
DPMPSTP Bireun Keluarkan Izin Usaha Bidang Kesehatan, Ini Jenisnya 

 

Sumber gambar: Dokumen Pribadi (Kepala DPMGP-KB Bireuen, Bob Miswar SSTP MSi ) 

Sejak wabah virus corona merebak sejumlah masyarakat dan usahawan di Bireuen 

mengurus berbagai izin usaha berbagai bidang mulai dari perdagangan, jasa dan paling banyak 

izin bidang kesehatan diterbitkan dibandingkan izin usaha lainnya. 

Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bireuen, 

Bob Miswar SSTP MSi kepada Serambinews.com, Rabu (08/04/2020) mengatakan, dugaan awal 

merebaknya wabah corona akan banyak pengusaha atau masyarakat yang mengurungkan untuk 

membuka usaha dan mengurus izin usaha, namun dengan sistim online (daring) minat 

masyarakat untuk mendapatkan izin usaha lancar seperti biasa. 

Bahkan, izin usaha bidang kesehatan lebih banyak dibandingkan usaha lainnya tidak 

lepas tingginya animo masyarakat atau pelaku usaha bidang kesehatan untuk ikut berpartisipasi 

membantu pemerintah mencegah penyebaran corona. 

Data sementara dari DPMPTSP Bireuen kata Bob Miswar yang didampingi Kabid 

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Azhari SH selama bulan Maret pihaknya telah 

mengeluarkan sebanyak 389 izin usaha. 

Dari jumlah tersebut izin bidang kesehatan mencapai 206 izin mulai dari izin membuka 

apotik, toko obat, apoteker maupun izin praktek pelayanan kesehatan. Kemudian 48 izin bidang 

perdagangan, 10 izin jasa kontruksi dan bidang lainnya sekitar 125 izin. 



“Sebelumnya dinas beropini bahwa di tengah virus korona itu tingkat pengusaha dalam 

mengurus izin itu akan menurun, ternyata tidak seperti itu banyak masyarakat tetap mengurus 

izin dan paling banyak adalah bidang kesehatan,” ujarnya.  

Ditambahkan, sejak himbauan menjaga jarak dan berbagai ketentuan lainnya 

menghindari tatap muka dalam rangka pencegahan virus corona, maka DPMTSP melakukan 

pelayanan izin secara online, pelaku usaha memahami kebijakan tersebut dan memanfaatkan 

dengan baik pengurusan izin sistim online. 

Menurut data dan catatan kata Bob Miswar, sebelum wabah corona merebak yang paling 

banyak dikeluarkan izin adalah bidang perdagangan, begitu masuk virus korona, bidang 

kesehatan itu naik di urutan pertama untuk jumlahnya, jelasnya. 

Sumber : 

https://aceh.tribunnews.com/2020/04/08/dpmpstp-bireuen-keluarkan-izin-usaha-bidang-

kesehatan-ini-jenisnya 

Rabu, 8 April 2020 

Catatan : 

➢ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28 H ayat (1) menerangkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. 

➢ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Peraturan Menteri ini 

mengatur mengenai:  

a. jenis Perizinan Berusaha sektor kesehatan;  

b. persyaratan;  

c. tata cara penerbitan izin;  

d. masa berlaku izin; dan  

e. pengawasan. 
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