
 

 
 

 
 

BUPATI SINJAI 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 39 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PROGRAM KUNJUNGAN DAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SINJAI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat 
sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama 

memiliki peran penting dan strategis dalam 
pelayanan kesehatan di masyarakat khususnya 

dalam pelaksanaan kunjungan dan pelayanan 
kesehatan di rumah; 
 

  b.  bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat, perlu melaksanakan program 

kunjungan dan pelayanan kesehatan di rumah  
selama 24 jam; 
  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Program 

Kunjungan Dan Pelayanan Kesehatan di Rumah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
pembentukan Daerah Tingkat II di  Sulawesi Selatan     
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repulik 
Indonesia Nomor 1822); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355 ); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 
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  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4431); 

 
  6. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor  112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5038); 

 
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 5063) ; 

 
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

 
  11. 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); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5357); 

 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 

Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 122); 
 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036); 
 

  17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279 Tahun 
2006 tentang Pedoman Penyelenggraan Perawatan 
Kesehatan Masyarakat; 

 
  18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai  Nomor 45); 

 
  19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai  Nomor 59); 
 

  20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Nomor 93); 
 

  21. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi, Keduudukan, Tugas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita 

Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 58); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KUNJUNGAN 

DAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 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 Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. 
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, 

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 
di wilayah kerjanya. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut 
Pustu adalah pasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan 

tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan 
preventif untuk mencapai derajat kesehatan masayrakat yang setinggi-
tingginya diwilayah kerjanya. 

9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya 
kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk di desa dalam 

rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar 
masyarakat desa. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di daerah. 
11. Jaminan Kesehatan Daerah Plus yang selanjutnya disebut Jamkesda 

Plus adalah Jaminan kesehatan daerah yang bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat 
Kabupaten Sinjai dengan pelayanan tambahan berupa pemberlakuan 

KTP/KK, Petugas Penanggung Jawab Dusun, Bidan dan Perawat, 
Home Visit dan Home Care, PSC 119, Gerai Terpadu Satu Atap, Rumah 

Singgah Pasien Rujukan di Makassar. 
12. Petugas Penanggung Jawab dusun/lingkungan adalah petugas 

kesehatan profesi Bidan dan Perawat yang bertanggungjawab terhadap 

dusun atau lingkungan. 
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13. Program kunjungan dan pelayanan kesehatan di rumah yang 

selanjutnya disebut Home Visit dan Home Care adalah Program 
Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di rumah atau di masyarakat 

oleh tenaga kesehatan dengan sasaran individu, keluarga dan 
masyarakat berupa pelayanan promotiv, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif.  

14. Home Visit adalah pelayanan kesehatan berupa kunjungan oleh tenaga 
kesehatan ke tempat tinggal masyarakat, keluarga dan individu secara 

rutin untuk mendapatkan data dan informasi kondisi kesehatan 
masyarakat, melaksanakan program preventif dan promotiv, serta 
upaya kesehatan lingkungan secara berkesinambungan dan 

terkordinasi.  
15. Home Care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga 

Kesehatan di rumah terhadap pasien pasca perawatan di Rumah Sakit 
atau Puskesmas,  dan/atau pasien emergency, serta pasien 
degeneratif, untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi 

kesehatan pasien secara berkesinambungan dan komprehensif menuju 
kemandirian dan terhindar dari akibat penyakit. 

16. Rumah Sakit Rujukan adalah unit pelaksana teknis di bidang 
kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan rujukan. 

17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada 

seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau 
pelayanan kesehatan lainnya. 

18. Public Safety Center 119 Kecamatan yang selanjutnya disebut PSC 119 

Kecamatan adalah Pusat pelayanan terpadu yang menjamin 
kebutuhan masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan 

kegawatdaruratan, termasuk pelayanan medis yang dapat dihubungi 
dalam waktu singkat di kecamatan. 

19. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat 
promosi kesehatan.  

20. Prenventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah 
kesehatan/penyakit. 

21. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, 
pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit,atau 
pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga 

seoptimal mungkin. 
22. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk 

mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat 
berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya 
dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.   

23. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun tidak.   

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

 
BAB II 

PROGRAM PELAYANAN  

 
Pasal 2 

 
(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan program Home 

Visit dan Home Care di Daerah. 
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(2) Home Visit dan Home Care  merupakan program pelayanan Jamkesda 

Plus  melalui kunjungan pelayanan kesehatan dengan cara pendekatan 
pelayanan kesehatan ke masyarakat  dalam upaya meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat.    
 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN  
 

Bagian Kesatu 
Asas 

 

Pasal 3 
 

Pelayanan Home Visit dan Home Care berasaskan:  

a. kemanusiaan;  
b. keadilan;  

c. manfaat; dan 
d. non diskriminatif. 

 
Bagian Kedua 

Tujuan 

 
Pasal 4 

 

Pelayanan Home Visit bertujuan untuk:  
a. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah 

kesehatannya; 
b. memaksimalkan  perkembangan kesehatan dan pendidikan kesehatan 

terhadap pemeliharaan dan pencegahan penyakit; 

c. meningkatkan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat untuk 
mempertahankan kesehatannya; dan 

d. meningkatkan kemampuan sumber daya pendukung yang ada dalam 
keluarga dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. 

 

Pasal 5 
 
Pelayanan Home Care bertujuan untuk: 

a. meningkatkan kualitas pelayanan pasien dirumah; 
b. menurunkan angka rujukan pasien ke rumah sakit; 

c. meningkatkan kunjungan sehat ke puskesmas; 
d. meningkatkan hubungan petugas kesehatan dengan pasien dan 

keluarganya; 
e. meningkatkan kepuasan keluarga dan pasien; dan 
f. meringankan biaya keluarga dan pasien. 

 
BAB III 
Prinsip 

 
Pasal 6 

 
Prinsip pelayanan Home Visit dan Home Care merupakan pelayanan yang 
dilaksanakan secara:  

a. komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif); 
b. tidak membebankan biaya kepada pasien; dan  

c. berkesinambungan. 
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BAB IV 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 7 
 

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi: 

a. pelayanan kunjungan Home Visit dan Home Care; 
b. hak dan kewajiban petugas kesehatan; 
c. hak dan kewajiban pasien; 

d. koordinasi dan kerjasama; 
e. insentif; 

f. pembinaan dan pengawasan;  
g. pendanaan; dan 
h. pengaduan masyarakat. 

 
BAB V 

PELAYANAN KUNJUNGAN 
HOME VISIT DAN HOME CARE 

 

Bagian Kesatu 
Jenis  dan Kriteria Pelayanan 

 
Paragraf 1 

Jenis  dan Kriteria Pelayanan Home Visit 
 

Pasal 8 

 
Jenis pelayanan Home Visit terdiri atas: 
a. pendataan keluarga sehat dengan pendekatan keluarga; 

b. konseling dan promosi kesehatan; 
c. pemetaan terhadap masyarakat yang rentan dan keluarga rawan; dan 

d. surveilans penyakit di masyarakat. 
 

Pasal 9 

 
Kriteria pelayanan Home Visit yaitu: 

a. kunjungan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara rutin 
sebagai bentuk pelaksanaan program preventif dan promotif serta 
penanganan masalah kesehatan tertentu; 

b. kunjungan pelayanan kesehatan ke lingkungan karena adanya 
masalah kesehatan lingkungan, kejadian luar biasa atau masalah 
kesehatan lainnya; dan 

c. kunjungan pelayanan kesehatan karena adanya laporan atau respon 
terhadap laporan dari penanggungjawab dusun/ lingkungan tentang 

masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. 
 

Paragraf 2 

Jenis  dan Kriteria Pelayanan Home Care 
 

Pasal 10 
 

Jenis pelayanan Home Care terdiri atas: 
a. kunjungan pelayanan pascaperawatan di Rumah Sakit dan/atau 

Puskesmas; 

b. kunjungan pelayanan di rumah pada kasus penyakit dengan kondisi 
khusus; dan 

c. pelayanan emergency. 
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Pasal 11 
 

(1) Kunjungan pelayanan pascaperawatan di Rumah Sakit dan/atau 

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu 
pemberian pelayanan yang diberikan kepada pasien yang 
membutuhkan perawatan lanjutan setelah perawatan di Rumah Sakit 

dan/atau Puskesmas dalam memaksimalkan proses penyembuhan 
pasien dengan kriteria: 
a. pasien dengan penyakit resiko tinggi; 

b. pasca stroke;  
c. penyakit degeneratif;  

d. luka diabetik;   
e. luka pasca bedah;  
f. post kemoterapi; dan/atau 

g. penyakit lain berdasarkan pertimbangan tim Home Visit atau tim 
Home Care. 

 

(2) Kunjungan Pelayanan di rumah pada kasus penyakit dengan kondisi 

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yakni 
pelayanan medis/keperawatan di rumah pasien yang tidak memiliki 
kemampuan   untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan 

kriteria:  
a. lanjut usia; 
b. penyakit beresiko menular; 

c. penyakit degeneratif; 
d. penyakit kronis; 

e. penyandang disabilitas; 
f. orang dengan gangguan jiwa berat; dan 
g. penyakit lain berdasarkan pertimbangan tim Home Visit atau tim 

Home Care. 
 

(3) Pelayanan emergency sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c 
yakni pemberian pelayanan medis/keperawatan untuk pasien gawat 

darurat dengan kriteria: 
a. cito (segera/darurat); 
b. perdarahan; 

c. kesadaran menurun;  
d. kejang; 

e. sesak nafas; 
f. nyeri dada yang bertambah berat;  
g. kecelakaan; dan 

h. Kondisi emergency lain berdasarkan pertimbangan tim pustu dan 
penanggungjawab dusun/lingkungan. 

 

Bagian Kedua 
Pelaksana Pelayanan 

 
Pasal 12 

 

(1) Program Home Visit dan Home Care dilaksanakan secara terpadu dan 
terkoordinasi dengan menggerakkan unsur: 

a. tim Home Visit; 
b. tim Home Care; 

c. penanggungjawab dusun/lingkungan; dan 
d. PSC 119 kecamatan. 
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(2) Tim Home Visit, tim Home Care, penanggungjawab dusun/lingkungan 

dan  PSC 119 kecamatan merupakan tenaga kesehatan dan tenaga non 
kesehatan yang telah secara resmi bekerja baik berstatus PNS maupun 

Non PNS yang telah diangkat oleh Bupati. 
 

Pasal 13 

 
Kepala dinas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Home 
Visit dan Home Care. 
 

Pasal 14 
 

(1) Kepala Puskesmas membentuk tim Home Visit dan tim Home Care 

serta penanggung jawab dusun/lingkungan di wilayah kerja 
Puskesmas masing-masing dengan berkoordinasi dengan pustu. 

 
(2) Tim Home Visit dan tim Home Care sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari tenaga: 

a. tim Home Visit: 
1. promosi kesehatan; 

2. perawatan kesehatan masyarakat (perawat); 
3. kesehatan ibu dan anak (bidan); 
4. gizi; 

5. kesehatan lingkungan; 
6. pencegahan penyakit menular dan tidak menular; dan 

7. administrator. 
b. tim Home Care: 

1. dokter umum dan/atau dokter gigi; 

2. perawat; 
3. bidan; 

4. laboran;  
5. farmasi; dan 
6. administrator. 

 
(3) Tim Penanggungjawab Dusun/Lingkungan bertanggungjawab terhadap 

status kesehatan masyarakat dan lingkungan dalam wilayah kerjanya. 

 
(4) PSC 119 kecamatan bertanggungjawab dalam menjemput pasien dari 

dusun ke puskesmas dan mengantar kembali pasien dari puskesmas 
ke dusun. 

 
(5) Tim Home Visit, Home care dan tim penanggungjawab 

Dusun/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala puskesmas. 
 

(6) PSC 119 kecamatan sebgaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Dinas. 

 

Pasal 15 
 

(1) Tim Home Visit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a 
yakni petugas pelayanan kesehatan yang memenuhi kriteria: 
a. pendidikan minimal D3 bidang kesehatan; dan 

b. telah mengikuti pelatihan sesuai dengan kompetensinya. 
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(2) Tim Home Care sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf 

b yakni petugas pelayanan kesehatan yang memenuhi kriteria: 
a. pendidikan minimal D3 bidang kesehatan;  

b. telah mengikuti pelatihan sesuai dengan kompetensinya; 
c. memiliki sertifikat kegawatdaruratan; dan 
d. memiliki surat tanda registerasi profesi yang masih berlaku. 

 
(3) Penanggungjawab Dusun/Lingkungan dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(3) yakni petugas pelayanan kesehatan yang memenuhi kriteria: 

a. memiliki perjanjian kerjasama dengan puskesmas atau Dinas 
Kesehatan; 

b. memiliki Keputusan Kepala Puskesmas tentang pengangkatan dan 
penugasan; 

c. memiliki Keputusan Kepala Dinas tentang pengangkatan dan 

penugasan; dan 
d. memiliki Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan penugasan. 

 
(4) PSC 119 kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) 

yakni petugas pelayanan kesehatan yang memenuhi kriteria: 

a. pendidikan minimal D3 Kesehatan dan/atau Non kesehatan; 
b. memiliki sertifikat pelatihan kegawat daruratan; dan 

c. memiliki STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya 
d. memiliki Surat izin mengemudi bagi sopir. 

 

Bagian Ketiga 
Tugas Tim Pelayanan 

 

Pasal 16 
 

Tim Home Visit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a 
melaksanakan tugas: 
a. melakukan kunjungan rutin maupun insidentil ke masyarakat;  

b. melakukan pemetaan kondisi kesehatan masyarakat; 
c. melakukan konseling dan promosi kesehatan; 

d. melakukan pendataan terkait dengan permasalahan kesehatan 
keluarga;  

e. melaporkan ke pustu/puskesmas/tim terpadu home care mengenai 

infomasi kesehatan yang diperoleh dari masyarakat; dan 
f. menfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan layanan kedaruratan 

dengan menghubungi ambulances dan/atau PSC 119 kecamatan. 
 

Pasal 17 

 
Tim Home Care sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b 

melaksanakan tugas: 
a. melakukan pelayanan medis dan keperawatan; 
b. memberikan pertolongan pertama untuk pasien gawat darurat 

c. memberikan terapi sederhana; dan 
d. memberikan fasilitas rujukan bila dibutuhkan. 

 
Pasal 18 

 

Penanggungjawab dusun/lingkungan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) 
melaksanakan tugas: 
a. membuat peta lokasi daerah binaan; 

b. melakukan pemetaan masyarakat rawan dan rentan penyakit; 
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c. melakukan surveilans penyakit; dan 

d. melaporkan masalah kesehatan yang ada di dusun ke pustu atau ke 
puskesmas. 

 

Pasal 19 
 

PSC 119 kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) 
melaksanakan tugas: 
a. melakukan pertolongan pertama terhadap kasus penyakit dan 

kecelakaan di wilayah kecamatan; 
b. merujuk pasien ke puskesmas baik kasus penyakit maupun kasus 

kegawatdaruratan; dan 
c. menerima laporan kasus penyakit dan kegawatdaruratan dari 

masyarakat. 

 
Bagian Keempat 

Prosedur Pelayanan 
 

Pasal 20 

 
(1) Prosedur pelayanan Home Visit atau Home Care bagi pasien atau 

masyarakat sebagai berikut: 
a. setiap orang atau kelompok masyarakat dapat melaporkan masalah 

kesehatan yang terjadi kepada petugas penanggungjawab 

dusun/lingkungan atau pustu; 
b. petugas penanggungjawab dusun/lingkungan atau pustu 

memberikan informasi kepada tim Home Visit atau tim Home Care; 

c. tim Home Visit atau tim Home Care melakukan kunjungan serta 
memberikan pelayanan baik dalam bentuk promotif, preventif atau 

kuratif; 
d. bila masyarakat atau pasien dapat ditangani di tempat, maka 

langsung diberikan pelayanan kesehatan; dan 
e. dalam hal masyarakat atau pasien tidak dapat ditangani ditempat, 

maka akan dirujuk ke puskesmas melalui PSC 119 kecamatan. 

 
(2) Dalam hal terjadi kondisi kegawatdaruratan, setiap orang atau 

kelompok masyarakat dapat melaporkan masalah kesehatan kepada 
tim Home Visit atau tim Home Care atau Puskesmas. 

 

BAB VI 
HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS KESEHATAN 

  
Bagian Kesatu 

Hak Petugas Kesehatan 

 
Pasal 21 

 
Petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan Home Visit dan Home Care 
mempunyai hak: 

a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas 
sesuai dengan standar prosedur operasional; 

b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau 
keluarga pasien; dan 

c. menerima penghasilan berdasarkan jasa yang diberikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 

Kewajiban Petugas Kesehatan 
 

Pasal 22 

 
Petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan Home Visit dan Home Care 

mempunyai kewajban: 
a. memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi prosedur 

operasional serta kebutuhan medis pasien; 

b. merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang mempunyai sarana dan 
sumber daya manusia yang lebih baik apabila tidak mampu 

melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; dan 
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien; dan 
d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Kepala 

puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. 
 

 
BAB VII 

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN 

 
Bagian Kesatu 

Hak Pasien 

 
Pasal 23 

 
Pasien, keluarga dan masyarakat dalam menerima pelayanan Home Visit 
dan Home Care mempunyai hak: 

a. mendapatkan respon yang cepat saat membutuhkan bantuan; 
b. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang masalah 

kesehatannya; dan 
c. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan. 

 
Bagian Kedua 

Kewajiban Pasien 
 

Pasal 24 
 

Pasien, keluarga dan masyarakat dalam menerima pelayanan Home Visit 
dan Home Care mempunyai kewajiban: 
a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 

kesehatannya; dan 

b. mematuhi nasehat dan petunjuk petugas kesehatan. 
 

BAB VIII 
KOORDINASI DAN KERJA SAMA 

 

Pasal 25 
 

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Home Visit dan Home Care 
Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi baik negeri 

maupun swasta serta Rumah sakit yang ada di daerah. 
 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kerja 
sama teknis maupun program melalui perjanjian kerja sama. 
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BAB IX 

INSENTIF 
 

Pasal 26 

 
Tim Home Care, Tim Home Visit, tim penanggungjawab dusun/lingkungan 

dan PSC 119 kecamatan yang berstatus non PNS diberikan insentif sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah. 

 
BAB X 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 27 

 

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan pelayanan Home Visit dan Home Care. 

 
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagimana dimaksud ayat (1) ditujukan 

untuk: 
a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan,  
b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan 

pelaksanaan pelayanan Home Visit dan Home Care; dan 
c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat 

untuk keberhasilan Home Visit dan Home Care. 
 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga 
kesehatan dan tenaga terlatih dan/atau monitoring dan evaluasi. 

 
(4) Bupati melalui Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

mengikutsertakan masyarakat dan stake holder terkait dan/atau 
bekerjasama dengan instansi terkait. 

 

BAB XI 
PENDANAAN  

 
Pasal 28 

 

(1) Pemerintah menyediakan dana program pelayanan Home Visit  dan 
Home Care yang bersumber dari APBD. 

 
(2) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan 

daerah. 
 

BAB XII 
PENGADUAN MASYARAKAT 

 

Pasal 29 
 

(1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat menyampaikan keluhan 
dan/atau aduan terhadap pelaksanaan program Home Visit dan Home 
Care kepada Dinas dan/atau Puskemas. 
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(2) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang menyampaikan keluhan 

dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
menunjukkan identitas dan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
(3) keluhan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disampaikan langsung secara lisan dan/atau tertulis. 
 

Pasal 30 

 
Dinas dan/atau Puskesmas wajib menindaklanjuti keluhan dan/atau 

aduan yang disampaikan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 31 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sinjai. 
 
 

Ditetapkan di Sinjai 
pada tanggal 14 November 2018 
 

BUPATI SINJAI, 
 

ttd 
 
ANDI SETO GADHISTA ASAPA 

 
Diundangkan di Sinjai 
pada tanggal 14 November 2018      

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 

 
ttd 
 

AKBAR  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 NOMOR 39 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM 
 
 
 
LUKMAN DAHLAN, S. IP., M. Si 
Pangkat: Pembina Tk.I 

 

 
 


