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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN TOJO UNA-UNA 

 
 

TAHUN 2008 NOMOR 33 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA 

NOMOR : 33 TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  

 
                                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TOJO UNA-UNA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka pelayanan kepada 

masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Pusat Kesehatan Masyarakat 
perlu mendapatkan perhatian guna meningkatkan pelayanan, baik dari sisi 
profesionalisme kerja maupun sumber dana sebagai faktor pendukungnya;  

b. bahwa guna efektifitas Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat. 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesioa Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             Nomor 3209); 

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

3. Undang-Undang Republik Indonesioa Nomor 32 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342); 

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

5. Undang-Undang Republik Indonesioa Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Republik Indonesioa Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesioa Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesioa Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesioa 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); 
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9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesioa Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia           Nomor 4737); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-
Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TOJO UNA - UNA 

 
Dan 

 
BUPATI TOJO UNA-UNA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah 

menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

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

4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una. 
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah unit Pelaksanaan 

Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una yang melaksanakan pelayanan Kesehatan 
secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu. 

9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat diwilayah Kabupaten Tojo Una-
Una. 

10. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah Puskesmas dengan kegiatan 
fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja 
Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Pusat Kesehatan Masyarakat. 

11. Pondok Bersalin di Desa yang selanjutnya disebut POLINDES adalah Tempat Pelayanan 
Kesehatan dengan kegiatan fungsional pelayanan persalinan dan pelayanan kesehatan 
masyarakat. 
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12. Puskesmas keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan sarana 
kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal 
dari Pusat Kesehatan Masyarakat guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
pusat kesehatan masyarakat yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. 

13. Puskesmas dengan tempat perawatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai 
fasilitas rawat inap. 

14. Puskesmas tanpa perawatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan fungsional 
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mencakup penggunaan alat kedokteran dan fasilitas 
lainnya yang dipakai penderita. 

15. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap 
kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas 
Keliling, dan Puskesmas dengan tempat perawatan. 

16. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan 
observasi, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang 
rawat inap. 

17. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang dirawat tinggal di Puskesmas dan menempati 
tempat perawatan di Puskesmas dengan tempat perawatan. 

18. Rawat Kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi 
diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain dirumahnya. 

19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan 24 (dua puluh empat) jam di Puskesmas dengan 
tempat perawatan tanpa tinggal diruang rawat inap. 

20. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Pemerintah daerah sebagai biaya atas jasa 
pelayanan kesehatan. 

21. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang 
dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan   lainnya. 

22. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan dan pengobatan dengan menggunakan alat atau 
keterampilan khusus dan tindakan diagnosa lainnya. 

23. Laboraturium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Lab Kes Mas adalah sarana yang 
melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang Mikrobiologi, Fisika, Kimia atau bidang lain 
yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan yang 
terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan kepada 
masyarakat sebagai unit fungsional yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo 
Una-Una. 

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tersebut. 

25. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan 
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 

26. Surat tagihan retribusi daerah daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

 
BAB II 

PELAYANAN KESEHATAN 
 

Bagian Kesatu 
Pelayanan Kesehatan dan perawatan 

 
Pasal 2 

 
(1) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas adalah sebagai berikut : 

a. pelayanan rawat jalan dan Konsultasi; 
b. pelayanan rawat inap; 
c. pelayanan rawat kunjungan; 
d. tindakan medik; 
e. pelayanan kesehatan ibu dan anak; 
f. pelayanan laboratorium/pemeriksaan penunjang diagnostik; 
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g. pelayanan gawat darurat; 
h. pelayanan ambulance; 
i. pemeriksaan laboratoruim; 

 
(2) Tata cara pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam 

Peraturan Bupati. 
 

Bagian Kedua 
Pelayanan Rawat Jalan 

 
Pasal 3 

 
(1) Puskesmas menerima dan merawat penderita yang datang sendiri maupun yang datang atas 

rujukan dari dokter/ perawat dan bidan praktek swasta. 
(2) Perlu atau tidaknya penderita dirawat dipuskesmas ditentukan oleh dokter puskesmas yang 

memeriksa atau bertugas yang diberi wewenang. 
(3) Perlu atau tidaknya penderita dirujuk ke rumah sakit ditentukan oleh Dokter Puskesmas yang 

memeriksa atau petugas yang diberi wewenang. 
(4) Bagi penderita dimaksud ayat (3) pasal ini,yang tidak mampu wajib menunjukan dan atau 

menyerahkan (Jamkesmas), Jamkesmasda, kartu sehat dan bagi penderita peserta asuransi 
kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
Bagian Ketiga 

Pelayanan Rawat Inap 
 

Pasal 4 
 

(1) Pelayanan dan perawatan di puskesmas dengan fasilitas rawat inap melayani pertolongan 
persalinan normal, persalinan partologis dan perawatan umum. 

(2) Bagi penderita rujukan yang akan dirawat di puskesmas dengan fasilitas rawat inap di haruskan 
membawa surat rujukan dari dokter/bidan dan perawat Puskesmas atau praktek swasta yang 
mengirimkan penderita tersebut. 

(3) Penderita sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang tidak mampu, wajib menyerahkan kartu 
sehat (Askeskin) dan bagi penderita peserta asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

 
Bagian Keempat 

Pelayanan Rawat Kunjungan 
 

Pasal 5 
 
(1) Puskesmas melaksanakan rawat kunjungan untuk penderita yang telah pulang kerumah akan 

tetapi masih memerlukan pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh Dokter Puskesmas yang 
memeriksa atau petugas yang diberi wewenang. 

(2) Puskesmas melaksanakan rawat kunjungan jika terjadi kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan 
oleh Dokter Puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang. 

(3) Perlu atau tidaknya tindakan rawat kunjungan dirujuk ke puskesmas, Rumah sakit, ditentukan 
oleh dokter puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang. 

 
Bagian kelima 

Tindakan Medik 
 

Pasal 6 
 

Puskesmas dapat melakukan tindakan medik dan terapi terencana. 
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Bagian Keenam 
Pelayanan Kesehatan Keluarga 

 
Pasal 7 

 
(1) Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan keluarga meliputi : 

a. pemeriksaan ibu hamil ; 
b. pemeriksaan bayi dan anak ; 
c. pertolongan persalinan normal, dan patologis ; 
d. pelayanan keluarga berencana ; 
e. pelayanan imunisasi tetanus toxoid untuk ibu hamil ; 
f. pelayanan imunisasi lengkap untuk bayi ; 
g. perbaikan gizi ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, anak pra sekolah, keluarga dan lansia. 
 

(2) Pelayanan Kesehatan Keluarga dilaksanakan oleh Dokter Puskesmas, Perawat kesehatan, Bidan 
dan petugas Gizi Puskesmas. 

 
Bagian Ketujuh 

Pelayanan Laboratorium / Pemeriksaan Penunjang Diagnostik 
 

Pasal 8 
 

(1) Puskesmas mempunyai fasilitas laboratorium. 
(2) Laboraturium Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penunjang diagnostik dalam menegakkan 

diagnosa. 
(3) Jenis pemeriksaan laboraturium Puskesmas meliputi pemeriksaan darah, urine, faeces, 

bakteriologis dan parasitologis. 
 

Bagian Kedelapan 
Pelayanan Gawat Darurat 

 
Pasal 9 

 
Puskesmas wajib memberikan pelayanan gawat darurat 24 jam. 
 

Bagian Kesembilan 
Pelayanan Ambulance 

 
Pasal 10 

 
(1) Puskesmas mempunyai kendaraan Puskesmas Keliling yang dapat berfungsi sebagai ambulance. 
(2) Untuk merujuk penderita ke Puskesmas Pembantu, Puskesmas, puskesmas dengan perawatan, 

dan Rumah Sakit atau membawa pulang penderita kerumah dapat menggunakan ambulance. 
(3) Setiap pengguna ambulance / mobil Puskesmas keliling dan puskesmas keliling air diatur dan 

seizin Kepala Puskesmas. 
(4) Bagi penderita yang dinyatakan tidak mampu tidak dipungut biaya pemakaian ambulance / 

mobil puskesmas keliling dan mobil puskesmas keliling air. 
 

Bagian Kesepuluh 
Pelayanan Kesehatan Lain-lain 

 
Pasal 11 

 
(1) Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan lain-lain meliputi : 

a. Pemeriksaan calon haji ; 
b. Kir dokter umum ; 
c. Kir kesehatan anak sekolah ; 
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d. Pemeriksaan dokter spesialis ; 
e. Tindik telinga ; 
f. Pemeriksaan kesehatan calon pegantin ; 
g. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ; 
h. Hyperbarik. 

(2) Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan oleh dokter atau petugas yang diberi wewenang. 
 

Bagian Kesebelas 
Pemeriksaan Laboraturium 

 
Pasal 12 

 
(1) Setiap orang atau badan untuk kepentingan dirinya sendiri dapat menggunakan jasa pemeriksaan 

laboraturium. 
(2) Untuk kepentingan penyelidikan dan atau dalam hal ada pengaduan dari masyarakat bahwa 

diduga telah terjadi pencemaran atau pengrusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh orang atau 
suatu badan hukum, pejabat yang berwenang dapat menggunakan jasa pemeriksaan 
laboraturium. 

(3) Perusahaan air minum (PAM) dan industri perusahaan baik berupa jasa maupun non jasa di 
wilayah Kabupaten Tojo Una-Una diwajibkan untuk memeriksakan kualitas air yang 
dipergunakan masyarakat secara rutin. 

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan secara periodik 6 (enam) bulan 
sekali dengan sistem sample. 

 
Bagian Keduabelas 

Bentuk Pemeriksaan Laboratorium Sanitasi 
 

Pasal 13 
 

(1) Pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi : 
a. pemeriksaan kualitas air secara fisik ; 
b. pemeriksaan kualitas air secara kimia ; 
c. pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis ; 
d. pemeriksaan kualitas lingkungan secara fisik ; 
e. pemeriksaan kualitas makanan / minuman secara kimia ; 
f. pemeriksaan mikroskopis ; 
g. pemeriksaan pemaparan pestisida. 
 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh petugas puskesmas 
/ petugas dinas kesehatan dan KB yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan. 

 
Pasal 14 

 
Setiap mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas - puskesmas dengan tempat perawatan, 
PUSTU, POLINDES, Puskesmas Keliling dan Ambulance dipungut retribusi sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah ini. 

 
BAB  III 

NAMA, OBYEK SUBYEK RETRIBUSI 
 

Pasal 15 
 

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, dipungut retribusi atas pelayanan 
kesehatan. 
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Pasal 16 
 

Obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pada 
Puskesmas-puskesmas dengan tempat perawatan, Pustu, Polindes Puskesmas Keliling dan 
Ambulance. 
  

Pasal 17 
 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 
kesehatan puskesmas. 
 

BAB  IV 
GOLONGAN RETRIBUSI  

 
Pasal 18 

 
Retribusi Pelayanan kesehatan Masyarakat pada PUSKESMAS termasuk golongan retribusi jasa 
umum.      

 
BAB V 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
  

Pasal 19 
 

Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada tingkat pelayanan yang diberikan. 
 

BAB VI 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN  

BESARNYA TARIF 
 

Pasal 20 
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan menutup 
biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan 
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya investasi, biaya perawatan, biaya prasarana dan 
pemeliharaan. 
 

BAB VII 
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI  PELAYANAN KESEHATAN 

 
Pasal 21 

 
Setiap Pelayanan Kesehatan oleh Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tojo 
Una-Una dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut : 
(1) Setiap penderita yang berobat di Puskesmas dipungut jasa pelayanan sebesar Rp 5.000 (Lima 

ribu rupiah) setiap kunjungan. 
(2) Setiap penderita yang berobat di Puskesmas Pembantu dipungut jasa pelayanan sebesar Rp 

3.000 (Tiga ribu rupiah) setiap kunjungan. 
(3) Setiap penderita yang berobat dalam rangka pelayanan kesehatan Puskesmas Keliling dipungut 

jasa pelayanan sebesar Rp 6.500 (Enam ribu lima ratus rupiah) setiap kunjungan. 
(4) Setiap penderita yang berobat dengan mendapatkan suntikan dipungut jasa pelayanan sebesar 

Rp 7.000 (Tujuh ribu rupiah). 
(5) Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan : 

a. debridemen luka dipungut biaya sebesar   Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) ; 
b. tindakan Hechting : 

b.1  Hechting < 5   dipungut biaya sebesar  Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) ; 
b.2  Hechting 6-10 dipungut biaya sebesar  Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah) ; 
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b.3  Hechting11-15 dipungut biaya sebesar  Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) ; 
b.4  Hechting >15 dipungut biaya sebesar  Rp 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) ; 

c. pemasangan spalk pada fraktur tertutup  
           dipungut biaya sebesar     Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) ; 

(6) Tindakan Medik Ringan : 
a. incisi abces/cruis incise dipungut biaya sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah); 
b. sircumsisi dipungut biaya sebesar   Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);  
c. tindik daun telinga ki / ka sebesar   Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah); 
d. incisi Hordeolum dipungut biaya sebesar  Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah); 
e. pemasangan IUD dipungut biaya sebesar  Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah); 
f. pencabutan IUD dipungut biaya sebesar  Rp 25.000(Dua puluh lima ribu rupiah); 
g. pemasangan Implant dipungut biaya sebesar Rp100.000 (Seratus ribu rupiah); 
h. pencabutan implant dipungut biaya sebesar  Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) 
i. ekstraksi kuku dipungut biaya sebesar          Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) 
j. manual Placenta sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah); 
k. perawatan luka bakar sebesar Tkt I   Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 

                                                         Tkt II  Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah); 
l. Pemasangan kateter dipungut biaya sebesar  Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah); 
m. Pencabutan Kateter dipungut biaya sebesar  Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah); 

(7) Tindakan Medik Sedang (Puskesmas Perawatan) : 
a. Operasi katarak dipungut biaya Sebesar  Rp. 250.000 (Dua ratus limapuluh ribu rupiah); 
b. Curetase dipungut biaya Sebesar    Rp. 150.000 (Seratus lima puluh  ribu rupiah); 
c. Vacum Ekstraksi dipungut biaya Sebesar  Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah); 
d. Debridemen pada fraktur terbuka sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah); 
e. Vena Sectie dipungut biaya sebesar  Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah); 
f. Exterpasi lipoma, antheroma dan traumatic 

  cystae dipungut biaya sebesar   Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah); 
g. Supra Public Puntie dipungut biaya sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah); 

(8) Pelayanan persalinan dipungut biaya : 
a. Pertolongan persalinan normal oleh dokter  

sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh  ribu rupiah); 
b. Pertolongan persalinan oleh bidan  

Sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah); 
c. Pertolongan persalinan dengan penyulit di Puskesmas Perawatan  

Sebesar Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 
d. Perawatan Neonatus Inkubator perhari  

Sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) 

(9) Rawat Inap : 
a. Dewasa / anak / bayi / hari sebesar  Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah); 
b. Pemakaian oksigen dirawat inap / jam sebesar  Rp.20.000( Dua puluh ribu rupiah); 

(10) Tindakan Laboraturium : 
a. Darah rutin dipungut biaya sebesar   Rp.  5.000 (Lima ribu rupiah); 
b. Urine rutin dipungut biaya sebesar   Rp.  5.000 (Lima ribu rupiah); 
c. Tinja dipungut biaya sebesar    Rp.  5.000 (Lima ribu rupiah); 
d. Dahak dipungut biaya sebesar   Rp.  5.000 (Lima ribu rupiah); 
e. Malaria dipungut biaya sebesar   Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah); 
f. Gonorhoe dipungut biaya sebesar                    Rp.  5.000 (Lima ribu rupiah); 
g. Jamur dipungut biaya sebesar                          Rp.  5.000 (Lima ribu rupiah);                                    
h. Mycobacterium dipungut biaya sebesar          Rp.  5.000 (Lima ribu rupiah); 
i. Golongan darah dipungut biaya sebesar          Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah); 
j. Test kehamilan dipungut biaya sebesar           Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah); 

(11) Farmasi Harga Obat dan obat KB=(HNA) 
(12) Surat Keterangan Hasil Pengujian dan Pemeriksaan kesehatan:  

sebesar  Rp.  5.000 (Lima ribu rupiah)  
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(13) Penanganan jenazah: 
a. Penyaksian penggalian mayat sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah); 
b. Pengawet mayat dipungut biaya  

Sebesar Rp.250.000 (Duaratus limapuluh ribu rupiah); 
(14) Sewa Mobil Ambulance/Puskel dan Puskesmas keliling Air: 

a. 1 s/d 5 kilometer dipungut biaya sebesar Rp  30.000 (Tiga puluh ribu rupiah); 
b. Lebih dari 5 kilometer dipungut biaya sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) Perkilometer; 
c. Puskesmas Keliling Air  

biaya diluar bahan bakar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); 
 
(15) Tindakan Medik Gigi : 

a. Tindakan ringan : 
1. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) 
2. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi  

(dengan alat canggih) sebesar  Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah); 
3. Perawatan urat saraf gigi sebesar   Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah); 
4. Tambalan permanen gigi tetap / susu : 

- Amalgam / silikat sebesar  Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Glas lonomer sebesar  Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Sinar sebesar   Rp 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) 

5. Scaling RA / RB sebesar    Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah); 
6. Incisi Abces sebesar    Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah); 
7. Upperculectomy sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
8. Pencabutan gigi terpendam / ondontektomy 

Sebesar     Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah); 
9. Tambalan sementara sebesar  Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus); 
10. Alveolektomy sebesar   Rp 25.000 (Dua puluh lima  ribu rupiah); 

b. Tindakan sedang : 
1. Ekstraksi Mucocel Epulis sebesar  Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah); 
2. Reparasi Protesa 

 - Full dipungut biaya sebesar Rp 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah); 
 - Parsial dipungut biaya sebesar           Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah); 

3. Fixasi fracture rahang sederhana sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah); 
4. Reposisi bukasi mandibula tanpa tindakan  
 Bedah dipungut biaya sebesar  Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah); 

(16) Laboraturium Kesehatan Lingkungan : 
A. FISIK : 

1. Air : 
- Bau dipungut biaya sebesar Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus); 
- Warna dipungut biaya sebesar Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus); 
- Rasa dipungut biaya sebesar Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus); 
- Suhu dipungut biaya sebesar Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus); 
- Kekeruhan sebesar Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus); 

2. Lingkungan : 
- Kebersihan sebesar Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus); 
- Pencahayaan sebesar Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus); 
- Kelembaban sebesar Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus); 
- Suhu sebesar Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus);  

B. Kimia 

1. Air : 
- Fluorida sebesar    Rp 15.500 (Lima belas ribu lima Ratus rupiah); 
- Oksigen terlarut sebesar   Rp 12.000 (Dua belas ribu rupiah); 
- CO Agresif sebesar   Rp 13.000 (Tiga belas ribu rupiah); 
- PH / Derajat Keasaman sebesar  Rp   7.500 (Tujuh ribu lima ratus   Rupiah); 
- Zat Organik (KmnO4) sebesar  Rp   9.000 (Sembilan ribu rupiah); 
- Kesadahan Ca CO2 sebesar  Rp   9.000 (Sembilan ribu rupiah); 
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- Calcium sebesar    Rp 12.000 (Dua belas ribu rupiah); 
- Mangaan sebesar   Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Nitrat sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Besi sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Klorida sebesar    Rp   9.000 (Sembilan ribu rupiah); 
- Nitrit sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Sisa Klor sebesar                         Rp   7.500 (Tujuh ribu lima ratus ribu  rupiah); 
- Magnesium sebesar   Rp 12.000 (Dua belas ribu rupiah); 
- Zat terendap sebesar   Rp   7.500 (Tujuh ribu lima ratus  Rupiah); 
- Air Raksa sebesa    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Aluminium sebesar   Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Arsen sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Barlum sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Kadrium sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Kromium sebesar   Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Natrium sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Perak sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Selenium sebesar   Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Seng sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Cyanid sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Sulfat sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Sulfida sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Tembaga sebesar   Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Timbal sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Fosfat sebesar    Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 

2. Makanan / Minuman :    
- Pengawet sebesar  Rp.27.500 (Dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); 
- Pemanis sebesar   Rp 27.500 (Dua puluh tujuh ribu  lima ratus rupiah); 
- Pewarna sebesar   Rp 27.500 (Dua puluh tujuh ribu   lima ratus rupiah); 
- Kadar protein sebesar  Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah); 
- Kadar lemak sebesar  Rp 22.000 (Dua puluh dua ribu  rupiah); 
- Kadar air sebesar  Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah); 
- Kadar karbohidrat sebesar Rp   8.500 (Delapan ribu lima Ratus rupiah); 
- Kadar alkohol sebesar  Rp 22.000 (Dua puluh dua ribu rupiah); 
- Kadar gula reduksi sebesar Rp   8.500 (Delapan ribu lima ratus rupiah); 
- Kadar sakarosa sebesar  Rp   8.500 (Delapan ribu lima ratus  rupiah); 
- Kadar garam sebesar  Rp   8.500 (Delapan ribu lima raus rupiah); 
- Kadar lodium dalam garam sebesar Rp   9.000 (Sembilan ribu rupiah); 
- Logam berat (Cu,Pb,Hg) sebesar Rp 12.500 (Dua belas ribu lima  ratus rupiah); 
- Arsen sebesar   Rp 14.500 (Empat belas ribu lima ratus rupiah); 
- Cianida sebesar   Rp 14.500 (empat belas ribu lima  ratus rupiah); 
- Minyak mineral sebesar  Rp 22.000 (Dua puluh dua ribu rupiah); 
- Minyak nabati sebesar Rp 22.500 (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah); 
- Formalin cair sebesar  Rp 14.500 (Empat belas ribu lima ratus rupiah); 
- Formalin padat sebesar  Rp 21.500 (Dua puluh satu ribu lima  ratus rupiah); 
- Borax sebesar   Rp 16.500 (Enam belas ribu lima  ratus rupiah); 
- Sukrosa sebesar   Rp   8.500 (Delapan ribu lima ratus rupiah); 
 

C. BAKTERIOLOGIS : 

1. Biakan : 
a. Pemeriksaan Coli Form dan Coli Tinja : 

- Air bersih/Kolam Renang sebesarRp 21.000 (Dua puluh satu ribu   rupiah); 
- Air minum sebesar   Rp 22.000 (Dua puluh dua ribu rupiah); 
- Air limbah sebesar   Rp 28.000 (Dua puluh delapan ribu rupiah); 
- Makan/Minum sebesar  Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah); 
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b. Pemeriksaan Angka Kuman  
Sebesar Rp 17.500 (Tujuh belas ribulima ratus Rupiah); 

c. Pemeriksaan Vibrio Cholera  
Sebesar Rp 22.000 (Dua puluh dua ribu rupiah); 

d. Pemeriksaan Stapylocooccus  
Sebesar Rp 22.500 (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah ); 

e. Pemeriksaan E.Coli  
Sebesar Rp 22.500 (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah ); 

f. Pemeriksaan Salmonella  
Sebesar Rp 27.500 (Dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); 

2. Mikroskopis: 
a. Kapang/Kamir sebesar Rp 21.000 (Dua puluh satu ribu rupiah); 
b. Cacing/Telur Cacing sebesar Rp  9.000 (Sembilan ribu rupiah);  
 

D. PEMAPARAN PESTISIDA 
Cholinestrase sebesar Rp 11.000 (Sebelas ribu rupiah); 

 
Pasal 22 

 
(1) Tarif rawat inap sebagaimana pada pasal 21 ayat 9,belum termasuk biaya obat dan bahan medis 

habis pakai; 
(2) Tarif pemeriksaan laboratorium Kesehatan lingkungan sebagaimana pada pasal 21 ayat 16 poin 

B, C dan D, belum termasuk biaya angkut ke Kabupaten Poso (Laboratorium Air), 
Laboratorium ini berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Poso; 

(3) Untuk tarif tindakan medik dan terapi terencana (segera atau cito) dari unit gawat darurat 
dikenakan tambahan sebesar 25% dari tindakan medik dan terapi terencana sejenis; 

(4) Untuk Penentuan pemeriksaan penunjang diagnostik segera (cito), dikenakan tambahan biaya 
25% dari tarif yang ditentukan; 

 
Pasal 23 

 
Selain tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 juga dipungut biaya tambahan berupa: 
1) Biaya transportasi petugas rawat kunjungan sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah); 
2) Pelayanan kesehatan diluar jam kerja dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.5.000 (Lima ribu 

rupiah); 
3) Biaya jasa pengemudi pemakaian ambulance sebesar 20% (dua puluh per seratus). 
4) Biaya jasa perawat/bidan pendamping rujukan sebesar 20% (dua puluh per seratus). 

 
BAB VIII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal 24 
 

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una 
 

BAB IX 
MASA DAN SAAT RETRIBUSI 

 
Pasal 25 

 
Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan kesehatan diberikan 

 
Pasal 26 

 
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau 
Dokumen lain yang dipersamakan. 
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BAB X 
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI  

 
Pasal 27 

 
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan. 
 

Pasal 28 
 

(1) Dalam hal penderita meninggalkan Puskesmas belum dapat melunasi biaya-biaya perawatan 
pengobatan atas izin Kepala Puskesmas pembayaran dapat dilakukan paling lambat dalam waktu 
1 (satu) bulan sejak keluar dari Puskesmas. 

(2) Apabila dalam jangka 1 (satu) bulan penderita belum dapat melunasi, maka pihak puskesmas 
menyampaikan tagihan kepada keluarga atau penanggung jawab penderita. 

 
BAB XI 

SANKSI ADMINISTRASI 
 

Pasal 29 
 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang 
dibayar dan di tagih dengan menggunakan surat Tagihan Retribusi Daerah. 
 

BAB XII 
PENGELOLAAN RETRIBUSI 

 
Pasal 30 

 
Semua penerimaan retribusi di Puskesmas, Puskesmas perawatan, Pustu, Polindes, Puskesmas 
Keliling dan Ambulance disetor ke kas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. 

 
Pasal 31 

 
(1) Retribusi rawat jalan yang telah dibayar oleh pengguna jasa layanan kesehatan disetor ke kas 

Daerah, kemudian; 
60 % dikembalikan langsung ke Puskesmas sebagai jasa pelayanan 
40 % untuk kas Daerah 

(2) Retribusi rawat inap: 
60 % dikembalikan langsung ke Puskesmas sebagai jasa pelayanan 
40 % untuk kas Daerah 

(3) Penerimaan biaya pemeriksaan medik tindakan medikdan anastesi dikembalikan ke Puskesmas 
sebesar 60% 

(4) Retribusi Puskesmas Keliling 20% di bayarkan kepada Pengemudi. 

(5) Retribusi Pusling Air 40% dibayarkan pada motoris. 
 

BAB XIII 
DALUARSA 

 
Pasal 32 

 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu               3 

(tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan 
tindakan pidana di bidang retribusi. 
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(2) Daluarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan Surat Teguran,atau; 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 

 
 

BAB XIV 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 33 

 
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus 

sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. 
 
(2) Tindak pidana sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 
 
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah: 

a. Menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan 
dengan tindakan pidana di bidang retribusi agar ketenangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas; 

b. Meneliti,mencari,mengumpulkan keterangan melalui orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang retribusi; 

d. Memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan tersebut bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi; 

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada 
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana retribusi; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

retribusi menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan; 
 

(4) Penyidik sebagaimana ayat (1) pasal ini memberitahukan di mulainya penyidikan dan 
penyampaiannya hasil penyidikannya pada penuntut umum, sesui dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 
 

BAB XV 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 34 

 
(1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

diktum 24 (duapuluh empat) setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 29, sebagai akibat perbuatannya merugikan keuangan daerah diancam pidana 
kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. 

 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. 
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BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 35 

 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tojo Una-Una. 
 
 

Ditetapkan di Ampana 
pada tanggal 30 Desember 2008 

 
BUPATI TOJO UNA-UNA, 

 
TTD + CAP 

 
DAMSIK LADJALANI 

 
Diundangkan di Ampama 

pada tanggal 30 Desember 2008 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TOJO UNA-UNA 

 
TTD + CAP 

 
 

Drs. BAHRUN LATJUBA 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 010 082 207 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 15 -

PENJELASAN  
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 32 TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 

Bahwa untuk lebih meningkatkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat seiring dengan 
palaksanaan otonomi Daerah guna peningkatan pendapatan asli Daerah untuk mendukung Otonomi 
Daerah dimaksud perlu memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1   : Cukup Jelas 
Pasal 2   : Cukup Jelas 
Pasal 3   : Cukup Jelas 
Pasal 4   : Cukup Jelas 
Pasal 5   : Cukup Jelas 
Pasal 6   : Cukup Jelas 
Pasal 7   : Cukup Jelas 
Pasal 8   : Cukup Jelas 
Pasal 9   : Cukup Jelas 
Pasal 10   : Cukup Jelas 
Pasal 11  : Cukup Jelas 
Pasal 12  : Cukup Jelas 
Pasal 13  : Cukup Jelas 
Pasal 14  : Cukup Jelas 
Pasal 15  : Cukup Jelas 
Pasal 16  : Cukup Jelas 
Pasal 17  : Cukup Jelas 
Pasal 18  : Cukup Jelas 
Pasal 19  : Cukup Jelas 
Pasal 20  : Cukup Jelas 
Pasal 21  : Cukup Jelas 
Pasal 22  : Cukup Jelas 
Pasal 23  : Cukup Jelas 
Pasal 24  : Cukup Jelas 
Pasal 25  : Cukup Jelas 
Pasal 26  : Cukup Jelas 
Pasal 27  : Cukup Jelas 
Pasal 28  : SKRD digunakan bagi mereka yang berlangganan 
Pasal 29  : Cukup Jelas 
Pasal 30  : Cukup Jelas 
Pasal 31  : Cukup Jelas 
Pasal 32  : Cukup Jelas 
Pasal 33  : Cukup Jelas 
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Pasal 34 : Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Pegawai Negeri Sipil akan       
dikenakan Sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 
 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 35 : Cukup Jelas 
 


