
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 11 TAHUN 2012 

TENT ANG 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 
Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Umum Pasal 4, juncto Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 
23, Pasal 24, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 
dan Pasal 94 maka perlu membentuk Peraturan Walikota 
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan 
Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur I Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

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

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) ; 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 5063); 

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

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

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kota/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
364/Menkes/SK/111/2003 tentang Laboratorium Kesehatan; 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MenKes/SK/ 
X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal; 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
128/Menkes/SK/11/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan 
Dasar Puskesmas; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/ 
2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas 
Kesehatan Kata. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 



Menetapkan 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 /Menkes/PER/II/ 
2010 tentang Laboratorium Klinik; 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 494/Menkes/SK/IV/ 
2010 tentang Pedoman Operasional Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/PER/II/ 
2010 tentang Penyelenggaraan Program Internship dan 
Penempatan Dokter Pasca Internship; 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/ 
Xl/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat ; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/ 
2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan ; 

20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Mojokerto Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto ; 

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 
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3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kata Mojokerto. 

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur 
pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan, meliputi Puskesmas dengan 
jaringannnya, dan Laboratorium Kesehatan Daerah. 

6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan di 
Labkesda yang meliputi upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif, atau pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. 

7. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disingkat 
Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kata Mojokerto yang 
menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya 
meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan Rawat lnap, Puskesmas 
Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang memberika pelayanan keshatan 
kepada masyarakat secara paripurna diwilayah kerjanya. 

8. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan 
menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, 
pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat 
darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung 
lainnya.yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

9. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat UPT Labkesda adalah 
UPT Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan 
laboratorium kesehatan masyarakat dan/atau laboratorium klinik 

10. Kepala Dinas adalah Kepala Din as Kesehatan Kata Mojokerto. 

11. Pedoman teknis, adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah dan 
acuan dasar bagaimana pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatan retribusi 
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda dilaksanakan 

12. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, 
tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun 
yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan 
dan kepatutan. 

13. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif 
yang diterima oleh pelaksana pelayanan langsung dan petugas lainnya (penberi 
pelayanan tidak langsung) berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, 
dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

14. Pos remunerasi adalah akun untuk menampung distribusi proporsi jasa 
pelayanan tidak langsung yang besarnya sesuai dengan pola yang telah 
ditetapkan per jenis pelayanan dalam sistem remunerasi. 
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15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas 
jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, 
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik penunjang medik dan/atau 
pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan 
jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya). 

16. Dokter Spesialis tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga 
tetap Puskesmas yang diberikan ijin melakukan pelayanan medik tertentu 
(clinical priviledge) di Puskesmas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang 
disepakati. 

17. Formularium adalah daftar jenis dan kelas terapi dari obat-obatan yang 
digunakan di Puskesmas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai 
acuan bagi tenaga medis untuk memberikan terapi standar. 

18. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan 
(depo) Farmasi Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan 
dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi. 

19. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, implan, alat 
kontrasepsi, dan alat kesehatan pakai habis yang disediakan oleh UPF 
Puskesmas. 

20. Tindakan medik operatif kecil di Puskesmas adalah tindakan medik operatif tanpa 
pembiusan yang dilakukan di kamar tindakan oleh tenaga medik yang kompeten 
dibidangnya. 

21. Tindakan medik operatif sedang di Puskesmas adalah tindakan medik operatif 
disertai pembiusan lokal yang dilakukan di kamar tindakan atau kamar operasi 
oleh tenaga medik yang kompeten dibidangnya. 

22. Pelayanan homecare adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat 
privat sesuai kebutuhan pasien pada perawatan kesehatan, atau tindakan medik 
sesuai kondisi pasien yang diperkenankan dilakukan diluar sarana pelayanan 
kesehatan (Puskesmas). 

23. Pelayanan home visit, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat 
privat dalam bentuk kunjungan rumah untuk melihat kondisi umum pasien 
(pemeriksaan kesehatan umum) tanpa disertai tindakan medik, atau tindakan 
keperawatan. 

24. Perekaman alat diagnostik elektromedik adalah pelayanan pada pasien yang 
membutuhkan diagnostik menggungakan alat elektromedik, mulai dari setting 
alat, perekaman sampai dihasilkan print out dari hasil perekaman alat 
elektromedik tersebut. Perekaman alat diagnostik elektromedik bisa dilakukan 
oleh dokter umum atau tenaga keperawatan yang terlatih (sertifkasi). 

25. Pembacaan hasil perekaman alat diagnostik elektromedik (USG, EKG) adalah 
interpretasi hasil print out alat diagnostik elektromedik oleh dokter ahli yang 
berwenang untuk itu, atau tenaga medik yang sudah dilatih (bersertifikat) untuk 
melakukan pembacaan (interpretasi) hasil pemeriksaan diagnostik tersebut yang 
digunakan untuk pengampilan keputusan klinik. 
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26. Pembagian keuntungan (Gain Sharing) adalah bentuk pemberian imbalan (iasa) 
kepada unit kerja atau kepada tenaga medik yang telah memberi kontribusi 
peningkatan pendapatan UPF (Depo Farmasi) Puskesmas sehingga 
menyebabkan adanya peningkatan omset atau peningkatan keuntungan yang 
dapat di-sharing-kan 

27. Penduduk adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga 
negara asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Mojokerto yang 
dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk resmi. 

28. lndeks Dasar (Basic Index) adalah pemberian indeks pada karyawan 
berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan atau 
ukuran lain yang dipersamakan. 

29. lndeks Kemampuan (Competency Index) adalah pemberian indeks pada 
karyawan berdasarkan tingkat pendidikan dan/aau pelatihan terakhir sebagai 
representasi kemampuan, penguasaan ilmu xx 

30. lndeks Risiko Kerja (Risk Index) adalah pemberian indeks pada karyawan 
berdasarkan penilaian risiko kerja yang berdampak pada kesehatan, 
keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya. 

31. lndeks Kegawatan (Emergency Index) adalah pemberian indeks pada karyawan 
berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, 
ketepatan, dan penyegeraan pelayan dalam rangka penyelamatan jiwa (life 
saving) atau kegawat-daruratan lainnya. 

32. lndeks Jabatan (Position Index) adalah pemberian indeks pada karyawan 
berdasarkan jenjang jabatan yang disandangnya dalam organisasi (RSUD, 
Puskesmas, Labkesda). 

33. lndeks Kinerja (Performance Index) adalah pemberian indeks pada karyawan 
berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja (performance 
eppreiset; atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kinerja 
karyawan. 

34. Bobot (Rating) adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan 
kriteria bahwa indeks tersebut rating-nya lebih tinggi satu dari yang lain. 

35. Kemampuan masyarakat untuk membayar (Ability to pay) adalah ukuran 
kuantitatif atas kemampuan daya beli masyarakat terhadap tarif retribusi 
pelayanan kesehatan yang diberlakukan. 

36. Kemauan membayar (willingness to pay) adalah ukuran kuantitatif kemauan 
masyarakat untuk membeli produk pelayanan kesehatan dengan harga (tarif) 
yang ditawarkan oleh Puskesmas atau Labkesda. 

37. lndeks Kepuasan Masyarakat selanjutnya disebut IKM adalah adalah indeks 
agregat atas penilaian masyarakat terhadap variabel atau parameter kualitas 
atau mutu pelayanan publik dibidang kesehatan yang diselenggarakan oleh 
Puskesmas atau Labkesda. 
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38. Tim Tarif Daerah adalah tim ad-hock yang dibentuk oleh Walikota yang 

keanggotaannya mewakili unsur Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan, 

lnspektorat, Bagian Kesra, dan Bappeka dengan tugas utama membantu 

Walikota dalam memberikan telaah atas usulan perubahan dan/atau 
penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan yang diajukan Dinas Kesehatan. 

39. Pelayanan obstetri neonatal esensial dasar selanjutnya disingkat PONED adalah 

pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan 

dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi di 
Puskesmas yang memerlukan tindakan medik dasar oleh tenaga medik yang 
terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi. 

40. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang ditetapkan sebagai Puskesmas 

rujukan untuk pelayanan persalinan dengan penyulit atau kelainan yang 

membutuhkan tindakan medik pervaginam atau tindakan medik operatif sesuai 
ketersediaan tenaga medik terlatih dan dukungan sarana dan fasilitas standar 
PONED yang telah ditetapkan. 

41. Penduduk kota Mojokerto adalah warga masyarakat yang berdomisili atau 

menetap di wilayah Kata Mojokerto yang dibuktikan dengan identitas 

kependudukan yang sah (KTP/KSK) dari Pemerintah Kata. 

42. Cost leadership adalah strategi pentarifan dengan mengedepankan biaya satuan 
yang rasional pada tataran mutu yang ditetapkan. 

43. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Program JAMPERSAL 

adalah program pemerintah berupa jaminan pembiayaan pelayanan persalinan 
yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas 
termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. 

44. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program 
Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan 
pembiayaan dari APBN (Pemerintah). 

45. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program 
Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat miskin di Mojokerto diluar yang sudah dijamin oleh Program 
Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kata 
yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD 
(Pemerintah Daerah). 
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BAB II 

PEMBERLAKUAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal2 
(1) Memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum di UPTD Dinas Kesehatan Kata Mojokerto 

(2) Dalam memberlakukan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas 
bersama Kepala UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan wajib melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pengguna Puskesmas atau UPT 
Labkesda. 

(3) Dalam hal pertimbangan penetapan besaran tarif retribusi yang dinilai terlalu 
mahal, maka Kepala Dinas dapat memberlakukan besaran tarif retribusi secara 
bertahap setelah mendapatkan persetujuan Walikota. 

(4) Kepala Dinas Kesehatan dibantu Kepala UPTD yang bersangkutan wajib 
melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan 
pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1 ). 

(5) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) sekurang- kurangnya 
meliputi: 

a. Keberatan - keberatan (komplain) masyarakat dan/atau pengukuran lndek 
Kepuasan Masyarakat (IKM); 

b. Tingkat kemampuan daya beli dan kemauan masyarakat (Ability To Pay 
dan Willingness To Pay); 

c. Kesesuaian besaran retribusi terhadap perkembangan harga atau biaya 
penyedian komponen jasa sarana, dan/atau tingkat inflasi; 

d. Kebutuhan jenis-jenis pelayanan baru sesuai kebutuhan masyarakat 
dan/atau perkembangan bidang ilmu kesehatan. 

(6) Untuk memperoleh hasil evaluasi yang obyektif, Kepala Dinas dapat 
bekerjasama dengan pihak lain (konsultan) untuk melakukan kajian (studi) 
lapangan. 

Pasal3 
(1) Peninjauan kembali besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud ketentuan Pasal 155 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat 
dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah diberlakukan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2011. 

(2) Usu Ian penyesuaian besaran tarif retribusi baru sebagaimana dimaksud ayat (1) 
disertai naskah akademis meliputi : 

a. analisis perubahan sosial-ekonomi masyarakat; 

b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5); 
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c. perhitungan biaya satuan (unit cost) sesuai harga terkini; 

d. perbandingan tarif lama dan tarif perubahan. 

(3) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Walikota sekurang- 
kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya untuk dikaji oleh Tim Tarif Daerah yang 
akan ditetapkan kemudian. 

BAB Ill 

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN 
DAN PENDUDUK KOTA MOJOKERTO 

Bagian Pertama 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 

Pasal4 

(1) Puskesmas wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai 
standar mutu dan standar prosedur pelayanan (SPO) pelayanan kesehatan yang 
ditetapkan. 

(2) Puskesmas tidak boleh menolak pasien dalam keadaan kegawat-daruratan 
karena alasan tidak membawa bukti kepesertaan dan/atau surat pernyataan 
miskin (SPM) atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). 

(3) Bagi pasien gawat-darurat wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa terlebih 
dahulu, setelah itu persyaratan administrasi keuangan diselesaikan kemudian. 

(4) Bagi pasien rawat jalan dan/atau rawat darurat selama belum menunjukkan bukti 
kepesertaan diberlakukan sebagai pasien umum sampai dapat dibuktikan 
kepesertaan sebagai peserta program JAMKESMAS atau JAMKESDA. 

(5) Bagi pasien misikin yang membutuhkan pelayanan rawat inap yang belum 
memiliki kartu kepesertaan Program JAMKESMAS dan/atau Program 
JAMKESDA diberi kesempatan mengurus kelengkapan persyaratan kepesertaan 
JAMKESMAS atau JAMKESDA 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) hari 
kerja. 

(6) Dalam hal kuran waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dipenuhi 
persyaratannya maka pasien yang bersangkutan diberlakukan sebagai pasien 
umum. 

(7) Pasien rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (5) ditempatkan di Klas Ill. 

(8) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat menunjukkan 
kepesertaan sebagai peserta Program JAMKESMAS atau JAMKESDA, maka 
seluruh biaya yang dibayarkan dikembalikan penuh sejumlah yang sudah 
dibayarkan kepada Puskesmas. 
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(9) Jenis jenis pelayanan kesehatan, obat-obatan dan/atau bantuan penunjang 
kesehatan serta tatacara penggantian biaya pelayanan mengacu pada ketentuan 
yang berlaku. 

(10) Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang dijamin oleh Program 
JAMKESMAS berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS yang 
ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. 

(11) Pelayanan kesehatan bagi peserta Program JAMPERSAL berpedoman pada 
Pedoman Pelaksanaan JAMPERSAL yang ditetapkan oleh Kementrian 
Kesehatan. 

(12) Prosedur dan persyaratan kepesertaan Program JAMKESMAS, Program 
JAMKESDA, SPM, dan/atau SKTM sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Kota 

Pasal5 

(1 ). Bagi penduduk kota yang tidak termasuk katagori miskin, dibebaskan dari 
retribusi pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan dan/atau gawat darurat 
termasuk obat subsidi 

(2). Pembebasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan 
dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kata. 

(3). Bagi pasien di luar penduduk kota Mojokerto sebagaimana dimaksud ayat (1) 
diberlakukan sebagai pasien umum dan dikenakan tarif retribusi penuh. 

(4). Bagi pasien dengan penjaminan asuransi atau penjaminan perusahaan yang 
kerjasama dengan Puskesmas, dilayani sesuai penjaminan (benefit) yang diatur 
dalam kontrak perjanjian kerjasama operasional pelayanan. 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup Pelayanan Pasien Miskin 

Pasal6 

(1) Ruang lingkup pelayanan rawat jalan tingkat primer peserta program 
JAMKESMAS dan Program JAMKESDA yang diberikan oleh Puskesmas dengan 
jaringannya, meliputi : 

a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan; 

b. pelayanan tindakan medik umum 

c. Pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal gigi 

d. penanganan gawat darurat; 
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e. penanganan gizi kurang/buruk; 

f. tindakan medis/operasi kecil; 

g. pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan 
neonates, bayi dan anak balita); 

h. Pelayanan imunisasi wajib bagi bayi dan ibu hamil 

i. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah 

j. pelayanan keluarga berencana (alat kontrasepsi disediakan Sadan PP dan 
KB), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi 

k. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya; 

I. pemberian obat-obatan sesuai subsidi Pemerintah/PEMDA; 

m. pelayanan rujukan ke RSUD Kota Mojokerto dan/atau RSUD Lain yang lebih 
mampu. 

(2) Pelayanan Kesehatan Rawat lnap Tingkat Primer di Puskesmas perawatan 
sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, meliputi : 

a. penanganan gawat darurat; 

b. perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang; 

c. pelayanan persalinan; 

d. perawatan satu hari (one day care); 

e. tindakan medis yang diperlukan; 

f. pemberian pelayanan obat-obatan sesuai subsidi; 

g. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya; 

n. pelayanan rujukan ke RSUD Kota Mojokerto dan/atau RSUD Lain yang lebih 
mampu. 

(3) Pelayanan pertolongan persalinan di Puskesmas, mencakup : 

a. observasi proses persalinan; 

b. pertolongan persalinan normal; 

c. pertolongan persalinan dengan penyulit (fasilitas PONED); 

d. penanganan gawat darurat persalinan; 

e. perawatan nifas (ibu dan bayi); 

f. pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik lain; 

g. pemberian obat-obatan; 

h. akomodasi dan makan pasien; 
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i. rujukan ke RSUD Mojokerto dan/atau RSUD Lain yang lebih mampu dengan 
ambulan transportasi rujukan. 

(4) Pelayanan Pertolongan Persalinan dengan penyulit per vaginam, sesuai 
kompetensinya hanya dapat dilakukan pada Puskesmas dengan Fasilitas 
PON ED. 

(5) Bayi baru lahir dari peserta JAMKESMAS atau JAMKESDA secara otomatis 
menjadi peserta JAMKESMAS atau JAMKESDA tanpa harus diterbitkan kartu 
JAMKESMAS baru, cukup kartu dari pihak orang tuanya. 

(6) Apabila bayi baru lahir sebagaimana dimaksud ayat (5), memerlukan pertolongan 
lanjutan di Rumah sakit dapat dilakukan rujukan dari Puskesmas dan 
jaringannya. 

(7) Apabila Puskesmas memiliki fasilitas pelayanan spesialistik rawat jalan, rawat 
inap, tindakan operatif maupun pelayanan penunjang medik (laboratorium, 
Radiologiodiagnostik), maka pelayanan tersebut dapat menjadi bagian dari 
program JAMKESMAS atau JAMKESDA di Puskesmas dengan jaringannya. 

Bagian Keempat 

Pelayanan Rujukan Pasien 

Pasal7 

(1) Pelayanan rujukan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur 
dengan prinsip Portabilitas, dapat berasal dari Poskesdes/polindes, Pustu ke 
Puskesmas, atau antar Puskesmas dan dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau 
sarana penunjang medis lainnya. 

(2) Pelaksanaan rujukan kesehatan harus didasarkan pada indikasi medis. 

(3) Pada kondisi gawat darurat proses rujukan dapat langsung dari 
Poskesdes/polindes/Puskesmas Pembantu, ke Puskesmas atau Rumah Sakit 
terdekat. 

Bagian Kelima 
Pembatasan Pelayanan Kesehatan 

Pasal8 

(1) Jenis pelayanan kesehatan perorangan primer yang dibatasi dan tidak dijamin 
oleh JAMKESMAS atau JAMKESDA, meliputi : 

a. Jenis pelayanan kesehatan rawat inap, tindakan operatif yang ditangani oleh 
dokter spesialis tamu non program; 

b. Jenis pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur dan ketentuan 

c. Pelayanan kosmetika 

d. General Chek Up 
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e. Protesis gigi tiruan 

f. Pengobatan alternatif 

g. Pelayanan kesehatan untuk mendapat keturunan 

h. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam 

i. Pelayanan kesehatan yg diberikan pada kegiatan Bakti Sosial 

Pasal9 
(1) Masyarakat tertentu yang dibebaskan pelayanan kesehatan tertentu meliputi: 

a. Kader POSYANDU yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari 
Kepala Puskemas setempat. 

b. Masyarakat terkena dampak langsung dari KLB penyakit menular atau 
bencana alam. 

c. Pasien yang masuk kategori peserta Program Khusus Pemberantasan 
Penyakit Menular yang dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

d. Siswa Sekolah Dasar dan Menengah peserta program UKS (Upaya 
Kesehatan Sekolah) yang menderita sakit saat disekolah. 

(2) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : 

a. Untuk Kader POSYANDU: 

1) Pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan KIA; 

2) Tindakan medik ringan; 

3) Akomodasi rawat inap mendapat keringanan 100% sesuai kelas Ill; 

4) Pemeriksaan laboratorium standar (darah lengkap, Hb, Leukosit, 
trombosit, sputum/dahak) 

BABIV 

PELA YANAN KESEHAT AN BAGI KORBAN KLB PENYAKIT 
MENULAR DAN BENCANA ALAM 

Pasal10 
(1) Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular tertentu oleh Walikota 

atas dasar usulan Kepala Dinas berdasarkan hasil surveilan epidemiologis setelah 
berkoordinasi dengan SKPD terkait. 

(2) Pernyataan penetapan KLB sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat sekurang- 
kurangnya: 

a. Nama Penyakit yang dinyatakan KLB; 
b. Batas waktu mulai dinyatakannya KLB dan perkiraan berakhirnya; 
c. Jenis pelayanan kesehatan yang dibebaskan dan dijamin oleh APBD; 
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d. Tempat/Sarana Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk sebagai pelaksana 
pelayanan KLB; 

e. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan KLB; 
f. Tatacara pengajuan klaim pelayanan kesehatan pasien KLB. 

(3) Masyarakat yang terkena dampak langsung KLB sebagaimana dimaksud ayat (2) 
dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas. dan 
dijamin pemerintah Kota 

(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (5), meliputi: 

1) Pemeriksaan kesehatan um urn (karcis) 

2) Akomodasi rawat inap kelas 111 

3) Pemeriksaan laboratorium standar. 

4) Tindakan medik ringan 

(5) Kebutuhan anggaran Bantuan Sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan pasien 
sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan setiap tahun oleh Kepala Dinas. 

Pasal 11 
(1) Dalam hal kejadian bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Walikota, 

masyarakat yang terkena dampak dapat dibebaskan dan biaya pelayanan 
kesehatan tertentu dan dijamin Pemerintah Kota. 

(2) Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk 
penanggulangan dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat meliputi 
kebutuhan anggaran selama bencana dan paska bencana. 

(3) Pembebasan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), 
meliputi: 

1) Pemeriksaan kesehatan um urn (karcis) 

2) Akomodasi rawat inap kelas 111 

3) Pemeriksaan laboratorium standar. 

4) Tindakan medik ringan 

Pasal12 
(1) Setiap pasien miskin, masyarakat tertentu yang dibebaskan dari retribusi 

pelayanan kesehatan dan dijamin pembiayaannya oleh Pemerintah atau 
Pemerindah Daerah wajib menunjukkan kartu kepesertaan program, kartu 
penduduk atau surat keterangan lain yang sah. 

(2) Setelah diverifikasi kepesertaannya memenuhi kriteria yang ditetapkan, 
Puskesmas menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) yang berlaku untuk 1 
(satu) hari bagi pasien rawat jalan dan pasien rawat darurat serta pemeriksaan 
penunjang medik. 
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(3) Pasien rawat jalan atau rawat darurat yang membutuhkan rawat inap dibuatkan 
Surat Jaminan Rawat lnap (SJRI) yang berlaku untuk 5(1ima) hari kerja 
pelayanan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan untuk mendapatkan rawat 
lanjutan. 

(4) Setiap pasien penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah menerima 
pelayanan kesehatan wajib menanda-tangani SJP atau SJRI sesuai jenis 
pelayanan kesehatan yang diterimanya. 

(5) Dalam hal kondisi pasien tidak memungkinkan menanda-tangani SJP atau SJRI, 
maka yang berhak menanda-tangani adalah keluarga terdekat dengan 
menyertakan fotokopi KTP. 

(6) SJP atau SJRP yang sudah ditandatangani oleh petugas pemberi pelayanan dan 
pasien penerima pellayanan kesehatan, merupakan alat bukti yang sah untuk 
penagihan klaim bantuan sosial pembiayaan pelayanan kesehatan di 
Puskesmas. 

BAB V 

KERJASAMA OPERASIONAL 

Pasal13 

(1) Puskesmas melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan kerjasama operasional 
dengan pihak lain, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kerjasama pelayanan kesehatan dalam rangka melaksanakan Program 
Pemerintah (Program JAMKESMAS, Program JAMPERSAL), Program 
Pemberantasan Penyakit Menular tertentu, dan program lain sejenis melalui 
anggaran Tugas Pembantuan dan/atau anggaran Dekonsentrasi, maka 
cukup dilaporkan kepada Walikota secara periodik hasil kerjasama tersebut. 

b. Kerjasama pelayanan Program JAMKESDA antara Pemerintah Provinsi 
dengan Pemerintah Kota ditandatangi oleh Walikota; 

c. Kerjasama pelayanan jaminan persalinan ditandangani oleh Kepala Dinas 
Dengan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang bersangkutan; 

d. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan PT. ASKES PNS, atau untuk 
asuransi mandiri (Privat) dan/atau dengan PT. ASTEK (Program Jamsostek) 
persetujuan perjanjian kerjasama dilimpahkan kepada Kepala Dinas dan 
dilaporkan kepada Walikota; 

e. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan perusahaan swasta harus 
mendapatkan persetujuan Walikota. 

f. Kerjasama pemanfaatan fasilitas Puskesmas untuk kegiatan pendidikan 
dan/atau penelitian oleh lnstitusi Pendidikan atau Lembaga Penelitian milik 
Pemerintah dan/atau Swasta persetujuan perjanjian kerjasama dilimpahkan 
kepada Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Walikota; 
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g. Kerjasama operasional penyediaan alat kedokteran, peralatan laboratorium, 
dan/atau peralatan penunjang medik lain harus mendapatkan persetujuan 
Walikota dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, 
transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas, 

h. Kerjasama mendatangkan dokter spesialis dari RSUD Kata dan/atau RS 
Lainnya persetujuan perjanjian kerjasama dilimpahkan kepada Kepala Dinas 
dan dilaporkan kepada Walikota 

(2) Setiap kerjasama dengan pihak ketiga harus dituangkan dalam perjanjian 
kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dan beroreintasi pada 
peningkatan mutu pelayanan publik. 

(3) Tatalaksana perjanjian kerjasama dengan pihak lain diatur sebagai berikut: 

a. Kepala Puskesmas membuat proposal kelayakan kerjasama disertai analisis 
biaya - manfaatnya (Cost Benefit Analysis) dan draft naskah (legal drafting) 
substansi Perjanjian Kerjasama. 

b. Kepala Puskesmas mengajukan proposal sebagaimana dimaksud huruf a 
kepada Kepala Dinas Kesehatan; 

c. Sepanjang kewenangan persetujuan sudah dilimpahkan, Kepala Dinas 
Kesehatan dapat memberikan persetujuan dan dilaporkan kepada Walikota; 

d. Dalam hal kewenangan persetujuan kerjasama oleh Walikota, maka Kepala 
Dinas meneruskan kepada Walikota disertai telaah stat (proposal) yang 
sekurang-kurangnya memuat : 

1) Sinkronisasi dan harmonisasi substansi kerjasama terhadap peraturan 
perundangan yang berlaku; 

2) lmplikasi kerjasama terhadap keuangan daerah; 

3) Manfaat untuk peningkatan aksesibilitas pelayanan publik yang bermutu; 

4) Hal hal kemungkinan ekses negatif yang perlu diantisipasi; 

5) Alternatif persetujuan (catatan-catatan khusus). 

e. Setiap rencana kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a disetujui, 
segera didokumentasikan dalam naskah Perjanjian Kerjasama yang 
ditandatangani para pihak. 

f. Setiap akhir tahun Kepala UPTD membuat laporan hasil kerjasama dengan 
Pihak Ketiga kepada Kepala Dinas. 

g. Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud huruf f, Kepala Dinas 
melaporkan Kepada Walikota dalam bentuk ringkasan eksekutif (Executive 
Summary). 

(4) Untuk menjamin keamanan (patient safety) dan/atau kenyamanan pasien 
pemanfaatan fasilitas Puskesmas bagi peserta didik harus disertai/didampingi 
pembimbing praktek klinik (clinical instructor) dan dilakukan masa orientasi pra- 
praktek klinik. 
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(5) Kepala Dinas Kesehatan wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan 
pengendalian pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1 ). 

(6) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditemukan 
penyimpangan terhadap isi perjanjian kerjasama, Kepala Dinas Kesehatan dapat 
mengajukan peninjauan kembali atau pembatalan perjanjian kerjasama. 

Pasal14 

(1) Labkesda melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan kerjasama operasional 
dengan pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan 
pelayanan laboratorium klinik maupun laboratorium kesehatan masyarakat 
(lingkungan). 

(2) Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat yang dilaksanakan atas 
kerjasama dengan pengelola program, baik yang didanai oleh APBN maupun 
APBD, besaran tarif retribusi disesuiakan dengan alokasi anggaran yang 
tercantum dalam DIPA atau DPA. 

(3) Ketentuan Kerjasama operasional peralatan laboratorium maupun kerjasama 
operasional pendidikan di UPTD Labkesda berlaku sama sebagaimana diatur 
dalam Pasal 13. 

BABV 

PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 15 

(1) Puskemas wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar 
Prosedur Operasional (SPO) sesuai jenis pelayanan yang ada disertai indikator 
kinerja pelayanan, baik kinerja cakupan pelayanan maupun mutu pelayanan dan 
keamanan pasien (patient safety). 

(2) SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota, sekurang- 
kurangnya memuat : 

a. standar input meliputi Sarana, Prasarana, Fasilitas, Peralatan, dan 
Sumberdaya Manusiatjenis dan jumlah); 

b. standar ouput meliputi kapasitas kerja sesuai standar input (cakupan 
pelayanan) 

c. standar hasil (ukuran hasil) meliputi mutu pelayanan (tingkat efektivitas, 
tingkat efisiensi, utilitasi, indeks kepuasan masyarakat) 

d. kurun waktu pencapaian SPM (lima tahunan) 



18 

(3) SPO sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Dinas, meliputi : 

a. SPO Pelayanan Kesehatan, dan 

b. SPO Administrasi - keuangan 

Pasal 16 

(1) Jenis-jenis tindakan medik operatif, tidakan medik non operatif 
dan/ataupemeriksaan penunjang medik di Puskesmas disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan daerah, ketersediaan tenaga medis dan tenaga profesi 
lainnya serta kebutuhan masyarakat. 

(2) Penambahan jenis tindakan medik dan penunjang medik sebagaimana 
dimaksud ayat (1) tidak menambah obyek pelayanan karena masih dalam 
kategori rincian klasifikasi dari obyek pelayanan kesehatan di Puskesmas. 

(3) Klasifikasi tindakan medik dan penunjang medik yang mampu diselenggarakan 
sesuai kemampuan Puskesmas beserta besaran retribusinya sebagaimana 
terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal17 

(1) Dalam hal Puskesmas mendatangkan dokter spesialis tamu diatur ketentuan 
sebagai berikut : 

a. Didasarkan pada perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 
13 ayat (1) huruf h. 

b. Kepala Dinas menerbitkan surat ijin bekerja di Puskesmas yang 
bersangkutan yang berlaku sesuai batas waktu perjanjian disertai hak 
melakukan tindakan klinik (clinical priveledge) sesuai sarana, fasilitas, 
peralatan dan kewenangan tindakan medik di Puskesmas; 

c. Adanya dokter spesialis tamu harus menjamin aksesibilitas pelayanan yang 
bermutu bagi masyarakat miskin. 

d. Keberadaan dokter spesialis tamu hendaknya dimanfaatkan untuk alih 
pengetahuan bagi dokter Puskesmas. 

(2) Dokter umum diluar Puskesmas Perawatan dapat merawat pasien rawat inap, 
sesuai perjanjian kerjasama dengan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1 ). 

(3) Besaran jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (1) 
disesuaikan dengan perjanjian kerjasama. 

(4) Besaran jasa medik dokter umum sebagaimana dimaksud ayat (2) dipersamakan 
dengan jasa medik yang berlaku dalam tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah 
nomor 8 Tahun 2011. 
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Pasal 18 
(1) Tindakan medik yang dilimpahkan kepada tenaga keperawatan (perawat atau 

bidan) maka tanggung jawab ada pada tenaga medik yang bersangkutan. 

(2) Kepala Puskesmas menetapkan jenis tindakan medik yang dapat dilimpahkan 
kepada tenaga keperawatan. 

(3) Untuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) tenaga medik yang 
melimpahkan tugas profesinya berhak mendapatkan remunerasi secara 
proporsional dari jasa pelayanan tindakan medik tersebut. 

(4) Besaran proporsi pemberi pelayanan tugas limpah sebagaimana dimaksud ayat 
(1) diatur dalam BAB REMUNERASI dalam Peraturan Walikota ini. 

Pasal 19 
(1) Pelayanan gawat darurat di UGO dilaksanakan oleh dokter um urn yang 

bersetifikat kegawat-daruratan dan dibantu tenaga perawat terlatih sesuai SPM 
kegawat-daruratan. 

(2) Oalam hal Puskesmas tidak tersedia atau terbatas tenaga dokter yang memenuhi 
kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelayanan kesehatan di UGO 
dapat dilakukan oleh tenaga perawat terlatih dan tanggungjawab ada pada dokter 
Puskesmas. 

(3) Pasien yang dilayani oleh perawat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh 
dikenakan retribusi konsultasi dokter umum. 

(4) Oalam hal pasien gawat darurat membutuhkan konsultasi dokter spesialis, maka 
dikenakan tarif retribusi konsultasi dokter spesialis. 

(5) Pasien rawat inap yang membutuhkan konsultasi dokter umum yang bertugas di 
UGO dapat dikenakan tarif retribusi konsultasi dokter umum. 

BABVII 

KELOMPOK TINDAKAN MEDIK OPERATIF 
Pasal20 

(1) Tindakan medik operatif di Puskesmas Perawatan disesuaikan dengan 
kemampuan serta kewenangan Puskesmas, meliputi : 

a. ketersediaan sarana - fasilitas penunjang (ruang pulih sadar dan/atau rawat 
intensif), dan peralatan kamar operasi; 

b. tenaga medis operator dan asisten operator (perawat instrumen) 

c. tenaga medis anestesi dan/atau penata anestesi. 
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(2) Klasifikasi tindakan medik operatif berdasarkan kriteria : lama waktu pelaksanaan 
operasi (durante), kompleksitas kondisi pasien, risiko selama atau paska operasi, 
profesionalisme tenaga medik operator dan penggunaan peralatan medik khusus 
selama operasi, tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikasikan dalam : 

a. Tindakan medik operatif sederhana; 

b. Tindakan medik operatif kecil, dan 

c. Tindakan medik operatif sedang. 

(3) Jenis jenis tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya beserta besaran tarif 
retribusi sebagaimana Lampiran II Tabel Tarif Retribusi yang merupakan bagian 
tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(4) Dalam hal ada penambahan jenis tindakan medik operatif baru, sementara 
persyaratan peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 
ayat (1) belum terpenuhi, maka Kepala Dinas Kesehatan dapat menerbitkan 
keputusan sementara penyetaraan penambahan jenis tindakan medik tersebut 
sambil menunggu penetapan Peraturan Walikota secara definitif. 

BAB VIII 

PELAYANAN GENERAUMEDICAL CHECK UP 

Pasal 21 

(1) Dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada, Puskesmas dan Labkesda dapat 
melakukan inovasi pelayanan dalam bentuk Paket Pemeriksaan atau Pengujian 
Kesehatan (general/medical check up) sesuai potensi masing-masing. 

(2) Dalam menyusun paket pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Kepala Puskesmas dapat mengusulkan besaran tarif tersendiri sesuai kewajaran 
harga pelayanan sejenis yang kompetitif (cost leadership). 

(3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan 
Walikota. 

(4) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (3), harus 
mempertimbangkan : 

a. Tidak bertentangan dengan kaidah normatif yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2011, maupun Peraturan Walikota ini; 

b. Mendukung terwujudnya masyarakat Kata Mojokerto yang sehat dan 
produktif; 

c. Kewajaran harga sesuai dengan biaya penyediaan pelayanan dan mutu 
pelayanan, serta daya saing pelayanan kesehatan sejenis yang 
diselenggarakan pihak swasta atau pihak lain 

(5) Dalam hal Walikota menilai besaran tarif terlalu mahal atau bertentangan dengan 
Kebijakan Daerah, maka penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat 
dibatalkan. 
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Pasal 22 

(1) Pelayanan pengujian kesehatan calon jema'ah haji di Puskesmas merupakan 
pemeriksaan tahap I, meliputi paket pemeriksaan: 

a. Pemeriksaan kesehatan umum 

b. Pemeriksaan Laboratorium klinik, meliputi : 

1. Pemeriksaan darah lengkap; 

2. Pemeriksaan urine terbatas; 

3. Pemeriksaan sputum (dahak); 

(2) Pemeriksaan Kesehatan Tahap II, Dinas Kesehatan dapat menyelenggarakan 
bekerjasama dengan RSUD, meliputi: 

a. Pemeriksaan kesehatan umum 

b. Pemeriksaan Laboratorium klinik, meliputi : 

1. Pemeriksaan darah lengkap; 

2. Pemeriksaan urine terbatas; 

3. Test Kehamilan bagi jemaah wanita usia subur yg menikah. 

4. Pemeriksaan sputum (dahak). 

(3) Tarif retribusi pemeriksaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan tersendiri dengan keputusan Walikota. 

Pasal 23 

(1) Pelayanan kesehatan pasangan calon pengantian, meliputi : 

a. Konsultasi pra perkawinan; 

b. Pemeriksaan kesehatan umum 

c. Pemberian imunisasi tetanus toksoid bagi calon mempelai wanita. 

(2) Setiap calon pengantin wanita wajib diberikan imunisasi tetanus toksoid dengan 
bantuan subsidi vaksin dijamin oleh Pemerintah Daerah. 

BAB IX 

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH DAN PELAYANAN MEDIKO LEGAL 

Pasal24 

(1) Perawatan dan penguburan jenazah pasien T4 atau tanpa identitas yang 
meninggal di Puskesmas menjadi tangung jawab Pemerintah Daerah. 

(2) Perawatan jenazah penderita HIV-AIDS atau penyakit menular berbahaya 
lainnya yang membutuhkan perlakuan khusus besaraan tarif retribusi ditetapkan 
oleh Kepala Dinas Kesehatan. 
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(3) Bagi jenazah sebagaimana ayat (2) merupakan keluarga miskin, maka biaya 
perawatan jenazah dijamin oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan mengajukan rencana 
kebutuhan anggaran untuk membiayai pelayanan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dan ayat (3). 

Pasal25 
(1) Biaya pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana di Puskesmas dijamin oleh 

Pemerintah melalui Kepolisian, dan/atau Pemerintah Daerah. 

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), meliputi : 

a. Visum et repertum korban hidup pemeriksaan luar; 

b. Pemeriksaan luar jenazah koban meninggal; 

c. Tindakan medik sesuai kondisi korban hidup. 

(3) Pasien tahanan polisi atau kejaksaan yang rawat inap di Puskesmas, keamanan 
dan pembiayaan selama dirawat menjadi tanggung jawab lnstansi pengirim 
(Kepolisian atau Kejaksaan). 

(4) Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan merencanakan kebutuhan 
klaim pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud (1) dalam DPA APBD setiap 
tahunnya. 

Pasal26 
(1) Surat Keterangan Medik untuk berbagai keperluan terkait medico legal harus 

didasarkan pada hasil pemeriksaan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan. 

(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan paket 
pelayanan, meliputi : 

a. Pemeriksaan kesehatan umum berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik 
diagnostik oleh tenaga medik; 

b. Pemeriksaan penunjang medik berupa laboratorium atau radiodiagnostik 
sesuai kebutuhan untuk pengambilan kesimpulan medik atas pengujian 
status kesehatan pasien. 

(3) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan paket-paket pelayanan kesehatan sebagai 
standar penerbitan Surat Keterangan Medik berdasarkan pengujian kesehatan 
yang dibutuhkan. 

(4) Surat keterangan medik yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan rawat 
jalan, rawat inap, rawat bersalin tidak dapat dikenakan biaya tambahan dan 
merupakan bagian dari pelayanan administrasi rawat inap atau pelayanan rekam 
medik yang sudah dipungut retribusinya. 
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(5) Pelayanan Surat Keterangan Medik untuk keperluan klaim asuransi dalam hal 
membutuhkan pemeriksaan tambahan diluar pemeriksaan kesehatan yang sudah 
dilakukan, dikenakan tarif retribusi sesuai jenis pelayanan kesehatan yang 
dibutuhkan. 

(6) Pelayanan klaim asuransi sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan tarif 
retribusi administrasi klaim asuransi. 

BAB X 

TRANSPORTASIRUJUKAN 

Pasal27 

(1) Setiap rujukan pasien harus dipastikan kondisi pasien dalam keadaan stabil 
meliputi pernafasan, kesadaran, dan sirkulasi darahnya (Airways - Breathing - 
Circulation) sesuai SPO. 

(2) Pasien yang dirujuk ke sarana kesehatan (rumah sakit) yang lebih mampu dan 
karena kondisinya membutuhkan tenaga kesehatan pendamping selama 
transportasi, maka biaya tambahan untuk tenaga kesehatan pendaping menjadi 
tanggung jawab keluarga atau penjamin. 

(3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan peserta Program 
Jamkesda biaya tenaga kesehatan pendaping dapat diklaimkan sesuai bukti 
pelayanan yang telah diberikan. 

(4) Dalam hal Puskesmas belum memiliki mobil ambulance, maka dalam keadaan 
dapat menggunakan mobil Puskesmas Keliling. 

(5) Pemanfaatan mobil Puskesmas keliling diluar fungsi utama sebagaimana 
dimaksud ayat (4) tidak boleh dilakukan secara terus menerus yang berakibat 
mengganggu fungsi utamanya. 

(6) Pemanfaatan untuk kegiatan insidentil atau dalam rangka mendukung acara 
(event) tertentu dikenakan biaya paket pelayanan tranportasi ambulan yang 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. 

(7) Tabel tarif tenaga kesehatan sebagaimana dimaksu ayat (2) dan tenaga 
kesehatan pendukung sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Kepala 
Dinas sesuai jenis tenaga pendamping (medis, keperawatan) dan lokasi rujukan. 

BABXI 

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN 

Pasal 28 

(1) Puskesmas atau Labkesda yang dimanfaatkan untuk kegiatan praktek klinik wajib 
menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pasien. 
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(2) Upaya yang wajib dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka 
Patient Safety, untuk mencegah terjadinya : 

a. Kematian (dead); 

b. Kesakitan (diseases); 

c. Kecacatan (diability); 

d. Ketidak-nyamanan (discomfort), dan 

e. Ketidak-puasan (disatisfaction). 

(3) Setiap Puskesmas atau Labkesda sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib 
menyediakan pembimbing klinik yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan praktek klinik, melakukan evaluasi dan penilaian serta supervisi sesuai 
kebutuhan. 

(4) Besaran tarif retribusi pendidikan praktek diklasifikasikan berdasarkan : 

a. Kategori jenis praktek, praktek klinik dan praktek manajemen. 
b. Kategori jenjang pendidikan SL TA, D-3/0-4, S-1, S-2, S-3. 
c. Kategori lama praktek 
d. Kategori Kebutuhan pembimbing klinik dan non klinik. 

(5) Pembimbing klinik sebagaimana dimaksud ayat (2) berhak mendapatkan 
remunerasi langsung sesuai dengan pola remunerasi yang telah ditetapkan. 

(6) Setiap praktek klinik atau ujian klinik dikenakan retribusi jasa sarana (instituional 
fee) yang dikenakan sekali selama praktek/ujian dihitung per peserta praktek, 
dan jasa pelayanan pembimbing praktek dihitung per minggu praktek per peserta 
praktek. 

Pasal29 

(1) Puskesmas atau Labkesda dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian bagi 
peserta didik dengan tetap memperhatikan hak-hak pasien, termasuk 
kerahasiaan identitas dan kondisi pasien. 

(2) Untuk kegiatan penelitian klinik yang melibatkan pasien secara langsung sebagai 
obyek penelitian intervensional, maka wajib dipenuhi persyaratan kelaikan etik 
penelitian klinik. 

(3) Dalam hal Puskesmas tidak memiliki kompetensi untuk menetapkan persyaratan 
kelaikan etik dapat bekerjasama dengan Rumah Sakit yang memiliki tenaga ahli 
dibidangnya dan seluruh biaya dibebankan pada peneliti. 

(4) Besaran tarif retribusi penelitian diklasifikasikan berdasarkan : 

a. Kategori jenis penelitian, penelitian klinik atau manajemen. 
b. Kategori jenjang pendidikan D-3/D-4, S-1, S-2, S-3. 

c. Kategori lama penelitian, dan 
d. Kategori Kebutuhan pembimbing penelitian. 
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BABXII 
PENGELOLAAN OBAT DI PUSKESMAS 

Pasal30 
(1) Pemberian obat pada pasien di Puskesmas berdasarkan atas indikasi med is, 

diutamakan menggunakan obat generik. 

(2) Dalam hal obat generik tidak tersedia dan/atau belum ada obat generik untuk 
penyakit tertentu, maka harus didasarkan pada formularium yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Kesehatan. 

(3) Kebutuhan Obat subsidi untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disediakan oleh Dinas Kesehatan 
baik yang bersumber dari anggaran atau Subsidi Pemerintah Daerah Kota 
Mojokerto, Subsidi dari Provinsi Jawa Timur maupun Subsidi dari Pemerintah 
Pusat (DAU/OAK). 

(4) Pelayanan obat di Puskesmas yang merupakan komponen tarif dan 
pembiayaannya bersumber dari Subsidi Pemerintah I Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dipungut retribusinya. 

(5) Klaim pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya tidak termasuk 
obat subsidi sebagaimana dimaksud ayat (3). 

(6) Dalam hal Puskesmas kehabisan obat (stock out), dan usulan penambahan obat 
subsidi belum ada baik alokasi anggaran maupun distribusinya, maka dokter 
yang merawat dapat meresepkan. 

(7) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas perencanaan, ketersediaan, 
pengawasan, pengendalian penggunaan, dan pemanfaatan obat subsidi 
sebagaimana dimaksud ayat (3). 

Pasal31 
(1) Kepala Puskesmas dengan Perawatan, dapat membentuk Unit Pelayanan 

Farmasi (UPF) untuk melayani sediaan farmasi diluar komponen tarif layanan, 
maupun obat diluar subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 30, setelah 
mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan. 

(2) Pembentukan UPF sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pertimbangan 
efektivitas dan efisiensi, Kepala Dinas Kesehatan dapat menetapkan cakupan 
pelayanan UPF meliputi beberapa Puskesmas. 

(3) Pembentukan UPF sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. 

(4) Kepala UPF adalah seorang apoteker dibantu asisten apoteker sesuai peraturan 
perundangan. 

(5) Kebutuhan modal kerja penyelenggaraan UPF sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dapat bersumber dari koperasi karyawan dilingkungan Dinas Kesehatan. 
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(6) Kebutuhan modal kerja dari pihak lain diluar sebagaimana dimaksud ayat (5) 
harus mendapatkan persetujuan Walikota. 

Pasal32 
(1) Penetapan harga jual eceran tertinggi per jenis obat, dihitung berdasarkan harga 

pokok penjualan setiap awal tahun ditambah maksimal keuntungan (profit 
margin) sebesar 20% (dua puluh persen) dengan tetap mempertimbangkan 
prinsip cost leadership. 

(2) Prinisp cost leadership sebagaimana dimaksud ayat (1), bahwa harga jual eceran 
tertinggi di UPF Puskesmas lebih murah dibanding dengan harja jual eceran di 
Apotik di luar Puskesmas. 

(3) Jasa pelayanan profesi farmasi (apoteker dan asisten apoteker) sudah termasuk 
harga jual obat sebagaimana dimaksud ayat (1 ). 

(4) Jasa pelayanan farmasi untuk pelayanan obat subsidi sebagaimana dimaksud 
Pasal 29, dapat dikenakan tarif tersendiri. 

(5) Setiap tahun Kepala Puskesmas mengajukan Daftar Harga Obat, dan Alat 
Kesehatan Habis Pakai untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas sebagai 
Harga Jual Eceran Tertinggi di UPF. 

Pasal33 
(1) Setiap awal tahun Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Rencana Anggaran 

Belanja (RAB) UPF berdasarkan usulan Kepala Puskesmas Perawatan yang 

bersangkutan. 

(2) Seluruh penerimaan pengelolaan Unit Pelayanan Farmasi (UPF) digunakan 
secara langsung untuk membayar kewajiban kepada distributor sediaan farmasi 
dan biaya operasional UPF. 

(3) Setiap penerimaan dan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dan 
dibukukan tersendiri secara tertib sesuai Standar Akuntansi Indonesia (S.A.I). 

(4) Pemanfaatan dan pembagian keuntungan pengelolaan UPF sebagaimana 
dimaksud ayat (1 ), berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Sebesar 10% (sepuluh puluh per seratus) dari keuntungan disetor ke Kas 
Umum Daerah sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pemanfaatan 

Aset Daerah ; 

b. Sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk Pos Remunerasi ; 

c. Sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) sebagai penerimaan operasional 
Puskesmas pengelola UPF (depo Farmasi). 
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(5) Pemanfaatan penerimaan operasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, 
diatur sebagai berikut : 

a. Sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari 70% dialokasikan untuk 
penambahan modal kerja (prinsip revolving fund) dalam rangka 
pengembangan kapasitas pelayanan UPF. 

b. Sebesar 20% (duapuluh perseratus) dari 70% dialokasikan untuk pas 
pembinaan dan manajemen risiko. 

c. Sebesar 20% (duapuluh perseratus) dari 70% dialokasikan untuk 
pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. 

d. Sebesar 15% (limabelas perseratus) dari 70% dialokasikan untuk jasa unit 
kerja pengirim order resep (gain sharing). 

e. Sebesar 15% (limabelas perseratus) dari 70% dialokasikan untuk 
kesejahteraan UPF Puskesmas. 

(6) Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b dan huruf c dikelola di Dinas 
Kesehatan dan dipertanggungjawabkan pemanfaatannya oleh Kepala Dinas 
setiap akhir tahun. 

(7) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (6) disertai Kerangka Acuan Kegiatan 
atau TOR (TOR= Term of Reference) 

BAB XIII 
PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN 

KESEHATAN DI PUSKESMAS 

Pasal34 

(1) Seluruh hasil penerimaan retribusi pasien umum maupun hasil penerimaan klaim 
retribusi pasien penjaminan berlaku ketentuan sebagai berikut : 

a. seluruh penerimaan disetor Bruto Ke Kas Umum Daerah; 
b. seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud huruf a, digunakan untuk 

membiayai kebutuhan belanja operasional kegiatan Upaya Kesehatan 
Perorangan di Puskesmas dengan jaringannya dan di UPTD Labkesda. 

(2) Pemanfaatan seluruh hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah ditetapkan dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD sesuai peraturan perundangan 
yang berlaku. 

(3) Setiap tahun Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD Labkesda menyusun 
perencanaan target pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan perencanaan 
pemanfaatan seluruh target pendapatan tersebut dalam dokumen RKA (Rencana 
Kerja dan Anggaran) dalam 2 (dua) komponen utama, yaitu Jasa Sarana dan 
Jasa Pelayanan. 
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(4) Alokasi anggaran untuk komponen Jasa Pelayanan, maksimal 44% (empat puluh 
empat persen) dari rencana target pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3). 

(5) Proporsi kebutuhan jasa pelayanan untuk pelayanan yang dijamin oleh Program 
(APBN) atau yang dijamin asuransi disesuaikan dengan ketentuan yang diatur 
dalam Pedoman Pelaksanaannya atau sesuai perjanjian kerjasama operasional 
yang disepakati. 

(6) Dalam hal alokasi anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) 
terdapat kekurangan, maka diajukan usulan anggaran tambahan secara 
proporsional atas perubahan target pendapatan menggunakan mekanisme 
Perubahan APBD (P-APBD) tahun berjalan. 

(7) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana 
dimaksud ayat (3) merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan 
dalam jenis jenis belanja, meliputi : 

a. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan, 

b. Belanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif retribusi 
berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost). 

c. Belanja Modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik 
sederhana, komputer, linen, instrumen set bedah minor yang merupakan 
komponen tarif retribusi. 

(8) Kepala Dinas berdasarkan usulan perencanaan anggaran pendapatan dan 
anggaran belanja UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda, mengajukan kebutuan 
keseluruhan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Dae rah (T APD) Kota 
Mojokerto untuk dikonsolidasikan dengan usulan perencanaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. 

BAB XIV 

PERENCANAAN ANGGARAN SUBSIDI DI BIDANG KESEHATAN 

Pasal35 

(1) Setiap tahun anggaran Kepala Dinas mengajukan usulan subsidi kebutuhan 
anggaran untuk : 
a. Bantuan sosial, meliputi: 

1) Bantuan Sosial Program Jamkesda berdasarkan usu Ian Kepala 
Puskesmas; 

2) Bantuan Sosial untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular 
tertentu dan untuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 5, 
Pasal 9 dan Pasal 10 ; 

3) Bantuan Sosial untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 
11. 
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4) Bantuan sosial vaksin Tetanus Toksoid, pelayanan kesehatan bagi 
korban tindak pidana dan pelayanan kesehatan bagi T 4. 

b. Kebutuhan subsidi pembiayaan belanja modal yang merupakan investasi 
publik untuk penambahan sarana - prasarana dan peralatan kesehatan 
dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu di 
Puskesmas dengan jaringannya maupun di Labkesda. 

c. Kebutuhan belanja Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), 
meliputi: 

1) Promosi dan penyuluhan kesehatan masyarakat; 

2) Perbaikan gizi masyarakat; 

3) lmunisasi dan keluarga berencana 

4) Pemberantasan penyakit menular dan surveilance epidemiologi. 

5) Pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat. 

(2) Kebutuhan belanja program UKM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, 
disinkronisasikan dengan Anggaran Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) dari 
Subsidi APBN. 

(3) Setiap usu Ian RKA sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai naskah akademik 
yang menjelaskan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan tahun anggaran 
sebelumnya dan rencana target kinerja pelayanan dan kinerja keuangan tahun 
anggaran yang diusulkan. 

BAB XV 

PERLAKUAN AKUNTANSI SELISIH PERBEDAN TARIF 
RETRIBUSI DENGAN TARIF PENJAMINAN 

Pasal 36 

(1) Dalam hal pelayanan kesehatan dengan pihak lain (penjaminan) terjadi selisih 
karena perbedaan model pembayaran per jenis pelayanan (fee for services) yang 
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 dengan tarif pelayanan 
pihak lain dengan model paket (case mix, /NA/CB - DRG atau model lain), maka 
perlu diatur kebijakan akuntansinya. 

(2) Selisih perbedaan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), 
dapat berupa : 

a. Selisih kurang, atau 

b. Selisih lebih. 

(3) Dalam hal selisih kurang, maka perlakuan akuntansinya diakui dan dicatat 
sebagai kerugian sebesar nilai nominal selisih kurang tersebut. 

(4) Dalam hal selisih lebih, maka perlakuan akuntansinya diakui dan dicatat sebagai 
keuntungan (laba/surplus) sebesar nilai selisih lebih tersebut. 
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(5) Pemanfaatan selisih lebih sebagaimana dimaksud ayat (4) digunakan untuk hal- 
hal sebagai berikut: 

a. Menutup seluruh kerugian sebagaimana dimaksud ayat (3); 

b. Dalam hal pada akhir tahun terdapat kelebihan anggaran penerimaan dari 
selisih lebih, maka Puskesmas atau UPTD. Labkesda dapat mengajukan 
pemanfaatan kelebihan anggaran tersebut pada RKA APBD Tahun Anggaran 
berikutnya. 

(6) Pemanfaatan kelebihan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, 
mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

a. Sebesar 40% (empat puluh persetus) untuk dialokasikan pada Pos Anggaran 
Remunerasi. 

b. Sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk dialokasikan pada pos anggaran 
belanja pelatihan SOM (pengembangan mutu pelayanan). 

c. Sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk dialokasikan pada pos anggaran 
belanja barang/jasa kebutuhan operasional Puskesmas atau UPTD. 
Labkesda. 

d. Sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk dialokasikan pada belanja modal 
non investasi. 

e. Sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk dialokasikan pada belanja 
pembinaan dan manajemen risiko. 

BAB XVI 

SISTEM REMUNERASI 

Bagian Kesatu 
Asas, Tujuan dan Prinsip Remunerasi 

Paragraf 1 

Asas Remunerasi 

Pasal 37 

Pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi yang dilaksanakan 
berdasarkan : 

1. asas legalitas, bahwa jasa pelayanan menjadi hak karyawan setelah diatur dan 
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. 

2. asas keadilan, bahwa setiap karyawan memiliki hak yang sama atas kinerja yang 
telah dihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, risiko kerja, prestasi 
kerja dan profesionalisme, 

3. asas profesionalitas, bahwa kemampuan olah pikir (soft skiff) lebih dihargai 
daripada kemampuan fisik (hard skiff). 
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4. asas proporsionalitas, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan remunerasi 
atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan 
tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan. 

5. asas transparansi, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi 
terbuka untuk semua pemangku kepentingan. 

6. asas kinerja, bahwa karyawan yang berkinerja lebih tinggi berhak mendapatkan 
remunerasi yang lebih tinggi dibanding karyawan yang tidak atau kurang 
berkinerja. 

7. asas distributif, bahwa karyawan pemberi pelayanan langsung wajib 
mendistribusikan secara proporsional kepada karyawan yang memberi pelayanan 
tak langsung. 

Paragraf 2 

Tujuan Remunerasi 

Pasal38 

Tujuan penerapan sistem remunerasi dalam rangka pemanfaatan dan pembagian jasa 
pelayanan, adalah untuk : 

1. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda untuk 
membangun citra pelayanan publik Pemerintah Kota Mojokerto kepada 
masyarakat; 

2. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 
dan Labkesda; 

3. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai di Puskesmas, di Labkesda dan di 
Dinas Kesehatan Kota Mojokerto; 

4. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan 
yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok 
masing-masing; 

5. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang 
bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan. 

6. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan 
kesehatan di Puskesmas dan Labkesda. 

7. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan 
Puskesmas dan Labkesda secara efektif. 

Paragraf 3 

Prinsip Remunerasi 

Pasal39 
(1) Prinsip pertama, setiap penerimaan jasa pelayanan dari masing-masing jenis 

pelayanan I tindakan medik, asuhan I tindakan keperawatan, pemeriksaan 
laboratorium, pemeriksaan radiologis, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan 
konsultasi, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan lainnya wajib didistribusikan 
secara adil berdasarkan kriteria obyektif yang ditetapkan. 
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(2) Prinsip kedua, mutu dan kinerja pelayanan kesehatan merupakan hasil 
kerjasama tim yang masing-masing anggota tim secara langsung dan/atau tidak 
langsung memberikan konstribusi peran sesuai beban kerja, risiko kerja, tugas 
pokok, wewenang dan tanggungjawabnya. 

(3) Prinsip ketiga, remunerasi bagi pemberi pelayanan langsung secara 
proporsional lebih besar dibandingkan dengan remunerasi bagi pemberi 
pelayanan tidak langsung. 

(4) Prinsip keempat, penghasil uang adalah individu atau kelompok (tim) yang 
karena kinerjanya menghasilkan jasa pelayanan (fee for servies). Bagi 
karyawan yang tidak bekerja atau tidak berkinerja tidak mendapatkan jasa 
pelayanan (no work or no performance - no pay principles). 

Bagian Kedua 

Sumber Remunerasi 

Pasa140 

(1) Sumber utama pembiayaan remunerasi berasal dari komponen jasa pelayanan 
dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sumber lain yang sah di 
Puskesmas atau Labkesda. 

(2) Sumber sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1 ), antara lain : 

a. Keuntungan pengelolaan depo farmasi (Unit Pelayanan Farmasi) di 
Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 32 . 

b. Selisih lebih dari tarif pelayanan yang diselenggarakan dengan pihak lain 
dan/atau paket-paket pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 
35; 

(3) Kebutuhan pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) 
dialokasikan di DPA APBD setiap tahunnya sesuai Peraturan Perundangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(4) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud ayat (4) terjadi kekurangan karena 
adanya peningkatkan kinerja pelayanan, maka kekurangan alokasi dapat 
diajukan tambahan alokasi jasa pelayanan pada mekanisme APBD Perubahan 
(DPPA) tahun anggaran berjalan. 

Bagian Ketiga 

Pemanfaatan 

Pasal41 

(1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (6) Perda Nomor 8 Tahun 
2011, diatur dengan pola sebagai berikut : 

a. Sebesar 25% (dua puluh lima persen), dialokasikan untuk remunerasi 
manajemen (Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas I Kepala Labkesda) 
dan Peningkatan kapabilitas/kompetensi SOM Puskesmas dan Labkesda. 
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b. Sebesar 15% (lima belas persen), dialokasikan untuk anggaran remunerasi 
tenaga medis (Ookter Umum, Ookter gigi, dokter Spesialis) dan tenaga 
farmasis (apoteker/asisten apoteker). 

c. Sebesar 50% ( lima puluh persen ), dialokasikan untuk pas remunerasi 
tenaga kesehatan pelaksana langsung dan pelaksana tidak langsung. 

d. Sebesar 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk tenaga non pelaksana ( 
diluar point b dan c ) . 

(2) Pemanfaatan alokasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen)sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf a, digunakan untuk: 

a. Remunerasi Pimpinan dan Staf Oinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan 
Kepala Labkesda sebesar 15% (lima belas persen) 

b. Pembinaan SOM sebesar 8 % (delapan persen) untuk mendukung 
peningkatan kapabilitas dan kompetensi SOM Pelayanan di Puskesmas atau 
Labkesda. 

c. Manajemen risiko pelayanan kesehatan sebesar 2 % (dua persen), 
digunakan untuk pembiayaan : 
1) Tuntutan perdata (ganti-rugi) oleh masyarakat atas kerugian akibat 

pelayanan Puskesmas aau Labkesda sebagaimana dimaksud 
ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang Undang nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan. 

2) Kerusakan peralatan medik, penunjang medik dan peralatan lainnya 
yang membutuhkan perbaikan segera, sementara alokasi anggaran 
pemeliharaan tidak tersedia atau sudah terpakai (pemeliharaan 
emergensi). 

3) Kerugian lain akibat pengelolaan UPF (dead stock) atau pengelolaan 
pelayanan penjaminan (kegagalan klaim). 

(3) Alokasi anggaran untuk manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf 
c, bersifat anggaran dana taktis (outstanding budget) realisasi pemaanfataannya 
disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dialihkam umtuk anggaran 
peningkatan kapabilitas SOM jika tidak diperlukan .. 

(4) Pembagian remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, 
dan huruf d diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Oinas Kesehatan. 

(5) Pemanfaatan penerimaan jasa pelayanan diluar sebagaimana dimaksud ayat (1) 
harus mendapatkan persetujuan Walikota. 

Pasal42 

(1) Tujuan kegiatan pembinaan SOM Pelayanan Puskesmas dan Labkesda 
sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) huruf a, adalah : 

a. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya 
di Puskesmas atau di Labkesda; 
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b. Meningkatkan utilisasi atau pemanfaatan Puskesmas atau Labkesda, 
sehingga tujuan remunerasi dapat tercapai. 

c. Meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan Puskesmas atau labkesda; 

d. Meningkatkan kapabilitas SOM dalam kompetensi teknis dan/atau 
kompetensi fungsi sesuai standar profesi, SPM (Standar Pelayanan Minimal 
Puskesmas) dan/atau standar pelayanan publik. 

(2) Bentuk kegiatan pembinaan, meliputi : 

a. Pemberian arah kebijakan dan/atau strategi pengembangan mutu dan 
aksesibilitas pelayanan kesehatan; 

b. Pembinaan teknis manajemen kepemerintahan, dan/atau pelayanan publik; 

c. Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah.; 

d. Pembinaan dan advokasi peraturan perundangan; 

e. Pembinaan sistem perencanaan program-kegiatan dan penganggaran di 
Puskesmas atau di Labkesda; 

f. Pembinaan SOM Puskesmas atau Labkesda dalam rangka team building. 

(3) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a setiap tahun 
dibuatkan kerangka acuan kegiatan (Term of Reference/TOR) yang ditetapkan 
oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketersediaan alokasi anggaran dalam 
Ookumen Pelaksanaan Anggaran SKPO Oinas Kesehatan. 

Bagian Keempat 

Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Tamu 

Pasal 43 

(1) Jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak 
disertakan atau dikecualikan dalam sistem remunerasi. 

(2) Jasa pelayanan dokter spesialis tamu dalam bentuk jasa medik diserahkan 
langsung kepada dokter spesialis yang bersangkutan setelah dipotong pajak 
dan/atau potongan lain sesuai perjanjian kerjasamayang telah disepakati. 

(3) Oalam hal dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (2) dibiayai dari 
Anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, maka jasa pelayanan setiap 
pelayanan/tindakan medik yang dilakukan, 60% (enam puluh persen) menjadi 
proporsi remunerasi pelayanan tidak langsung, sedangkan 40% (empat puluh 
persen) untuk Pos Pembinaan dan manajemen risiko. 

(4) Pembagian 60% proporsi pemberi pelayanan tak langsung sebagaimana 
dimaksud ayat (3), diatur sebagai berikut: 
a. Pos Remunerasi sebesar 50% (lima puluh persen) 
b. Pos Pimpinan Puskesmas sebesar 10 % (sepuluh persen). 
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(5) Pembagian 40% Pos Pembinaan dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud 
ayat (3) diatur sebagai berikut : 

a. Untuk Pos Pembinaan SOM sebesar 20% (dua puluh persen) 

b. Untuk Pos Remunerasi Oinas Kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen), dan 

c. Untuk manajemen risiko, sebesar 10% (sepuluh persen). 

Bagian Kelima 

Penerima Remunerasi 

Pasal 44 

(1) Penerima remunerasi adalah setiap karyawan yang tercatat dan bekerja secara 
aktif di Puskesmas atau di Labkeseda, dikategorikan dalam 2 golongan, meliputi : 

a. Penerima remunerasi secara langsung, yaitu setiap karyawan yang 
memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di Puskesmas atau di 
Labkesda; 

b. Penerima remunerasi tidak langsung, yaitu setiap karyawan yang secara 
tidak langsung berkontribusi dalam terselenggaranya pelayanan kesehatan di 
Puskesmas atau Labkesda. 

(2) Remunerasi secara langsung seagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dalam hal 
pelayanan kesehatan dilakukan secara tim, maka besaran remunerasi secara 
proporsional dibagi antara pelaksana utama dan pelaksana pembantu (asistem) 

(3) Kriteria remunerasi langsung sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi : 

a. Tenaga medis dan tenaga keperawatan yang berhak secara individu atas 
jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan. 

b. Tim Keperawatan atau tim kesehatan lain (analis medis, radiographer, 
fisioterapi, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya) yang kinerjanya tidak bisa 
dinilai atau diukur secara individu. 

(4) Remunerasi tidak langsung, dialokasikan secara proporsional untuk: 

a. Pos Remunerasi; 

b. Pos Pimpinan Puskesmas/Labkesda. 

Bagian Keenam 

Pelaksanaan Remunerasi 

Pasal45 

(1) Kepala Oinas menetapkan pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pembagian 
Pos Remunerasi, Pos Pimpinan Puskesmas dan Pos Pembinaan SOM. 
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(2) Setiap penerima remunerasi wajib dipotong pajak penghasilan sesuai dengan 
Peraturan Perundangan yang berlaku. 

(3) Bendahara pengeluaran wajib melakukan penatausahaan keuangan remunerasi 
dengan baik, tertib, dan benar. 

Bagian ketujuh 

Pola Remunerasi 

Pasal 46 

(1) Pola remunerasi mengacu pada pola pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 41, 

(2) Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan pada semua jenis pelayanan diatur 
pola remunerasinya dengan indeksing untuk pemberi pelayanan langsung dan 
pemberi pelayanan tak langsung yang ditetapkan dengan kepitusan Kepala 
Dinas Kesehatan. 

(3) lndeksing sebagaimana dimaksud ayat (2) yang diperhitungkan meliputi : 

a. lndeks Dasar (basic Index) berdasarkan gaji pokok masing-masing pegawai. 
Bobot (Rating) lndeks Dasar adalah 1 (satu). 

b. lndeks Kemampuan (Competency Index) berdasarkan tingkat pendidikan 
terakhir dan kegiatan pelatihan dalam satuan hari pelatihan yang pernah 
diikuti. Bobot (Rating) lndeks Kemampuan adalah 3 (tiga); 

c. lndeks Risiko (Risk Index) dengan memperhitungkan risiko selama 
melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 4 grade. Semakin 
tingi risiko pekejaan semakin tinggi gradenya. Masing-masing jenis pekerjaan 
yang masuk kategori grade tertentu ditetapkan bersama oleh Tim 
Remunerasi Masing-masing UPTD maupun UPF. Bobot (Rating) lndeks 
Risiko adalah 3 (tiga); 

d. lndeks Kegawat-daruratan (Emergency Index) memperhitungkan beban 
kerja yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara 
langsung maupun tidak secara langsung atau penyegeraan pelayanan. Jenis 
pekerjaan yang masuk kategori indeks ini juga dikelompokkan dalam 4 
Grade. Bobot (Rating) lndeks Kegawatdaruratan adalah 3 (tiga); 

e. lndeks Jabatan (Position Index) setiap jabatan formal yang menjadi 
tanggung-jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung 
jawabnya maupun luasan bidang tugas yang diembannya, Bobot (Rating) 
lndeks Jabatan adalah 3 (tiga); 

f. lndeks Kinerja (Performance lndeks) memperhitungkan kinerja karyawan 
yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau 
penilaian lain yang disetarakan. Bobot (Rating) lndeks Kinerja adalah 4 
(em pat); 



37 

(4) Dasar perhitungan pembangian jasa pelayanan menggunakan sistem indeksing 
sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan 
Kepala Puskesmas atau Kepala UPTD. Labkesda yang bersangkutan. 

Bagian Kedelapan 

Penyesuaian Pola Remunerasi 

Pasal47 

(1) Pola remunerasi bersifat dinamis sejalan dengan perubahan besaran tarif 
retribusi pelayanan, atau kesepakatan proporsi antara pemberi pelayanan 
langsung dan tak langsung. 

(2) Penyesuaian pola tarif yang sudah ditetapkan dalam Pasal 45 dapat dilakukan 
dengan mempertimbangkan : 

a. perubahan besaran tarif retribusi pelayanan dan/atau besaran proporsi jasa 
pelayanan; 

b. kesepakatan proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan tak langsung; 
c. perubahan proporsi antar profesi pemberi pelayanan langsung. 

(3) Penyesuaian pola remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapatkan persetujuan 
Walikota (kewenangan bisa dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan). 

Bagian Kesembilan 

Monitoring Dan Evaluasi 

Pasal48 

(1) Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda secara periodik wajib melakukan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi sistem remunerasi. 

(2) Melakukan pengukuran indek kepuasan karyawan (IKK) dan lndek Kepuasan 
Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan sistem 
remunerasi dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai bahan 
pertimbangan penyesuaian pola remunerasi sebagaimana dimaksud Pasal 47. 

(4) Setiap tahun Kepala Dinas kesehatan wajib menyusun laporan akuntabilitas 
kinerja pelayanan publik (LAKIP), Laporan Kinerja Pelayanan dan Laporan 
Kinerja Keuangan. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaporkan kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. 
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Bagian Kesepuluh 

Pengalokasian Jasa Pelayanan 

Pasal49 

(1) Setiap tahun Dinas Kesehatan wajib menetapkan usu Ian alokasi jasa pelayanan 
dalam RKA SKPD Dinas Kesehatan paling tinggi 44% (empat puluh empat 
persen) dari rencana target pendapatan Puskesmas dan UPTD Labkesda. 

(2) Proporsi pengalokasian jasa pelayanan untuk Pogram Jamkesmas, Program 
Jampersal atau Program Penjaminan lainnya disesuiakan dengan pedoman 
pelaksanaan yang diatur oleh Kementrian Kesehatan. 

(3) Proporsi pengalokasian jasa pelayanan untuk kerjasama operasional pelayanan 
dengan asuransi, perusahaan, atau badan lain disesuaikan dengan perjanjian 
kerjasama operasional yang telah disepakati. 

(4) Besaran proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, setelah memperhitungkan kebutuhan 
pemenuhan komponen jasa sarana. 

(5) Dalam hal taget pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai atau 
terjadi pelampauan taget (over target) dilakukan penyesuaian target pendapatan 
dalam DPA Murni, menggunakan mekanisme perubahan atau penyesuaian dan 
diajukan dalam DPA Perubahan (P-APBD) tahun yang berjalan. 

BAB XVII 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Pasien Umum Non Penjaminan di Puskesmas 

Pasal50 

(1) Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD untuk pemungutan retribusi 
pelayanan di Puskesmas dengan jaringannya, terdiri dari : 

a. Karcis Harian, untuk pemeriksaan kesehatan umum Pasien rawat jalan atau 
pasien gawat darurat; 

b. Kwitansi, disertai daftar rincian biaya perawatan sesuai jenis pelayanan yang 
diterimanya, meliputi : 

1. jenis tindakan medik (operatif/non operatif) 

2. lama hari rawat (akomodasi bagi pasien rawat inap), atau 

3. pemeriksaan penunjang medik (Laboratorium atau radiologi). 
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(2) Cara pemungutan reribusi pasien rawat jalan dan pasien gawat darurat maupun 
pasien yang mendapatkan pelayanan penunjang medik (Laboratorium atau 
radiologi), dilakukan sesuai alur pelayanan yang diatur dalam SPO. 

(3) Cara pemungutan retribusi pasien rawat inap dilakukan sebelum pasien 
dinyatakan boleh pulang. 

(4) Dalam hal pasien atau keluarga pasien tidak mampu membayar seluruh biaya 
pelayanan kesehatan yang telah diterimanya atau kurang bayar, maka wajib 
dibuatkan Surat Pernyataan/Pengakuan Hutang (SPH) yang berisi rincian 
besarnya retribusi terutang, jangka waktu dan cara pelunasan/kesanggupan 
membayarnya. 

(5) Kepala Puskesmas wajib merekapitulasi piutang retribusi berdasarkan SPH dan 
upaya penagihan yang telah dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan 
penagihan piutang pelayanan. 

Bagian Kedua 

Pasien Dengan Penjaminan di Puskesmas 

Pasal51 

(1) Setiap pasien dengan penjaminan wajib menunjukkan kartu identitas penjaminan 
yang masih berlaku. 

(2) Pasien yang secara pasti ada penjaminnya dibuatkan surat jaminan pelayanan 
(SJP) yang harus disertakan setiap mendapatkan pelayanan/tindakan medik 
yang dibutuhkan. 

(3) Pasien wajib membubuhkan tanda tangan pada SJP sebagai bukti bahwa pasien 
yang bersangkutan telah mendapatkan pelayanan kesehatan. 

(4) Unit Pelayanan menerbitkan bukti pelayanan dengan rincian biaya sesuai 
perjanjian penjaminan. 

(5) Kepala Puskesmas mengajukan klaim retribusi pelayanan kesehatan kepada 
pihak penjamin disertai rincian jenis pelayanan dengan besaran tarifnya serta 
SJP Asli yang masih berlaku sebagaimana dimaksud ayat (3). 

(6) Untuk pelayanan kesehatan penjaminan dengan sistem paket (Diagnostic 
Related Group/ Case Mix), maka Kepala Puskesmas wajib melakukan evaluasi 
perbedaan tarif retribusi per jenis layanan (fee for services) dengan hasil klaim 
berdasarkan paket pelayanan. 

(7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6), ada selisih kurang atau 
selisih lebih berlaku ketentuan sebagaimana diatur di Pasal 36. 
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Bagian Ketiga 

Pembayaran Retribusi Pelayanan LABKESDA 

Pasal52 

(1) Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD untuk pemungutan retribusi 
pelayanan di UPTD LABKESDA, terdiri dari : 

a. Kwitansi, disertai 

b. Daftar rincian Jenis Parameter Pemeriksaan Laboratorium dan besaran tarif 
retribusinya. 

(2) Pemungutan dilakukan sebelum pemeriksaan laboratoium dilakukan atau pada 
saat pengambilan hasil. 

(3) Dalam hal pemeriksaan laboratorium dibiayai dari Program atau Proyek yang 
anggarannya sudah ditentukan sesuai satuan biaya standar, maka Kepala UPTD 
LABKESDA wajib menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Terutang sebagai alat 
bukti untuk klaim ke Bendaharawan Program/Proyek. 

(4) Dalam hal pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (3) ada selisih lebih, maka 
pemanfaatanya mengacu pada ketentuan Pasal 36. 

BAB XVIII 

TEMPAT PEMBAYARAN DAN CARA PENAGIHAN 

Pasal 53 

(1) Tempat pembayaran retribusi pelayanan kesehatan ditempat dimana pelayanan 
tersebut diberikan. 

(2) Puskesmas, atau UPTD. Labkesda dapat bekerjasama dengan Bank Pemerintah 
untuk tempat Pembayaran Retribusi. 

(3) Untuk pembayaran pelayanan Puskesmas Keliling dan/atau pelayanan 
homecarelhome visit pembayaran diterimakan kepada petugas yang memberikan 
pelayanan disertai bukti pembayaran yang syah yang telah ditetapkan. 

(4) Dalam hal penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) telah 
melampaui jam kerja bendaharawan, maka paling lambat 1X 24 jam harus 
disetorkan ke Bendaharawan penerima. 

(5) Hasil pembayaran retribusi untuk Puskesmas Pembantu, Polindes/Poskesdes 
paling lama 2(dua) kali 24 jam kerja pemerintah daerah harus sudah disetor ke 
Bendaharawan Penerima Puskesmas lnduk. 

(6) Ketentuan batas penyetoran sebagaimana dmaksud ayat (4) dan ayat (5) tidak 
boleh mengganggu jam buka pelayanan Puskesmas dengan jaringannya. 
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Pasal54 

(1) Penagihan retribusi terutang pada pasien umum berdasarkan SPH yang telah 
ditandatangani oleh pasien atau keluarganya. 

(2) Pengenaan biaya administrasi penagihan klaim pasien penjaminan maksimal 
2,5% (dua koma lima persen) dari total klaim atau sesuai perjanjian kerjasama 
pelayanan kesehatan yang telah disepakati. 

(3) Dalam hal batas waktu pelunasan klaim oleh pihak ketiga belum dibayar, maka 
dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu 2% setiap bulan 
keterlambatan atau sesuai perjanjian. 

(4) Penagihan retribusi pada institusi atau pejabat pembuat komitmen 
(penanggungjawab Program/Proyek) sesuai batas waktu penagihan yang telah 
ditetapkan dalam SKRT. 

BAB XIX 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN 
PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 55 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atas kelebihan pembayaran 
retribusi kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

(2) Paling lama 3(tiga) minggu kepala Puskesmas atau Kepala UPTD Labkesda 
harus melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan kelebihan pembayaran 
retribusi pelayanan kesehatan yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi bukti pelayanan kesehatan dan bukti 
pembayaran reribusi permohonan tersebut benar, maka Kepala Puskesmas atau 
Kepala UPTD. Labkesda paling lama 2 (dua) minggu setelah melakukan 
verifikasi menyampaikan surat permohonan penetapan pengembalian kelebihan 
retribusi yang sudah dibayar kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

(4) Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendaharawan Dinas Kesehatan menetapkan 
otorisasi untuk membayar kelebihan retribusi yang sudah dialokasikan di DPA 
(outstanding claim budget). 

(5) Setiap pembayaran kelebihan retribusi pelayanan kesehatan wajib disertai 
kelengkapan bukti keuangan, meliputi : 

a. Surat permohonan atas kelebihan pembayaran retribusi : asli 

b. Surat hasil verifikasi dan validasi jenis pelayanan dan pembayaran retribusi 
yang menyebutkan besarnya selisih yang harus dikembalikan. 

c. Bukti Kwitansi tanda terima oleh pemohon atas besaran retribusi pelayanan 
kesehatan yang telah dikembalikan. 
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BAB XX 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 

Pasal 56 

(1) Kadaluarsa penagihan piutang retribusi pasien umum adalah 3 (tiga) tahun 
setelah dilakukan upaya penagihan secara intensif oleh Kepala Puskesmas, 
Kepala Labkesda, dan/atau Kepala Dinas Kesehatan. 

(2) Kadaluarsa penagihan piutang pasien penjaminan adalah 5(1ima) tahun sejak 
terakhir dikeluarkan surat tegoran/peringatan ketiga atau melalui mediasi Sadan 
Piutang Negara. 

(3) Kepala Dinas berdasarkan data dari Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda, 
mengajukan usulan pengahapusan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. 

(4) Walikota menetapkan persetujuan jumlah dan jenis piutang yang dihapus- 
bukukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam keputusan Walikota 
tentang Penghapusan Piutang. 

(5) Dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) besaran piutang 
yang dihapuskan tersebut dalam ayat (4) dicantumlan sebagai bagian dari peran 
sosial pemerintah daerah yaitu Government Social Responsibility (GSR). 

BABXXI 

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI 

Pasal57 

(1) Untuk menguji kebenaran dan kepatuhan terhadap pemungutan, penagihan 
retribusi terutang dilakukan oleh lnspektorat. 

(2) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai dapat 
merugikan keuangan daerah, Kepala lnspektorat menyampaikan rekomendasi 
kepada Walikota untuk ditindak-lanjuti. 

(3) Untuk dapat melaksanakan tertib administrasi keuangan dalam pemungutan, 
penagihan dan pengelolaan penerimaan dari retribusi atau peningkatan mutu 
penyelenggaraan pelayanan publik, pihak terkait dapat melakukan pembinaan 
kepada UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan. 

(4) Kebutuhan angaran pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diambilkan dari 
remunerasi jasa pelayanan pos pembinaan sebagaimana diatur di Pasal 41 ayat 
(1) huruf b. 

BABXXII 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 58 

(1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan merupakan bagian peran sosial 
Pemerintah Daerah dalam bentuk Goverment Social Responsibility (GSR). 
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(2) Pembebasan retribusi diluar yang sudah ditetapkan untuk pasien miskin, 
masyarakat tertentu, KLB atau Bencana Alam, ditetapkan oleh Walikota dalam 
rangka memperingati Hari Jadi Kata Mojokerto, Hari Hari Besar Nasional atau 
atas pertimbangan obyektif lain. 

(3) Setiap ada rencana pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Kepala Dinas mengajukan proposal kegiatan dan rencana anggarannya. 

(4) Setiap pasien yang merasa tidak mampu membayar seluruh biaya perawatan 
dapat mengajukan keringanan dalam bentuk mengangsur kepada Kepala 
Puskesmas secara tertulis. 

(5) Kepala Puskesmas atas pertimbangan obyek dilapangan memberikan 
rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan atas nama 
Walikota. 

(6) Pengurangan besaran reribusi sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus rupiah) 
dapat ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pertimbangan obyektif 
dan bukti-bukti yang mndukung untuk itu. 

(7) Pengurangan besaran reribusi sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah) dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan rekomendasi 
dari Kepala Puskesmas berdasarkan pertimbangan obyektif dan bukti-bukti yang 
diperlukan. 

(8) Pengurangan besaran reribusi lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota 
pertimbangan obyektif dan bukti-bukti yang mendukung untuk itu. 

BAB XXIII 

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN 

Bagian Kesatu 

Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Retribusi 

Pasal 59 

berdasarkan 

(1) Semua penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan wajib disetor ke Kas 
Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

(2) Kepala Puskesmas, dan Kepala UPTD LABKESDA setiap tahun mengajukan 
rencana pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan rencana belanja 
berdasarkan komponen tarif retribusi pelayanan yang telah ditetapkan. 

(3) Belanja operasional dan pemeliharaan yang dibiayai dari penerimaan jasa sarana 
dikelompokan menurut jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja 
dari setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 
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(4) Seluruh perencanaan Puskesmas, dan UPTD. Labkesda sebagaimana dimaksud 
ayat (2) dan ayat (3) disatukan dalam Rencana Kerja Anggaraan (RKA) Dinas 
Kesehatan dalam Program Upaya Kesehatan Perorangan. 

Bagian Kedua 

Penatausahaan Penerimaan Retribusi 

Pasal 60 

(1) Setiap penerimaan retribusi dibukukan secara tertib dan benar setiap hari kerja 
kedalam Buka Kas ( Cash Bases) ; 

(2) Bendaharawan induk di Puskesmas paling lam bat 1 x24 jam wajib setor ke Kas 
Umum Daerah atau Ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank yang 
ditunjuk; 

(3) Pembukuan Piutang Pasien Umum dilakukan secara tertib sesuai dengan nilai 
buku/SPH dan dilakukan monitoring harian atas transaksi perubahan terhadap 
piutang yang terbayar ; 

(4) Pembukuan Piutang pasien penjaminan pihak ketiga dilakukan secara tertib 
dalam Buku Akun Tersendiri untuk memudahkan dilakukan monitoring 
kelancaran klaim. 

BABXXIV 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 61 

(1) Kepala Puskesmas, Kepala Labkesda, dan Kepala Dinas Kesehatan secara 
periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Upaya Kesehatan 
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat termasuk pengukuran lndeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan. 

(2) Setiap tahun Kepala Dinas kesehatan wajib menyusun laporan akuntabilitas 
kinerja keuangan dan kinerja pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan 
masyarakat miskin. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. 

BAB XXV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai 
pengaturan teknis pelaksanakan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas 
Kesehatan. 
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Pasal 63 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

padatanggal 1 Pebruari 2012 

\fllAU KOTA MOJOKERTO 

ttd 

ABDUL GAN,I SOE HARTO NO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 1 Pebruari 2012 

SE i(RET AIR,IS DAIE.IRAH KOTA ,MOJOKERTO 

ttd 

,Ir. SUY.ITNO. IM.Si 
'Pembin Utama l\�ad,,a 

NIIP 19580101198503 1 031 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 

Sali'nan sesuai dengan asHnya 
KEPALA B.AGIANI HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO, SH 
NIP. 19600729 198503 1 007 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NO MOR TAHUN 2012 

TENT ANG 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

PADA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO 

I. UMUM 

Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, 
salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah 
pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan. Pembangunan bidang 
kesehatan merupakan bagian integral dari pembanguan daerah dalam 
mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang sehat dan produktif. Terwujudnya 
pelaksanaan otonomi daerah, yang terjadi melalui proses penyerahan sejumlah 
kewenangan Pemerintah ke Pemerintah Daerah memerlukan banyak faktor 
pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan 
keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai I 
melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. 

Dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi kepemerintahan di daerah, 
salah satu aspek penting adalah pelayanan publik khususnya pelayanan 
kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh UPTD Dinas Kesehatan 
dalam bentuk jasa umum yang dapat dinikmati kemanfaatannya oleh setiap orang 
warga masyarakat Kota Mojokerto perlu senantisa ditingkatkan. Upaya 
Peningkatan akses pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat di 
Puskesmas dengan jaringannya dan di Labkesda membutuhkan kelangsungan 
(sustainabilitas) pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan penyediaan layanan 
jasa umum adalah retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan ruang bagi 
Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui 
pemungutan retribusi. Akan tetapi guna mencegah pemungutan Retribusi Daerah 
yang berlebihan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan 
prinsip pelaksanaan retribusi Daerah tersebut adalah prinsip demokrasi, 
pemerataan dan keadilan, kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan peran serta 
masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah dan kebijakan daerah. 
Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium 
Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 sudah 
tidak sesuai lagi dengan dalam perkembangannya maka diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011. Peraturan Walikota 
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Mojokerto ini sebagai penjabaran dan pedoman teknis pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2011. 

Tanggung jawab Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan dilaksanakan melalui : 

a. Upaya Kesehatan Wajib yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, 
regional, dan global serta mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan 
derajat kesehatan masyarakat, meliputi upaya : 

(1) Promosi Kesehatan; 
(2) Kesehatan Lingkungan; 
(3) KIA (Kesehatan lbu dan Anak) dan Keluarga Berencana (KB); 
(4) Perbaikan Gizi Masyarakat; 
(5) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular' 
(6) Pengobatan. 

b. Upaya Kesehatan Pengembangan yang ditetapkan berdasarkan 
permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat dan disesuaikan 
dengan kemampuan Puskesmas, meliputi, upaya : 

(1) Kesehatan Sekolah. 
(2) Kesehatan Olahraga. 
(3) Kesehatan Kerja; 
(4) Perawatan Kesehatan Masyarakat; 
(5) Kesehatan Gigi dan Mulut; 
(6) Kesehatan Jiwa; 
(7) Kesehatan Mata; 
(8) Kesehatan Usia Lanjut; 
(9) Pembinaan Pengobatan Tradisional; 
(10) Pelayanan Medik Spesialistik, dan 
(11) Pelayanan Rawat I nap. 

Dari upaya - upaya kesehatan diatas yang masuk dalam kategori upaya 
kesehatan merupakan public good menjadi tanggung jawab pemerintah atau 
pemerintah daerah untuk membiayai seluruh penyelenggaraannya. Sedangkan 
yang merupakan upaya kesehatan perorangan yang merupakan private goods, 
menjadi tanggung jawab pemerintah untuk orang miskin dan/atau pemerintah 
daerah untuk masyarakat tertentu dan jenis pelayanan tertentu dijamin dalam 
APBD Kota Mojokerto. 

Pelayanan kesehatan sebagai bagian dari jasa umum yang disediakan 
oleh Pemerintah Daerah memiliki sifat atau karakteristik sebagai berikut: 

a. DINAMIS, artinya bahwa jenis jenis obyek pelayanan kesehatan di Puskesmas, 
dan di LABKESDA berkembang sejalan dengan perkembangan llmu & 
Teknologi dibidang Kesehatan/Kedokteran, ketersediaan Sumberdaya 
Kesehatan (Dokter/Dokter Spesialis, peralatan medik dan penunjang medik) 
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serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat terhadap kebutuhan jenis 
pelayanan tersebut (need & demand). 

b. KOMPLEKS, pelayanan kesehatan jika tidak diatur normanya, dapat 
membahayakan keselamatan pasien. Banyaknya tenaga profesional yang 
terlibat dalam pelayanan kesehatan membutuhkan pengaturan di Pasal, bukan 
sekedar besaran retribusinya dan bagaimana cara memungutnya, tetapi 
dengan besaran tarif sebesar yang ditetapkan dalam PERDA apakah sepadan 
dengan mutu pelayanan yang diberikan. Jadi orientasinya adalah kualitas 
pelayanan yang bermutu, aman dan nyaman. Disisi lain kalau di jasa umum 
lainya jenis pelayanannya tidak ada kominasi, tapi di pelayanan kesehatan ada. 
Sebagai contoh jika ada kecelakaan lalu lintas terjadi patah tulang kaki, patah 
tulang lengan, ada trauma kepala. Bagaimana tarif retribusinya? Apakah 
masing-masing dijumlahkan? Tentu tidak. 

c. JASA PELAYANAN, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan bahwa "Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan 
imbalan (= jasa pelayanan) dan perlindungan hukum dalam melaksanakan 
tugas sesuai dengan profesinya (sesuai PP 32/1996 ada 7 jenis profesi tenaga 
kesehatan). Di Pasal 50 huruf d UU Nomor 29 Tahun 2004 bahwa "dokter atau 
dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran berhak menerima imbalan 
(=Jasa Pelayanan). Dengan demikian pengaturan INSENTIF PEMUNGUTAN 
tidak sesuai dengan Prinsip JASA PELA YANAN karena akan mengacu pad a 
PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pembagian dan Pemanfaatan 
lnsentif Pemungutan Retribusi dimana besaran insentif maksimal 5%, padahal 
untuk Pelayanan Kesehatan Jasa Pelayanan Visite sebagai contoh jasa 
pelayanannya sekitar 80%. Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan 
menggunakan SISTEM REMUNERASI yang diatur dengan Peraturan Kepala 
Daerah. 

d. NORMA harus secara tegas diatur terutama tindakan medik operatif atau 
invasif hanya bisa dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki OK (Kamar 
Operasi), Ruang Pulih Sadar & Ruang Rawat lntensif (ICU), serta dilakukan 
oleh Dokter Spesialis sesuai bidang keahliannya dan didukung Dokter 
Spesialis Anestesi. Dalam retribusi pelayanan kesehatan harus ada regulasi 
yang mengatur tentang Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur pelayanan 
kesehatan yang dikenakan retribusi. Dengan demikian diharapkan keamanan, 
keselamatan dan kenyamanan pasien dapat dipenuhi. 

Hal hal tersebut diatas yang melatar belakangi pengaturan dan penetapan 
retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda. 
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam 
Peraturan Walikota ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut 
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pengertian berbeda dalam 
memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, 
sehingga Wajib Retribusi dan Aparatur dalam menjalankan hak dan 
kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat 
dicapai tertib administrasi. 

Pasal2 

Ayat (1) 

Bahwa untuk melaksanakan suatu Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 8 Tahun 2011 diperlukan Peraturan Walikota untuk 
memberlakukan pelaksanaannya maupun penjabaran lebih 
operasional beberapa pasal yang membutuhkan panduan agar tidak 
multi tafsir. 

Ayat (2) 

Agar semua pihak terutama pasien dan masyarakat, para provider 
(pemberi pelayanan) di Puskesmas, dan Labkesda mengetahui, 
memahami dan dapat melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2011 diperlukan sosialisasi dan pemberian informasi yang 
cukup. 

Ayat (3) 

Pada awal pemberlakuan tarif retribusi, Kepala Puskesmas dan 
Kepala Labkesda harus memantau dan mendengarkan aspirasi 
masyarakat, terkait adanya kenaikan tarif tersebut. Penilaian 
masyarakat inilah yang perlu dipakai sebagai dasar untuk 
memberlakukan secara bertahap. Sebagai contoh jika tindakan medik 
sirkumsisi (sunat) seharga Rp. 75 ribu dikeluhkan terlalu mahal, maka 
Kepala Dinas Kesehatan dapat menetapkan tarif lebih rendah, misal 
Rp. 65 ribu, yang kemudian secara bertahap dapat dinaikkan menjadi 
Rp. 70 ribu, kemudian Rp. 75 ribu. 

Ayat (4) cukup jelas 

Ayat (5) cukup jelas 

Ayat (6) cukup jelas 
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Batas minimal waktu untuk melakukan peninjauan kembali tarif di 
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 155 tidak diatur. Dengan 
adanya batasan ini ada waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi 
harga (inflasi, kebijakan pemerintah yang berdampak kenaikan harga) 
maupun perkembangan sosial ekonomi masyarakat Mojokerto. 

Ayat (2) cukup jelas 

Ayat (3) cukup jelas 

Pasal4 Cukup jelas 

Pasal5 Cukup jelas. 

Pasal6 Cukup jelas 

Pasal7 Cukup jelas 

Pasal8 

Pasal9 
Pasal 10 
Pasal 11 
Pasal 12 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Salah satu prinsip penjaminan (asuransi) adalah portabilitas, yaitu 
pembatasan jenis jenis pelayanan tertentu yang tidak esensial terkait 
jaminan pemeliharaan kesehatan. 

Cukup jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Setiap pasien penjaminan yang didanai dari anggaran Bantuan 
Sosial dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, maka syarat 
mutlak yang harus dipenuhi adalah kartu kepesertaan penjaminan 
(Program/Asuransi) atau identitas lain yang dipersamakan. 

Sebagai bukti validitas kepesertaan penjaminan setiap peserta yang 
memenuhi persyaratan kepesertaan sebelum diberikan pelayanan 
dibuatkan Surat Jaminan Pelayanan, dimana nama dan nomor ID 
peserta tercantum dan yang bersangkutan harus menanda-tangani 
sebagai bukti menerima bantuan penjaminan biaya pelayanan 
kesehatan yang diberikan. 



Ayat (3) 
Ayat (4) 
Ayat (5) 
Ayat (6) 

Pasal 13 
Ayat (1) 
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Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 

Pelayanan kesehatan merupakan hasil kerjasama yang kompleks 
antar berbagai komponen/elemen institusi dan masyarakat. 
Puskesmas dan Labkesda membutuhkan dukungan dan kerjasama 
dari lembaga, badan atau petugas profesional kesehatan. 
Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai 
seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan 
yang bermutu perlu disikapi dengan pemberian kebijakan dan 
kemudahan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan 
demikian dibutuhkan fleksibilitas pengaturan kebijakan daerah agar 
Puskesmas dan Labkesda dapat melakukan inovasi pelayanan yang 
bermutu sesuai kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau 
(cost leadership). lntinya Pemerintah Daerah masih mempunyai peran 
pengendalian dan pengawasan atas fleksibilitas yang diberikan 
tersebut melalui pelimbahan kewenangan yang akuntabel. 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 
Ayat (4) Cukup jelas 
Ayat (5) Cukup jelas 
Ayat (6) Cukup jelas 

Pasal 14 Cukup Jelas 

Pasal15 Cukup jelas 

Pasal 16 Cukup jelas 

Pasal 17 Cukup Jelas 

Pasal 18 Cukup Jelas 

Pasal 19 Cukup Jelas 

Pasal20 Cukup Jelas 

Pasal21 
Ayat (1) 

Pelayanan medical check up merupakan pelayanan unggulan (inovatif) 
untuk membidik pasar potensial masyarakat mampu. Agar dapat 
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menyelenggarakan pelayana ini dengan baik, maka dibutuhkan 
fleksibilitas agar dapat bersaing pada pelayanan sejenis. 

Ayat (2) 

Tarifnya harus kompetitif dan fleksibel, oleh sebab itu tidak perlu diatur 
secara "kaku" dalam suatu peraturan daerah. Kalau harganya dibuat 
murah tapi mutu hasilnya tidak bagus, maka tidak akan dibeli oleh 
masyarakat. 

Ayat (3) 

Kewenangan penetapan tarif dilimpahkan untuk mendukung flesibilias 
dan daya saing, sepanjang tidak merugikan keuangan daerah. 

Ayat (4) 

sebagai rambu-rambu pelimpahan kewenangan ayat (3). 

Ayat (5) cukup jelas. 

Pasal22 Cukup jelas 

Pasal23 Cukup Jelas 

Pasal24 Cukup Jelas 

Pasal25 
Ayat (1) 

Pemberian penjaminan pelayanan kesehatan bagi korban tindak 
kejahatan adalah menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan 
perlindungan bagi warganya. Pasal 125 Undang Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan pada Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan pembebasan 
biaya pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan melalui 
Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan/atau 
Kejaksaan untuk kepastian pemberian jaminan pembiayaan. Jika di 
Kepolisian tersedia alokasi harus diperjelas prosedur klaimnya, jika 
tidak tersedia maka Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dalam 
DPA Dinas Kesehatan. 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

Ayat (4) Cukup jelas 

Pasal26 
Ayat (1) 



Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Ayat (6) 

Pasal27 
Pasal28 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Pasal29 
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Surat Keterangan Medik mempunyai implikasi medico - legal, artinya 
jika surat keterangan medik tidak berdasarkan hasil pemeriksaan 
medik yang benar dan valid, maka jika dikemudian hari ada masalah 
kebenaran atas Surat Keterangan Medik tersebut dokter yang 
menanda-tangani harus bertanggung jawab (Pasal 58 Undang Undang 
Nomor 36/2009). Oleh sebab itu "Surat Keterangan Sehat" bukan 
termasuk jenis pelayanan yang dikenakan retribusi. Yang dikenakan 
retribusi adalah jenis pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan 
penunjang mediknya. Dengan demikian tidak bisa ditetapkan 
besaranya karena tergantung varian dari jenis pelayanan kesehatan 
dalam bentuk paket sesuai kebutuhan. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas, sesuai prinsip di ayat (1) diatas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Puskesmas dan Labkesda mempunyai 3 fungsi utama , yaitu fungsi 
penyelenggara pelayanan kesehatan, fungsi fasilitasi pendidikan dan 
fungsi penelitian untuk mendukung kualitas pelayanan. Namun 
demikian Kepala Puskesmas atau Labkesda harus menjamin 
keamanan, keselamatan (Patien safety) dan kenyamanan Pasien 
karena pada dasarnya pasien memiliki hak-hak privacy yang harus 
dihormati dan terhindar dari risiko 5 D (Dead, Diseases, Disability, 
Discomfort, Dissatisfaction). Upaya upaya yang harus dilakukan antara 
lain dan tidak terbatas memberikan bimbingan klinik dan supervisi 
yang baik, benar dan ketat serta melalukan sosialisasi pra=praktek 
klinik. Demikian juga untuk pasien yang menjadi subyek penelitian 
intervensional maka harus dilengkapi dengan Etic Clearance dari 
Komite Medik RSUD yang memiliki kompeten untuk itu dengan tujuan 
agar pasien terhindar dari 5 D tersebut. Prinsip yang harus dipegang 
adalah "First of all do no harm" 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 
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Pasal30 
Ayat (1) 

Cukup Jelas, sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam 
penggunakan obat generik (berlogo) agar terjangkau oleh masyarakat 
tetapi memiliki kasiat yang relatif sama dengan obat bermerek. 

Ayat (2) 

Formularium Puskesmas adalah suatu formula standar pengobatan 
jenis jenis penyakit yang ada di wilayah kerja Puskesmas, untuk 
menjamin pola pemberian obat yang rasional, aman dan terjangkau. 
Formularium Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 
sebagai acuan daerah dalam merencanakan kebutuhan dan 
ketersediaan obat di Kata Mojokerto. 

Ayat (3) Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas, yang diklaimkan pelayanan kesehatannya saja, 
sedangkan kebutuhan obat dicukupi dari Subsidi APBN/APBD. 

Ayat (5) 

Sering terjadi Puskesmas kehabisan stock obat (stock out), sementara 
di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan juga tidak ada. Baik memang 
alokasi anggaran yang tidak mencukupi atau karena memang terjadi 
kelangkaan obat secara regional/nasional. Agar tenaga medik 
mempunyai otoritas profesional maka diberikan kewenangan penuh 
untuk memberikan resep sepanjang dapat dipertanggungjawabkan 
akuntabilitasnya. 

Ayat (6) 

Perencanaan kebutuhan obat yang baik berbasis data epidemiologis 
(pola penyakit) akan mencegah terjadinya kekurangan atau 
kekosongan obat di Puskesmas. Dengan demikian ketersediaan obat 
sepanjang waktu serta pengawasan dan pengendalian 
penggunaannya merupakan bagian integral perencanaan obat yang 
baik tersebut. 

Ayat (7) Cukup jelas. 

Pasal31 
Ayat (1) 
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pelayanan farmasi khususnya obat dan alat kesehatan habis pakai 
diluar komponen tarif pelayanan merupakan bagian tak terpisahkan 
dari jaminan mutu pelayanan medik. Jika obat dibeli diluar puskesmas 
kemudian terbukti ada obat palsu atau kadaluarsa, maka pasien sulit 
sembuh bahkan memunyai risiko efek samping, resistensi kuman dan 
merugikan pasien. Untuk ini Puskesmas sesuai kemampuan dan 
ketersediaan tenaga apoteker dapat membentuk Unit Pelayanan 
Farmasi (Depo Farmasi) untuk melayani kebutuhan sediaan farmasi. 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas, karena UPF (depo farmasi) merupakan unit fungsional 
non struktural yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan guna 
menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas. 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Ayat (6) 

Pasal32 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Dalam hal keterbatasan kemampuan pembiayaan daerah, kebutuhan 
modal kerja UPF dapat didanai dari KPRI Dinas Kesehatan atau 
Puskesmas dalam rangka pemberdayaan koperasi karyawan. 

Cukup jelas 

Penetapan harga jual eceran tertinggi obat yang diatur dalam 
Peraturan Walikota ini adalah Pola Tarifnya. Margin keuntungan 20% 
dalah batas kewajaran, mengingat didalamnya sudah termasuk jasa 
pelayanan profesi farmasi (Apoteker dan Asisten). Amanat 
penggunaan prinsip cost leadership memberi batasan bahwa HET 
Obat di Puskesmas tetap masih lebih rendah dibanding harga luar. 

Ayat (2) cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas, karena untuk obat subsidi Puskesmas tidak boleh 
menjual, maka jasa pelayanan profesi farmasi harus tetap diberikan 
dengan cara memungut retribusinya. 

Ayat (5) 

Kewengangan penetapan HET obat dilimpahkan kepada Kepala Dinas 
Kesehatan, karena POLA penetapan HET sudah diatur dalam 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal33 
Ayat (1) Cukup jelas 
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Ayat (2) 

Penyediaan obat dan alat kesehatan habis pakai di UPF (Depo 
Farmasi) pada umumnya dapat dilakukan secara konsinyasi yaitu 
pembayaran obat sesuai dengan jumlah yang laku. Untuk inilah pihak 
distributor mensyaratkan pembayaran yang lancar atas obat yang 
terjual tersebut. Jika penerimaan pelayanan obat ini harus disetor, 
maka akan menyulitkan kelancaran pembayaran pada pihak distributor 
obat. Prinsip dasar yang harus dijamin adalah sistem akuntansi dan 
pembukuannya yang akuntabel sesuai Standar Akuntansi Indonesia. 
Dengan demikian lnspektorat Daerah maupun BPK dapat melakukan 
audit setiap saat. Sehingga dapat dihindari adanya kerugian keuangan 
daerah. 

Ayat (3) Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas, proporsi 10% ini akan menjamin adanya kontribusi 
Puskesmas pada PAD Kota Mojokerto, disisi lain UPF (Depo Farmasi) 
dapat bertumbuh karena adanya dana bergulir, serta seluruh 
komponen yang terlibat langsung maupun tidak langsung ikut 
meningkat kesejahteraan -nya yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan. Dari aspek hargapun, 
masyarakat akan dilundungi karena HET ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

Ayat (5) Cukup jelas 

Ayat (6) Cukup jelas 

Ayat (7) Cukup jelas 

Pasal34 

Ayat (1) Cukup 

Ayat (2) 

Sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pemanfaatan penerimaan dari 
retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan 
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mengingat 
komponen tarif retribusi meliputi jasa sarana yang dihitung 
berdasarkan biaya satuan, maka penerimaan retribusi tersebut untuk 
menutup biaya operasionalnya (cost recovery). Sedangkan 
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pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem 
remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ini. 

Ayat (3) Cukup jelas 

Ayat (4) Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas, sebagai contoh dalam MANLAK Program JAMPERSAL 
(Permenkes nomor 631/MENKES/PER/2011) minimal Jasa Pelayanan 
ditetapkan sebesar 75%. Dengan demikian ketentuan di ayat (4) harus 
disesuaikan besaran proporsinya. 

Ayat (6) Cukup jelas 

Ayat (7) Cukup jelas 

Ayat (8) Cukup jelas 

Pasal 35 Cukup jelas 

Pasal 36 Cukup jelas 

Ayat (1) 

Ada perbedaan model tarif yang diatur dalam PERDA No. 8 Tahun 
2011 (fee for services/per jenis-jenis pelayanan), dengan model 
penjaminan yang pada umumnya menggunakan sistem paket (case 
Mix, /NA/BC - DRG). Perbedaan ini dapat berdampak pada 
perbedaan hasil akhir penghitungan retribusi. Ada kemungkinan selisih 
lebih, artinya klaim yang Puskesmas ajukan kepada pihak penjamin 
jika dibandingkan total dari per jenis pelayanan hasil akhirnya lebih 
besar atau bisa terjadi sebaliknya yaitu selisih kurang (merugi). 
Sedangkan PERDA mewajibkan setoran penerimaan retribusi harus 
sesuai dengan besaran per jenis pelayanan yang diberikan (fee for 
services). Untuk kebutuhan ini, perl diatur perlakuan akuntansinya 
(pengakuan, pengukuran, penyajian), baik jika terjadi selisih lebih 
maupun selisih kurang. Demikian semua penerimaan akan tercatat 
dengan baik. 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 
Ayat (4) Cukup jelas 
Ayat (5) Cukup jelas 

Ayat (6) 

Pengalokasian 40% untuk pos remunerasi, karena pada umumnya 
rerata proporsi jasa pelayanan terhadap tarif adalah sebesar 40%. 
Pertimbangan pengalokasian 20% untuk Diklat SOM semata-mata 
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untuk mewujudkan profesionalis petugas agar pelayanan kesehatan 
lebih bermutu. Kebutuhan bahan habis pakai 20% diperkirakan sudah 
cukup karena lebih ditujukan untuk pengadaan barang pendukung 
operasional. Sedangkan belanja modal non investasi ditujukan untuk 
pengadaan peralatan medik berupa instrumen set sebesar 10%. 
Sedangkan pengalokasian belanja pembinaan 10% ditujukan untuk 
pembinaan manajemen puskesmas atau Labkesda agar kapasitas 
(kemampuan) manajerial (termasuk membuat perencanaan) lebih 
baik. 

Pasal37 Cukup jelas 

Pasal38 Cukup jelas 

Pasal39 Cukup Jelas 

Pasal40 Cukup jelas 

Pasal41 Cukup Jelas 

Ayat (1) 

Dari total jasa pelayanan 10% digunakan pos remnerasi tidak 
langsung, dalam bentuk anggaran pembinaan dan manajemen risiko 
yang diperbolehkan 5% (3% digunakan untuk peningkatan kapabilitas 
& kompetensi SOM sedangkan 2 % untuk menajemen risiko). 
Sedangkan anggaran Remunerasi jajaran pimpinan dan stat Dinas 
Kesehatan dialokasikan sebesar 5%. Sisanya 90% untuk remunerasi 
langsung dan tak langsung di Puskesmas atau di Labkesda. Kegiatan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian merupakan bagian tak 
terpisahkan dari upaya peningkatan mutu dan akses pelayanan 
kesehatan di Puskesmas dan Labkesda. 

Ayat (2) 

Dengan berlakuknya Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, Puskesmas dan Labkesda harus mengelola risiko dengan 
baik, Risiko itu meliputi : Patient Safety, Provider Safety, Building & 
Equipment Safety dan financial safety. Jika manajemen risiko ini 
diabaikan, maka Pasal 58 ayat (1) UU 36 Tahunn 2009 akan sangat 
mungkin terjadi, maka harus tersedia anggaran yang sewaktu-waktu 
dibutuhkan (outstanding budget).jika risiko itu terjadi (tuntutan ganti 
rugi). 

Ayat(3) Cukupjekas 

Ayat (4) 

Sebagai outstanding budget, maka jika tidak digunakan harus secara 
akumulasi dialokasikan pada tahun berikutnya (SiLPA) 
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Ayat (5) Cukup jelas 

Ayat (6) Cukup jelas 

Pasal42 
Ayat (1) Cukup jelas 

Ayat (2) Cukup jelas 

Ayat (3) 

Agar semua bentuk pembinaan berhasilguna dan berdayaguna, maka 
setiap tahun Kepala Dinas harus membuat kerangka acuan agar 
sasaran pembinaan lebih jelas dan terukur sehingga hasilnya terlihat. 

Pasal43 
Ayat (1) 

Karena dokter spesialis tamu bukan tenaga tetap, maka tidak 
memenuhi kriteria penerima remunerasi, oleh sebab itu dikecualikan 

Ayat (2) 

Agar dokter spesialis tamu mau dan berkomitmen untuk memberikan 
pelayanan kesehatan di Puskesmas, maka harus ada kejelasan jasa 
pelayanan dan dapat diterima setelah pasien membayar (sistim patty 
cash). Dengan demikian besaran tarif retribusi dapat berubah sesuai 
penambahan jasa medik dokter spesialis yang disepakati dalam 
perjanjian kerjasama. Untuk ini setiap penerimaan retribusi pelayanan 
kesehatan yang dilakukan oleh dokter spesialis, jasa pelayanannya 
(jasa medik) dapat diserahkan langsung sedangkan jasa sarana 
disetor bruto ke Kas Umum Daerah. Ayat (3) : Dokter spesialis 
tama yang dibiayai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur diberikan 
insentif (honorarium) setiap kali kunjungan, dimana selama kunjungan 
tersebut dokter spesialis tamu ybs juga memberikan pelayanan. 
Denan demikian pendapatan retribusi dari pelayanan menjadi hak 
Puskesmas. Untuk ini pemanfaatannya 60% untuk Pas Remunerasi 
tidak langsung, sedangkan 40% sisanya untuk Remunerasi Dinas 
Kesehatan (10%), Pembinaan SOM 20% dan Manajemen Risiko 10%. 

Ayat (4) Cukup jelas 

Ayat (5) Cukup jelas 

Pasal44 Cukup jelas 

Pasal45 Cukup jelas 

Pasal46 Cukup jelas 



Pasal47 Cukup Jelas 

Pasal48 Cukup jelas 

Pasal49 Cukup Jelas 

Pasal50 Cukup jelas 

Pasal51 Cukup jelas 

Pasal52 Cukup jelas 

Pasal53 Cukup Jelas 

Pasal54 Cukup jelas 

Pasal55 Cukup Jelas 

Pasal56 Cukup jelas 

Pasal57 Cukup Jelas 

Pasal58 Cukup jelas 

Pasal59 Cukup jelas 

Pasal60 Cukup jelas 

Pasal61 Cukup Jelas 

Pasal62 Cukup jelas 

Pasal63 Cukup jelas 
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 

TANGGAL 

11 TAHUN 2012 

1 PEBRU ARI 2012 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN JARINGANNYA 

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN 

No Uraian Jenis Pelayanan 
Komponen Jasa Tarif 

Sarana Pelayanan Retribusi 

1 2 3 4 5 
1. Kartu Pasien Baru (sekali) 1,000.00 0.00 1,000.00 

2. Pelayanan Rekam Medik 3,000.00 2,000.00 5,000.00 

3. Pemeriksaan kesehatan Umum (Karcis Harian) 3,000.00 2,000.00 5,000.00 

4. Pemeriksaan DDTK dg Konseling 9,000.00 6,000.00 15,000.00 
5. Konseling kesehatan (gizi,sanitasi,PKPR) 2,000.00 1,000.00 3,000.00 

6. Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Spesialis 9,000.00 6,000.00 15,000.00 
7. Pemeriksaan Galon Haji tahap II, tanpa pemeriksaan 10,000.00 15,000.00 25,000.00 

penunjang 
8. Pelayanan Medico Legal 

a. Pemeriksaan Kesehatan untuk Sekolah/ surat 
2,000.00 3,000.00 5,000.00 sehat 

b. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Kerja I Galon 3,000.00 4,500.00 7,500.00 Pengantin 
c. Pemeriksaan Kesehatan Pendaftaran Galon 4,000.00 6,000.00 10,000.00 Haji 
d. Pelayanan resume medis/ klaim asuransi 5,000.00 4,000.00 9,000.00 
e. Pelayanan keterangan kematian 20,000.00 15,000.00 35,000.00 
f. Pembuatan visum 20,000.00 30,000.00 50,000.00 

9 Pelayanan Kesehatan Tradisional - Komplementer 
a. Akupuntur 10,000.00 10,000.00 20,000.00 
b. Pijat Bayi 10,000.00 5,000.00 15,000,00 

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat, tanpa ambulan 30,000.00 20,000.00 50,000.00 

8. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN GAWAT DARURAT 

Komponen Jasa Tarif No Uraian Jenis Pelayanan Retribusi Saran a Pelayanan 

1 2 3 4 5 

1. Kartu Pasien Baru (sekali) 1,000.00 0.00 1,000.00 

2. Pelayanan Rekam Medik 3,000.00 2,000.00 5,000.00 

3. Pemeriksaan kesehatan Umum (Karcis Harian) 6.000,00 4.000,00 10.000,00 
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1 2 3 4 5 

4. Pelavanan Observasi < 6 Jam 6.000,00 9.000,00 15.000,00 

5. lrigasi Bola Mata (Trauma Kimia) oleh dokter 6,000.00 4,000.00 10,000.00 
umum 

C. TARIF RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK 

Komponen Jasa Tarif No Uraian Jenis Pelayanan Retribusi Sarana Pelayanan 

1 2 3 4 5 

1. Tindakan Medik Kegawatdaruratan Rawat Jalan 
dan Rawat lnap Pasien Umum 

a. Debridemen Iuka kecil ( 0 < 3 cm ) 6,000.00 4,000.00 10,000.00 

b. Debridemen Iuka sedanq ( 0 3 s/d 5 cm ) 9,000.00 6,000.00 15,000.00 

c. Debridemen Iuka besar ( 0 > 5 cm ) 12,000.00 8,000.00 20,000.00 

d. Jahit Luka 1 - 4 iahitan 12,000.00 8,000.00 20,000.00 

e. Jahit Iuka persimpul lebih dari 4 jahitan 1,200.00 800.00 2,000.00 

f. Tindik daun telinga 3,000.00 4,500.00 7,500.00 

g, Circumsisi I khitan 60,000.00 90,000.00 150,000.00 

h. Lepas I anqkat jahitan 1-4 jahitan 3,000.00 2,000.00 5,000.00 

i. Lepas I angkat jahitan lebih dari 4 jahitan 4,000.00 6000.00 10,000.00 

j. Mengangkat atherom I lipoom 10,000.00 30,000.00 40,000.00 

k. Perawatan darurat Iuka bakar < 10% 9,000.00 6,000.00 15,000.00 

I. Perawatan darurat Iuka bakar > 10% 15,000.00 10,000.00 25,000.00 

m. Perawatan Abses dengan lncisi 12,000.00 8,000.00 20,000.00 

n. Ekstraksi Kuku 20,000.00 30,000.00 50,000.00 

0. Pasana bidai 25,000.00 10,000.00 35,000.00 

p. Ekstraksi Corpus alineum (oleh Dokter 7,000.00 10,500.00 17,500.00 
Umum) 

q, Jahit telinca 10,000.00 20,000.00 30,000.00 

r. Pasang kateter (tidak termasuk kateter dan 6,000.00 9,000.00 15,000.00 
Urobaq) 

s. Lepas kateter 6,000.00 4,000.00 10,000.00 

t. Pemasangan infus 7,200.00 4,800.00 12,000.00 

u. Pelavanan pemberian oksiqen: 

a. 02 Nasal < 12 Jam 7,500.00 2,500,00 10,000.00 

b. 02 Nasal per 12 Jam 15,000.00 5,000.00 20,000.00 
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1 2 3 4 5 

c. 02 Nasal masker y 12 Jam 30,000.00 20,000.00 50,000.00 

d. 02 Nasal Masker per 12 Jam 60,000.00 40,000.00 100,000.00 

e. 02 Elektrik � 12 Jam 20,000.00 10,000.00 30,000.00 

f. 02 Elektrik per 12 Jam 20,000.00 10,000.00 30,000.00 

v. Pemakaian nebulizer per kali (tidak termasuk 9,000.00 6,000.00 15,000.00 
obat) 

w. Suction/hisap lendir (tidak termasuk slang 6,000.00 4,000.00 10,000.00 
suction) 

x. EKG tanpa pembacaan 15,000.00 10,000.00 25,000.00 

y. Pembacaan EKG oleh dokter spesialis 0,00 15,000.00 15,000.00 

z. Pengambilan spesimen di vagina 6,000.00 4,000.00 10,000.00 

aa. Resusitasi /RJP/CPR 15,000.00 10,000.00 25,000.00 

bb. Explorasi serumen telinga 6,000.00 4,000.00 10,000.00 

CC. Lavement 6,000.00 4,000.00 10,000.00 

dd. lnjektion /kali ( im, iv, sc, ic ) 1,200.00 1,800.00 3,000.00 

ee. Skin test 3,000.00 2,000.00 5,000.00 

ff. Pemasangan NGT 15,000.00 10,000.00 25,000.00 

2. Tindakan Medik Dokter Spesialis Mata dan 
Dokter Spesialis THT 

a. MATA (Dilakukan oleh Dokter Spesialis Mata) 

1. Operasi Katarak 900,000 600,000 1,500,000 

2. lrigasi Bola Mata (Trauma Kimia) 9,000 6,000 15,000 

3. Epilasi 10,800 7,200 18,000 

4. Koreksi Refraksi 9,000 6,000 15,000 

5. Lithiasis 24,000 16,000 40,000 

6. Tonometri 6,000 4,000 10,000 

7. Ekstraksi Corpus Alienum pada mata 18,000.00 12,000.00 30,000.00 

b. THT (Dilakukan oleh Dokter Spesialis THT) 

1. Ekstraksi Corpus Alienum 18,000.00 12,000.00 30,000.00 

2. Ekstraksi Cerumen 10,500.00 7,000.00 17,500.00 

3. Audiometri 15,000.00 10,000.00 25,000.00 

4. Pungsi Sinus Maksilaris (Kontrol) 60,000.00 40,000.00 100,000.00 

5. Operasi pengambilan tonsil 900,000.00 600,000.00 1,500,000.00 
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D. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 

Komponen Jasa Tarif No Uraian Jenis Pelayanan Retribusi Saran a Pelayanan 

1 2 3 4 5 

1. Cabut gigi sulung 9,000.00 6,000.00 15,000.00 

2. Cabut gigi sulung dengan penyulit 12,000.00 8,000.00 20.000.00 

3. Cabut gigi tetap 18,000.00 12,000.00 30,000.00 

4. Cabut gigi tetap dengan komplikasi 14,000.00 21,000.00 35,000.00 

5. Cabut gigi molar 3 biasa 12,000.00 18,000.00 30,000.00 

6. Cabut gigi molar 3 miring 24,000.00 36,000.00 60,000.00 

7. Penambalan Sementara 7,500.00 5,000.00 12,500.00 

8. Penambalan amalgam 12,000.00 8,000.00 20,000.00 

9. Penambalan Glass ionomer 21,000.00 14,000.00 35,000.00 

10. Penambalan Komposit 47.000.00 33.000.00 80.000.00 

11. Pulp Capping 9,000.00 6,000.00 15,000.00 

12. Perawatan mummifikasi per visite 9,000.00 6,000.00 15,000.00 

13. Perawatan dry socket 7,500.00 5,000.00 12,500.00 

14. lncisi Intra Oral (10) 9,000.00 6,000.00 15,000.00 

15. lncisi Extra Oral (EO) 18,000.00 12,000.00 30,000.00 

16. Pembersihan karang gigi tiap regio 6,000.00 9,000.00 15,000.00 

17. Pengobatan stomatitis 6,000.00 4,000.00 10,000.00 

18. Pemotongan akar pada perforasi radix 6,000.00 4,000.00 10,000.00 

19. Curetage 15,000.00 10,000.00 25,000.00 

20. Pengobatan periodontal poket 15,000.00 10,000.00 25,000.00 

21. Jahit Iuka sobek jaringan lunak 18,000.00 12,000.00 30,000.00 

22. Gingivektomi 24,000.00 36,000.00 60,000.00 

23. Operkulektomi 24,000.00 36,000.00 60,000.00 

24. Angkat jahitan 6,000.00 9,000.00 15,000.00 

25. Splinting dengan bahan tumpatan 21,000.00 14,000.00 35,000.00 

26. Koreksi Oklusi 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
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E. PELAYANAN KIA, KB DAN PELAYANAN PONED 

Komponen Jasa Tarif No Uraian Jenis Pelayanan Retribusi Sarana Pelayanan 

1 2 3 4 5 

1. KB Suntik tanpa obat 6,000.00 4,000.00 10,000.00 

2. lnsersi IUD Dokter tanpa alat kontrasepsi 18,000.00 12,000.00 30,000.00 

3. lnsersi IUD Bidan tanpa alat kontrasepsi 15,000.00 10,000.00 25,000.00 

4. Ekstraksi IUD Dokter 18,000.00 12,000.00 30,000.00 

5. Ekstraksi IUD Bidan 10,000.00 15,000.00 25,000.00 

6. lnsersi lmplan Dokter tanpa alat kontrasepsi 12,000.00 18,000.00 30,000.00 

7. lnsersi lmplan Bidan tanpa alat kontrasepsi 10,000.00 15,000.00 25,000.00 

8. Ekstrasi lmplan Dokter 12,000.00 18,000.00 30,000.00 

9. Ekstrasi lmplan Bidan 10,000.00 15,000.00 25,000.00 

10. IVA (lnspeksi Visual dengan Asam acetat) 4,000.00 6,000.00 10,000.00 

11. Cryogen 210,000.00 140,000.00 350,000.00 

12. Persalinan (Partus) Normal 105,000.00 245,000.00 350,000.00 

13. Partus dengan alat vacum 

a. Ditolong Dokter Spesialis 150,000.00 350,000.00 500,000.00 

b. Ditolong Dokter Umum 120,000.00 280,000.00 400,000.00 

14. lnduksi persalinan dng Drip Oksitosin 

a. Ditolong Dokter Spesialis 30,000.00 70,000.00 100,000.00 

b. Ditolong Dokter Umum 18,000.00 42,000.00 60,000.00 

15. Amniotomi pada Kala I Persalinan 

a. Ditolong Dokter Spesialis 12,000.00 28,000.00 40,000.00 

b. Ditolong Dokter Umum 7,500.00 17,500.00 25,000.00 

16. Pembenan drip M9S04 pad a Pre Eklamsia - 
Eklamsia tanpa obat 

a. Ditolong Dokter Spesialis 15,000.00 35,000.00 50,000.00 

b. Ditolong Dokter Umum 9,000.00 21,000.00 30,000.00 

17. Pemantuan kondisi janin dengan 
II Continous CTG II 

a. Ditolong Dokter Spesialis 22,500.00 52,500.00 75,000.00 

b. Ditolong Dokter Umum 18,000.00 42,000.00 60,000.00 

c. Ditolong Bidan 15,000.00 35,000.00 50,000.00 
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18. Pemeriksaan tes lakmus pada kecurigaan ketuban 
pecah dini 

a. Ditolong Dokter Spesialis 6,000.00 14,000.00 20,000.00 

b. Ditolona Dokter Umum 3,900.00 9, 100.00 13,000.00 

c.Ditolona Bidan 2,400.00 5,600.00 8,000.00 

19. Observasi pada kala 1 (satu) persalinan untuk 
pasien vane diruiuk 

a.Ditolonq Dokter Soesialis 15,000.00 35,000.00 50,000.00 

b. Ditolono Dokter Umum 10,500.00 24,500.00 35,000.00 

c.Ditolonq Bidan 7,500.00 17,500.00 25,000.00 

20. Pemasangan kondom kateter pada Perdarahan 
pasca persalinan 

a. Ditolonq Dokter Spesialis 105,000.00 245,000.00 350,000.00 

b. Ditolong Dokter Umum 60,000.00 140,000.00 200,000.00 

21. Penjahitan porsio saat persalinan 

a. Ditolonq Dokter Soesialis 105,000.00 245,000.00 350,000.00 

b. Ditolong Dokter Umum 60,000.00 140,000.00 200,000.00 

22. Penjahitan uterus untuk mencegah perdarahan 
pasca persalinan karena hipotoni atau atonia 
uterus (pada waktu operasi SC) 

a. Ditolono Dokter Spesialis 105,000.00 245,000.00 350,000.00 

23. Pemeriksaan NST 

a. Ditolono Dokter Spesialis 15,000.00 35,000.00 50,000.00 

b. Ditolong Dokter Umum 9,000.00 21,000.00 30,000.00 

24. Penjahitan ruptur perinei totalis (Persalinan tidak 
di Puskesmas) 

a. Ditolong Dokter Spesialis 90,000.00 210,000.00 300,000.00 

b. Ditolonq Dokter Umum 75,000.00 175,000.00 250,000.00 

25. Manual Plasenta (Persalinan tidak di PKM) 

a. Ditolonq Dokter Spesialis 105,000.00 245,000.00 350,000.00 

b. Ditolonq Dokter Umum 75,000.00 175,000.00 250,000.00 

c. Oitolono oleh Bidan 45,000.00 105,000.00 150,000.00 

26. Resusitasi Savi Baru Lahir ( Non SC) 

a. Ditolona Dokter Spesialis 45,000.00 105,000.00 150,000.00 

b. Ditolonc Dokter Umum 37,500.00 87,500.00 125,000.00 

c. Ditolona oleh Bidan 30,000.00 70,000.00 100,000.00 

27. Kuretase 

a. Ditolonq Dokter Spesialis 105,000.00 245,000.00 350,000.00 

b. Dltolono Dokter Umum 75,000.00 175,000.00 250,000.00 
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28. Tindakan Medik KANDUNGAN 

a. Dilatasi canalis cervicalis 

1. Dilakukan oleh dokter spesialis 30,000.00 20,000.00 50,000.00 

2. Dilakukan oleh dokter umum 21,000.00 14,000.00 35,000.00 

b. Biopsi porsio 

1. Dilakukan oleh dokter soesialis 80,000.00 40,000.00 120,000.00 

2. Dilakukan oleh dokter umum 80,000.00 20,000.00 100,000.00 

c. Pemeriksaan pap smear 

1. Dilakukan oleh dokter soesialis 60,000.00 40,000.00 100,000.00 

2. Dilakukan oleh dokter umum 60,000.00 15,000.00 75,000.00 

d. Pengambilan sampel sekret Vagina 

1. Dilakukan oleh dokter spesialis 45,000.00 30,000.00 75,000.00 

2. Dilakukan oleh dokter umum 45,000.00 15,000.00 60,000.00 

e. Cauterisasi secara elektrik pada porsio 

1. Dilakukan oleh dokter spesialis 150,000.00 100,000.00 250,000.00 

2. Dilakukan oleh dokter umum 105,000.00 70,000.00 175,000.00 

f. Cauterisasi secara kimiawi pada porsio 

1. Dilakukan oleh dokter spesialis 60,000.00 40,000.00 100,000.00 

2. Dilakukan oleh dokter umum 45,000.00 30,000.00 75,000.00 

Q. Pemasangan pessarium 

a. Dilakukan oleh dokter spesialis 150,000.00 100,000.00 250,000.00 

b. Dilakukan oleh dokter umum 105,000.00 70,000.00 175,000.00 

h. Pelepasan pessarium 

a. Dilakukan oleh dokter spesialis 120,000.00 80,000.00 200,000.00 

b. Dilakukan oleh dokter umum 75,000.00 50,000.00 125,000.00 

29. TINDAKAN MEDIK PADA NEONATUS 

a. Pemberian Natrium Bicarbonat intra umbical 

1. Dilakukan oleh dokter spesialis 36,000.00 24,000.00 60,000.00 

2. Dilakukan oleh dokter umum 24,000.00 16,000.00 40,000.00 

3. Dilakukan oleh bidan 21,000.00 14,000.00 35,000.00 

b. Pemakaian Incubator 21,000.00 14,000.00 35,000.00 

c. Pemasanqan lnfus pada Neonatus 

1. Dilakukan oleh dokter spesialis 18,000.00 12,000.00 30,000.00 

2. Dilakukan oleh dokter umum 15,000.00 10,000.00 25,000.00 

3. Dilakukan oleh bidan I perawat 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
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No Uraian Jenis Pelayanan Komponen Jasa Tarif 

Sarana Pelayanan Retribusi 

1 2 3 4 5 

1. Akomodasi Ruang Penyakit menular 20.000 10.000 30.000 

2. Akomodasi Kelas Private 65,000 0 65,000 

3. Akomodasi Kelas Umum 35,000 0 35,000 

4. Akomodasi Rawat lntensif 30,000 0 30,00 

5. Visite Dokter Umum 

a. Kelas Private 0 20,000 20,000 

b. Kelas Umum 0 10,000 10,000 

6. Visite Dokter Spesialis 

a. Kelas Private 0 25,000 25,000 

b. Kelas Umum 0 15,000 15,000 

7. Rawat lntensif 75,000 0 75,000 

8. Asuhan Kebidanan di R. Bersalin 0 10,000 10,000.00 

9. Asuhan Kebidanan lntensif 0 20,000 20,000 

10. Asuhan Keperawatan Minimal 0 5,500 5,500 

11. Asuhan Keperawatan Parsial 0 10,000 10,000.00 

12. Asuhan Keperawatan Total 0 15,000 15,000 

13. Asuhan Keperawatan lntensif 0 20,000 20,000 

14. Rekam Medik Rawat lnap 6,000 4,000 10,000.00 

15 . Konsultasi Gizi 

a. Kelas Private 0 5,000 5,000 

b. Kelas Umum 0 2,500 2,500 

16. Biava Makan per hari 

a. Kelas Private 25,000 5,000 30,000 

b. Kelas Umum 20,000 5,000 25,000 

17. Pelayanan Binatu untuk sarana tempat tidur 2,500 2,500 5,000 

18. Pelavanan kebersihan ruangan 2,500 2,500 5,000 

19. Pelavanan Pembakaran Sampah Medis/ kg 

a. Mudah Terbakar 20,000 20,000 40,000 

b. Tidak Mudah Terbakar 25,000 25,000 50,000 
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G. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF 

Jasa Tarif 
No Jenis Pelayanan 

Saran a 
Jasa Pelayanan 

Retribusi 
Operator Anesthesi 

a. Tindakan Medik Operatif kelas 
Umum 

- Kecil 200,000.00 215,000.00 85,000.00 500,000.00 

b. Tindakan Medik Operatif kelas 
Private 

- Kecil 300,000.00 320,000.00 130,000.00 750,000.00 

H. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK 

Komponen Jasa 
No Uraian Parameter Pemeriksaan Tarif Retribusi 

Saran a Pelayanan 

1 2 3 4 5 

1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik 
a. Darah lengkap 19,500.00 13,000.00 32,500.00 

b. Hb 4,500.00 3,000.00 7,500.00 

c. Golonqan Darah 4,500.00 3,000.00 7,500.00 

d. Wida I 8,400.00 5,600.00 14,000.00 

e. Kolesterol 6,900.00 4,600.00 11,500.00 

f. Asam urat 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
g, Gula Darah 6,000.00 4,000.00 10,000.00 

h. Gula Darah stik 7,200.00 4,800.00 12,000.00 

i. Urea 7,500.00 5,000.00 12,500.00 

i. Serum Creatinin 7,500.00 5,000.00 12,500.00 

k. Triqliserida 7,800.00 5,200.00 13,000.00 

I. HDL 11, 100.00 7,400.00 18,500.00 

m. LDL 11,100.00 7,400.00 18,500.00 

n. SGOT 7,500.00 5,000.00 12,500.00 

0. SGPT 7,500.00 5,000.00 12,500.00 

p. Urine Lengkap 9,000.00 6,000.00 15,000.00 

Q. Test Kehamilan 9,000.00 6,000.00 15,000.00 

r. Feaces l.enqkap 9,000.00 6,000.00 15,000.00 

S. Hitung trombosit 6,000.00 4,000.00 10,000.00 

t. Creatine Cleaner 12,000.00 8,000.00 20,000.00 

u. VDRL 9,000.00 6,000.00 15,000.00 

v. Sekret Vagina 9,000.00 6,000.00 15,000.00 

w. Pengecatan Gram 6,000.00 4,000.00 10,000.00 

x. Sampling darah 2.000,00 3.000,00 5.000,00 
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2. Pemeriksaan Radiologi & Diagnostik Elektromedik 
a. Torax PA 31,500.00 21,000.00 52,500.00 
b. Torax PNLateral 69,000.00 46,000.00 115,000.00 

c. Manus AP/Lateral 31,500.00 21,000.00 52,500.00 

d. Writ Join AP I Lateral 24,000.00 16,000.00 40,000.00 
e. Antebrachi AP I Lateral 31,500.00 21,000.00 52,500.00 
f. Elbow Joint AP/Lateral 24,000.00 16,000.00 40,000.00 
Q. Humerus Ao I Lateral 31,500.00 21,000.00 52,500.00 

h. Clavikula AP 24,000.00 16,000.00 40,000.00 

i. Pedis AP I Lateral 31,500.00 21,000.00 52,500.00 

i. Ankle Joint AP I Lateral 24,000.00 16,000.00 40,000.00 

k. Cruris AP I Lateral 31,500.00 21,000.00 52,500.00 

I. Genu AP I Lateral 45,000.00 30,000.00 75,000.00 

m. USG dengan print out oleh dokter spesialis 27,000.00 18,000.00 45,000.00 

n. Fote dental 15,000.00 10,000.00 25,000.00 

0. Film tanpa bahan kontras dengan ukuran 
film 

1. Ukuran 35 x 35 31,500.00 21,000.00 52,500.00 

2. Ukuran 30 x 40 31,500.00 21,000.00 52,500.00 

3. Ukuran 18 x 24 24,000.00 16,000.00 40,000.00 

I. TARIF PELAYANAN FARMASI 

No Uraian Tindakan Jasa Jasa Jumlah 
Sarana Pelayanan 

1 2 3 4 5 

1 Pelayanan obat non racikan - 500 500 

2 Pelayanan obat racikan - 1.000 1.000 

3 Pelayanan konsultasi obat 2.000 3.000 5.000 

4 Asuhan farmasi klinik 2.000 8.000 10.000 

5 Pelayanan resep obat dokter spesialis - 2.000 2.000 

6 Retribusi pelayanan kesehatan luar kota - 10.000 10.000 
(BP) 
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J. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN 

No Jenis Uraian Komponen Biaya 

Operasional dan UPI Jasa Cl 
(Rp.) (Rp.) 

1. Bimbingan Praktek Klinik 
Mahasiswa 

a. D Ill 25.000/ mhs (selama praktek) 15.000 /mhs/ minggu 

b. DIV 25.000/ mhs (selama praktek) 20.000 /mhs/ minggu 

c. S 1 25.000/ mhs (selama praktek) 20.000 /mhs/ minggu 

2. Uiian Praktek Klinik mahasiswa 

a. D Ill 50.000 /mhs/ minggu 

b. S 1 100.000 /mhs/ minggu 

3. Praktek kerja lapangan (magang) 50.000/ org selama magang 15.000 /minggu 
max selama 3 bulan 

4. Permintaan data rekam medic 15.000/org 

Dipindahkan ke Yan Med Legal 

K. TARIF TRANSPORTASI AMBULAN DAN TRANSPORTASI MOBIL JENAZAH 

Komponen Tarif Tarif 

No Uraian Jenis Pelayanan Jasa Sarana Jasa Retribusi Pelayanan 

1 2 3 4 5 

1. Pemakaian Mobil Ambulan Gawat Darurat 

a. Pemakaian Dalam Kata Siang hari 15,000.00 35,000.00 50,000.00 

(jam 06.00 - 18.00 WIB) 

b. Pemakaian Dalam Kata Malam hari 22,500.00 52,500.00 75,000.00 

(jam 18.00 - 06.00 WIB) 

Pemakaian dari atau keluar kota : 

1. Tarif Rp. 6.000 tiap kilometer 

2. Pemakaian ambulance dari atau luar kota 
sesuai dengan point 1 di atas serendah- 
rendahnya sebesar Rp. 75.000. 

Catatan : 

Biaya pengantar I perawat sebesar 15% dari 
total biaya 

2. Pemakaian Mobil Ambulan Jenazah 

a. Pemakaian Dalam Kata Siang hari (jam 22,500.00 52,500.00 75,000.00 
06.00 - 18.00 WIB) 

b. Pemakaian Dalam Kata Malam hari (jam 30,000.00 70,000.00 100,000.00 
18.00- 06.00 WIB) 
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Pemakaian dari atau keluar kota : 

1. Tarif Rp. 7.000 tiap kilometer; 

2. Pemakaian ambulance dari atau luar kota 
sesuai dengan point 1 di atas serendah- 
rendahnya sebesar Rp. 75.000 

3. Perawatan Jenazah 

a. Pasien non infeksi 30,000.00 70,000.00 100,000.00 

b. Pasien HIV dan penyakit menular lain 60,000.00 140,000.00 200,000.00 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

-- OEHARTONO 

• 
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LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 

TANGGAL 

11 

1 

TAHUN 2012 

PEBRUARI 2012 

• 

STRUKTUR DAN SESARNYA TARIF RETRISUSI PELAYANAN KESEHATAN 
DI LASORATORIUM KESEHATAN DAERAH 

Komponen Tarif Tarif 
No Uraian Jenis Pelayanan Jasa Jasa 

Sarana Pelayanan Retribusi 

2 3 4 5 
1. LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT 

a. Pemeriksaan Kimia Air 
1. Air Sersih 99,000.00 66,000.00 165,000.00 
2. Air Minum 132,000.00 88,000.00 220,000.00 
3. Air Limbah lndustri 165,000.00 110,000.00 275,000.00 
4. Air Limbah Hotel I Restorant 90,000.00 60,000.00 150,000.00 
5. Air Limbah Rumah Sakit 90,000.00 60,000.00 150,000.00 
6. Air Sadan Air 198,000.00 132,000.00 330,000.00 
7. Air Kolam Renang I Pemandian Umum 60,000.00 40,000.00 100,000.00 
8. Air Limbah Domestik 90,000.00 60,000.00 150,000.00 

b. Pemeriksaan Bakteriologi Sanitasi 
1. Bakteriologi Makanan per item 30,000.00 20,000.00 50,000.00 
2. Bakteriologi Minuman per item 27,000.00 18,000.00 45,000.00 
3. Air Sersih 27,000.00 18,000.00 45,000.00 
4.Air Minum 27,000.00 18,000.00 45,000.00 
5. Air Kolam Renang 27,000.00 18,000.00 45,000.00 
6. Produk Air Minum Kemasan 27,000.00 18,000.00 45,000.00 
7. Minuman Ringan I Sari Suah 27,000.00 18,000.00 45,000.00 
8. Air Lim bah 27,000.00 18,000.00 45,000.00 
9. Usap Alat I Usap lantai dan dinding (per item ) 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
10. Angka Lempeng Total (ALT) 27,000.00 18,000.00 45,000.00 
11. Air Sadan Air 39,000.00 26,000.00 65,000.00 
12. Usap dubur 30,000.00 20,000.00 50,000.00 
13. Mikrobiologi air E.Coli 27,000.00 18,000.00 45,000.00 
14. Mikrobiologi air E.Coli dan Total Bakteri 39,000.00 26,000.00 65,000.00 

Koliform. 
c. Pemeriksaan Makanan dan Minuman 

1. Pemanis 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
2. Pengawet 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
3. Pewarna 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
4. Kadar Kimia makanan/minuman ( per item ) 18,000.00 12,000.00 30,000.00 

d. Toksiologi I Pestisida 
1. Ar ( Arsen) 19,500.00 13,000.00 32,500.00 
2. Cr (Crom) 19,500.00 13,000.00 32,500.00 
3. Cd ( Cadmium ) 19,500.00 13,000.00 32,500.00 
4. Hg ( Merkuri I Air Raksa ) 19,500.00 13,000.00 32,500.00 
5. Zn (Seng) 19,500.00 13,000.00 32,500.00 
6. Cu ( Kuprum) 19,500.00 13,000.00 32,500.00 
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7. Sn ( Selenium ) 19,500.00 13,000.00 32,500.00 
8. Pb ( Timah Hitam ) 19,500.00 13,000.00 32,500.00 
9. CO ( Karbon Mono Oksida ) 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
10. N03 ( Nitrat ) 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
11. N02 ( Nitrit ) 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
12. CN ( Sianida ) 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
13. S ( Belerang ) 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
14. Pestisida KL T per Golongan 19,500.00 13,000.00 32,500.00 
15. Pestisida GC pergolongan 121,500.00 81,000.00 202,500.00 

e. Udara Ruang 
1. Udara Ambien 150,000.00 100,000.00 250,000.00 
2. Udara Ruang ( per item ) 105,000.00 70,000.00 175,000.00 

f. Pemeriksaan Tanah 
1. Tanah Cacing 60,000.00 40,000.00 100,000.00 
2. Tanah Keseburan 150,000.00 100,000.00 250,000.00 

g. Pembakaran Sampah lnfeksius 
1. Sampah yang mudah terbakar 24,000.00 16,000.00 40,000.00 
2. Sampah yang sulit terbakar 30,000.00 20,000.00 50,000.00 

2. LABORATORIUM KLINIK I MEDIS 
a. Hematologi 

1. Darah Lengkap 19,500.00 13,000.00 32,500.00 
2. Hb 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
3. LED 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
4. PCV 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
5. Hitung jenis ( bdiffcount ) 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
6. Hit. Jumlah Lekosit 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
7. Hit.Jumlah Trombosit 6,000.00 4,000.00 10,000.00 
8. Hit. Jumlah Eosinofil 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
9. Hit. Jumlah eritrosit 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
10. Hit. Jumlah Retikulosit 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
11. Hapusan darah 15,000.00 10,000.00 25,000.00 
12. Pemeriksaan malaria 9,000.00 6,000.00 15,000.00 
13. FH (Faal Hemostasis) 27,000.00 18,000.00 45,000.00 
14. BT/CT 9,000.00 6,000.00 15,000.00 
15. PPT/KPTT 21,000.00 14,000.00 35,000.00 
16. Golongan darah 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
17. Rhesus 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
18. MCV 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
19. MCH 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
20. MCHC 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
21. Sampling Darah 2.000,00 3.000,00 5.000,00 

b. Klinik darah 
1. SGOT 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
2. SGPT 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
3. Albumin 7,800.00 5,200.00 13,000.00 
4. Total protein 7,800.00 5,200.00 13,000.00 
5. Globulin 7,800.00 5,200.00 13,000.00 
6. Bilirubin Direct 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
7. Bilirubin Indirect 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
8. Bilirubin total 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
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9. ALP 7,800.00 5,200.00 13,000.00 
10. Gamma GT 7,800.00 5,200.00 13,000.00 
11. Cholesterol total 6,900.00 4,600.00 11,500.00 
12. Triglyserida 7,800.00 5,200.00 13,000.00 
13. Chol-HDL 11,100.00 7,400.00 18,500.00 
14. Chol-LDL 11,100.00 7,400.00 18,500.00 
15. Bsn & 2jpp 8,400.00 5,600.00 14,000.00 
16. Gula darah sewaktu 6,000.00 4,000.00 10,000.00 
17. Urea (BUN) 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
18. Uric Acid/Asam urat 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
19. Creatinine 7,500.00 5,000.00 12,500.00 
20. Creatinine clearens 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
21. Gula darah stick 7,200,00 4,800,00 12.000,00 
22. Hb.A1C 63,000.00 42,000.00 105,000.00 

c. Elektrolit 
1. Natrium 21,000.00 14,000.00 35,000.00 
2. Kali um 21,000.00 14,000.00 35,000.00 
3. Chlorida 21,000.00 14,000.00 35,000.00 
4. Phosfor 21,000.00 14,000.00 35,000.00 

d. Mikrobiologi 
1. Sputum BTA 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
2. Secret Vagina 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
3. Pengecatan Gram 10,800.00 7,200.00 18,000.00 
4. Difteri (Hapusan) 10,800.00 7,200.00 18,000.00 
5. Kultur darah aerob 48,000.00 32,000.00 80,000.00 
6. Kultur darah anaerob 66,000.00 44,000.00 110,000.00 
7. Kultur Urine 48,000.00 32,000.00 80,000.00 
8. Kultur tinja/feses 48,000.00 32,000.00 80,000.00 
9. Kultur sputum TBC 75,000.00 50,000.00 125,000.00 
10. Kultur sputum non TBC 48,000.00 32,000.00 80,000.00 

e. Hormon 
1. T3 45,000.00 30,000.00 75,000.00 
2. T4 45,000.00 30,000.00 75,000.00 
3. TSH-S 45,000.00 30,000.00 75,000.00 
4. FT4 (Free T4) 66,000.00 44,000.00 110,000.00 

f. lmmuno/serologi 
1. Analisa sperma 21,000.00 14,000.00 35,000.00 
2. Plano test 9,000.00 6,000.00 15,000.00 
3. Hbs-Ag (stick) 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
4. Hbs-Ab (stick) 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
5. Hbs-ag (ELISA) 33,000.00 22,000.00 55,000.00 
6. Hbs-ab (ELISA) 36,000.00 24,000.00 60,000.00 
7. ASO (ASTO) 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
8. CRP 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
9. RF 12,000.00 8,000.00 20,000.00 
10. VDRL 9,000.00 6,000.00 15,000.00 
11. WIDAL 8,400.00 5,600.00 14,000.00 
12. HIV RAPID 15,000.00 10,000.00 25,000.00 
13. lg G & lg M Dengue 69,000.00 46,000.00 115,000.00 
14. Rubella lg G 84,000.00 56,000.00 140,000.00 



76 

1 2 3 4 5 

15. Rubella lg M 66,000.00 44,000.00 110,000.00 
16. Anti Toxoplasma lg G 57,000.00 38,000.00 95,000.00 
17. Anti Toxoplasma lg M 57,000.00 38,000.00 95,000.00 

g. Urine Lengkap 
1. Urine Lengkap 9,000.00 6,000.00 15,000.00 
2. Makroskopis 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
3. Mikroskopis 4,500.00 3,000.00 7,500.00 

h. Feses Lengkap 
1. Feseslengkap 9,000.00 6,000.00 15,000.00 
2. Makroskopis 4,500.00 3,000.00 7,500.00 
3. Mikroskopis 4,500.00 3,000.00 7,500.00 

i. Narkoba test 
1. Amphetamin 18,000.00 12,000.00 30,000.00 
2. Morph in 18,000.00 12,000.00 30,000.00 
3. THC 18,000.00 12,000.00 30,000.00 
4. Methamphetamin 18,000.00 12,000.00 30,000.00 

j. Pemeriksaan Laboratorium : 
1. Sederhana, meliputi pemeriksaan : 75,600.00 50,400.00 126,000,00 

a. Darah lengkap 
b. SGOT 
c. SGPT 
d. Cholesterol Total 
e. Trig lyserid a 
f. Urea (BUN) 
g. Creatine 
h. Uric Acid 
i. BSN dan 2 jpp 
j. Urine Lengkap 

2. Sedang, meliputi pemeriksaan 95,400.00 63,600.00 159,000.00 
1. Darah lenqkap, 
2. SGOT 
3. SGPT 
4. Cholesterol Total 
5. Triglyserida 
6. Cholesterol-HDL 
7. Cholesterol-LDL 
8. Cholesterol total Urea (BUN) 
9. Creatine 
10. Uric Acid 
11. BSN dan 2 jpp 
12. Urine Lengkap 

3. l.enqkap, meliputi pemeriksaan : 112,200.00 74,800.00 187,000.00 
1. Darah lengkap 
2. SGOT 
3. SGPT 
4. Cholesterol Total 
5. Triglyserida 
6. Cholesterol-HDL 
7. Cholesterol-LDL 
8. Cholesterol total Urea (BUN) 
9. Creatine 
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10. Uric Acid 
11. 88N dan 2 jpp 
12. Urine Lengkap 
13. Hbs-Ag (stick) 
14. Hbs-Ab (stick) 

3. Tarif Pengambilan Sampel. 
a. Jarak Tempuh � 5 km 0.00 0.00 0.00 

b. Jarak Tempuh di Wilayah Jawa Timur per 60,000.00 40,000.00 100,000.00 penambahan 1 O km 

C. Jarak Tempuh di Wilayah Luar Jawa Timur per 120,000.00 80,000.00 200,000.00 penambahan 10 km 

4. Tarif Pelayanan Pendidikan dan Penelitian 

Komponen Biaya 
No Jenis Kegiatan Operasional dan Jasa Cl (Rp) 

UPI (kegiatan Rp) 
1 2 3 4 
1 Bimbingan praktek Laboratorium Kesehatan 

mahasiswa. 
a. D Ill 25.000/ mhs 15.000 /mhs/ minggu 

(selama praktek) 
b. DIV 25.000/ mhs 20.000 /mhs/ minggu 

(selama praktek) 
c. 81 25.000/ mhs 20.000 /mhs/ minggu 

(selama praktek) 
2 Ujian Praktek Laboratorium Kesehatan 

mahasiswa 
a. D Ill 50.000 /mhs/ minggu 
b. 81 100.000 /mhs/ minaau 

3 Praktek kerja lapangan (magang) max 50.000/ org 15.000 /minggu 
selama 3 bulan selama magang 

4 Permintaan data Pemeriksaan Laboratorium 15.000/org 
Kesehatan 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

TONO 


