
Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik  

             Dokter/Dokter Gigi/Dokter spesialis Kepada Yth. 

 Kepala DPM&PTSP  

 Kota Banjarbaru   

 Di - 

          Banjarbaru  

 

Dengan Hormat,  

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :  

Nama Lengkap  :  

Tempat Tanggal lahir  :  

Tahun Lulusan  : 

Nomor STR   : 

Alamat Rumah  : 

No. Telp / Hp   : 

Nomor Rekomendasi OP : 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktek (SIP) 

untuk tempat praktik yang ke.........dengan alamat di.............  (sebut nama faskes atau tempat 

praktek dan alamat) 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : 

1. KTP pemohon 

2. Ijazah terakhir pemohon 

3. Surat Persetujuan atasan bagi PNS, jika di luar wilayah adalah izin dari Kepala Dinas 

Kesehatan di mana Dokter tersebut berasal 

4. STR Asli yang diterbitkan oleh KKI 

5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter 

6. Rekomendasi Organisasi Profesi setempat 

7. Photo 4 x 6 berwarna 3 lembar 

8. Surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya 

9. Surat pernyataan memiliki tempat praktek mandiri 

10. Nomor Induk Berusaha (Jika praktek mandiri)   

11. Denah lokasi dan denah bangunan (Jika praktek mandiri) 

12. Daftar peralatan (jika praktek mandiri) 

13. Surat Pernyataan bekerjasama dengan Puskesmas (jika praktek mandiri) 

14. Melampirkan SIP apabila memiliki SIP sebelumnya yang masih berlaku (apabila 

memiliki wajib untuk di upload) 

Demikian atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terimakasih. 

 

       Banjarbaru,                                    20 

       Yang Memohon, 

 

 

      (_________________________) 

 
NB :* Pada saat pendaftaran online isi kolom nama usaha dengan nama tempat praktik 
         *STR ASLI diserahkan ke Dinas Kesehatan saat Tim Teknis Survey atau sebelum pengambilan SK di 
           Kantor DPMPTSP, dan membawa tanda bukti penyerahan STR agar bisa mengambil SK. 
        *Semua Persyaratan harus dokumen asli tidak dalam bentuk fotocopy & di scan dalam bentuk pdf 



SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :  

 

Nama    : .....................................................  

Tempat, tanggal lahir  : .....................................................  

Alamat    : .....................................................  

Pekerjaan   : .....................................................  

 

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa saya dalam menjalankan praktik perorangan 

akan  

patuh dan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sanggup menerima  

sanksi apabila dalam menjalankan tugas melanggar hukum.  

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dijadikan bukti.  

 

 

Bantul, …………………. 20  

 

 
Materai 6000 

 

 

( ………………………………)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA BEKERJASAMA DENGAN PUSKESMAS 

 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

 Nama   : 

 Tempat, Tgl Lahir : 

 Pendidikan  : 

 Alamat Rumah  : 

 Alamat Praktik  : 

 No.Telp/HP  : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa saya BERSEDIA bekerjasama dengan Puskesmas 

(Banjarbaru,Banjarbaru Utara, Cempaka, Guntung Payung, Landasan Ulin, Liang Anggang, Sungai 

Besar, Sungai Ulin)*. 

Bentuk kerjasamanya akan saya kirimkan laporan kegiatan praktik setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

           

           

          …………………..,…………………..20 

                Yang membuat pernyataan, 

 

 

          Materai 6000 

 

 

           

       ……………………………………….. 

 

Mengetahui, 

Kepala Puskesmas…………………………….. 

 

 

 
(tanda tangan&cap Stempel) 

 

 

(……………………………………………) 

NIP……………………………………….. 

 

* Pilih salah satu sesuai dengan wilayah tempat praktik     


