  BANDUNG

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA
BUPATI  BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui 
peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan  hidup sehat 
bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan 
kesehatan  yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil 
guna dengan peran serta masyarakat secara aktif; 

b. bahwa pembangunan kesehatan  melalui upaya pelayanan 
kesehatan  kepada masyarakat yang optimal,  perlu 
mengikutsertakan swasta dalam penyelanggaraan  pelayanan 
kesehatan  yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
yang  berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan  Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten 
Bandung. 

Mengingat :     1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( 
Berita Negara Tahun 1950 );

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang 
Farmasi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang 
Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804); 

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

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

6. Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang 

Narkotika;
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3829);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negarqa Republik Indonesia Nomor 4389);

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

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 1999, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

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

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan 
pada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .. Nomor 
.., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..);

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

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 
tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3821);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3952);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan 
Kesehatan pada Unit/Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten 



Case Studi: Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD24

Bandung di luar Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
tahun 2001 Nomor 29);

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas 
Daerah  Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);  

22. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan 
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten 
Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 
29 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH
KABUPATEN  BANDUNG

dan
BUPATI  BANDUNG 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BANDUNG.
TENTANG 

PENYELENGGARAAN  PELAYANAN KESEHATAN SWASTA 
DI  KABUPATEN BANDUNG.

BAB   I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 
mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah  Daerah adalah Bupati dan  perangkat  daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bandung.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
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7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 
yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.

9. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara 
bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 
mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, 
keluarga, kelompok dan atau masyarakat.

10. Badan hukum adalah Badan atau Perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek 
hukum.

11. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh 
swasta.

12. Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dengan 
mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan 
menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan untuk orang yang kurang dan atau tidak 
mampu membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

13. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan.

14. Sarana pelayanan Kesehatan Swasta  adalah sarana pelayanan kesehatan yang 
dilaksanakan oleh swasta.

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. Praktik dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis adalah praktik 
kedokteran yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dokter 
spesialis dan dokter gigi spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

17. Praktik Perawat adalah rangkaian kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan secara 
perorangan maupun berkelompok yang dilaksanakan oleh perawat.  

18. Praktik bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan 
kemampuan.

19. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis 
lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negri yang 
diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku.

20. Balai Pengobatan atau klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan 
dasar secara rawat jalan yang dilaksanakan oleh dokter dan atau dokter gigi.

21. Balai Pengobatan atau klinik dengan layanan khusus spesialis adalah balai pengobatan 
dengan penanggungjawab dan pelaksana harian dokter spesialis sesuai dengan 
kekhususan pelayanannya termasuk dokter gigi spesialis.

22. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat menyelenggarakan pelayanan keperawatan 
dan asuhan keperawatan  yang dilaksanakan oleh perawat.

23. Rumah Bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita 
hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan Keluarga 
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Berencana serta perawatan bayi baru lahir secara rawat jalan dan rawat inap.

24. Balai khitan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan khitan yang beroperasi kurang 
dari 24 jam sehari dengan pelaksana harian dokter.

25. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan 
penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

26. Pelayanan Kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi 
apotek dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

27. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang menyimpan obat – obat 
bebas dan obat – obat bebas terbatas (Golongan W) untuk dijual secara eceran di tempat 
tertentu.

28. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep 
dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan 
lensa kontak melalui resep dokter mata.

29. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan 
pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau 
bahan bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, 
kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan 
masyarakat.  

30. Klinik Radiologi swasta adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani 
kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan pesawat radiologi,  Ultrasonografi
(USG), Computerized Tomography Scanning (CT Scan), Magnetic Resonance Imaging
(MRI) dan sejenisnya yang dikelola oleh swasta.

31. Klinik Fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan dilaksanakan oleh tenaga 
fisioterapis yang beroperasi kurang dari 24 jam sehari.

32. Balai konsultasi kesehatan  adalah  tempat untuk memberikan pelayanan konsultasi 
kesehatan masyarakat dan atau perorangan dalam bentuk Konsultasi kesehatan(Gizi, 
kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, kesehatan remaja, kesehatan lanjut usia, 
HIV/AIDS).

33. Rumah Sakit Umum/Khusus milik Swasta adalah tempat pelayanan yang 
menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, 
pelayanan instalasi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

34. Perawat atau perawat gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat atau 
perawat gigi baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku.

35. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program Pendidikan Bidan dan lulus 
ujian sesuai persyaratan yang berlaku.

36. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan 
apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku 
berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

37. Asisten apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan 
yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker.

38. Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan 
perundang–undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, 
pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa 
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kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.

39. Analis kesehatan adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan 
yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan di laboratorium kesehatan sebagai 
tenaga ahli madya di bidang diagnostik laboratorium.

40. Radiografer adalah tenaga ahli radiografi sebagai mitra kerja dokter spesialis radiologi 
dalam melaksanakan tugasnya.

41. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi (bentuk pelayanan 
kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh 
sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, 
peningkatan gerak; peralatan fisik, elektroterapeutis, dan mekanis; pelatihan fungsi dan  
komunikasi)  sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah 
memiliki Surat Izin Fisioterapis (SIF). 

42. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam 
maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku dan telah memiliki Surat Izin Terapis Wicara (SITW).

43. Nutrisionis adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan sebagai ahli madya di bidang gizi klinik 
maupun gizi masyarakat.

44. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan Sarjana Muda atau 
Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), dan Pasca Sarjana (S2) yang berhak untuk melakukan 
pekerjaan di bidang hygiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan 
yang berlaku. 

45. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan obat, dan 
pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan turun menurun, dan  
atau pendidikan atau pelatihan,  dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam 
masyarakat.

46. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).

47. Toko obat tradisional adalah tempat menyimpan, melayani, dan menjual obat tradisional.

48. 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.

49. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, 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 struktur dan fungsi tubuh. 

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

51. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan 
lingkungan. Misalnya menyediakan air bersih, menyediakan tempat sampah dan lain –
lain.

52. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) adalah tempat di mana makanan dan minuman di 
produksi, diolah, disimpan, diangkut, disajikan, atau dijual bagi masyarakat umum atau 
masyarakat  khusus yang tinggal di tempat tersebut.
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53. Tempat Umum  adalah sarana dan bangunan yang digunakan masyarakat  umum untuk 
melakukan kegiatannya.

54. Penyehatan lingkungan adalah segala upaya untuk meningkatkan dan memelihara 
kesehatan lingkungan meliputi kegiatan dan pengendalian resiko terhadap kesehatan 
dengan meningkatkan sanitasi lingkungan sarana pelayanan kesehatan dan sarana 
umum.

55. Tempat pengelolaan pestisida adalah setiap unit usaha yang sebagian atau seluruh 
kegiatannya melakukan pengelolaan pestisida, meliputi pengendalian vektor, industri atau 
pabrik pestisida, toko atau kios pestisida, KUD, perkebunan.

56. Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk memelihara kecantikan 
khususnya memelihara  dan merawat  kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan 
kosmetik secara manual, preparatif, aparatif, dan dekoratif tanpa tindakan operasi.

57. Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada 
perorangan atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan 
atau tanpa alat penunjang diognostik yang telah memenuhi syarat tempat dan alat 
kesehatan yang ditentukan.

58. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau tenaga 
kesehatan lainnya untuk menjalankan  praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai 
pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan 
profesinya.

59. Surat Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk 
melakukan praktik sesuai dengan kewenangan di sarana pelayanan kesehatan.

60. Sertifikat  adalah jaminan tertulis yang diberikan untuk menyatakan bahwa barang, jasa, 
proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

61. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan 
hukum untuk memperoleh izin penyelenggaraan sarana pelayanan atau sarana penunjang 
pelayanan yang termasuk bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan.

62. Surat Tanda Terdaftar adalah bukti tertulis yang diberikan setelah melaksanakan 
pendaftaran dan bukan sebagai surat ijin untuk pengobat tradisional.

BAB  II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung dimaksudkan sebagai 
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara. 
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Pasal 3
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta bertujuan sebagai :
a. Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sarana, prasarana dan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh swasta.
b. Upaya  meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dan 

pelayanan umum yang terkait kesehatan melalui pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III
PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 4
(1) Prinsip pelayanan kesehatan swasta adalah :

a. Menjamin kesempatan yang sama bagi setiap orang, keluarga dan masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

b. Mencerminkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat berisiko tinggi terhadap 
masalah kesehatan, termasuk didalamnya kelompok masyarakat miskin, kelompok 
masyarakat yang terkena dampak Kejadian Luar Biasa, bencana alam, kecelakaan 
kerja, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan manusia lanjut usia.

c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk pengobatan tradisional harus sesuai 
dengan nilai, norma sosial budaya, etika, dan  tidak bertentangan dengan kaidah 
ilmiah.

(2) Prinsip  pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  meliputi:
a. Pemerataan pelayanan kesehatan
b. Akses pelayanan kesehatan.
c. Keterjangkauan pelayanan kesehatan.
d. Mutu pelayanan kesehatan 

BAB  IV
PENYELENGGARAAN  PELAYANAN  KESEHATAN  SWASTA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan hukum berhak menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta 
di Kabupaten Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta harus memperhatikan fungsi sosial 
pelayanan kesehatan.

(3) Hal-hal yang menyangkut teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan diatur lebih 
lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
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Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1

Jenis pelayanan
Pasal  6

Jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dikelompokan dalam:
a. Sarana pelayanan kesehatan swasta.
b. Pelayanan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan.
c. Pengobatan tradisional 
d. Sarana pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan.

Paragraf 2
Sarana Pelayanan Kesehatan swasta

Pasal 7
Sarana  pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf  a terdiri 
dari:

a. Balai Pengobatan atau klinik;
b. Balai Pengobatan atau klinik dengan layanan khusus spesialis;
c. Balai Asuhan Keperawatan;
d. Rumah Bersalin;
e. Apotek;
f. Pedagang.Eceran Obat;
g. Toko Obat Tradisional;
h. Toko alat kesehatan;
i. Optikal;
j. Laboratorium Kesehatan;
k. Klinik Radiologi;
l. Klinik Fisioterapi;
m. Balai Konsultasi kesehatan;
n. Balai Khitan;
o. Rumah Sakit Umum/Khusus milik Swasta.

Paragraf 3
Pelayanan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan 

Pasal 8
Pelayanan  dokter, dokter gigi dan  tenaga kesehatan yang dimaksud pada pasal 6 huruf b 
terdiri dari:

a. Praktik perseorangan dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
b. Praktik bersama dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis.
c. Praktik perawat.
d. Praktik Bidan. 
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e. Praktik Fisioterapis.
f. Praktik Terapis wicara.
g. Apoteker.
h. Perawat gigi. 
i. Asisten apoteker.
j. Refraksionis optisien.
k. Analis kesehatan.
l. Radiografer.
m. Nutrisionis.
n. Sanitarian.

Paragraf 4
Pengobatan Tradisional 

Pasal  9
(1) Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya kesehatan dan atau perawatan cara 

lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan.
(2) Pengobatan tradisional terdiri dari:

a. Pengobat tradisional, diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan, pendekatan 
agama, dan supranatural. 

b. Toko obat tradisional; yaitu toko yang dapat menyerahkan ramuan berdasarkan 
permintaan tertulis dan tidak tertulis dari pengobat  tradisional yang telah terdaftar.

  

Paragraf 5
 Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Umum yang Terkait dengan Kesehatan

Pasal 10
Sarana pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan yang dimaksud dalam pasal 6 huruf d 
terdiri dari:

a. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), yaitu: rumah makan, restoran, jasa boga, 
pengelolaan makanan rumah tangga, dan depot air minum.

b. Tempat  Umum: hotel, penginapan, kolam renang, pemandian umum, obyek wisata, 
pusat perbelanjaan, Salon kecantikan dan tempat kebugaran.

c. Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2).
d. Tempat Penyalur Alat Kesehatan.

BAB V
BENTUK PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Paragraf  1
Hak

Pasal  11
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai hak untuk:

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan yang sesuai 
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dengan ketentuan yang berlaku.
b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pengguna layanan atau keluarganya.
c. Menerima imbalan jasa. 

Paragraf 2
Kewajiban 
Pasal 12

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai kewajiban:
a. Memberikan pelayanan sesuai kewenangannya.
b. Berkoordinasi dengan institusi kesehatan setempat.
c. Bermitra dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat.
d. Membantu pemerintah dalam keadaan darurat berupa bencana alam, kejadian luar biasa 

penyakit, keracunan. 

Bagian Kedua
Tingkat Pelayanan

Pasal 13
Tingkat Pelayanan Kesehatan Swasta sesuai dengan fasilitas pelayanan dan kemampuan   
yang tersedia meliputi:

a. Pelayanan Kesehatan Dasar yang terdiri dari:
1. Pelayanan kesehatan perorangan meliputi: medik dasar (dokter, dokter gigi), 

tenaga kesehatan (bidan, perawat, perawat gigi, nutrisionis, fisioterapis, 
refraksionis optisien dan tenaga lain yang ditetapkan oleh peraturan).

2. Pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan umum yang terkait 
dengan kesehatan.

b. Pelayanan Medik Spesialistik merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh 
dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

c. Pelayanan Kesehatan Penunjang terdiri dari klinik radiologi, optikal, pedagang eceran 
obat, apotik, laboratorium kesehatan dengan tenaga pelaksana kesehatan sesuai 
dengan kualifikasinya. 

Pasal 14
(1) Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar Perorangan meliputi kegiatan:

a. Pemeriksaan fisik dan pengobatan oleh dokter/dokter gigi.
b. Pemeriksaan dan pelayanan Kesehatan Ibu Anak oleh bidan.
c. Pelaksanaan asuhan keperawatan oleh perawat. 
d. Pelayanan konsultasi gizi oleh nutrisionis.
e. Pelayanan kefarmasian oleh apoteker dan asisten apoteker.

(2) Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat dari pelayanan umum yang terkait 
dengan kesehatan meliputi kegiatan yang mencakup hygiene sanitasi dan penyehatan 
lingkungan sehingga tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

(3) Tingkat Pelayanan kesehatan Spesialistik atau rujukan  meliputi pemeriksaan dan 
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pengobatan kesehatan spesialistik oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
(4) Pelayanan Kesehatan Penunjang meliputi kegiatan:

a. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan terhadap bahan yang berasal dari manusia 
atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab 
penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan 
perorangan dan masyarakat.

b. Pemeriksaan Penunjang Medik dengan teknologi canggih (radiologi, Ultra Sonografi, 
Elektro Kardiogram, Computerized Tomografi Scan, Mass Resonance Imaging, 
Electromyografi).

c. Penyediaan perbekalan kesehatan.

BAB VI
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kegawatdaruratan

Pasal 15
Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan kegawat daruratan sesuai 
dengan tingkat dan jenis pelayanan.

Bagian Kedua
Rujukan
Pasal 16

(1) Apabila tenaga kesehatan dan atau sarana pelayanan kesehatan swasta tidak mampu
mendiagnostik, mengobati atau merawat pasien dan atau tidak sesuai kewenangannya 
maka harus dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan  yang lebih tinggi atau memadai dan 
atau kepada pelayanan kesehatan penunjang.

(2) Setelah mendapatkan diagnostik atau pengobatan atau perawatan, maka pasien harus
dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang melakukan rujukan untuk 
memperoleh tindak lanjut pengobatan dan atau perawatan.

BAB VII
SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tenaga  Kesehatan

Pasal 17

(1) Untuk menyelanggarakan pelayanan kesehatan swasta harus tersedia tenaga kesehatan 
dalam jumlah, kualifikasi keahlian dan kewenangan sesuai dengan jenis pelayanan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi 
dan menghormati hak pasien.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, kualifikasi dan kewenangan tenaga kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian  Kedua



Case Studi: Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD34

Prasarana dan Sarana
Pasal 18

(1) Prasarana dan sarana pelayanan kesehatan swasta disesuaikan dengan jenis pelayanan 
yang diselenggarakan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prasarana dan sarana  pelayanan kesehatan 
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan  Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perbekalan Kesehatan

Pasal 19
Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari:

a. Sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional.
b. Alat Kesehatan. 
c. Kosmetika.

Paragraf 1
Sediaan Farmasi

Pasal 20
(1) Penyelenggaran Pelayanan kesehatan swasta  yang menyediakan obat dan bahan obat  

sesuai dengan kewenangan jenis pelayanannya harus memenuhi syarat farmakope 
Indonesia dan atau buku standar lainnya.

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang menyediakan obat, obat tradisional 
dan kosmetika harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat pada   pelayanan kesehatan swasta 
diatur dengan  Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Alat Kesehatan

Pasal 21
(1) Pelayanan kesehatan swasta menyediakan dan atau menggunakan alat kesehatan sesuai 

dengan kewenangan dan jenis pelayanannya harus mempertimbangkan mutu, manfaat 
dan keamanan bagi pasien dan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah dan spesifikasi alat kesehatan pada 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan 
Bupati. 

BAB VIII
PERIZINAN, REKOMENDASI, SERTIFIKASI DAN TANDA TERDAFTAR  

Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal  22

(1) Setiap Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung
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wajib memiliki izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda terdaftar sebagai syarat 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

(2) Untuk memperoleh izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda terdaftar penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka setiap orang atau 
badan hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati  melalui Kepala 
Dinas Kesehatan.

(3) Izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda daftar penyelengaraan pelayanan kesehatan 
swasta diterbitkan setelah memenuhimpersyaratan yang ditetapkan.

(4) Untuk meningkatkan pemerataan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan swasta, izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda terdaftar penyelenggaraan 
diterbitkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata-cara memperoleh izin, 
rekomendasi, sertifikasi atau tanda daftar penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk Legalitas Penyelenggaraan 

Pasal 23
Bentuk legalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta  yang  diterbitkan  Pemerintah 
Kabupaten Bandung berupa:

a. Surat izin sarana 
b. Surat izin Praktik dan Izin Kerja
c. Sertifikat
d. Rekomendasi
e. Tanda Terdaftar

Pasal 24 
Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a 
diperuntukkan bagi:

a. Balai Pengobatan atau Klinik
b. Balai Pengobatan atau Klinik dengan Layanan Khusus Spesialis
c. Balai Asuhan Keperawatan
d. Rumah Bersalin
e. Apotik
f. Pedagang Obat Eceran
g. Toko Obat Tradisional
h. Optikal 
i. Laboratorim Kesehatan
j. Klinik Radiologi
k. Klinik Fisioterapi
l. Balai Konsultasi kesehatan (Gizi atau Klinik Gizi, sanitasi,imunisasi,remaja)
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m. Balai Khitan
n. Salon  kecantikan

Pasal 25
(1) Surat Izin Praktik (SIP) penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 huruf  b diperuntukkan bagi:
a. Dokter,Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis 
b. Bidan
c. Perawat
d. Terapis Wicara 
e. Fisioterapis

(2) Surat Izin Kerja (SIK) penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 huruf  b diperuntukkan bagi:

a. Apoteker 
b. Asisten Apoteker 
c. Perawat
d. Perawat Gigi
e. Refraksionis Optisien
f. Analis kesehatan
g. Radiografer
h. Nutrisionis
i. Sanitarian

Pasal 26
Rekomendasi pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal   23 huruf c 
diperuntukkan bagi:

a. Izin pendirian dan operasional Rumah Sakit Swasta
b. Izin tempat pengelolaan pestisida
c. Izin penyalur alat kesehatan

Pasal 27
Sertifikat pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d 
diperuntukkan bagi:

a. Pengelolaan makanan Rumah Tangga 
b. Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga dan penjamah  makanan
c. Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
d. Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan  dan restoran
e. Laik Sanitasi Lingkungan Hotel  dan penginapan
f. Laik Sanitasi Lingkungan Kolam Renang  dan pemandian  umum
g. Laik Sanitasi Lingkungan obyek wisata
h. Laik Sanitasi pusat perbelanjaan
i. Tempat kebugaran
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Pasal 28
Tanda Terdaftar pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal   23 huruf e 
diperuntukkan bagi Pengobat Tradisional.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 29
Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 24, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 dikenakan retribusi yang besarnya 
diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X 
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30
Masyarakat berperan dalam menunjang  penyelenggaraan pelayanan kesehatan  swasta sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 31
Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan swasta  yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka peningkatan mutu 
dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat, meliputi: 

a. Tenaga kesehatan.
b. Sarana pelayanan kesehatan dan yang terkait.
c. Sarana pelayanan kesehatan penunjang.
d. Perbekalan kesehatan pada setiap sarana pelayanan kesehatan swasta .

Pasal 32
(1) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan dapat 

mengikutsertakan  Unsur Organisasi Profesi terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur 

oleh Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN

Bagian Kesatu
Petugas Penyidik

Pasal 33
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi 
wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam 
peraturan daerah ini. 

Bagian Kedua
Wewenang Penyidik

Pasal 34
Wewenang penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 33 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 35
(1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam 

melaksanakan profesinya dapat dikenakan sanksi administratif dan atau pidana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta yang melanggar ketentuan pasal 22  
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasif  dan atau sanksi pidana dengan 
ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB  XIV
KETENTUAN  PERALIHAN

Pasal 36
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang telah melakukan kegiatan sebelum 
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 
BUPATI BANDUNG 

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

ABUBAKAR 

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN              NOMOR
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Penutup

Kesimpulan
Dalam penyajian naskah akademik ini dapat disimpulkan hal sebagai berikut:
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan Swasta adalah amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 h ayat (1).
2. Faktor yang mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan  Pelayanan Kesehatan Swasta: 
2.1. Peningkatan jumlah penyedia layanan kesehatan swasta yang belum 

merata dan kecenderungan berada di daerah perkotaan.
2.2. Kondisi saat ini yang menunjukan bahwa pengaturan pelayanan kesehatan 

swasta belum diatur secara lokal. 
2.3. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan bidang kesehatan sebagai 

kewenangan wajib sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah.

2.4. Visi Misi Kabupaten Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat.

Saran
Berdasarkan kajian dan kesimpulan yang telah dikemukakan disarankan untuk 

melanjutkan proses pembuatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan swasta.
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