
SURAT REKOMENDASI IZIN PUSKESMAS
STANDAR PELAYANAN  

Persyaratan

  1.  Persyaratan Umum
   a.  Dokumen pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan kriteria Puskesmas harus 
       didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan 
       pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari
       1 (satu) Puskesmas. 
   b.  Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah.
   c.  Dokumen keputusan bupati/wali kota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan
       karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas.
   d.  Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru paling lama 1 (satu) tahun,
       sejak NIB terbit.
   Peryaratan Perpanjangan, ditambah dokumen :
   a.  Dokumen Sertifikat Standar Puskesmas yang masih berlaku. 
   b.  Profil Puskesmas yang memuat :
         -L okasi
         -B angunan/Sarana
         -P rasarana 
         -P eralatan
2.  Persyaratan Khusus Usaha/Teknis
    a.  Kajian kelayakan pendirian Puskesmas bagi Puskesmas yang pertama kali didirikan.
    b. Daftar bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium sesuai dengan 
        standar 
3.  Sarana
    a.  Lokasi
        Ketentuan mengenai lokasi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Puskesmas
    b.  Bangunan
        1)  Bangunan Puskesmas terdiri atas
          a) Puskesmas nonrawat inap 
              (1) ruang kantor 
              (2) ruang pelayanan
              (3) ruang penunjang 
          b) Puskesmas rawat inap
              (1) ruang kantor 
              (2) ruang pelayanan 
              (3) ruang penunjang
       2)  Setiap bangunan Puskesmas memiliki bangunan rumah dinas tenaga kesehatan dengan 
           mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan dan bangunan
           lainnya sesuai kebutuhan. Bangunan rumah dinas tenaga kesehatan dikecualikan dalam hal 
           terdapat keterbatasan lahan dan/atau hasil analisis dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
           Puskesmas tidak membutuhkan bangunan rumah dinas tenaga Kesehatan.
       3)  Persyaratan Bangunan
          a)  bangunan bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain;
          b)  bangunan didirikan dengan memperhatikan persyaratan kesehatan kerja, fungsi, keamanan,
              kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan; dan 
          c)  bangunan dapat menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan 
              Medis Habis Pakai (BMHP).
       4)  Bangunan harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap 
           laik fungsi.
       5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan Puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri 
           Kesehatan mengenai Puskesmas. 

           c) Puskesmas Pembantu
              (1) ruang pelayanan 
              (2) pendukung

       6)  Ketentuan mengenai teknis bangunan Puskesmas ditetapkan oleh Menteri.
   c. Prasarana
       1)  Prasarana Puskesmas paling sedikit terdiri atas:
         a)  Sistem penghawaan (ventilasi); 
         b)  Sistem pencahayaan; 
         c)  Sistem air bersih, sanitasi, 
             dan hygiene; 
         d)  Sistem kelistrikan; 
         e)  Sistem komunikasi; 
         f)  Sistem gas medik; 
       2)  Prasarana harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara 
           berkala agar tetap laik fungsi. 
       3) Ketentuan mengenai prasarana mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Puskesmas.
     d.  Peralatan
        1)  Peralatan Puskesmas terdiri atas:
          a)  set/kit alat kesehatan dan/
               atau perbekalan kesehatan;
          b)  bahan habis pakai; 
          c)  perlengkapan; 
        2)  Ketentuan mengenai peralatan Puskesmas meliputi: 
          a)  Jumlah dan jenis peralatan sesuai kebutuhan pelayanan, dapat berubah sesuai dengan
              perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan, kebutuhan, kompetensi, dan 
              kewenangan tenaga kesehatan Puskesmas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 
          b)  Memiliki Nomor Izin Edar (NIE). 
          c)  Memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.
          d)  Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.
        3)  Pada kondisi infrastruktur belum memadai, jumlah dan jenis peralatan dapat menyesuaikan dengan 
            alat lain yang memiliki fungsi yang sama. 
        4)  Jenis dan jumlah peralatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Puskesmas.
      e.  Sarana Kefarmasian
        1)  Sarana kefarmasian berupa ruang farmasi, yang merupakan unit pelayanan Puskesmas tempat 
            penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. 
        2)  Sarana kefarmasian harus memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
            Kesehatan mengenai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.
      f.  Laboratorium
        1)  Laboratorium berupa ruang laboratorium untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan
            penyakit, dan pemulihan kesehatan. 
        2) Laboratorium di Puskesmas harus memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
            Kesehatan mengenai Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas.
4.  Struktur Organisasi SDM dan SDM
    a.  Struktur organisasi 
      1)  memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang meliputi paling sedikit
          terdiri atas: 
        a)  Kepala Puskesmas; 

         g) Sistem proteksi petir;
         h)  Sistem proteksi kebakaran; 
         i)  Sarana evakuasi; 
         j)  Sistem pengendalian kebisingan; dan
         k)  Kendaraan Puskesmas keliling,
             dapat dilengkapi dengan ambulans
             dan kendaraan operasioal lainnya

          d)  meubelair; dan 
          e)  peralatan untuk pencatatan dan 
              pelaporan. untuk masing-masing jenis 
              pelayanan kesehatan.

         - Ketenagaan
         - Kefarmasian
         - Laboratorium
         - Pengorganisasian
        

 - Penyelenggaraan pelayanan, sesuai standar.

        b)  kepala tata usaha; dan
        c)  penanggung jawab upaya/kegiatan Puskesmas.
      2)  Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota.
      3)  Penanggung jawab upaya/kegiatan Puskesmas paling sedikit terdiri atas:
        a)  penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat; 
        b)  penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium; 
        c)  penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; 
        d)  penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan 
        e)  penanggung jawab mutu. 
      4)  Ketentuan mengenai persyaratan, tugas, dan tanggung jawab kepala Puskesmas, kepala tata 
           usaha, dan penanggung jawab upaya/kegiatan Puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri 
           Kesehatan mengenai puskesmas.
    b.  SDM 
      1)  Sumber daya manusia di Puskesmas paling sedikit meliputi: 
        a)  dokter dan/atau dokter spesialis 
            di bidang layanan primer; 
        b)  dokter gigi; 
        c)  perawat; 
        d)  bidan; 
        e)  tenaga promosi kesehatan dan 
            ilmu perilaku atau jenis tenaga 
            kesehatan masyarakat lainnya;
      2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagaan/sumber daya manusia mengacu 
          pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Puskesmas.
5.  Pelayanan
    a.  Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama secara terintegrasi
        dan berkesinambungan untuk pencapaian: 
      1)  standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan; 
      2)  Program Indonesia Sehat; dan 
      3)  kinerja Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. 
    b. UKM tingkat pertama meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan
      1)  UKM esensial 
        a)  Pelayanan promosi kesehatan 
        b)  Pelayanan kesehatan lingkungan
        c)  Pelayanan kesehatan keluarga 
        d)  Pelayanan gizi 
        e)  Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
      2)  UKM pengembangan, bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, 
          kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia.
    c.  Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dilakukan dalam bentuk: 
      1)  Pelayanan rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
      2)  Pelayanan gawat darurat; 
      3)  Pelayanan persalinan normal; 
      4)  Pelayanan perawatan di rumah (home care); dan 
      5)  Pelayanan rawat inap. 
    d.  Dalam melaksanakan UKM dan UKP, Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan manajemen 
        Puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan 
        laboratorium, dan kunjungan keluarga. 
    e.  Puskesmas harus menerapkan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang 
        dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pedoman Pencegahan dan 
        Pengendalian Infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.
    f.  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas dilaksanakan
       sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Puskesmas dan pelayanan kefarmasian di
       Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian 
       di Puskesmas. 
    g.  Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh 
        jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas. 
      1)  Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas:
        a)  Puskesmas pembantu; 
        b)  Puskesmas keliling; dan 
        c)  Praktik bidan desa. 
     2)  Jejaring Puskesmas terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan 
          sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan
          Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. 
     3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan dan jejaring Puskesmas mengacu pada Peraturan 
          Menteri Kesehatan mengenai Puskesmas. 
    h. Puskesmas menyelenggarakan sistem rujukan UKM dan UKP dengan mengacu pada Peraturan 
        Menteri Kesehatan mengenai sistem rujukan.
    I.  Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas dengan mengacu pada Peraturan
       Menteri Kesehatan mengenai sistem informasi Puskesmas.

        f)  tenaga sanitasi lingkungan; 
        g)  nutrisionis;
        h)  tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis 
             kefarmasian; 
        i)  ahli teknologi laboratorium medik; dan
        j)  tenaga nonkesehatan. 

6.  Persyaratan Produk/Proses/Jasa
    Pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas harus sesuai dengan standar 
    pelayanan dan standar profesi tenaga kesehatan yang ditetapkan/disahkan oleh Menteri
    Kesehatan.
7.  Sistem manajemen Usaha
    a.  Penyelenggaraan Puskesmas memerlukan pengelolaan yang sebaik-baiknya 
        berlandaskan pada tujuan, prinsip penyelenggaraan, tugas, fungsi, kewenangan dan
        manajemen puskesmas
    b.  Penyelenggaraan pembangunan Kesehatan di Puskesmas: 
      1)  Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk 
          mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat dengan masyarakat yang: 
        a)  Memiliki perilaku hidup sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan
             hidup sehat. 
        b) Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. 
        c)  Hidup dalam lingkungan sehat. 
        d)  Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan 
             masyarakat. 
      2)  Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas dalam rangka 
           mewujudkan kecamatan sehat untuk mencapai kabupaten/kota sehat.
    c.  Ketentuan mengenai prinsip penyelenggaraan, tugas, fungsi dan wewenang Puskesmas
        mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Puskesmas. 
    d.  Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan
        bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, sesuai 
        dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



      e.  Registrasi Puskesmas 
      1)  Puskesmas harus melakukan registrasi untuk memperoleh kode Puskesmas, yaitu identitas
          khusus dan spesifik yang diberikan Menteri Kesehatan sebagai referensi tunggal yang 
          digunakan untuk komunikasi ataupun interelasi antar sistem.
      2)  Registrasi dilaksanakan setelah Puskesmas memiliki sertifikat standar, diajukan dalam 
          jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah memperoleh sertifikat standar. 
      3)  Untuk melakukan registrasi, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus 
           mengajukan surat permohonan registrasi kepada Menteri Kesehatan dengan melampirkan
           persyaratan yang meliputi: 
        a)  Fotokopi sertifikat standar Puskesmas;
        b) Surat rekomendasi dari kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan hasil pengisian 
            formulir verifikasi dan penilaian kelayakan registrasi Puskesmas; dan
        c)  Keputusan bupati/wali kota tentang kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik 
            wilayah kerja dan kemampuan pelayanan. 
      4)  rekomendasi kepala dinas kesehatan daerah provinsi diperoleh setelah kepala dinas
           kesehatan daerah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan rekomendasi registrasi
           Puskesmas kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi dengan melampirkan: 
        a)  fotokopi sertifikat standar Puskesmas; 
        b)  profil Puskesmas; 
        c)  laporan kegiatan bulanan Puskesmas paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir; dan 
        d)  keputusan bupati/wali kota tentang kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik
            wilayah kerja dan kemampuan pelayanan.
      5)  dalam hal Puskesmas direlokasi atau berubah nama, alamat, dan kategori Puskesmas, 
          kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus melaporkan kepada Menteri dengan
          melampirkan dokumen pendukung untuk pemutakhiran data.
     f.  Perbaruan/Updating data 
      1)  Dinas kesehatan kabupaten/kota harus melaporkan perbaruan data jika terjadi perubahan
          data Puskesmas kepada Kementerian Kesehatan. 
      2)  Dalam hal Puskesmas direlokasi atau berubah nama, alamat, dan kategori Puskesmas, 
          kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus mengajukan perubahan sertifikat 
          standar dengan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan ini dan mencantumkan 
          informasi perubahan. 
      3)  Penilaian ulang terhadap standar dilakukan bagi Puskesmas yang berubah kategori. Hasil 
          penilaian ulang tersebut menjadi dasar perubahan sertifikat standar Puskesmas,
      4)  Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus melaporkan Puskesmas yang tidak 
          lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Puskesmas kepada Kementerian Kesehatan
          dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dengan melampirkan
          surat keputusan pencabutan Puskesmas yang ditetapkan oleh bupati/wali kota. 
          Berdasarkan pelaporan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tersebut, 
          Kementerian Kesehatan melakukan penghapusan kode Puskesmas.
     g.  Tata Hubungan Kerja 
          Hubungan kerja antara dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dengan Puskesmas
          bersifat pembinaan. Pembinaan dilakukan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota 
          kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam 
          rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah. 
          Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah tersebut merupakan bagian dari
          tugas, fungsi, dan tanggung jawab dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
      1)  Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, 
          Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan
          Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait 
          lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas. 
      2)  Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau
          rujukan di bidang upaya kesehatan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang 
          paripurna. 
      3)  Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya
           kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan 
           di bidang upaya kesehatan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna. 
      4)  Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring 
          bersifat koordinasi di bidang upaya 
          kesehatan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna
     h.  Manajemen Puskesmas 
      1)  Puskesmas harus menyelenggarakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran/
          tujuan dengan efektif dan efisien. 
      2)  Manajemen Puskesmas meliputi perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, dan 
          pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja Puskesmas. 
      3)  Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja 
          yang disampaikan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota secara berkala 
          paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan kinerja tersebut paling 
          sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan
          dan manajemen Puskesmas. Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus 
          memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas dalam rangka peningkatan 
          kinerja Puskesmas. 
      4)  Selain laporan kinerja, Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui
          sistem informasi puskesmas.
     i. Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus mendorong Puskesmas untuk menerapkan pola
        pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam rangka fleksibilitas dalam
        pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan
        perundangundangan.
     j.  Pendanaan Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
        kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau sumber lain
        yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan tersebut ditujukan dengan mengutamakan
        penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat. Pengelolaan dana dilaksanakan sesuai
        dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
     k.  Puskesmas wajib melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan 
         mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dilakukan pada aspek manajemen, klinis dan 
         program. Upaya peningkatan tersebut dinilai oleh pihak internal dan eksternal Puskesmas. 
     l. Dalam hal Puskesmas dijadikan rumah sakit, Pemerintah Daerah harus mendirikan 
        Puskesmas baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan ini sebagai pengganti di wilayah
        tersebut. Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pelayanan 
        kesehatan di wilayah kerja Puskesmas yang dijadikan rumah sakit selama proses pendirian
        Puskesmas baru

1. Pengguna layanan menyerahkan berkas persyaratan pengajuan Izin Operasional 
    Puskesmas ke Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
2 . Dinas Kesehatan melakukan verifikasi berkas, bila sudah sesuai dan lengkap berkas 
    diterima. Apabila berkas belum sesuai dan lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk
    disesuaikan dan dilengkapi.
3 . Untuk pengajuan berkas yang sudah sesuai dan lengkap ditindaklanjuti oleh Dinas 
    Kesehatan dengan tinjauan lapangan (visitasi) dan menyampaikan Berita Acara Hasil
    Visitasi.
4 . Hasil visitasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Visitasi Puskesmas.
5 . Apabila hasil visitasi sudah sesuai, maka Dinas Kesehatan menerbitkan Surat 
    Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas.
6. Apabila hasil visitasi belum sesuai, maka Pemohon layanan memenuhi rekomendasi hasil
    visitasi yang tertuang dalam Berita Acara

Prosedur

15 Hari Kerja (maksimal)

Jangka Waktu

Produk/Layanan

Penanganan Pengaduan
Dinas Kesehatan 

Kabupaten Wonosobo
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Email          : dinkes@wonosobokab.go.id
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Lapor Bupati 

Surat Rekomendasi Izin Puskesmas
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