
Stanc1ar Pelayanan 
Rekomendasi lzin Operasicnal Klinik 

1 .  Komponen Penyampaia:, Pelayanan ( Service Deli'lery) 

• 

• 

f - Persvaratan 1 .  Surat Permohonan lzin bermeterai dari pemilik 
sarana/pimpinan badan usaha/badan hukurn 

2. Fotocopy pendirian badan hukum atau badan usaha untuk 
Klinik Rawat lnap 

3. Salinan Fotocopy : 
a. IMS 
b. lzin Pemanfaatan R•Jangan (IPR) 

4. Fntocopy serifikat tanah,bukti kepemilikan lainnya yang sah 
oleh notaris atau bukti surat kontarak minimal jangka waktu 5 
(lima) tahun I  

5. Dokumen SPPL untuk Klinik Rawat Jalan dan UKL-UPIL untuk 
Klinik Rawat !nap 

6. Profil Klinik terdiri alas : 
a. Pengorga11isasian 
b. Lokasi 
c. Bangunan 
d. P,·asarana 
e. Ketenagaan 
f. Peralatan 
g. Kefarmasian 
h. Laboratorium 
i. Pelayanan yang diberikan 

7. Surat pernyataan memiliki luas lahan m inimal 70 m2 untuk 
Klinik Rawat Jalan dan 150m2 untuk Klinik Rawat lnap 

8. Jarak dari Puskesmas/Klinik ynag sudah ada m inimal 1000 meter 
9. Surat Pernyataan kesediaan mntaati peraturan perundang 

undangan yang berlaku bermnterai 
1 O. ldentitas lengkap Pemohon meliput i : 

a. Fotocopy KTP Ketua Yayasan/Pemilik 
b. Fotocopy KTP Penanggungjawab 

1 1 .  Lampiran yang meliputi : 
a. Struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi pelayanan 
b. Surat penunjukan sebagai dokter Penanggung Jawab 
c. Surat Pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab bermaterai 
d. Surat Pernyataan kesediaan bekerja sebagai staf klinik 

bermaterai dan MOU sernua staf klinik dengan pemilik klinik e Surat penunjukan/SK pengangkatan sebagai staf 
f. Surat Pemyataan tidak keberat,;in dari atasan langsung bagi 

tenga med,s/non meets yang telah bekerja pada 
instansi/Lembaga Kesehatan lainnya bermaterai. 



• 

• 

------------T--g'.- Fotocopy ijazah, STR,SIP,SIK paramedis dan tenaga 
Kesehatan lainnya 
- Klinik rawat jalan (tenaga perawat 2/sesuai kebutuhan) 

Klinik Rawat lnap (tenaga non medis minimal 4,tenaga 
kefarmasian sesuai jam layanan kefarmasian,tenaga gizi 
t.tenaqa analis 1 ,  tenaga kesehatan lair. sesuai kebutuhan) 

h Fotocopy ljazah,STR ,dan SIP untuk tenaga dokter(dokter 
minimal 2 untuk Klinik Rawat jalan dan 4 untuk Klinik rawat I nap) 

1. Fotocopy sertifika: Kompetensi Pendidikan/pelatihan sesuai jenis pelayanan yang diberikan bagi dokter 
umum/spesialis/gigi untuk Klinik Utama dan dokter umum di 
K l inik Kecantikan 

J. Fotocopy ijazah tenaga non Kesehatan (tenaga non 
Kesehatan min imal 1 untuk Kiin ik Rawat Jalan dan 
menyesuaikan dengan kebutuhan untuk Klinik Rawat /nap ) 

k. Daftar peralatan medis dan non medis yang tersedi, sesuai dengan pelayanan yang diberikan 
I. Daftar ketenagaan yang tersedia 
m. Daftar jenis pelayanan yang dibe,-ikan/kegiatan yang akan dilaksanakan 
n. Daftar tarif pelayanan 
o, Daftar jam buka pelayanan kl inik 
p. Denah bangunan beserta ukuranya 
q. Surat pernyataan status bangunan 
r. Peta lokasi klin ik 

12 . Bangunan 
a. Bangunan klinik permanen dan tidak bergabung dengan 

tempat tinggal atau unit kerja lainnya 
b. Bangunan klinik harus memenu h i  persyaratan lingkungan 

sesuai ketentuan perundang--undangan 
c. B angunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, 

ken:;amanan dan kemudahan dalam pemberian pe/ayanan 
seia perlindungan dan keselamatan bagi semua orang 
tennasuk penyandang cacat,anak-anak dan us ia lanjut. 

d. Kelengkapan bang unan m e l i puti :  
Ruang pendaftaran/ruang tung gu 
Ruang  konsultasi dokter 
Ruang administrasi 
Ruang tmdakan I U G O  
Ruang Farrnas, 
Kamar mandi I WC 
Pojok AS/ 
Jumlah tempat tidur untuk rawat inap(minima/ 5 dan maksima/ 10 )  
Ruang lain-lain sesuai kebutuhan pelayanan 

13 .  Kelengkapan Prasarana K l inik  
a. lnstalasi a ir  (Rekening Air) 
b. lnstalasi listrik/genset (Rekening listrik) 
c. lnstalasi sirkulasi udara 

-------'--- 
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d. Sarana pengolahan limbah medis(IPAL)/bisa MOU dengan I 
pihak ke-3 yar.g punya rzrn pemanfaatan 1nc1nerator dari 
kementrian lingkungan hidup 

e. Sarana pengelulaan Sampah dan limbah cair 
f. Alat Pemadam Api Ringan(APAR) 
g. Ambulans( untuk Klinik rawat inap) 
h. Ruang/tempat parkir 

14. Daftar Peralatan 
a. Peralatan medis 
b. Peralatan non medis 

- Peralatan memenuhi standar mutu, keamanan, dan 
keselamatan 

- Peralatan diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai 
Pengamanan Fasilitas Kesehtan dan/atau institusi 
penguji dan pengkalibrasi yang berwenang - Peralatan medis yang menggunakan radiasi pengion 
harus rnendapat izin sesuai ketentuan pe undang 
undangan 

- Penggunaan peraiatan medis untuk kepentingan diagnosis terapi dan rehabilitasi berdasarkan indikasi 
med is 

15 .  Daftar Ketenagaan I 
a. P impinan K l in ik Pratama adalah seorang doktar atau dokter 
b gpigi . Kl. 'k U d I h 1 1 .  /d . irnpinan 1ni tarna a a a seorang spesra rs rg spesialis [ 
c. Pimpinan Klinik merupakan penanggung jawab klinik dan 

merangkap sebagai pe laksar.a pelayanan / 
d Tenaga Klinik terdiri atas tenaga medis,tenaga Kesehatan 

lain dan teriaqa non Kesehatan 
a. Tenaga Medis pada Klin:k Pratama min ima l 2(dua) orang 

I dokter dan/atau dokter gigi I 
f. Tenaga Medis pada k: iin ik Utama terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis ctari masing-masing spesialis sesuai jenis pelayanan yang diberikan 
s. Dokter atau dokter gigi memiliki kompetensi / �1. Tenaga medrs mernounyai STR dan SIP 1. Tenaga Kesehatan lain mempunyai STR atau SIK atau SIPA 
j. Klinik tidak memperkerjakan tenaga Kesehatanl warga negara asing 

15. Pei izinan 
a. Surat Rekomendasi dari KaPusk/Dinas Kesehatan Kab Wonosobo b. Fotocopy pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan percrangan c. ldentitas lengkap pemohon d. Surat Keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat(HO) 

I  

I  

!  

I  

' 
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e. Bukti hak kepemilikanlpenggunaan tanahlizin penggunaan 
bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi 
atau surat kontrax minimal selama 5(1ima) tahun bagi yang 
menyewa bangunan (sertifikat) 

f. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya 
Pemantauan l.ingkungan(UPL) 

g. Profil K!inik:Struktur Organisasi 
Kesehatan,sarana dan prasarana 
pelayanan yang diberikan. 

·  1 7 .  Penyelenggaroan 
a. Penyelenggaraan Pelayanan Rawat lnap 

- Ruang rawat inap memenuhi persyaratan 
- Tempat tidur pasien minimal 5(1 ima) can maksimal 

1 O(sep1.;luh) 
- Tenaga nedis dan keperawatan sesuai jumlah dan 

kualifikasinya 
- Tenaga qizi.tenaqa analis Kesehatan,tenaga 

kefarmasian can tenaga Kesehatan dan non Kesehatan 
lain sesuai kebutuhan 

- Dapur Gizi 
- Pelayaran laboratorium Kinik Pratama 

b. Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinik 
- Pelayanan laboratorium klinik terintegrasi dengan 

perizina-i kliniknya 
Persyaratan laboratorium k l inik meliputi ketenagaan, 
bangunan. peralatan, dan kemampuan pernriksaan 

c. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian 
- Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian melalui ruang 

farmasi yang dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki 
xompetsnsi ::Jari kewenangan 

- Bila tidak terdapat apoteker pelayanan kefarrnasiaq dapat 
dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian 

- Ruang farmasi hanya melayani resep dari tenaga medis 
yang bekerja di klinik yang bersangkutan 

d. Kewajiban K linik dalarn memberikan pelayanan 
- Memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dengan 

mengutamak.an kepentingan pasien sesuai standar 
orofesi.standar pe layanan dan standar oper�sional 
prosedur 

- Mernbenkan pelayanan gawat darurat tanpa meminta 
uang muka terlebih dahu lu 

- Ada inforrneo consent atas tindakan yang akan dila ukan 
- Menyelenggarakan rekarn medis \ 
- •Melaksanakan sistem rujukan 
- Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan 

standar profesi dan et'ka serta peraturan perundang 
undangan 

- Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya 
berdasarkan ketentuan oeraturan perundanq-undarjqan 

- Memiliki peraturan int�rnal dan standar opera�ional 
prosedur(SOP) 1 

I 

Kepengurusah,tenaga 
dan peralatan serta 



• 

•• 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

Melaksanakan progr3m pemerintah di bidang Kesehatan I 
baik secara regional maupun nasional I 
Memasang papan nama l<linik 
Membuat daftar tenaga medis dan Kesehatan lainnya 
disertai STR dan SIP bagi tenaga medis dan STR dan 
SIPA/SIP TTK/SIP ATLM/SIK/SIPP/SIPB/SIPTW/SIPPK 
/SIK TSZ/SIK TSiSIK PG/SIKA PA bagi tenaga 
kesehatan lain 
Melsksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit 
tertentu dan melaporkan ke Dinas Kesehatan 
Daftar tarif pemeriksaan/pelayanan 

18. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindakan 
rnedis dan non rnedis 

19 .  MOU dengan Laboratorium Klinik yang sudah berizin bagi 
Klinik yang tidak mernpunyai alat pemeriksaan laboratorium 
sendiri. 

20. MOU dengan jejarinq bila ada 
21 .  MOU dengan apotik yang sudah berizin untuk Klinik Rawat 

Jalan 
22. Surat Pernyataan Ke2ediaan untuk : 

a. Melaksanakan fungsi social 
b. Melaksanakan program pemerintah dalam bidang 

Kesehatan 
c. Mernberikon inforrnasi yang benar tentang pelayanan 

Kesehatan 
d. Membuat laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan d�ftar 

tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang bekerja di � l i n i k  
e. Melaporkan setiap ada perubahan mutase ketenagaan baik 

rnedis maupun non medis, perubahan nama klinik, 
perubahan penanggungjawab, perubahan jenis bada 
usaha,  dan perubahan alamat atau tempat klinik 

f. Melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu 
dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten 
dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai 
ketentuan . 

g. Tidak melaksanal<:an Tindakan bedah yang : 
- M enggunakan anestesi um um dengan inhalasi dan/atau 

spina!  I  

- Operasi sedang yang beresiko tinggi dan · 
- Operasi besar 

23. Fotocopy SK izin Operasional yang lama untuk pengajuar lzin 
Operasional kedua 

24. SerTifikat Akreditasi untuk Klinik yang mengajukan izin 
operasional kedua 

1. Pengguna layanan menyerahkan berkas persyaratan 
pengajuan lzin Operasional Klinik 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 pemollon untuk 
disesuaikan dan dilenqkapi. 



- ·-· ---------�- - ------------------------� 

J. Untuk penqajuan berkas yang sudah sesuai dan lengkap 
ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dengan tinjauan 
lapangan (visitas') dan menyampaikan Serita Acara Hasil 
Visitasi. 

4. Hasil visitasi dituangkan dalam Serita Acara Hasil Visitasi. 
5. Apabila hasil visitasi sudah sesuai, maka Dinas Kesehatan 

menerbitkan Surat Rekomendasi lzin Operasional. 
6. Apabila hasil visitasi belum sesuai, maka Pemohon layanan 

memenuhi rekomendasi hasil visitasi yang tertuang dalam 
Serita Acara 

----1--,---,.----,------t-:-=-�----,--:-,-c--:--,--,.---------------'---1 
3. Jangka waktu 1 5  (l ima belas) hari kerja 

Pelayanan 
Rekomendasi lzin Operasional diterbitkan 1 5  (lima belas) hari kerja 
sejak Berkas permohonan di terima lengkap dan hasil visitasi 
lapangan dinyatakan sesuai/lengkap. 

I 

4. Biaya /Tarif Rp 0,- 
Tidak ada biaya/Tarif I 

. 

• 5. Produk 
Pelayanan 

Surat Rekomendasi lzin Operasional klinik 

I  

I  

Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo 
JI. T.Jogonegoro NO 2-4 Wonosobo, 56311  

r-·-�·--------t----------------------------i 
6. Sarana 1 .  Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara 

Pengaduan, tertulis melalui surat yang ditujukan ke : 
Saran, Masukan 
dan Apresiasi 

• 

2. Sarana aduan elekt.onik : 
Telp./Faks.: (0286) 321033/ 321319  
Email: dinkes@wonosobokab.go.id 
Web : dinkes.wonosobokab.go.td 
IG : dinkeswonosobo 
LaporSupat i :  082327733373 
IG : laporbubwsb 
Facebook : lapor Bupati 

. 

3: Pengelolaan Petayanan (Manufacturing) 
I 

NO. KOMPONEN URA I AN 

1 .  Dasar Hukum 1 .  lJn0ang-undang nornor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik ,(Lembaran �egara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 ,  
Tambahan Lemba,·an Negara Nomor 4846). 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 ,  Tambahan 
Lembaran Negarc1 Republik Indonesia Nomor 038); 

3. Peraturan Pernerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-undnag nOmor 25 
Tahun 2009 tentanq Pelavanan Publik (Lembaran 

- . --··-·--·-------··-�--- 
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I Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No/nor 2 1 5 ,  1  
I  Tarnoanan Lembaran Negara Repubtik Indonesia 

Nornor :357' , ·  

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndoresia Norncr 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Prociuk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

I  
Namer 83 Tahur 2019  tentar,g Regristrasi Tenaga Keseratar. 

2. Sarana dan Prasarana 1 Ruang tunggu dengan sirkulasi udara yang cukup: 
'  canlatau fasilitas 2. Meja dan Kursi; 

r Komputer; c. 

4. Frinle'; 
" Jarincan ir.ternet. �- 

3 . Kompetensi Pelaksana 1 .  ?egawai yang mernahami peraturan dan kebijakan mengenai Perizinan Klinik dan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu. 

2. Pegawai yang rnampu menyampaikan inforrnasi 

secara lengkap, terbuka, bertanggungjawai serta 
santt.r kepada pihak yang memerlukan/pe gguna 
layanan: 

3. Pengawai yang mampu mengoperasionalkan 
kornputer 

- 
4. Pengawas Internal Pengawasan dilakukan secara berjenjan� dari 

koorcinator Kepaln B idang, hingga Kepala Dinas Kese,&tan Kabupaten Wonosobo, dan dilakukan secara 
berkelanjutan. 

I 

o Jum lah pe laksana Min ima l 2 (dua) orang pegawai penanggur,gjawab 
layanan dan m in ima l  5 ( l ima) orang pegawai dari 

i rnaslnq-rnaslr q seksi yang terlibat dalam visitasi lzin 
O perasior. a I .  

L  _____ 

-- ---- 

6. Jaminan pelayanan Perayanan diiakuxan oleh petugas yang profess.onal 
dan sesuai dengan Standar Operasional Prbsedur 
(SOP:1 yang telah ditetapkan. 

-·· --- 
-r Jaminan Kearnanan can Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan I 

Keselamatan Pelayanan transparar 
--- - ·  -  

�  

l:l .  Evatuasi Kinerja Pelaksana 1 .  Pe!aksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
2. Petaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 

peningkatar kinerja pelayanan. 
- - 


