
: 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1997
tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat
II Tarakan

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ; .

: a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan perizinan usaha di bidang
kesehatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap
jenis dan tenggat waktu masa berlaku perizinan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada
Pasal 64 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit serta ketentuan dalam
Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik,
perlu adanya penyederhanaan perizinan dan
pengaturan penyelenggaraan klinik sesuai
perkembangan dan perlindungan kepada
masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Perizinan
Usaha di Bidang Kesehatan;

WALIKOTATARAKAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTANOMOR47 TAHUN2011

TENTANGPELAKSANAANPERIZINANUSAHA
DIBIDANGKESEHATAN'

PERATURANWALIKOTATARAKAN
NOMOR 20 TAHUN2016

PROVINSI KALIMANTANUTARA

WALIKOTATARAKAN



(1) Setiap Penyelenggaraan usaha kesehatan
wajib mendapat izin dari Walikota yang
dalam pelaksanaannya dilakukan dan
menjadi tanggungjawab Kepala Dinas
Kesehatan;

(la) Pengecualian ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah bagi
penyelenggaraan usaha kesehatan
Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan, baik
Klinik Pratama maupun Klinik Utama
yang dalam pelaksanaannya wajib
mendapatkan izin Mendirikan dan Izin
Operasional dari Walikota atas
rekomendasi dari Dinas Kesehatan,

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Tarakan Nomor 47 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Perizinan Usaha Di Bidang
Kesehatan ( Berita Daerah Kota Tarakan Tahun
2011 Nomor47) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la),
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

PasalI

PERATURANWALIKOTATENTANGPERUBAHAN
ATASPERATURANWALIKOTANOMOR47 TAHUN
2011 TENTANG PELAKSANAANPERIZINAN
USAHADIBIDANGKESEHATANo

Menetapkan

MEMUTUSKAN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun
2014 tentang Klinik;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun
2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah
Sakit;

7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun
2010 tentang Sistem Kesehatan Kota Tarakan;

80 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun
2010 tentang Perizinan Usaha di bidang
Kesehatan;

90 Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 47
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Perizinan
Usaha Di Bidang Kesehatan;

Pasal4



(2) Pengajuan surat permohonan 1Z1n usaha
kesehatan ditujukan kepada Dinas Kesehatan
Kota Tarakan dengan melengkapi berkas
sebagai berikut:

a. Melengkapi persyaratan administrasi dan
kelengkapan sarana prasarana sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelengkapan sarana prasarana
sebagaimana yang dimaksud pada huruf a
berupa:

1. Standar tata bangunan dan sanitasi;
2. Standar peralatan medis dan non

medis sesuai dengan pelayanan yang
diberikan;

3. Standar obat-obatan sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan;

4. Standar administrasi pelayanan;
(3) Setiap permohonan izm usaha akan

dilakukan kunjungan lapangan dengan
ketentuan permohonan izin usaha harus
ada pada saat dilakukan kunjungan dan
tidak dapat diwakilkan

(4) Pelaksanaan kunjungan lapangan
dilakukan oleh Tim kunjungan Lapangan
Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan
Walikota sesuai prosedur pelaksanaan
kunjungan

(5) Untuk penerbitan surat rekomendasi
kesehatan oleh Dinas Kesehatan setelah
dilakukan verifikasi kelengkapan berkas
administrasi.

(6) Setiap izin usaha yang menyelenggarakan
praktek diwajibkan untuk memasang
papan nama yang berukuran maksimal 60
em x 90 em, tulisan huruf balok berwarna
hitam dengan dasar putih yang memuat
nama, nomor izin,dan jam praktek.

(7) Setiap pelaku usaha bidang kesehatan
yang telah memilikisurat izinwajib :



Pasal5A

(1)Izin Mendirikan diberikan untuk mendirikan
bangunan baru atau mengubah fungsi
bangunan lama untuk difungsikan sebagai
Rumah Sakit.

(2)Untuk memperoleh izm mendirikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemilik atau pengelola yang akan mendirikan
Rumah Sakit mengajukan permohonan izin
mendirikan kepada pemberi izin sesuai
dengan klasifikasi Rumah Sakit yang akan
didirikan secara tertulis dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. fotokopi akta pendirian badan hukum

yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kecuali
instansi Pemerintah atau Pemerintah
Daerah;

b. studi kelayakan;
c. master plan;
d. detail Engineering Disign:
e. dokumen pengelolaan dan pemantauan

lingkungan;
f. fotokopi sertifikat tanahfbukti

kepemilikan tanah atas nama badan
hukum pemilik rumah sakit;

Bagian Kesatu

Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat)
pasal, yakni Pasal SA, Pasal 5B, Pasal 5C dan
Pasal 5D serta menambahkan 2 (dua) bagian
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BABIVA
PERSYARATANPENYELENGGARAANIZIN
MENDIRIKANRUMAHSAKITDANKLINIK

SERTAIZINOPERASIONALRUMAHSAKITDAN
KLINIK

2. Di an tara BAB IV dan BABV disisipkanl (satu)
bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai
berikut:

a. melakukan registrasi ulang setiap
tahun di Dinas Kesehatan

b. menyerahkan laporan setiap
bulannya ke Dinas Kesehatan



Pasal5B
(1) Izin Operasional merupakan izm yang

diberikan kepada pengelola rumah sakit
untuk menyelenggarakan pelayanan
kesehatan.

(2)Untuk memperoleh izm operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengelola mengajukan permohonan secara
tertulis kepada pejabat pemberi izin sesuai
dengan klasifikasi Rumah Sakit dengan
melampirkandokumen sebagaiberikut:
a. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi

permohonan Izin Operasional untuk
pertama kali;

b. profil Rumah Sakit, meliputi vizi dan
misi, lingkup kegiatan, rencana startegi,
dan struktur organisasi;

c. isian instrumen self assesment ssuai
klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi
pelayanan, sumber daya manusia,
peralatan, bangunan dan prasarana;

d. gambar desain (blue print) dan foto
bangunan serta sarana dan prasarana
pendukung;

e. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan
sertifikatlaik fungsi;

f. dokumen pengelolaan lingkungan
berkelanjutan;

g. daftar sumber dayamanusia;
h. daftar peralatan medis dan nonmedis;
1. daftar sediaan farmasi dan alat

kesehatan;
J. berita acara hasil uji fungsi peralatan

kesehatan disertai kelengkapan berkas
izinpemanfaatan dari instansi berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk peralatan
tertentu; dan

k. dokumenadministrasi dan manajemen;

g. izin undang-undang gangguan (Hinder
Ordonantie/H 0)

h. Surat IzinTempatUsaha (SITU);
1. IzinMendirikanBangunan (1MB);dan
J. rekomendasi pejabat yang berwenang di

bidang Kesehatan pada Pemerintah
Daerah Kota Tarakan sesuai dengan
klasifikasiRumah Sakit.



PasalSC
(1)Izin Mendirikan Klinik diberikan oleh

Pemerintah Daerah.
(2)Untuk memperoleh Izin Mendirikan Klinik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara klinik harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada pemberi
izin dengan melengkapi persyaratan sebagai
berikut:
a. fotokopiidentitas lengkap pemohon;
b. salinanjfotokopi pendirian badan hukum

atau badan usaha, kecuali untuk
kepemilikanperorangan;

c. salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah,
bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh
notaris atau. bukti surat kontrak paling
sedikit untuk jangka waktu 5 (lima)tahun;

d. dokumen SPPLuntuk klinik rawat jalan,
atau dokumen UKL-UPLuntuk klinik
rawat inap sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. profil klinik yang akan didirikan meliputi

BagianKesatu
IzinMendirikandan IzinOperasionalKlinik

(3)Isian sejl assesment sesuai dengan lampiran
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
56 Tahun 2014 tentang Perizinan dan
klasifikasiRumah Sakit.

(4)Dokumen administrasi dan manajemen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf k
meliputi:
a. badan hukum atau kepemilikan;
b. peraturan internal Rumah Sakit (hospital

by laws);
c. komitemedik;
d. komitekeperawatan;
e. satuan pemeriksanaan internal;
f. surat izin praktik atau surat izin kerja

tenaga kesehatan;
g. standar prosedur operasional kredensial

staf medis;
h. surat penugasan klinis staf medis; dan
1. surat keteranganj sertifikat hasil

uji/kalibrasi alat kesehatan.

bangunan,
peralatan,

pengorganisasian, lokasi,
prasarana, ketenagaan,



NO JENISPERIZINAN MASABERLAKUIZIN

1 Izin Klinik 5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun

2 Izin Rumah Bersalin 5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun

3 Izin Klinik Rawat Inap 5 (Lima) Tahun dan wajib
Pelayanan Medik registrasi setiap tahun
Dasar (Pratama, Utama)

4 Izin Puskesmas 5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun

1. Izin Bagi Pelayanan Medik Dasar :

Masa berlaku penyelenggaraan Usaha
Bidang Kesehatan ditetapkan sebagai berikut

3. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 6
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PasalSD
(1)Untuk mendapatkan izm operasional,

penyelenggara Klinik harus memenuhi
persyaratan teknis dan administrasi.

(2)Persyaratan teknis meliputi persyaratan
lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan,
peralatan, kefarmasian, dan laboratorium.

(3)Persyaratan administrasi meliputi izm
mendirikan dan rekomendasidari Dinas
Kesehatan.

kefarrnasian, laboratorium, serta
pelayanan yang diberikan;

f. Izin undang-undang gangguan (Hinder
Ordonantie/HO); dan

Pasal6



5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun
6 (Enam) bulan

MASABERLAKUIZIN
Berlaku seterusnya selama
apotek yang bersangkutan
masih aktif melakukan
kegiatan dan apoteker
pengelola apotek dapat
melaksanakannya
Berlaku seterusnya selama
apotek yang bersangkutan
masih aktif melakukan
kegiatan dan apoteker
pengelola apotek dapat
melaksanakannya
5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun
5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun

medikpelayananbagi

5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun

5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun

5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun
5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun
5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun .
5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun

6

5

Izin Laboratorium klinik
dan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat
Izin Penyelenggaraan
Laboratorium Gigi
Rekomendasi pendirian
Pedagang Besar Farmasi
(PBF)

4

Izin Toko Obat3

2 Izin Apotek Rakyat

NO JENIS PERIZINAN
1 Izin Apotek

3. Pelayanan
penunjang:

7

6

5

4

3

2

Izin Penyelenggaraan
Rumah Sakit Tipe C atau
Tipe D
Izin Penyelenggaraan
Klinik Penderita Narkoba
Izin Penyelenggaraan
Klinik Kecantikan Estetika
Izin penyelenggaraan unit
transfuse darah
Rekomendasi pendirian /
penyelenggaraan Rumah
Sakit Tipe B dan A
Izin pendirian
/ penyelenggaraan Rumah
Sakit Tipe B dan A
Izin penyelenggaraan
Rumah Sakit Khusus

1
NO JENIS PERIZINAN

2.Izin Bagi Pelayanan Medik Spesialis
(Rujukan) :

MASABERLAKUIZIN
5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun



2 Sertifikasi laik sehat warung kopi 3 (Tiga)Tahun
dan warung makan

3 Sertifikasi laik sehat depot air 3 (Tiga)Tahun
minum

4 Sertifikasi laik sehat jasa boga 3 (Tiga)Tahun

NO JENIS PERIZINAN MASABERLAKUIZIN
1 Sertifikasi laik sehat Restoran dan 3 (Tiga)Tahun

Rumah Makan

7. Sertifikasi bidang kesehatan :

6. Rekomendasi Bidang Kesehatan :

NO JENIS PERIZINAN MASABERLAKUIZIN
1 Restoran dan rumah 1 (satu) tahun

makan
2 Warung Kopi dan 1 (satu) tahun

Warung Makan
3 Tukang eukur 1 (satu) tahun
4 Sentra makanan jajanan 1 (satu) tahun

pedagang kaki lima
5 Depot Air Minum 1 (satu) tahun
6 Jasa boga 1 (satu) tahun
7 Salon Keeantikan 1 (satu) tahun
8 Pusat Kebugaran 1 (satu) tahun
9 Kolam Renang 1 (satu) tahun

MASABERLAKUIZIN
6 (Enam) Bulan

NO JENIS PERIZINAN
1 Rekomendasi

Penyelenggaraan
institusi penguji alat
kesehatan tipe A,B, dan
C

5. Institusi Penguji alat Kesehatan :

1. Rekomendasi Industri kecil obat Tradisional 6 (enam) bulan

4. Bidang Industri Keeil Obat Tradidional :

5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun
6 (enam) bulan

5 (Lima) Tahun dan wajib
registrasi setiap tahun

9

Diagnostik
Izin Penyelenggaraan
Optikal
Rekomendasi Sub
Penyalur Alat Kesehatan

8

penyelenggaraan
Radiologi

Izin
Klinik

7



1 dr. H.1<-hcr'llAl"M'\~ ~.vcc{CIlI_~'~m-~ ~~ ~~~

2 Dra. ~. MClr, ,.A4.~ P¢. \(~rA___ -n~ ._ __ ~~~~~

3 (), rof), ~H l<cabet Hul<u

4 ' 14"" . H· S'ubof\1) I ';;-1Kad IM~Q"
:.~"".-~ n~·~-'~~·"T" -n":n'~·1."""""'~.{~"'"$:. 1-!-~::"'7'-::":"f:)" ~~!~~"!.:-": • '•• -i-

NO. N A M A JABATAN

Diundangkan di Tarakan
padatanggal 12 Juli 2016

SEK ETARIS DAERAHKOTATARAKAN,

Ditetapkan di Tarakan

pada Tanggal 12 Juli 2016

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota mr dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Pasal II
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