
SALINAN

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 85 TAHUN 2017 

TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU 

DI KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR,

a. bahwa sesuai ke ten tuan  Pasal 22 Pera tu ran  G ubernur 
Jaw a  Tengah Nomor 15 T ahun  2017 ten tang Sistem 
Penan ggulangan Gawat D arura t T erpadu (SPGDT) di

 ̂ Provinsi Jaw a  Tengah dan  dalam  rangka  m eningkatkan  
pelayanan penanganan  k o rb an /p a s ien  pada kejadian 
gawat da ru ra t,  d iperlukan su a tu  sistem yang terpadu 
dan  terintegrasi dengan m elibatkah berbagai pihak 
melalui Sistem Penanggulangan Gawat D arura t Terpadu 
(SPGDT);

b. berdasa rkan  * pertim bangan sebagaim ana tersebut 
h u ru f  a, perlu m enetapkan  P era tu ran  Bupati ten tang 
Sistem Penanggulangan Gawat D arura t Terpadu di 
Kabupaten Karanganyar;

1. Undang-Undang Nomor 13 T ahun  1950 tentang
Pem bentukan Daerah-Daerah K abupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jaw a  Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 29 T ahun  2004 ten tang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, T am bahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. U ndang-U ndang Nomor 36 T ah u n  2009 ten tang
K esehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2009 Nomor 144, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063);

4. U ndang-U ndang Nomor 44 T ahun  2009 ten tang  Rum ah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia  
T ahun  2009 Nomor 153, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072);

5. U ndang-Undang Nomor 23 T ahun  2014 
ten tang  Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T am bahan  
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaim ana telah d iubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang  Perubahan  
Kedua a ta s  Undang- Undang Nomor 23 T ahun  2014 
ten tang  Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, T am bahan



6. Undang-Undang Nomor 36 T ahun  2014 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun  2014 Nomor 298, T am bahan  
Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5607);

7. P era tu ran  Pem erintah Republik Indonesia  Nomor 18 
T ahun  2016 ten tang Perangkat D aerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun  2016 Nomor 114, 
T am bahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887);

8. Pera tu ran  Menteri K esehatan Nomor 1 T ahun  2012 
ten tang  Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 
Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia 
T ahun  2012 Nomor 122);

9. P era tu ran  Menteri Kesehatan Nomor 19 T ahun  2016 
ten tang Sistem Penanggulangan Gawat D arura t Terpadu 
(SPGDT) (Berita Negara Republik Indonesia T ahun  2018 
Nomor 802);

10. Pera tu ran  G ubernur Jaw a  Tengah Nomor 15 
T ahun  2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat 
D arura t Terpadu (SPGDT) di Provinsi Jaw a  Tengah 
(Berita Daerah Provinsi Jaw a  Tengah T ahun  2017

k Nomor 15);
11. Pera tu ran  Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 

T ahun  2016 ten tang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan 
Perseorangan (Lembaran D aerah Kabupaten 
Karanganyar T ahun  2016 Nomor 3, T am bahan 
Lembaran Daerah Kabupaten K aranganyar Nomor 55);

12. Peraturan  Daerah Kabupaten K aranganyar Nomor 16 
T ahun  2016 tentang Pem bentukan  dan  S u sunan  
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar T ahun  2016 Nomor 16, 
T am bahan  Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG SISTEM
PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
DI KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan  Bupati ini yang d im aksud dengan :
1. Daerah adalah  Kabupaten Karanganyar.
2. Pem erin tahan  Daerah adalah  Bupati dan perangkat Daerah sebagai 

u n su r  penyelenggara Pem erintahan Daerah.
3. Bupati adalah  Bupati Karanganyar.
4 Pem erintah Daerah adalah  kepala Daerah sebagai u n s u r  penyelenggara 

Pem erin tahan  Daerah yang memimpin pe laksanaan  u ru sa n  
pem erin tahan  yang menjadi kewenangan Daerah otonom.



5. Perangkat D aerah adalah  u n su r  pem ban tu  kepala Daerah dan  Dewan 
Perwakilan Rakyat D aerah dalam  penyelenggaraan U rusan  Pem erin tahan  
yang menjadi kew enangan Daerah.

6. Gawat D aru ra t adalah  keadaan  klinis pasien yang m em bu tuhkan  
tindakan medis segera u n tu k  penyelam atan nyawa dan  pencegahan
kecacatan.

7. Pelayanan Gawat D arura t adalah  tindakan  medis yang d ib u tu h k an  
oleh K orban/Pasien  Gawat D arura t dalam  w aktu  segera u n tu k  
m enyelam atkan  nyawa dan  pencegahan kecacatan.

8. Sistem Penanggulangan Gawat D arura t Terpadu yang selanjutnya 
disingkat SPGDT adalah  su a tu  m ekanism e pelayanan K orban/Pasien  
Gawat D arura t yang terintegrasi dan berbasis call center dengan 
m enggunakan kode akses telekomunikasi 119 dan  a tau  nomor telepon 
yang d isiapkan Pemerintah Daerah dengan m elibatkan m asyarakat.

9. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanju tnya d isebut Call 
Center 1 19 adalah  su a tu  desain sistem dan teknologi m enggunakan 
konsep pusa t  panggilan terintegrasi yang m erupakan  layanan berbasis 
jaringan telekom unikasi k h u su s  di bidang kesehatan .

10. Pusat Komando Nasional (National Command Center) adalah  pusa t 
panggilan kegaw atdarura tan  bidang keseha tan  dengan nomor kode 
akses 1 19 yang d igunakan  di se luruh  wilayah Indonesia.

11. Pusat Pelayan&n Keselamatan Terpadu 119 /Public Sa fety  Center 119 
Halo S eh a t K abupa ten  K aranganyar yang selanju tnya disebut PSC 119 
Halo S eha t K abupaten  Karanganyar adalah  p u sa t  pelayanan yang 
menjamin k eb u tu h an  m asyarakat dalam  hal yang be rhu b u n g an  dengan 
kegaw atdarura tan  yang berada di Kabupaten K aranganyar yang 
m erupakan  u jung tom bak pelayanan u n tu k  m endapa tkan  respon cepat.

12. K orban/Pasien  Gawat Darurat adalah  orang yang berada dalam 
ancaman kem atian dan  kecacatan yang m em erlukan tindakan medis 
segera.

13. Pasilitas pelayanan kesehatan  adalah sua tu  fasilitas yang d igunakan 
u n tuk  m enyelenggarakan upaya pelayanan keseha tan , baik promotif, 
preventif, kuratif, m au p u n  rehabilitatif yang d ilakukan  olch pemerintah, 
Pemerintah Daerah, d a n /a ta u  m asyarakat.

14. SisLem Rujukan adalah  penyelenggaraan pelayanan kegaw atdarura tan  
yang m engatu r pelim pahan tugas dan  tanggungjawab pelayanan 
kesehatan  secara  timbal balik baik vertikal m au p u n  horizontal.

15. Pelayanan transportas i  adalah  pelayanan transportasi  dalam  rangkaian 
pencegahan m au p u n  penanganan  keadaan  gawat da ru ra t.

16. P erusahaan  adalah  badan  u sa h a  milik pem erin tah  berupa  Badan Usaha 
Milik Negara a tau  BUMN dan Badan U saha Milik Daerah a tau  BUMD 
serta  industri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 .
SPGDT d im aksudkan  u n tu k  m ew ujudkan pelayanan pencegahan dan 
penanganan  gawat d a ru ra t  medis.



Pasal 3
SPGDT bertu juan  u n tu k  :
a. m eningkatkan  akses dan  m utu  pelayanan kegaw atdarura tan ;
b. m em percepat w aktu penanganan  (respon time) K orban/Pasien  Gawat 

Da rural:
c. m en u ru n k an  angka kem atian  serta kecacatan.

BAB III
RUANG LINGKUP \

P a s a l4
Ruang lingkup pengaturan  penyelenggaraan SPGDT meliputi 
penyelenggaraan kegaw atdarura tan  medis sehari-hari.

BAB IV
PENYELENGGARAAN P S C 119

Bagian Kesatu 
v Umum

Pasal 5
(1) SPGDT terdiri a ta s  :

a. sistem kom unikasi Gawat Darurat;
b. sistem penanganan  K orban/Pasien  Gawat D arurat; dan
c. sistem transportas i  Gawat Darurat.

(2) SPGDT di Daerah d iben tuk  melalui PSC 119 “Halo Sehat" dengan nomor 
telepon 1 19 d a n /a ta u  (0271) 495226.

'' (3) M asyarakat yang m engetahui dan  mengalami kegaw atdarura tan  medis di 
Daerah dapat m elaporkan d a n /a ta u  m em inta b an tu an  melalui PSC 119 
Halo Sehat K abupaten  K aranganyar di nom or telepon 1 19 dan  a tau
(0271) 495226.

Pasal 6
(1) Penyelcnggaraan PSC 119 sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 4 

m elibatkan fasilitas pelayanan kesehatan .
(2) Fasilitas pelayanan keseha tan  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 

m erupakan  jejaring PSC  119 yang m enyelenggarakan SPGDT.

Bagian Kedua 
Pengorganisasian PSC 119

Pasal 7
(1) Pelaksana SPGDT m erupakan  gabungan  sistem  pelayanan 

kegaw atdarura tan  yang ada di Daerah.
(2) Bupati m em bentuk  Tim Penyelenggara dan  Tim Pelaksana Harian 

PSC 1 19 Halo Sehat.
(3) Tim sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) d ite tapkan dengan K eputusan 

Bupati.



Bagian Keliga 
PSC 119 Halo Schat

Paragraf 1 
Umum

Pasal 8
(1) PSC 1 19 Halo S eha t sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 5 ayat (3) 

berupa unit kerja a ta u  wadah koordinasi u n tu k  m em berikan  Pelayanan 
Gawat D arura t secara cepat, tepat, dan  cerm at bagi m asyarakat. \

(2) PSC 119 Halo S eha t sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 
d iselenggarakan 24 (dua pu luh  empat) jam  sehari secara  te ru s  m enerus.

(3) PSC 119 Halo S eha t sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) dapa t 
d ilaksanakan  secara bersam a-sam a dengan un it teknis lainnya di luar 
bidang keseha tan  seperti kepolisian, PM1, BPBD, SAR dan Sa tuan  Polisi 
Parnong Praja k h u su sn y a  Unit Pemadam Kebakaran yang dapat 
m enunjang  pcnyelenggaraan SPGDT.

(4) PSC 119 Halo Seha t sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) m erupakan  
bagian u tam a dari rangkaian  kegiatan SPGDT prafasilitas pelayanan 
kesehatan  yang berfungsi m elakukan pelayanan kegaw atdarura tan  
dengan m enggunakan  algoritme kegaw atdarura tan  yang ada dalam  
sistem ap likasisCall "Center 119.

Paragraf 2 
Fungsi

Pasal 9
PSC 119 Halo S e h a t  m em punyai fungsi sebagai :
a .  , pemberi pelayanan K orban/Pasien  Gawat D arura t d a n /a t a u  pelapor

melalui proses triase (pemilahan kondisi K orban/Pasien  Gawat Darurat);
b. pem andu pertolongan pertam a [first aid)]
c. pengevakuasi K orban/Pasien  Gawat Darurat; dan
d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan .

Paragraf 3 
Tugas

Pasal 10
Dalarn m enja lankan  fungsi sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 9, PSC 119 
Halo Seha t memiliki tugas :
a. m enerim a te rusan  (dispatch) panggilan kegaw atdarura tan  dari Pusat 

Komando Nasional (National Command Center)]
b. m elaksanakan  pelayanan kegaw atdarura tan  dengan m enggunakan 

algoritme kegaw atdarura tan;
c. m em berikan layanan am bulans; dan
d. m em berikan informasi secara online m au p u n  secara langsung tentang 

fasilitas pelayanan keseha tan  yang terdiri dari:
1) ketersediaan tem pat tidur;
2) ketersediaan tenaga kesehatan; dan
3) ketersediaan darah.



Paragraf 4 
Lokasi

Pasal 11
Lokasi PSC 119 Halo S e h a t  K abupaten  K aranganyar  d a p a t  berada  pada 
Perangkat Daerah a tau  gedung tersendiri be rdasa r  penetapan  Bupati 
Karanganyar.

Paragraf 5 \
Ketenagaan

Pasal 12
(1) Penyelenggaraan PSC  119 Halo Sehat dalam  SPGDT d idukung  oleh 

ketenagaan yang kompeten.
(2) Ketenagaan sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. koordinator;
b. tenaga kesehatan;
c. operator Call Center, dan
d. tenaga lainnya.

(3) Ketenagaan sebagaifnana d im aksud ayat (2) dalam  penyediaanya d ia tur 
oleh Pem erintah Daerah dan  dalam hal bslum  tersedia tenaga khusus , 
se lan ju tnya d ite tapkan  dengan K eputusan Bupati.

Pasal 13
Koordinator sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 12 ayat (2) h u ru f  a
memiliki tugas:
a. m enggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya  kejadian 

kegaw atdarura tan; dan
b. m engoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang

kesehatan.

Pasal 14
(1) Tenaga kesehatan  sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 12 ayat (2) 

h u ru f  b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan  tenaga bidan yang 
terlatih kegaw atdarura tan .

(2) Tenaga kesehatan  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) memiliki tugas :
a. m em berikan pertolongan Gawat D arurat dan  stabilisasi bagi korban; 

dan
b. m engevakuasi korban  ke fasilitas pelayanan keseha tan  terdekat u n tu k  

m endapatkan  pelayanan kesehatan  sesuai dengan tingkat 
kegaw atdarura tannya.

Pasal 15
(1) Operator call center sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 12 

ayat (2) h u ru f  c m erupakan  petugas penerim a panggilan dengan 
kualifikasi minimal tenaga kesehatan.

(2) Operator call center sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) bekerja dengan 
pembagian w aktu  sesuai dengan kebu tuhan .



(3) Operator call center sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) memiliki tugas:
a. m enerim a dan  menjawab panggilan yang m asu k  ke call center;
b. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya; dan
c. menginput di sistcm  aplikasi Call Center 119 untuk panggilan 

darurat.

Pasal 16
Tenaga lain sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 12 ayat (2) h u ru f  d 
m erupakan  tenaga yang m endukung  penyelenggaraan PSC 119,
meliputi : '
a. tenaga Teknologi Informatika;
b. sopir am bulans; dan
c. tenaga lainnya yang m endukung  penyelenggaraan PSC 119.

Bagian Keempat
Sistem Penanganan K orban/Pasien Gawat D arurat

Pasal 17
Sistcm penanganan  ko rb an /p as ien  gawat d a ru ra t  terdiri dari:
a. penanganan  pr^fasilitas pelayanan kesehatan;
b. penanganan  intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan
c. penanganan  antarfasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 18
(1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan  sebagaim ana d im aksud 

dalam Pasal 17 h u ru f  a ,m erupakan  tindakan  pertolongan terhadap 
K orban/Pasien  Gawat D arurat yang cepat dan  tepat di tem pat kejadian 
sebelum m endapatkan  tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan .

(2) Tindakan pertolongan terhadap  K orban/Pasien  Gawat D arurat
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ilakukan oleh tenaga kesehatan  
dari PSC 119 Halo S eha t dan  a tau  jejaring fasilitas kesehatan  term asuk  
am bu lans  m asyaraka t yang terdekat dengan kejadian yang d ihubungi oleh 
PSC 1 19 Halo Sehat.

(3) Tindakan pertolongan terhadap K orban/Pasien  Gawat D arurat
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h a ru s  m em perha tikan  kecepatan 
penanganan  K orban/Pasien  Gawat Darurat.

(4) Pemberian pertolongan terhadap  K orban/Pasien  Gawat D arurat oleh 
m asyarakat d a p a t  diberikan dengan panduan  operator call center sebelum 
tenaga keseha tan  tiba di tem pat kejadian.

Pasal 19
(1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan  sebagaim ana d im aksud 

dalam Pasal 17 h u ru f  b m erupakan  Pelayanan Gawat D arurat yang 
diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan  sesuai 
s tandar  Pelayanan Gawat Darurat.

(2) Penanganan intrafasilitas pelayanan keseha tan  sebagaim ana d im aksud 
pada ayat (1) d ilakukan melalui su a tu  sistem dengan pendekatan  
multidisiplin dan  multiprofesi.



Pasal 20
Penanganan antarfasilitas  pelayanan kesehatan  sebagaim ana dirnaksud 
dalam Pasal 17 hu ru f  c m erupakan  tindakan  ru ju k an  terhadap  
K orban/Pasien  Gawat D aru ra t dari su a tu  fasilitas pelayanan keseha tan  ke 
fasilitas pelayanan kesehatan  lain yang lebih m am pu.

Pasal 2 1
(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan  berkewajiban tu ru t  serta dalam 

penyelenggaraan SPGDT sesuai kem am puan.
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 

terdiri dari rumah sakit, puskesm as, dan klinik.

Pasal 22
Dalam hal keadaan  bencana, penyelenggaraan SPGDT d ilaksanakan  
berkoordinasi dengan badan yang membidangi bencana sesuai dengan 
ketentuan  pera tu ran  perundang- undangan.

Bagian Kelima
Sistem Transportasi Gawat D arura t 

v Pasal 23
(1) Sistem transportasi Gawat D arurat dapa t diselenggarakan oleh PSC 119 

Halo S eha t d a n /a t a u  fasilitas pelayanan kesehatan .
(2) Sistem transportasi Ga.vat D arura t sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 

m enggunakan  am bu lans  Gawat Darurat.
(3) S tandar dan pelayanan am bulans  Gawat D arurat sebagaim ana d im aksud 

pada ayat (2) sesuai dengan keten tuan  pera tu ran  perundang-undangan .

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN

Pasal 24
(1) M asyarakat dapa t  berperan serta  dalam penyelenggaraan PSC 119.
(2) Peran serta  m asyaraka t dalam penyelenggaraan PSC 1 19 Halo Sehat di 

Daerah dapat berupa :
a. m enghubungi Call Center PSC 119 Halo Sehat bila m enjumpai kondisi 

gawat darurat;
b. menjamin kebenaran  informasi yang disam paikan ke Call Center 

PSC 119 Halo Sehat;
c. m em bantu  petugas saat dilokasi kejadian;
d. tu ru t memelihara sa rana  dan prasarana  PSC 1 19 Halo Sehat;
e. memberikan dukungan  material m aupun  non material; dan
f. memberikan m asukan  dan saran  u n tuk  perbaikan penyelenggaraan 

PSC 1 19 Halo Sehat.

Pasal 25
(1) Perusahaan  dapat berperan serta dalam penyelenggaraan PSC 119 Halo 

Sehat.
(2) Peran p e rusahaan  sebagaim ana d im aksud dalam  ayat (1) dapat berupa : 

a. m enyediakan Tim Pertolongan Pertama di lingkungannya;



b. Tim Pertolongan Pertam a tersebut m erupakan  jejaring SPGDT;
c. mem berikan kesem patan kepada tim Pertolongan Pertam a d a n /a ta u  

karyawan u n tu k  memperoleh pelatihan penanganan  kedarura tan ;
d. m em berikan dukungan  baik material m aupun  non material; dan
e. m em berikan m asukan  dan saran  u n tu k  peroaikan penyelenggaraan 

PSC 119 Halo Sehat.

BAB VI 
PENDANAAN

Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah h a ru s  m enyediakan sum ber dana  u n tuk  

penyelenggaraan PSC 119.
(2) Pendanaan sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) d ap a t  bersum ber dari 

Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah, d a n /a ta u  sum ber pendanaan  
lain yang sah sesuai dengan ke ten tuan  pera tu ran  perundang- 
undangan.

(3) Pendanaan  sebagaim ana tersebut pada ayat 2 terdiri dari :
a. biaya operasional program SPGDT;
b. biaya operasional PSC 119 Halo Sehat; dan
c. biaya layanaVi PSC 119 Halo Sehat.

(4) Biaya operasional program sebagaim ana d im aksud  pada ayat (3) hu ru f  a 
an ta ra  lain : biaya penyediaan sa rana  p rasa rana  PSC 1 19, perawatan dan 
pem eliharaan sa ran a  dan  p rasa rana  PSC 119, dan  biaya koordinasi Tim 
Penyelenggara SPGDT.

(5) Biaya operasional PSC 119 Halo Sehat sebagaim ana d im aksud  pada ayat
(3) h u ru f  b a n ta ra  lain biaya gaji a tau  uang  harian  petugas PSC, biaya 
transportasi, biaya telekomunikasi, biaya pelatihan peningkatan  m utu  
petugas, dan lain-lain.

(fi) Biaya layanan sebagaim ana d im aksud pada ayat (3) h u ru f  c terdiri dari 
biaya transportasi, biaya perawatan, biaya penunjang  dan  biaya tindakan 
kegaw atdaruratan .

(7) Pengenaan biaya layanan PSC 119 Halo Sehat sebagaim ana d im aksud  
pada ayat (5) sesuai dengan ke ten tuan  yang berlaku.

(8) Ketentuan pem bebanan  biaya layanan sebagaim ana d im aksud  pada ayat
(6) terdiri sebagai berikut :
a. bagi m asyaraka t miskin biaya ditanggung oleh anggaran 

Pem erintah Daerah;
b. bagi peserta  a su rans i  kesehatan  dan  a su ran s i  kecelakaan, biaya 

ditanggung oleh pihak a su rans i sesuai dengan pera tu ran  yang
her la ku;

e. bagi m asyaraka t bukan  peserta asu rans i  keseha tan  dan asurans i 
kecelakaan yang m am pu, biaya ditanggung oleh individu;

(I. dalarn keadaan bencana alam masal, pem bebanan  biaya layanan 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB Vll 
PELAPORAN

Pasal 27
(1) PSC 119 Halo S eh a t h a ru s  m elakukan penca ta tan  dan  pelaporan

penyelenggaraan PSC 119.



(2) Peneatatan  sebagaim ana d im aksud pada ayal (1) dilaporkan 
secara berkala setiap tahun  kepada Bupati melalui Kepala 
Dinas Kesehatan.

(3) Kepaia Dinas Kesehatan sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) 
m elakukan kompilasi laporan dan m enyam paikan  hasil kompilasi 
laporan kepada gubernu r  melalui Kepala Dinas K esehatan Provinsi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28
(1) Bupati Karanganyar m elakukan pem binaan dan  pengaw asan terhadap  

penyelenggaraan PSC 1 19 Halo Sehat.
(2) Pem binaan dan  pengaw asan sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 

d ilaksanakan  melalui monitoring dan  evaluasi.
(3) Monitoring dan  evaluasi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2)

d ilakukan u n tu k  m ew ujudkan sinergi, kesinam bungan , dan 
efektifitas pe laksanaan  keb ijakan /p rogram  SPGDT.

(4) Monitoring dan  evaluasi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2)
d ilakukan secara  bqrkala melalui koordinasi dan  p e m a n tau a n  langsung 
terhadap  pe laksanaan  dalam  keb ijakan /p rogram  SPGDT.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan .
Agar setiap orang m engetahuinya, m em erin tahkan pengundangan  Peraturan 
Bupati ini dengan penem patannya dalam  Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar.

D itetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 26 Septem ber 2017 
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di K aranganyar
pada tanggal 26 Septem ber 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ltd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya /v-t 
KEPALA BAHIAN HUKUM,

ZULF1KAR P ADIDH


