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BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH SINJAI 
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH PLUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M enim bang

M engingat

BUPATI SINJAI,

a. bahw a u n tu k  m enjam in ak ses m asy arak a t te rh ad ap
pelayanan  k eseh a tan  sebagaim ana  d iam an a tk an  dalam  
U ndang-U ndang D asar 1945 dan  im plem entasi te rh ad ap  
agenda dan  ren c a n a  p em bangunan  k eseh a tan ,
d ilakukan  program  inovasi m elalui jam inan  k eseh a tan  
p lu s sebagai up ay a  pen ingkatan  p em enuhan  a ta s  h ak  
m asy arak a t da lan  m en d ap atk an  pelayanan  keseha tan ;

b. bahw a dalam  ran g k a  m em berikan  kepastian  h u k u m
dan  pedom an dalam  p e lak san aan  program  jam inan  
k eseh a tan  p lu s di D aerah , perlu  m em bentuk  P era tu ran  
D aerah ten tan g  Ja m in a n  K esehatan  D aerah Plus;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana
d im aksud  dalam  h u ru f a  dan  h u ru f b , perlu  
m enetapkan  P e ra tu ran  D aerah ten tan g  Ja m in a n
K esehatan  D aerah Plus;

1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara
Republik Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun  1959 ten tang
pem ben tukan  D aerah Tingkat II di Sulaw esi Selatan  
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  1959 
Nomor 74, T am bahan  Lem baran Negara Repulik
Indonesia  Nomor 1822);

3. U ndang-U ndang Nomor 39 T ahun  1999 ten tan g  Hak 
Asasi M anusia  (Lem baran Negara Republik Indonesia  
T ahun  1999 Nomor 165, T am bahan  L em baran Negara 
Repulik Indonesia  Nomor 3886);

4. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2003 ten tang
K euangan Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia  
T ahun  2003 Nomor 47, T am bahan  L em baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4286);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. 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 );

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4431);

8. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038);

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

10. 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), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398);

11. 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);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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13. 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);

14. 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);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 
Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 122);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 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 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 68);

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

21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 
59);
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22. 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), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Nomor 152);

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan

BUPATI SINJAI 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN 
DEARAH PLUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 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.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Bupati adalah Bupati Sinjai.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
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8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.

9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
10. Dinas sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sinjai.
11. Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut 

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.

13. 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 
keijanya.

14. 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 
keijanya.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. Petugas Penanggung Jawab dusun/lingkungan adalah petugas kesehatan 
profesi Bidan dan Perawat yang bertanggung jawab terhadap dusun atau 
lingkungan.

19. 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.

20. 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.

21. 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.



22. Rumah Singgah Pasien yang selanjutnya disingkat RSP adalah tempat 
persinggahan sementara pasien dan pendamping pasien yang di rujuk ke 
rumah sakit rujukan tingkat lanjut.

23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas 
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan 
hubungan dalam, keluarga, serta identitas anggota keluarga.

24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat 
KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang 
merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

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

26. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada 
seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau 
pelayanan kesehatan lainnya.

27. Public Safety Center 119 yang selanjutnya disingkat PSC 119 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.

28. Gerai Satu Pintu merupakan program pelayanan jaminan kesehatan 
daerah plus yang melaksanakan pelayanan administrasi pasien dimana 
sektor terkait seperti BPJS Kesehatan, Jasa Rahaija, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan 
secara bersama-sama dan terpadu memberikan pelayanan dalam hal 
penerbitan jaminan pembiayaan BPJS untuk masyarakat.

29. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan 
kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi 
kesehatan.

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

31. 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.

32. 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.

33. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan, 
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

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

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu 
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman 
Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan Jamkesda Plus.
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Bagian Kedua 
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini, yaitu:
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.
e. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
f. meringankan biaya keluarga dan pasien;
g. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan; 

dan
h. menurunkan kasus komplikasi penyakit yang membutuhkan penanganan 

segera.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu 
Asas

Pasal 4

Jamkesda Plus berasaskan:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. manfaat; dan
d. non diskriminatif.

Bagian Kedua 
Prinsip

Pasal 5

Prinsip pelayanan Jamkesda Plus merupakan pelayanan yang dilaksanakan 
secara:
a. komprehensif;
b. tidak membebankan biaya kepada pasien; dan
c. berkesinambungan.

BAB IV
RUANG LINGKUP 

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. pelayanan kunjungan Home Visit dan Home Care;
b. rumah singgah pasien;
c. PSC119;
d. gerai satu pintu;
e. hak dan kewajiban petugas kesehatan;
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f. hak dan kewajiban pasien;
g. koordinasi dan keijasama;
h. insentif;
i. pembinaan dan pengawasan;
j. pendanaan; dan
k. pengaduan masyarakat.

BAB V
PROGRAM PELAYANAN 

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan program pelayanan 
Jamkesda Plus di Daerah.

(2) Program pelayanan Jamkesda Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari:
a. pelayanan kunjungan Home Visit dan Home Care;
b. RSP;
c. PSC119;dan
d. gerai satu pintu.

BAB VI
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.
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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.

Pasal 11

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 ke 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 petugas pustu dan 

penanggungjawab dusun/lingkungan.
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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.

(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

Bagian Kedua
Pelaksana Pelayanan

Kepala dinas bertanggung) awab 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 Bupati.



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

Pasal 15

Ketentuan mengenai pelaksanaan program Home Visit dan Home Care 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga 
Tugas Tim Pelayanan

Pasal 16

Tim Home Visit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 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 12 ayat (1) 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 12 ayat (1) huruf 
c melaksanakan tugas:
a. membuat peta lokasi daerah binaan;
b. melakukan pemetaan masyarakat rawan dan rentan penyakit;
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 12 ayat (1) huruf d 
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.



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 VII
RUMAH SINGGAH PASIEN 

Bagian Kesatu
Penyelenggeraan Rumah Singgah Pasien 

Pasal 21

(1) RSP merupakan program pelayanan Jamkesda Plus melalui penyediaan 
sarana dan prasarana berupa fasilitas akomodasi, alat transportasi dan 
konsumsi bagi pasien dan pendamping di rumah sakit rujukan tingkat 
lanjut.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan RSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Rumah Singgah Pasien 

Pasal 22

Kriteria penyelenggaraan program RSP, meliputi:
a. tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat 

tinggal sementara bagi pasien yang dirujuk ke rumah sakit rujukan 
tingkat lanjut beserta pendampinnya;

b. lokasi RSP berada dalam radius paling jauh 2 (dua) kilometer dengan 
rumah sakit rujukan tingkat lanjut;

c. rumah milik perorangan atau koorporasi yang dipersewakan; dan
d. memiliki paling rendah:

1. 3 (tiga) kamar tidur;
2. 1 (satu) dapur;
3. 1 (satu) ruang mandi cuci kakus; dan
4. air bersih dan listrik.

Bagian Keempat
Prosedur Pelayanan
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Bagian Kedua
Kriteria Penggunaan Rumah Singgah Pasien 

Pasal 23

(1) Pengguna RSP merupakan pasien dan pendamping dengan kriteria pasien 
rumah sakit rujukan tingkat lanjut kelas 3 (tiga).

(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling 
tinggi 2 (dua) orang.

(3) Pendamping wajib melaporkan diri kepada petugas dengan membawa 
fotocopy surat pengantar rujukan ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut 
dan fotokopi identitas diri.

Pasal 24

Pasien dan pendamping yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 dapat menggunakan fasilitas RSP paling lama 5 (lima) hari dan 
dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan petugas dan/atau pengelola 
RSP dengan memperhatikan indikasi medis.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Rumah Singgah Pasien 

Pasal 25

Dinas bertanggungjawab dalam pengelolaan RSP

Pasal 26

(1) Kepala Dinas menetapkan uraian tugas tim PSC 119 sebagai petugas RSP 
di wilayah rumah sakit rujukan tingkat lanjut.

(2) Petugas RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
a. memfasilitasi pasien dan pendamping di RSP dan di rumah sakit 

rujukan tingkat lanjut; dan
b. menjaga dan memelihara fasilitas dan kebersihan serta keamanan dan 

ketertiban di RSP.

(3) Penetapan uraian tugas tim PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
PUBLIC SAFETY CENTRE 119 

Bagian Kesatu
Jenis dan Kriteria Pelayanan 

Pasal 27

(1) Jenis Pelayanan PSC 119:
a. menjemput dan mengantar pasien kegawatdaruratan penyakit dan 

kecelakaan lalu lintas;
b. penanganan kegawatdaruratan dan kecelakaan lalu lintas;
c. merujuk pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut; dan
d. tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan yang berhubungan 

dengan tugas pokok dan fungsinya.
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(2) Kriteria Pelayanan PSC 119 diberikan kepada Pasien yang mengalami 
kegawatdaruratan penyakit dan kecelakaan keija.

Bagian Kedua
Petugas Public Safety Centre 119 

Pasal 28

Petugas PSC 119 terdiri dari:
a. tim medis;
b. paramedis;
c. tenaga pendukung; dan
d. administrator.

BAB IX
GERAI SATU PINTU

Bagian Kesatu
Jenis dan Kriteria Pelayanan

Pasal 29

(1) Jenis Pelayanan Gerai Satu Pintu yaitu:
a. memberikan pelayanan kepada pasien yang belum terdaftar sebagai 

peserta BPJS Kesehatan dengan menggunakan KTP dan/atau KK dan 
mendaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan;

b. memberikan pelayanan kepada pasien yang mengalami masalah 
kepesertaan BPJS Kesehatan;

c. memberikan pelayanan kepada pasien yang berhubungan dengan 
rekomendasi atau surat pengantar dari Dinas Sosial.

d. memberikan pelayanan kepada pasien yang berhubungan dengan 
kependudukan dan pencatatan sipil; dan

e. memberikan pelayanan kepada pasien yang berhubungan dengan 
Pihak Jasa Rahaija;

(2) Kriteria Pelayanan Gerai Satu Pintu yaitu:
a. penduduk Daerah;
b. memiliki KTP dan KK;
c. belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan; dan
d. peserta BPJS Kesehatan yang mengalami masalah Kepesertaan BPJS 

Kesehatan.

Bagian Kedua 
Pelaksana Pelayanan

Pasal 30

Pelaksana Pelayanan Gerai Satu Pintu yaitu:
a. Dinas;
b. Dinas Sosial;
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. BPJS Kesehatan; dan
e. Jasa Rahaija.
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Pasal 31

Prosedur Pelayanan Gerai Satu Pintu yaitu :
a. pasien yang datang di Puskesmas maupun di rumah sakit yang belum 

mempunyai jaminan kesehatan akan tetap diberikan pelayanan dengan 
hanya memperlihatkan identitas diri berupa KTP dan KK, begitupula 
dengan pasien yang bermasalah dengan kepesertaan BPJS Kesehatannya;

b. penerbitan rekomendasi atau surat pengantar dari Dinas Sosial;
c. pendaftaran oleh BPJS Kesehatan untuk menerbitkan dan mengalihkan 

kartu BPJS Kesehatan;
d. bagi Pasien yang bermasalah kependudukan dan pencatatan sipilnya 

maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan 
sesuai dengan masalah yang ada; dan

e. bagi Pasien yang mempunyai masalah dengan kecelakaan lalu lintas 
maka Jasa Rahaija dan BPJS Kesehatan memberikan pelayanan sesuai 
dengan masalah yang ada.

Bagian Ketiga
Prosedur Pelayanan

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS KESEHATAN

Bagian Kesatu 
Hak Petugas Kesehatan

Pasal 32

Petugas kesehatan dalam melaksanakan program pelayanan Jamkesda Plus
mempunyai hak:
a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan standar prosedur operasional;
b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien, keluarga 

pasien dan/atau pendamping pasien; dan
c. menerima penghasilan berdasarkan jasa yang diberikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Petugas Kesehatan 

Pasal 33

Petugas kesehatan dalam melaksanakan program pelayanan Jamkesda Plus
mempunyai kewajban:
a. memberikan pelayanan Jamkesda Plus sesuai dengan standar yang 

ditetapkan;
b. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya terkait pasien;
c. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Kepala 

puskesmas dan/atau Dinas sesuai wilayah keija masing-masing;
e. memberikan informasi kepada masyarakat terkait program pelayanan 

Jamkesda Plus; dan
f. tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam pelaksanaan program 

pelayanan Jamkesda Plus.



BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Bagian Kesatu 
Hak Pasien

Pasal 34

Pasien, keluarga dan masyarakat dalam menerima pelayanan Jamkesda Plus 
mempunyai hak:
a. mendapatkan respon yang cepat saat membutuhkan bantuan;
b. mendapatkan informasi terkait program pelayanan Jamkesda Plus; dan
c. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan.

Bagian Kedua 
Kewajiban Pasien

Pasal 35

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

kesehatannya; dan
b. mematuhi nasehat dan petunjuk petugas kesehatan;
c. menjaga dan memelihara fasilitas yang digunakan;
d. menjaga kebersihan dan keindahan fasilitas yang digunakan;
e. menjaga keamanan dan ketertiban selama menggunakan fasilitas; dan
f. mematuhi peraturan yang ditetapkan.

BAB XII
KOORDINASI DAN KERJASAMA 

Pasal 36

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Jamkesda Plus, Pemerintah Daerah 
dapat berkoordinasi dan bekeijasama dengan:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta; dan/atau
d. Rumah sakit.

(2) Keija sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa keija 
sama teknis maupun program yang dituangkan di dalam perjanjian keija 
sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

BAB XII 
INSENTIF

Pasal 37

Petugas kesehatan pelaksana program pelayanan Jamkesda Plus yang 
berstatus non PNS diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah.
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( 2 )

(1)

(3)

(4)

( 1)

(2)

( 1)

(2)

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 38

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pelayanan Jamkesda Plus.

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 program pelayanan Jamkesda Plus; dan
c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk 

keberhasilan program pelayanan Jamkesda Plus.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui:
a. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga 

terlatih; dan/atau
b. monitoring dan evaluasi.

Bupati melalui Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan 
masyarakat dan stake holder terkait dan /  atau bekeijasama dengan 
instansi terkait.

BAB XIV 
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah menyediakan dana program pelayanan Jamkesda Plus 
yang bersumber dari APBD.

Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan 
Daerah.

BAB XV
PENGADUAN MASYARAKAT 

Pasal 40

Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat menyampaikan keluhan 
dan/atau aduan terhadap pelaksanaan pelayanan Jamkesda Plus kepada 
Dinas dan/atau Puskemas.

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.
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(4) Setiap orang a ta u  kelom pok m asy arak a t d ap a t m enyam paikan  ke luhan  
d a n /a ta u  ad u an  te rh ad ap  p e lak san aan  program  RSP.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 41

Pada sa a t P e ra tu ran  D aerah  ini m ulai b e rlak u , sem u a  k e ten tu an  Produk 
H ukum  D aerah  yang telah  a d a  sebelum  P era tu ran  D aerah  ini d iu n d an g k an , 
d inyatakan  m asih  te tap  berlaku  sepan jang  tidak  b e rten tan g an  dengan 
k e ten tu an  dalam  P era tu ran  D aerah  ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42

P era tu ran  d aerah  ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
D aerah  ini dan  m ene tapkannya  dalam  Lem baran D aerah  K abupaten  Sinjai.

D ite tapkan  di Sinjai
p ad a  tanggal 31 D esem ber 2019

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

D iundangkan  di Sinjai
p ad a  tanggal 31 D esem ber 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 30

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI 
SELATAN B.HK.HAM .031.266.19

Salinan  Sesuai D engan Aslinya 
BAGIAN HUKUM

HAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,

, SH
Pangkat : Pem bina T ingkat I/IV .b
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 
NOMOR 30 TAHUN 2019 

TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH PLUS

I. UMUM

K esehatan  m eru p ak an  h ak  asas i m an u sia  dan  sa lah  sa tu  aspek  
p em enuhan  k ese jah te raan  yang h a ru s  d iw ujudkan  sesua i dengan c ita-c ita  
b an g sa  Indonesia  sebagaim ana  d im aksud  dalam  P ancasila  dan  Pem bukaan  
U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia  T ahun  1945, yang m an a  
dalam  p em en u h an n y a  m eru p ak an  tanggung  jaw ab Pem erin tah  D aerah 
K abupaten  Sinjai dan  segenap pem angku kepentingan  terka it yang 
d ilak san ak an  m elalui pe layanan  k eseh a tan  yang m erupakan  bagian tidak  
te rp isah k an  dari up ay a  k eseh a tan .

Ja m in a n  K esehatan  D aerah Plus ada lah  sa lah  sa tu  b en tu k  im plem entasi 
up ay a  k eseh a tan  di D aerah, yang lah ir dari inovasi dan  u p ay a  m ew ujudkan 
pelayanan  m aksim al b idang k eseh a tan  bagi m asy arak a t dalam  kerangka  
otonom i daerah , d an  d ilak san ak an  secara  terpadu , terin tegrasi, se rta  
be rke lan ju tan , yang d id asark an  p ad a  p roduk  h u k u m  d aerah  yakni P era tu ran  
D aerah ten tan g  Ja m in a n  K esehatan  D aerah Plus.
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1
C ukup  jelas.

Pasal 2
C ukup  jelas.

Pasal 3
C ukup  jelas.

Pasal 4
h u ru f a

Yang d im aksud  “A sas K em anusiaan” adalah  bahw a 
penyelenggaraan jam in an  k eseh a tan  daerah  p lu s h a ru s  
d ilandasi a ta s  perikem anusiaan  yang b e rd asa rk an  pad a  
K etuhanan  Yang M aha E sa  dengan tidak  m em bedakan  
golongan agam a dan  bangsa. 

h u ru f b
Yang d im aksud  “A sas Keadilan” ada lah  a sa s  yang m enghendaki 
agar penyelenggaraan jam in an  k eseh a tan  d aerah  p lus, d ap a t 
m em berikan  pelayanan  yang adil dan  m era ta  kepada  sem ua  
lap isan  m asyarakat. 

h u ru f  c
Yang d im aksud  “A sas M anfaat” ada lah  penyelenggaraan 
jam in an  k eseh a tan  d aerah  p lu s h a ru s  m em berikan  m anfaat 
yang sebesar-besarnya  bagi k em an au siaan  dan  perikeh idupan  
yang seh a t bagi setiap  w arga negara. 

h u ru f  d
Yang d im aksud  “A sas Non D iskrim inasi” ada lah  a sa s  yang 
m enegaskan  agar kesem ua  b en tu k  pelayanan  jam in an  
k eseh a tan  daerah  p lu s yang d ilak sanakan , tidak  m em bedakan  
s ta tu s  penerim a layanan . S em ua penerim a layanan  memiliki 
s ta tu s  yang sam a, ya itu  kesem uanya  m em erlukan  p enanganan  
yang cepat dan  tepa t b e rd asa rk an  p ro sed u r dan  ta ta  lak san a  
pelayanan  keseha tan .
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huruf a
Yang dimaksud dengan prinsip komprehensif adalah bahwa 
pelayanan jaminan kesehatan daerah plus merupakan 
pelayanan yang di dalamnya mencakup upaya promotif, 
preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

huruf b
Cukup jelas, 

huruf c
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
huruf a

Masalah kesehatan tertentu yakni pasien dengan penyakit resiko 
tinggi,pasca stroke, penyakit degenerative, luka diabetik, luka pasca 
bedah, post kemoterapi, dan/atau penyakit lain, 

huruf b
Cukup Jelas, 

huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 10
huruf a

Cukup Jelas, 
huruf b

Kondisi khusus yakni lanjut usia,penyakit beresiko menular,penyakit 
degeneratif, penyakit kronis, penyandang disabilitas, orang dengan 
gangguan jiwa berat, dan penyakit lain, 

huruf c
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 5
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Pasal 22
C ukup jelas.

Pasal 23
C ukup ielas.

Pasal 24
C ukup jelas.

Pasal 25
C ukup jelas.

Pasal 26
C ukup jelas.

Pasal 27
C ukup jelas.

Pasal 28
C ukup je las

Pasal 29
C ukup je las

Pasal 30
C ukup jelas.

Pasal 31
C ukup jelas.

Pasal 32
C ukup jelas.

Pasal 33
C ukup jelas.

Pasal 34
C ukup jelas.

Pasal 35
C ukup jelas.

Pasal 36
C ukup jelas.

Pasal 37
C ukup jelas.

Pasal 38
C ukup jelas.

Pasal 39
C ukup jelas.

Pasal 40
C ukup jelas.

Pasal 41
C ukup jelas.

Pasal 42
C ukup jelas.
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