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Perihal  : Permohonan Izin Operasional   

   Puskesmas 
   

 

  Kepada  
Yth.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Yapen  
 di  - 
          Serui 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama    : ........................................................................... 
2. Tempat Tanggal  Lahir  : ........................................................................... 
3. Alamat    : ........................................................................... 
4. No. Telp./HP   : ........................................................................... 

 
Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Operasional Puskesmas Rawat inap/Rawat jalan* (coret yang tidak 

perlu), dengan keterangan sebagai berikut : 

1. Nama Puskesmas  : ........................................................................... 
2. Alamat Puskesmas  : ........................................................................... 
3. Dokter Penanggung jawab : ........................................................................... 

 
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan : 

1. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah; 
2. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
3. Dokumen pengelolaan lingkungan (SPPL untuk Puskesmas Rawat Jalan atau UKL-UPL untuk Puskesmas 

Rawat Inap); 
4. Surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas; 
5. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan; 
6. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan 

pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin; 
7. Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon; 
8. Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) dokter atau dokter gigi penanggung jawab, dokter atau 

dokter gigi, perawat atau tenaga kesehatan lain (apoteker, asisten apoteker, dll) yang bekerja di puskesmas; 
9. Surat penunjukan sebagai dokter penanggung jawab dari kepala puskesmas; 
10. Surat pernyataan dari dokter penanggung jawab yang menyatakan kesediaan sebagai penanggung jawab 

puskesmas (bermaterai Rp. 6000,-); 
11. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa instalasi farmasi atau laboratorium atau fisioterapi atau klinik 

memiliki izin operasional tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bermaterai Rp. 6000,-); 
12. Fotokopi BPJS seluruh tenaga kerja; 
13. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan; 
14. Pasfoto berwarna dokter penanggung jawab ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. 

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata tidak benar, maka kami 

bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Serui, ………………………………201... 

Pemohon, 
 

Materai 6000 

 
(……………….…….…………….…..) 

Nama Lengkap 
 


