
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR 30TAHUN 2018

TENTANO

URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS KESEHATAN 
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Mentmbang

Men gin gat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 

2016 ten tang Pern ben tukan dan Susunan Perangkat 

Daerah dan memberikan pedoman pelaksanaan tugas 
j aba tan pa da Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, pcrlu 

menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian 
Tugas J aba tan Pad a Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propin si Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Noroor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang ....
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3. Undang'Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Reran gkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyoiali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Boyoiali Tahun 
2016 Nomor 16. Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyoiali Nomor 183);

6. Peraturan Bupati Boyoiali Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Pungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Boyoiali Tahun 2018 Nomor 25);

7. Peraturan Bupati Boyoiali Nomor 26 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada 

Dinas Daerah Kabupaten Boyoiali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyoiali Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALL

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pa sal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1, Daerah ....
/
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1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2, Bupati adalah Bupati Boyolali.

3.

4.

Pemenntah Daerah adalah Bupati aebagai unaur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uruaan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Kesehatari yang selanjutnya dlsingkat Dinkes adalah perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan uruaan pemerintahan Daerah bidang 
kesehatan.

5. Unit Pelaksana Teknis yang salanjutnya diaingkat UPT adalah unaur 
peiaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tercentu pada Dinas dan Badan.

BAB 11

URAIAN TUGAS

Bag!an Kesatu 

Dinkes

Pasal 2

(1) Dinkes mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas p*em bantu an di bidang kesehatan.

(2) Dinkes sebagaimana dimaksud pada ay at (1) di pirn pin oleh Kepala 

Dinkes yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan kesehatan.

(3) Uraian tugas Kepala Dinkes sebagaimana dimaksud pada ay at (2) adalah 

sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan sesuai dengan peraturan pe run dang-undangan dan 
pertimbangan teknis bidang kesehatan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

b. menyusun menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan 

dan anggaran di bidang kesehatan sesuai prosed ur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pern ban gu nan 
daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan ....
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c. mengoordinasikan penyelcnggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang kes«hatan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
aumber daya agar penyelenggaraannya beijalan efekdf sesuai dengan 

saaaran dan tujuan yang telah ditentukan;

d. mendisthbuaikan tugasf memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan seauai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan cugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelenggarakan ketatalaksanaan;

f. merencanakan. mengoordinaaikan, mengawasi. dan mengendallkan 
pelakaanaan (ugas kesekretariatan;

g. merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi. dan mengendallkan 
pelakaanaan tugas bidang kesehatan;

h. menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidang kesehatan sesuai 
ke wenan gan n ya:

i. melaksanakan koordinasi, pengawasan. dan pem binaan
penyelcnggaraan pelayanan kesehatan;

J. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di 
bidang kesehatan;

k. melaksanakan pem binaan terhadap fasi litas Pelayanan Kesehatan 
Pemerintah dan Swasta,

l. mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Kesehatan Masyarakat;

m. mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakii;

n. mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Pelayanan Kesehatan;

o. mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Sumber Daya Kesehatan;

p. melaksanakan konsultasi. koordinasi, komunikasi dan keijasama 

dengan dinas terkait, atau pihak lain dalam upaya peningkatan 
upaya pelayanan kesehatan;

q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja 
urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan 

perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

r. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bah an pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

8. merumuskan laporan di bidang kesehatan berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

t. membina ....
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t. membina, mengawasi, dan menilai kinezja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang<undangan agar peloksanaan tugas pegawai 
aeauai ketentuan dan basilnya sesuat target kinesja; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kiner^'a organisasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Pungsi Sekretariat Dinkea

Paragraf 1 

Sekretariai Dinkes

Pasal3

(1) Sekretariat Dinkes mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 
pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 
unsur organisasi di lingkungan Dinkes yang meliputi pcrencanaan, 
keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan ruraah 
tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di 
lingkungan Dinkes.

(2) Sekretariat Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Sekretaris Dinkes yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 

koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinkes yang meliputi 
peren Canaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha r 
perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada 
semua unsur di lingkungan Dinkes.

(3) Uraian tugas Sekretaris Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (2| 
adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventans, kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Dinkes sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun
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b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat^ keprotokolanf kearsipan, 
barang inventaria, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Dmkes sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 
pe run dang-undangan berdaaarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapaC dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan daerah;

C. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat.keprotokolan. kearsipan. 
barang inventaris, kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 

pelaporan pada Dinkes berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber days agar pelaksanaan tugas berjalan 

dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat,keprotokolan, kearsipan, 
dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi dan dapat menujangan pelaksanaan tugas Dinkes 
secara optimal;

f. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan 

kepegawaian sesuai ketentuan p>eraturan perundang-undangan dan 
potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kiner^’a 

pegawai yang optimal daJam mendukung pelaksanaan tugas Dinkes;
g. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 

meliputi penyiapan l>ahan rencana pend a pa tan dan belanja, 
perbendaharaan, veriflkasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi keuangan;

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 
inventaris pada Dinkes meliputi penyiapan bahan rencana 
kebutuhan barang, perbendaharaan. veriflkasi, pembukuan. dan 

pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud tertib administrasi barang inventaris;

i. menyelia

i
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1.

J.

k.

1.

menyelia p«nyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 

kegiatan penyelenggaraan di bidang keaehatan, dan penetapan target 
kineija serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasar data yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administraai 
perencanaan. tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitaa 
kinerja yang baik;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kesekretahatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 

sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertuiis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang keaehatan 
besjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan dt bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oieh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

n.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan Program, Pelaporan, dan Informasi Kesehatan

Pasal4

(1) Subbagian Perencanaan Program. Pelaporan. dan Informasi Kesehatan 
mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan 

rumusan perencanaan program, pelaksanaan pengumpulan data 
dokumen satuan keija dan perencanaan anggaran. penyusunan laporan, 
dan informasi Kesehatan yang menjadi tanggung jawab Oinkes.

(2) Subbagian Perencanaan Program. Pelaporan. dan Informasi Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian 

Perencanaan Program, Pelaporan. Informasi Kesehatan mempunyai 
tugas memimpin pcnyiapan dan pengoordinasian penyusunan rumusan 

perencanaan program, pelaksanaan pengumpulan data dokumen satuan 
keija dan perencanaan an^aran, penyusunan laporan. dan informasi 
yang menjadi tanggung jawab Dinkes.

(3) Uraian ....
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(3) Uraian tugaa Kepala Subbagian Perencanaan Program, Pelaporan, den
Informaai Kesehatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) adalah
sebagai berikut;

a. menyuBun bah an kebijakan teknia di bid an g perencanaan program, 
pelaporan, dan informasi kesehatan pada Dinkes sesuai ketentuan 

peraturan pern ndang-undangan dan perdmbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai dengan saaaran dan tujuan 

yang lelah ditetapkan;

b. menyusun bah an perencanaan di bidang perencanaan program, 
pelaporan. dan informasi kesehatan pada Dinkes sesuai prosedurdan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

c. menyelia pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan 
serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada Dinkes berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan aumber daya agar pelaksanaan 

tugas betjalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat betjalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di bidang 

kesehatan melalui metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar diperoleh data dan informasi yang akurat sebagai bah an 

perencanaan dan pelaporan;

f. roenyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordmasian penyusunan 
dokumen rencana strategis, rencana kineija, rencana keija, rencana 

kegiatan dan anggaran, dan perjanjian kinerja Dinkes serta dokumen 
perencanaan lainnya di bidang kesehatan sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedom^ 
pelaksanaan tugas Dinkes;

g. menyusun bahan rencana pembangunan daerah jangka panjang, 
bahan rencana pembangunan daerah jangka menengah, dan bahan 

rencana pembangunan tahunan. menyusun bahan evaluasi. dan 
menyusun bahan laporan pelaksanaannya di bidang kesehatan 
sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagai bahan penyusunan, evaluasi, dan pelaporan dokumen 
rencana pembangunan daerah, evaluasi, dan pelaporannya;

h. melaksanakan
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h. melaksanakan evaJuasi pelakaanaan tugas dan capaian kinerja 
Dinkes eecara berkala aeauai p rosed ur dan ketentuan peraturan 
pcru ndang-u ndangan sebagai bahan laporan dan pemngkatan 

pelakaanaan dan kineija Dinkes;

i. menyuaun dokumcn laporan pelakaanaan tugas dan laporan kincrja 
Dinkea aecara berkala sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelakaanaan 

tugas dan kineija;

j. menyiapkan bahan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, bahan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupali, Laporan Kineija Instansi Pemerintah 
bidang kesehatan;

k. menyelia pelakaanaan pengelolaan administrasi keuangan dan 
akuntanai Dinkes sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perunclang'Undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 

keuangan Dinkes;

l. melaksanakan penyusunan rencana. program, dan kegiatan 
penyelenggaraan pada Dinkes, dan penetapan target kineija serta 
pclaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasar data yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

lenvujud tertib administrasi perencanaan, tersusun dokumen 
perencanaan, dan akuntabilitas kinerja yang baik;

m. menyajikan informasi publik sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan guna memudahkan akses 

masyarakat dan mewujudkan keterbukaan informasi publik;

n. menyelenggarakan lay a nan pen gad u an masyarakat sesuai prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menampung 

aspirasi masyarakat sebagai bahan peningkatan pelaksanaan tugas;

o. menyelenggarakan pelayanan informasi publik. dan layanan 
hubungan media sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terw'ujud komunikasi dua a rah dengan 

masyarakat;

p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang perencanaan program, pelaporan, dan informasi kesehatan 
sesuai dengan perencanaan dan indikator si stem pengendalian 
internal yang telah diietapkan dalam rangka perbaikan kineija;

q. mendistribusikan tugas, membenkan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

r. menyusun ..
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r.

s.

t.

menyu8un laporan di bidang perencanaan program, pelaporan, dan 

informaai keaehatan berdasarkan data dan analisa sebagai mformaai 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tu^s;

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai k«tentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan cugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinega; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Pa sal 5

(1| Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas 

menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan. 
pengelolaan gedung kamor. dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung 
jawab Dinkes.

(21 Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset 
mempunyai tugas mem im pin penyiapan dan pengoordinaaian 
penyelenggaraan urusan keuangan, pengelolaan gedung kantor. dan 

pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinkes.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2j adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan 
pertanggungjawaban administrasi keuangan, pengelolaan gedung 

kantor. dan pengadministrasian pengelolaan aset sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan administrasi 
penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan 
pertanggungjawaban administrasi keuangan, Pengelolaan gedung 

kantor, dan pengadministrasian pengelolaan aset sesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

c, menyeiia

r
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c. menyelia pelaksanaan peng«lolaaii administrasi penatausahaan 

keuangan, pengelolaap k«uangan dan pertanggungjawaban 
admin iatra si keuangan, pengelolaan gedung kantor, dan 

pengadministrasian pengelolaan aset berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas beijaian 
dan berhasil optimal;

d. mendisthbusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijaian dengan efekiif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan 

akuntansi Dinkes sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar tcrwujud tertib administrasi pengelolaan 
keuangan Dinkes;

f melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

beianja langsung Dinkes secara berks la sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bah an
penyusunan laporan dan peningkaian kineija bidang keuangan;

g. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana 
anggaran beianja langsung dan rencana anggaran beianja tidak 
langsung sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan agar tenvujud perencanaan keuangan yang memenuhi 
standar yang berlaku;

h. menyelia pelaksanaan kegiatan perbendaharaan mehputi 
pembukuan, veririkasi. rckapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
beianja langsung dan tidak langsung sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar tenvujud pelaksanaan kegiatan 

perbendaharaan yang memenuhi standar yang berlaku;

i. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan 

secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud laporan yang memenuhi standar yang 
berlaku;

J. menyelia pengelolaan administrasi penggajian dan pembehan 

tunjangan pegawrai sesuai prosedur dan ketentuan agar tenvujud 
pengelolaan administrasi penggajian dan pemberian tunjangan 

pegawai sesuai standar yang berlaku;

k. menyelia pelaksanaan pengadministrasian pengelolaan aset sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan aset;

l. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban 
pengelolaan aset secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud laporan yang 
memenuhi standar yang berlaku;

m. melaksanakan ....

i
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n.

o.

m. melaksanakan p>engendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pengelolaan adminiatraai penatausahaan keuangan, 
pengelolaan keuangan t pengelolaan gedung kantor, dan 
pertanggungjawaban admin istrasi keuangan scrta
pengadministrasian pengelolaan aset sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kineija;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tenulis berdasar kajian dan/atau lelaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat beijalan 
sesuai kctcntuan peraturan pcrundang-undangan;
menyusun laporan di bid an g pengelolaan administrasi 
penatausahaan keuangan t pengelolaan keuangan dan 
pertan^ungjawaban administrasi keuangan, pengelolaan gedung 
kantor, dan pengadministrasian pengelolaan aset berdasarkon data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;
melakaanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi 
penyiapan bahan rencana pendapacan dan belanja. perbendaharaan. 
verifikasi. pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosed ur dan 
kcieniuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi keuangan;
melaksanakan pengelolaan administrasi aset pads Dinkes meliputi 
penyiapan bahan rencana kebutuhan barang, perbendaharaan, 
verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi aset.
membinar mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

r.

8.

Paragraf 4
Subbagian Hukum, Ke pegawai an, dan Umum

Pasal6
(1) Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas 

menyiapkan dan mengoordinasikan penatalaksanaan hukum, 
administrasi kepegawaian dan mcnyclenggarakan pengclolaEin dan 
pengolahan, administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, 
dokumentasi. rum ah tangga, keprotokolan. pemeliharaan kantor dan 
pengelolaan teknologi informasi.

(2| Subbagian ....
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(2) Subbagian Hukum, Kepegawaian. dan Umum sebagaimana dtmakaud 

pada ayat (1) dipimpin oleh KepaJa Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan 
Umum yang mempunyai tugas memiinpin penyiapan dan 

pengoordinaaiaan penatalaksanaan hukum, administrasi kepegawaian, 
pengelolaan dan pcngolahan, administrasi umum meliputi surat 

menyurat, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, keprotokolan, 
pemeliharaan kantor dan pengelolaan tcknoiogi informam.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Hukum, Kcpegawaian, dan Umum 

sebagaimana dlmakaud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;
a. menyusun bahan kebijakan teknis df bidang penatalaksanaan 

hukum, administrasi kcpegawaian, pengelolaan dan pcngolahan, 
administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, 
dokumentasi, rumah tangga, keprotokolan, pemeliharaan kantor dan 

pengelolaan teknologi informasi pada Dinkes sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 

pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan;

bs menyusun bahan perencenaan di bidang penatalaksanaan hukum, 
administrasi kepegawaian. pengelolEian dan pcngolahan, administrasi 
umum meliputi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, rumah 
tangga, keprotokolan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan teknologi 
informasi pada Dinkes pada sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 

daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan daerah;

c. menyelia pelaksanaan penatalaksanaan hukum, administrasi 
kcpegawaian, pengelolaan dan pcngolahan, administrasi umum 

meliputi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, 
keprotokolan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan teknologi 
informasi pada Dinkes berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan aumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan 

dan berhasil optimal;
mendistribusikan tugas, mcmbenkan petunjuk, dan a rah an kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eHsien, dan tepat sasaran; 

melaksanakan kegiatan penyiapan dan pengoordinasian 
penatalaksanaan hukum sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas Dinkes berjalan 
optimal;

f. menyusun rancangan produk hukum daerah bidang kesehatan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan agar dihasilkan rancangan 
produk hukum yang memenuhi aspek Han keperluan pengaturan;

d.

e.

g. melaksanakan
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g. melaksanakan kajian dan analisis permasalahan hukum sesuai 
prosed ur dan metodologi yang da pat dipertanggungjawabkan gun a 
membertkan pertimbangan pada permasalahan hukum Dinkes;

h. mclaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, 
hubungan masyarakat, keprotokolan, pemeliharaan kantor, dan 

kearsipan, seita kelembagaan sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud ter lib administrasi 
dan dapat menunjang peiaksanaan tugas Dinkes secara optima);

i. melaksanakan pengelolaan administrasi dan kepegawaian sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi agar 

terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja pegawai yang 
optimal dalam mendukung peiaksanaan tugas Dinkes;

j. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi peiaksanaan kinerja di 
bidang penatalaksanaan hukum, administrasi kepegawaian, 
pengelolaan dan pengolahan, administrasi umum meliputi surat 
menyurat. kearsipan, dokumentasi, rumah tangga. keprotokolan, 
pemeliharaan kantor dan pengelolaan teknologi informasi sesuai 

dengan perencanaan dan indikatorsistem pengendalian internal yang 

telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

k. memberikan saran. pendapai dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tenulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

I menyusun laporan di bidang penatalaksanaan hukum, administrasi 

kepegawaian, pengelolaan dan pengolahan, administrasi umum 

meliputi sural menyurat, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, 
keprotokolan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan teknologi 
informasi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban peiaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar peiaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimptnan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

Paragraf 1

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pa sal 7
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Pasal 7

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pclaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat, dan kesehatan Imgkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

(2} Bidang Kesehatan Masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin olch Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang mempunyai 

tugas memimpin melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operaaional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. promosi 
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyaraicat aebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan aesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang tclah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang kesehatan masyarakat sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pern bangu nan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 
masyarakat berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga 
dan gizi masyarakat. promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat. dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah 

raga:

f. merumuskan bahon pedoman dan petunjuk teknis pern binaan upaya 
pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi 
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan 
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

g. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaJuaai 
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat. promosi kesehatan, dan 
pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan, kesehatan 
kerja dan olah raga;

h. mengoordinasikan ....
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h. mengoordinasikan pelaksanaan bimbtngan teknis kesehatan 

masyarakat di fasiHtas pelayanan keaehatan sesuai kebutuhan 
organiaasi guna meningkatkan kinerja pegawai dalam melakaanakan 
tugas;

i. melaksanakan pengendaiian daji evaluaai pelakaanaan kin^tja di 
bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan perencanaan dan 

indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun teitulia berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan cugas di bidang kesehatan 

masyarakat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

k. menyusun laporan di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

l. membina, mcngawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan penindang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. roelaksanakan tugas kedinaaan lain yang diberikan oieh pirn pin an 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undai^an dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Pasal8

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas 

penyiapan penimusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 
bimbingan teknis dan supervisi» serta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

(2| Seksi Kesehatan Keluai^a dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1| dipimpin olch Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 
Masyarakat yang mempunyai tugas memimpm penyiapan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan operaaional, bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga 
dan gizi masyarakat.

(3| Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2| adalah sebagai berikut:

a. menvusun ...
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c.

d.

a. many u sun bah an kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan 
giai masyarakat sesuai ketentuan peraturan pcrundang-undangan 
dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b, manyusun bahan perencanaan di bidang kesehatan keluai^a dan gui 
masyarakat sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pernbangunan daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang kesehatan keluarga dan gizi 
masyarakat berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 

day a agar pelaksanaan tugas betjaian dan berhasil optimal; 
mendislribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
betjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran,

e. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan ibu, 
kesehatan anak dan remaja. kesehatan reproduksi> kesehatan 
keluarga bcrencana, kesehatan lanjut usia, dan perbaikan gizi 
masyarakat;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan tugas 
pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak dan remaja, kesehatan 

reproduksi, kesehatan keluarga berencana, kesehatan lanjut usia» 

dan perbaikan gizi masyarakat;
g. melaksanakan kerjasama dan koordinasi lintaa program dan lintaa 

aektor yang berkaitan dengan program kesehatan ibu. kesehatan 
anak dan remaja, kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga 

berencana, kesehatan lanjut usia, dan perbaikan gizi masyarakat;

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan 
perbaikan dan penanggulangan masalah gizi keluarga. lembaga, dan 
masyarakat;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan 
surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biaaa gizi 
buruk;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan da lam rangka perbaikan kineija;

k. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara iangsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelen^araan tugas di bidang kesehatan 
keluarga dan gizi masyarakat berjslan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-u ndangan;

h.

j.

1. menyusun ....
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l. menyusun laporan di bidang kesehatan keluai^ dan gizi maayarakat 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pcrtanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina* mengawasi, dan menilai kineija bawahan seauai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
seauai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daJam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasa! 9

(1) Sekai Promosi Kesehatan dan Peml>erdayaan Masyarakat mempunyai 
tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional. 
bimbingan teknis dan supervisi, serla pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagairaana 
dimaksud pada ayat (1) di pirn pin oleh Kepala Seksi Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operaaionaJ. 
bimbingan teknis dan supervisi. serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang promosi kesehatan. dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2| adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan, dan 

pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang promosi kesehatan, dan 

pemberdayaan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang promosi kesehatan, dan 
pemberdayaan masyarakat berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 

dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan
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d.

e.

f.

g

h.

1.

J*

k.

J.

m.

n.

mendistribusikan Uigas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan aesuai dengan bidang tugaanya agar pelaksanaan tugaa 
be^alan dengan efektif, efisienf dan tepat aasaran; 
melaksanakan kebijakan operasiona] di bidang promosi kesehatan 
dan pern herd ay aan masyarakat;
melaksanakan bimbingan teknis dan su pend si pelakaanaan 
pengembangan media promosi kesehatan;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan penyuluhan, 
pendidikan kesehatan. pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di 
bidang kesehatan;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan sostalisasi 
dan advokasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada masyarakat; 

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan 

pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; 
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pnimosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sislem pengendalian internal yang 
telah dctetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; 
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau lelaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang promosi 
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;
menyusun laporan di bidang promosi kesehatan, dan pemberdayaan 

masyarakat herdasarkan data dan analisa sebagai Informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 

p»raturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4
Seksi Kesehatan Lingkungan. Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Pasai 10
(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 

mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasionaJ, bimbingan teknis dan supervisi. serta pemantauan. evaluasi 
dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan keijadan olah 
r^a.

(2) Seksi ...
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(2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keija dan Olah Raga 
sebagaimana dimakaud pada ayat (1| dipimpin oleh Kepala Sekai 
Keaehatari Lingkungaa, Kesehatan Keija dan Olah Raga yang mempunyai 

tugas memimpin penyiapan perumusan dan pelakaanaan kebijakan 
operaaional, bimbingan teknisdan supervisi, sena pemantauan, evaiuasi 
dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan. kesehatan kerja dan olah 
raga.

(3) Uraian tugas Kepala Sekai Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ketja dan 
Olah R^a sebagaimana dimaksud pada ayat (2| adalah scbagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah r^a sesuai ketentuan peraturan 

perundang- u ndangan dan pertimbangan teknis agar pelakaanaan 
tugas dapat betjaian sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga sesuai prosed ur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pcmbangunan 
daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis,

c. menyelia pelakaanaan tugas di bidang kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga berdaaar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelakaanaan tugas betjaian 

dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan tugas 

bcijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan 

dan kesehatan kerja dan olah raga;
f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelakaanaan kegiatan 

higiene dan saniiasi dasar, tempat-tempat umum dan induslri, 
makanan minuman, pengelolaan pestisida, perumahan, 
pengembangan desa sehat. pengkajian lingkungan sebat, fasilitaa 
penyediaan sarana air bersih, jamban, dan saluran air limbah;

g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelakaanaan kegiatan 
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

h. melaksanakan pengendalian dan evaiuasi pdaksanaan kinerja di 
bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai 
dengan perencanaan dan indikaior sistem pengendalian internal yang 
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja:

i. memberikan ....
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i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulie berdaaar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bldang kesehatan 

lingkungan, kesehatan keija dan olah raga berjalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

j. menyuBun laporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan keija 
dan olah raga berdasarkan data dan analisa sebagai informaai dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. raembina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasiln>a sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendaiian Penyakit

Paragraf 1

Bidang Pencegahan dan Pengendaiian Penyakit

Paaal U

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendaiian Penyakit mempunyai tugas 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan bidang pencegahan dan pengendaiian penyakit.

(2) Bidang Pencegahan dan Pengendaiian Penyakit sebagai man a dimaksud 
p>ada ay at (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendaiian 

Penyakit yang mempunyai tugas memimpin penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan. evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan 

pengendaiian penyakit.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendaiian Penyakit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendaiian 
penyakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun
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b.

c.

d.

e.

f

g

h.

1.

k.

1.

menyusun perencanaan dt bidang pencegahan dan pengendaban 

penyakit sesuai proaedur dan ketentuan peraturan perundang* 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategls;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di btdang pencegahan dan 

pengendalian penyakit berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijaian 
dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

metaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan 
pengendalian penyakit;

mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan surveiUins dan 
tmunisasi;
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular;

mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang celah 
ditelapkan daiam rangka perbaikan kinetja;

memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tenulls berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penydenggaraan tugas di bidang pencegahan 
dan pengendalian penyakit beijalan sesuai ketentuan peraturan 
pent ndang- undangan;
menyusun laporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina» mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan ha si I ny a sesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daiam 
rangka mendukung kinetja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Pasal 12
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PasaJ 12

(1) S«ksi SuTveilans dan Imunisasi mempunyai tugas penyiapan penjimiaan 
dan pelaksanaan kebijakan operaaional, bimbingan teknis dan aupervisi, 
serta pemantauan, evaiuasi dan pelaporan di bidang survcilans dan 
imunisasi.

(2) Sekai Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Survcilans dan Imunisasi yang mempunyai 
tugas memimpin penyiapan pcrumusan dan pelaksanaan kebijakan 
opcrasional, bimbingan teknis dan supenhsi, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan di bidang survcilans dan imunisasi.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Surveilans dan imunisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah scbagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang surveilans dan 

imunisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang surveilans dan imunisasi 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang surveilans dan imunisasi 

berdasar kewenangan dan mem pert imbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas ber^alan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efeklif. efmien, dan tepat sasaran;
e. melaksanakan kebijakan opcrasional surveilans dan imunisasi, 

penyelidikan epidemiologi, kajian penyakit menular dan tidak 
menular, dan surveilans faktor resiko;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi surveilans dan 
imunisasi. penyelidikan epidemiologi. kajian penyakit menular dan 

tidak menular. dan surveilans faktor resiko;
g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang surveilans dan imunisasi sesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dal am 
rangka perbaikan kinerja;

h. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyclenggaraan tugas di bidang surveilans dan 
imunisasi betjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

j. menvueun ....
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i. menyusun laporan di bidang surveilans dan imunisasi berdasarkan 
data dan an a lisa sebagai informaai dan pertanggungjawaban 
palaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinetja oi^nisasi.

Paragraf 3

Seksl Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasa) 13

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai 

tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional. 
biinbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan. evaluasi dan 
pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagainrnna 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Menular yang mempunyai tugas memimpin 

perencanaan, pengoordinasian» pengawasan, dan pengendalian 
pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 

agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal:

d. mendistribusikan ...
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d. mendistribusikan tugas, membenkan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peiak Sanaa n tugas 
beijaJan dengan efektif, e^slen, dan tepat sasaran;

e. meiaksanakan kcbijakan operasionai pencegahan dan pengendaiian 
penyakit menular;

f. melakaanakan bimbingan tcknis dan supervisi kegiatan pencegahan 
dan pengendalian penyakit menular;

g. meiaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai 
dengan perencanaan dan indikatorsistem pengendalian internal yang 
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

h. memberikan saran. pendapar dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertuUs berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pencegahan 
dan pengendalian penyakit menular beijalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

i. menyusun laporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit 
menular berdasarkan data dan anaiisa sebagai informasi dan 
pertanggungjavvaban pelaksanaan tugas:

j. membina. mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 4
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa

Pasal 14
(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasionai, bimbingan teknis dan superviai, 
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian 
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 
Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh 
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 
Kesehatan Jiwa yang mempunyai tugas memimpin penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasionai, bimbingan teknis 
dan superviai. serta pemamauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengendalian penyakit udak menular dan kesehatan jiwa.

(3) Uraian . ..
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(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai 
ketentuan peraturan pcrundang-undangan dan peilimbangan teknis 

agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan aasaran dan 
tujuan yang tel ah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehacan jiwa sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian 
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa berdasar kewenangan 
dan mem pert imbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas 
beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan operasiona) pengendalian penyakit tidak 
menular dan kesehatan jiwa;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengendalian 

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 
kesehatan jiws sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang tel ah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;

h. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pencegahan 
dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa 
beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menyusun laporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular dan kesehatan jiwa berdasarkan data dan analisa 
sebagai in form a si dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tat^et kinerja; dan

k. melaksanakan ....

X
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan da lam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Kelima
Tugas dan Rungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

Paragraf1
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 15
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan 

kesehatan primer, kesehatan rujukan. kesehatan tradisiona) dan 
kesehatan khusus.

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pad a ay at (2) 
dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang mempunyai 
tugas memimpin melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan t 
kesehatan tradisiona! dan kesehatan khusus.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 
dimaksud pada ay at (2) adalah sebagai berikut:

sebagaimana

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan sesuai 
ketentuan peraturan perundang'undangan dan pertimbangan teknis 

agar pelaksanaan tugas dapat l)erjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang celah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan kesehatan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pern ban gu nan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan 

berdasar kewenangan dan mem pert imbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas betjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, membehkan peiunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran:

e. melaksanakan...

I
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c,

f.

g*

melaksanakan kebijakan operaaional di bidang pelayanan kesehatan 

primer, keaehatan rujukan, kesehatan tradisiona] dan kesehatan 

khuaus;

menyusun pedoman dan petunjuk teknia pern bi naan upaya 
pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan. kesehatan 
tradisional dan kesehatan khusus;

1.

J*

k.

1.

n.

mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pern binaan dan 

pengawaaan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan;

h. mengoordinasikan bimbingan teknis, supervisi dan penyelenggaraan 

Pn^am Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga;

mengoordinasikan bimbingan teknis, supervisi dan penyelenggaraan 
push pelayanan obstetri nconatus essensial dasar;

mengoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan akrediiasi pada fasilitas 
pelayanan kesehatan pemerintah;

merumuskan pertimbangan pemberian rekomendasi permnan 

fasilitas pelayanan kesehatan;

merumuskan pertimbangan pemberian iain penyelenggaraan 
pelayanan radiologi dan hemodialisa;

m. merumuskan pertimbangan pemberian izin praktek perseorangan;

melaksanakan pengendaJian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pelayanan kesehatan aesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
ranges perbaikan kineija;

memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada ataaan 

secara langsung maupun tenulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang p>elayanan 
kesehatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

menyusun laporan di bidang pelayanan kesehatan berdaaarkan data 

dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh ptmptnan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

o.

r.

Paragraf 2 ....
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Paragraf 2

Seksi P«layanan Keaehatai^ Primer

Pasal 16

(1) Seksi Relay an an Kesehatan Primer mempunyai tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kcbijakan operasional. bimbingan teknis 
dan supervisi. pemantauan, eveluasi dan pelaporan serta peningkatan 

mutu fasilitaa pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan 
primer merencanakan, men goordi nasi kanr mengawasi, dan
mengendalikan pelayanan kesehatan primer.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud |)ada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer yang 
mempunyai tugas memimpm penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu faailitas pelayanan 
kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer merencanakan, 
mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendaiikan pelayanan 
kesehatan primer,

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan 
primer aesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas da pat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

menyusun bahan perencanaan di bidang pelayanan kesehatan 
primer sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pcmbangunan daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer 
berdasar kewenangan dan mem pert imbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas, memberikan pctunjuk dan a rah an kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyusun bahan bimbingan teknis, supervisi dan penyelenggaraan 
Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluai^a;

menyusun bahan bimbingan teknis, supervisi dan penyelenggaraan 

push pelayanan obstetri neonatus essensiaJ dasar;

g. menyusun ....
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g. menyusun bah an rumusan pextimbangan pemberian izin praktek 
perseorangan;

h. melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan 
kesehaCan pada faailitas pelayanan kesehatan primer;

i. melaksanakan bimbmgan teknis dan supervisi penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan pada fa si litas pelayanan kesehatan primer;
J. memfasilitasi penyelenggaraan akredieasi pada fasilitaa pelayanan 

kesehatan primer miiik pcmerintah;

k. menyusun pertimbangan pemberian rekomendasi peririnan fasilitas 
pelayanan kesehatan primer;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pcnerapan standar pelayanan 
minimal clan standar penilaian kinerja yang lain pada UPT Pusat 
Kesehatan Masyarakat;

m. menyusun pertimbangan pemberian (2in pelayanan pada fasilitas 
pelayanan kesehatan primer;

n.

O-

q.

r.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bid an g pelayanan kesehatan primer sesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan 
kesehatan primer beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

menyusun laporan di bidang pelayanan kesehatan primer 
berdasarkan data dan analisa sebagai inform aai dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja oiganisasi.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

PasaJ 17 ....
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Pasal 17

(1| Sckai Pelayanan Keaehatan Rujukan mem puny aj tugas penyiapan 
perumusan dan pelakaanaan kebijakan operaaiona), bimbingan teknis 

dan supervisi, pemantauan, evaiuasi dan pelaporan serta peningkatan 
mutu fasihtas pelayanan keaehatan di bidang pelayanan keaehatan 
rujukan,

(2| Sekai Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud pad a ay at 
(1) dipimpin oleh KepaJa Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan yang 

mempunyai tugas memimpin penyiapan perumusan dan pelakaanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, 
evaiuasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan 
kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan 

rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan percncanaan di bidang pelayanan kesehatan 
rujukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rujukan 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan a rah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan, laboratorium kesehatan, 
dan unit transfusi darah;

f. melaksanakan kebijakan operasional pelayanan kesehatan pada 
fasilitas kesehatan rujukan, laboratorium kesehatan, dan unit 
transfusi darah;

h.

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan 
pada fasilitas kesehatan rujukan. laboratorium kesehatan. dan unit 
transfusi darah;

memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi pada fasilitas pelayanan 
keaehatan rujukan milik pemerimah;

i. menvusun ....
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i. mcnyusun pertimbangan pern ben an rekomendasi peri zi nan fasilitas 

pelayanan kesehatan rujukan, laboratory um keaehatan. dan unit 
tranafusi darah;

j. menyusun pertimbangan pemberian izin pcnyelenggaraan pelayanan 

radiologi dan hemodialisa fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. 
laboratonum kesehatan, dan unit transfusi darah;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kinerja;

l. mcmberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tenulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan lugas di bidang pelayanan 
kesehatan rujukan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

m. menyusun laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan 
berdasarkan data dan analiaa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n.

0-

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Kesehatan TradisionaJ dan Kesehatan Khusus

PasaJ 18

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus
mcmpunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelsporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan kesehatan 
khusus.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan TradisionaJ dan Kesehatan Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh KepaJa Seksi 
Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus yang 
mempunyai tugas memimpin penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta 
pemantauan. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan 
tradisional dan kesehatan khusus.

(3| Uraian ....
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(3f Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan 
Kesehatan Khusus sebagaimana d/maksud pada ayat (2} adalah sebagai 
berikut:

a. mcnyusun bahan kebsjakan teknis di bidang pelayanan keaahatan 

tradiaional dan kesehatan khusus sesuai ketentuan peraturan 
peru ndang'U ndangai) dan pertimbangan teknis agar peiaksanaan 

tugas dapat beodl^n sestiai dengan sasaran dan lujuan >ang telah 
ditetapkan;

menyusun bahan perencanaan di bidang pelayanan kesehatan 

tradisional dan kesehatan khusus sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 

daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 

agar tersusun d Oku men perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

menyelta peiaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan 
tradisional dan kesehatan khusus berdasar kewcnangan dan 

mempertimbangkan aumber daya agar peiaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal,

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan a rah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peiaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

melaksanakan kebijakan opera si onal pelayanan kesehatan 
tradisional. usaha kecil obat tradisional. uaaha mikro obat 
tradisional. dan kesehatan khusus;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan 
pada Tasilitas pelayanan kesehatan tradisional, usaha kecil obat 
tradisional. usaha mikro obat tradiaional. dan kesehatan khusus;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi peiaksanaan kineija di 
bidang pelayanan kesehatan tradisional dan kesehatan khusus 
sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja:

h, memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tu^s di bidang pelayanan 

kesehatan tradisional dan kesehatan khusus beijatan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

i, menyusun laporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan 
kesehatan khusus berdasarkan data dan analisa aebagal tnformasi 
dan pertanggungjawaban peiaksanaan tugas:

d.

e.

J. membina ....
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k.

membma, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugaa pegawai 
sesuai ketentuan dan haailnya aesuai lai^t kinerja; dan

melaksanakan tugaa kedinasan lain yang dibehkan oleh pirn pin an 

aesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organiaaai.

Bagian Keenam

Tugaa dan Fungsi Bidang Sumber Day a Kesehatan

Paragraf 1

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pa sal 19

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan uperaaional di bidang 
kefarmasian, makanan dan minuman. alat kesehatan, dan perbekaJan 

kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.

(2| Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yang mempunyai 
tugas memimpin melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional di bidang kefarmasian, makanan dan minuman, aJat 
kesehatan, dan perbekaian kesehatan serta sumber daya manusia 
kesehatan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2| adalah sebagai berikut;

a. menyusun kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang sumber daya kesehatan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rcncana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya 

kesehatan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan ....
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d, mendistribusikan tugas, raembcrikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, 
makanan dan minuman, alat kesehatan, dan perbekalan keaehatan 
serta sumber daya manusia kesehatan;

f mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian 
keamanan sediaan farmasi dan makanan minuman;

g. mengoordinasikan pengelolaan alar kesehatan dan perbekaian 
kesehatan;

h. mengoordinasikan pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan; 

mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan sarana dan1.

praaarana kesehatan;

j. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan sumber daya 
manusia kesehatan,

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan da lam 

rangka perbaikan kinerja;

l. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agaj arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang sumber daya 
kesehatan berjalan sesuai ke ten man peraturan perundang- 
undangan;

m. menyusun laporan di bidang sumber daya kesehatan berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;

n. memhina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasiinya sesuai target kinerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2

Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman

Pasai 20 ...

I
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Pasal 20

(1) Seksi Kefarmastan, Makanai) dan Minuman mempunyai lugas penyiapan 
perumusan dan pelakaanaan kebijakan operasional» btmbingan teknis 
dan supervisi, sena pemantauan, evaluaai dan pel a po ran di bidang 
pelayanan kefarmaaian» makanan dan minuman.

(2) Seksi Kefannaaian, Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman 

yang mempunyai tugaa memimpin penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasionaJ, bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan 
kefarmasian, makanan dan minuman.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2| adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kefarmasian. makanan 

dan minuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang kefarmasian, makanan dan 

minuman sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pernbangunan daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana stracegis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian, makanan dan 

minuman berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 

day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, eflsicn, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan operasional pelayanan kefarmasian 
meliputi obat, bahan berbahaya, obat tradisional, dan kosmetik;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pelayanan 
kefarmasian meliputi obat, bahan berbahaya. obat tradisional, dan 
kosmetik:

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kefarmasian pada sarana 
pelayanan kefarmasian dan sarana produksi obat tradisional;

h. menyelia pelaksanaan pengelolaan perizinan sarana pelayanan 

kefarmasian, apotik dan toko obat;
i. melaksanaan pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman 

pada (ndustri Rumah Tangga Pangan;

J. menyelia ...
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j. cnenyelia pelaksanaai) pengelolaan perizman Industri Rumah Tangga 

Pangaii;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelakaanaan kinerja di 
bidang kefarmaaian, makanan dan minuman sesuai dengan 
perencanaan dan indikator aistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangk^ perbaikan kinena;

]. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertulia berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang keCannaaian, 
makanan dan minuman betjalan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

m. menyusun laporan di bidang kefarmasian, makanan dan minuman 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Perbekalan Kesehatan» Pembiayaan. Sarana dan Prasarana

Pasai 21

(1) Seksi Perbekalan Kesehatan. Pembiayaan. Sarana dan Prasarana
mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional» bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan perbekalan keaehatan. pembiayaan. sarana dan 
prasarana.

(2) Seksi Perbekalan Kesehatan, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dipimpin oleh Kepala Seksi 
Perbekalan Kesehatan. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana yang 
mempunyai tugas memimpin penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi. serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan perbekalan kesehatan. 
pembiayaan, sarana dan prasarana.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan. Pembiayaan. Sarana 
dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adaiah sebagai 
berikut:

a. menyusun
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a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perbekalan keeehatan, 
pembiayaan. sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan sesuai dengan saaaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun hahan perencanaan di bidang perbekalan kesehatan. 
pembiayean^ sarana dan prasarana sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdaaarkan rencana pern ban gu nan 
daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 

agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perbekalan kesehatan, 
pembiayaan. sarana dan prasarana berdaaax kewenangan dan 
mem pert imbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;

melaksanakan kebijakan operasional di bidang perbekalan 
kesehatan, pembiayaan, sarana dan prasarana;

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan perbekalan 
kesehatan, pembiayaan. sarana dan prasarana;

menyelia pelaksanaan pengelolaan perbekalan kesehatan;

h- menyusun bahan pertimbangan pemberian perizinan kalibrasi alat 
kesehatan;

pembinaan, dan

c.

f.

g

1.

k.

1.

menyelia pelaksanaan pelavanan perizinan. 
pengawasan toko aJat kesehatan dan optik:

menyelia pelaksanaan pengelolaan j ami nan kesehatan;

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sarana 
dan prasarana kesehatan pemehntah;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang perbekalan kesehatan. pembiayaan, sarana dan prasarana 

sesuai dengan perencanaan dan indikator si stem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

m. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang perbekalan 
kesehatan, pembiayaan. sarana dan prasarana berjalan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menvusun

I
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n. cnenyusun laporan di bidang perbekalan kesehatan, pembiayaan, 
sarana dan prasarana berdasarkan data dan analisa sebagai 
in forma si dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. mcmbina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan liasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4

Seksi S umber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 22

(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasionai, bimbingan teknis 

dan supervisi. serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
sumber daya manusia kesehatan.

(2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpm oleh Kepala Seksr Sumber Daya Manusia Kesehatan 
yang mempunyai tugas mem im pin penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasionah bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan. evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya 
manusia kesehatan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia 

kesehatan sesuai ketentuan peraturan peru ndang- undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang lei ah ditetapkan;

b. menyusun l>ahan perencanaan di bidang sumber daya manusia 
kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pern ban gun an daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana atrategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia 
kesehatan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan ....
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d. mendisr.nbusikan tugas, membenkan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijaian dengan efektif. efisien* dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijeikan operasiona] di bidang aumberdaya manusia 
kesehatan;

f.

g

melaksanakan bimbingan teknis dan superviai pengelolaan sumber 
dava manusia kesehatan;

menyusun pertimbangan pemberian rekomendasi untuk surat tugas 

dokter spesialis;
h. menyusun pertimbangan pemberian izin praktek tenaga kesehatan 

yang bekeija pad a praktek perorangan/mandiri serta fasilitas 

pelayanan dan sarana kesehatan;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kineija;

j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertuiis berdasar kajian dan/aiau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang sumber daya 
manusia kesehatan berjaJan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;
k. menyusun laporan di bidang sumber daya manusia kesehatan 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggun gjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan da lam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketujuh

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C

Paaal 23

(1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan da jam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
di bidang pelayanan kesehatan.

(2) UPT ....
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(2| UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C yang 
merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan 

tugas lambahan yang mempunyai tugaa memimpin pelak&anaan 
kebijakan dalairi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
pelayanan kesehatan.

(3) Uraian tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2| adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C sesuai ketentuan peraturan 
perundang'Undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan ysing telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pelaksanaan kebijakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan
kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan kebijakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan
kesehatan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
a umber days agar pelaksanaan tugaa berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;

e. menyclenggarakan pelayanan medik dan pelayanan penunjang 
medik;

1.

menyclenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;

menyclenggarakan pelayanan rujukan;

h. menyclenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang 

pelayanan kesehatan;

menyclenggarakan penunjang pelayanan logistik medik dan non 
medik;

menyclenggarakan administrasi umum dan keuangan;

menyclenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan Sumber Daya Manusia rumah sakit;

menyelenggarakan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan 
penataan pegawai;

m. menyelenggarakan pengadaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil;

k.

I

n. menyelenggarakan ....
%
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n. menyelenggarakan kehumasan dan Sistam Informasi Manajemen 
Rumah Sakit;

o. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun terculis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pelaksanaan pelayanan kesehatan berjatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan data 
dan analisa sebagai in formas: dan pertan^ungjawaban pelaksanaan 

tugas;

q. membina, mengawasi, dan menilai Idneija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Kedelapan 

Tugas dan Pungsi Bagian Umum

Paragraf I 
Bagian Umum

Pasal 24

(1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan manajemen umum
meliputi urusan umum, ketatausahaan, kerumahianggaan rumah sakit 
dan perlengkapan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan,
kehumasan, serta penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data dan 
informasi dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit,

(2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan manajemen umum 
meliputi urusan umum, ketatausahaan, kerumahianggaan rumah sakit 
dan perlengkapan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan,
kehumasan, serta penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data dan 
informasi dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit,

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut;

a. merumuskan ...



-43-

a.

b.

c.

d.

e.

f. 
%■

i.

k.

merumuskan kebijakan teknis di bfdang umum sesuai k«tentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan seauai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditctapkan;

menyuaun perencanaan di bidang umum sesuai proaedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berxtasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar terausun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang umum berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 

tugas bezjalan dan berhasi) optima);

mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugaanya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

menyelenggarakan manajemen umum meliputi urusan umum, 
ketatausahaan, kerumahtanggaan dan barang;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;

melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan;

h. mengoordinasikan penanganan masalah hukum dan pengaduan 

masyarakat terhadap pe lay an an kesehatan di rum ah sakit;

mengoordinasikan penanganan pasien terlantar;

melaksanakan urusan kehumasan rumah sakit;

melaksanakan Sistcm Informasi Manajemen Rumah Sakit;

l. memberikan saran» pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
Secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pelaksanaan pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan data 

dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2 ....

JL
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Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Pasal 25

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas 

melaksanakan tugaa urusan administrasi, pengelolaan kearsipan, 
urusan kerumahtanggaan dan pengeiolaan barang.

{2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1| dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tan^a 

yang mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan administrasi, 
pengelolaan kearsipan, urusan kerumahtanggaan dan pengeloiaan 
barang.

(3) Uraian tugas KepaJa Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang tata usaha dan rumah 

tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang te)ah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang tata usaha dan rumah tangga 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana stralegis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang tata usaha dan rumah tangga 
berdasarkan kewenangan dan mem perl imbangkan s umber day a agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasi! optimal;

d^ mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
betjalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

e. menyelenggarakan administrasi ketatausahaan. surat menyurat, dan 
kearsipan;

f. menyelen^arakan perencanaan. pengadaan, pengelolaan dan 
pemeliharaan barang;

g. menyelenggarakan urusan keru mahtanggaan;

h. melayani administrasi permintaan surat keterangan dokter;

i. melayani legal (sir surat keluarf surat keterangan kematian, surat 

keterangan kesehatan, surat keterangan kelahiran. dan legalisir 
surat-surat lain;

j. mengelola
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j. mengelola keberaihan linen, gtedung, kantor, ruangan serta 

Ungkungan rumah sakit;

k. melakaanakan pengamanan dan ketertiban lingkungan rumah aakii;

l. memberikan saran. pen da pat dan percimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang tata 
uaaha dan rumah tangga berjalan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan di bidang tata usaha dan rumah tangga
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pi nan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Subbagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 26

(1) Subbagian Kepegewaian, Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan urusan administrasi kepcgawaian, 
menyusun perencanaan kebutuhan pegawai. pengadaan, pen gem ban gan 
dan peningkatan kualitas Sumber Day a Manusia.

(2) Subbagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1| di pirn pin oleh Kepala Subbagian Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan urusan administrasi kepegawaian. menyusun perencanaan 
kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan dan peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai behkut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegaw'aian, pendidikan 
dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....

I
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b. menyusun perencanaan di bidang kepegawaian. pendidikan dan 

pelatihan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumcn perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c.

d.

e.

menyeHa pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan 
pelatihan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber 

daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

mendisiribusikan tugas, memberikan perunjuk dan arahan kcpada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

betjalan dengan efektif, efisien, dan tcpat sasaran;

melaksanakan ketatausahaan Subbagian Kepega\vaian. Pendidikan 
dan Pelatihan;

f. menyusun perencanaan kebutuhan. pengadaan, pengembangan dan 
penataan pegawaJ;

g. melaksanakan kegiatan urusan adminlstrasi kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan;

h. menyelenggarakan dan mem fa si I ita si pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan sumber daya manusia rumah sakit;

i. mengusulkan kenaikan g^ji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun;

j. memberikan pern binaan pegawai;

k. memberikan orientasi kepada pegawai baru baik Pegawai Tidak 
Tetap/Calon Pegaw'ai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Rumah Sakit;

l. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tcrtulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
kepegawaian. pendidikan dan pelatihan betjalan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan di bidang kepegawaian. pendidikan dan pelatihan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina, mcngawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang'undangan daJam 
ran^a mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4 ....
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Paragraf 4

Subba^an Hukum, Hubungai) Ntasyarakat dan Sistem Infonnasl Man^emen

PasaJ 27

(1) Subbi^an Hukum, Hubungan Maayarakat dan Sistem Informasi 
Manajemen mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, 
p«ngorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap urusan 

kehumasan, penanganan masaJah hukum dan pen gad u an masyarakat» 
serta mclaksanakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

(2| Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi 
Manajemen sebagaimana dimaksud pad a aval (1| di pimp in olah Kepala 

Subbagian Hukum. Hubungan Mas>*arakat dan Sistem Informasi 
Manajemen yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan. 
pengorganisasian. pelaksanaan dan evaluasi terhadap urusan 
kehumasan. penanganan masalah hukum dan pengaduan masyarakat, 
aerta melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan 

Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang hukum, hubungan 

masyarakat dan sistem informasi manajemen sesuai ketentuan 
peracuran perundang-undangan dan pertimbangan teknis ^ar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan;

b. menyuBun perencanaan di bidang hukum. hubungan masyarakat 
dan sistem informasi manajemen sesuai prosed ur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pernbangunan 
daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 

agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
stratogis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang hukum, hubungan 
masyarakat dan sistem informasi man^emen berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyiapkan rancangan Keputusan Direktur Rumah Sakit;

f. menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dengan pihak lain;

g. melaksanakan koordinasi dengan pers;

h, mengoordinaslkan ....

V
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h. mengoordinasikan p^nanganan pasten ter Ian tar.

mengoordinasikan penanganan masalah hukum dan pengaduan1.
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit; 

melayani permohonan perizinan praktek keija bagi para
murid/mahasiswa inatituai pendidikan;

k. melaksanakan Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit;

l. mengoordinasikan pengumpulan. pengolahan data Rekam Med is;

m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyeienggaraan tugas di bidang 
hukum, hubungan masyarakat dan sistem informasi manajemen 

beijalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang hukum. hubungan masyarakat dan 
sistem informasi manajemen berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o- membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar p<?laksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Kesembilan 

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan

Paragraf I 

Bidang Pelayanan

PasaJ 78

(1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 
pengoTganisasian. pelaksanaan. monitoring dan evaluasi program 
pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik, standar mutu profesi 
dan pengembangan tenaga medik serta keperauatan. mengoordinasikan 
kebutuhan dan kegiatan pelayanan medik dan pelayanan penunjang 

medik serta keperawatan.

(2) Bidang ....
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(2) Btdang Relay anan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipimpin oleh 

KepaJa Bid an g Relay anan yang mempunyai rugas melaksanakan 
perencanaan, pengorganiaasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 
program pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik. atandar 

mulu profcsi dan pengembangan tenaga medik serta keperawatan» 
mengoordinasikan kebutuhan dan kegiatan pelayanan medik dan 
pelayanan penunjang medik serta keperawatan.

(3) Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ay at (2) adalah sebagai berikut;

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 

pelaksanaan tugas dapat bcrjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan;

b.

c.

e.

f.

menyusun perencanaan di bidang pelayanan sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar lersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber dayaagar pelaksanaan 
tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran:

menyelenggarakan man^emen pelayanan medik dan keperawatan. 
dan pelayanan penunjang medik;

mengoordinasikan rencana kebutuhan pelayanan penur\jang 

kesehatan;

g. melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang kesehatan:

h. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelayanan kesehatan dan 

pengendalian kasus pelayanan kesehatan;

i. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pelayanan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan ;

j. menyusun laporan di bidang pelayanan berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k- membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

1. melaksanakan ....
&
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1. melakeanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

aeauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekai Pelayanan Medik dan Kcperawatan

Pasa) 29

(1) Scksi Pelayanan Medik dan Kepcrawatan mempunyai tugas 

merencanakan. mengoordinasikan, melaksanakan monitoring dan 
evaluasi pelayanan medik dan kepcrawatan.

(2) Seksi Pelayanan Medik dan Kcperawatan sebagaimana dimaksud pada
ay at (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kcperawatan 
yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan,
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan medik dan 
kcperawatan

(31 Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kcperawatan 
sebagatmana dimaksud pada ayat {2} adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan 

kcperawatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan medik dan kcperawatan 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang da pat dipertanggungjawabkan agar terausun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik dan 
kcperawatan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal:

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, eHsien, dan tepat sasaran;

c. melaksanakan kegiatan promosi kesehatan;

f. melaksanakan pelayanan asuban kcperawatan;

g. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun lertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas dt bidang 
pelayanan medik dan kcperawatan beijalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

h. menyusun ....

A
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h. Tnenyusun laporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan 

berdasarkan data dan analisa sebagai infonnasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

i. membina^ mcngawaai, dan mcnilai kinerja bawahan aesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan haBilnya sesuai target kinerja; dan

j. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Penunjang Medik

Pasai 30

(1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas mercncanakan, 
mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan 
penunjang medik.

(2) Seksi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik yang mempunyai 
tugas merencanakan, mengoordinasikan. melaksanakan dan 
mengevaluasi pelayanan penunjang medik.

(3) Uraion Tugas Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai i>prikut:

a. merumuskan kebijakan leknis di bidang pelayanan penunjang medik 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelak5ianaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan pelayanan penunjang 
medik sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

d Oku men perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

C, menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan penunjang medik 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistrlbusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan perencanaan dan pengelolaan perlengkapan sarana 
prasarana pelayanan medik dan keperawatan;

f. memberikan ....
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f. memb«nkan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertuLis berdaaarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pe lay an an penunjang medik be 13 al an sesuai dengan ketentuan 
peraturan pe run dang-undangan;

g. menyuaun laporan di bidang pelayanan penunjang medik 

berdaaarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugaa;

h. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan aesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
Besuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tugas dan Fungsi Bidang Penunjang Pelayanan

Paragraf 1

Bidang Penunjang Pelayanan

PasaJ 31

(1) Bidang Penunjang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaiuasi program pelayanan 
pemeliharaan sarana dan prasarana. logiatik medik dan non medik, 
mengoordinaaikan kebutuhan dan kegiatan penunjang pelayanan medik.

(2) Bidang Penunjang Pelayanan sebagai man a dimaksud pada ay at (1) 
dipimpin oleh Kepala Bidang penunjang Pelayanan yang mempunyai 
tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan. monitoring dan 
evaiuasi pnjgram pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana, logistik 

medik dan non medik, mengoordinasikan kebutuhan dan kegiatan 
penunjang pelayanan medik.

(3) Uraian Tugas Kepala Bidang Penunjang Pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penunjang pelayanan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun

i
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b. menyusun perencatiaan di bidang penunjang pelayanan sesuai
prosed ur dan ketentuan peratumn perundang-undangan
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang da pal dipertanggungjawabkan agar terausun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan lugas di bidang penunjang pelayanan 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal,

d. mendisthbuaikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
befjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelcnggarakan manajemen penunjang pelayanan keschatan;

r mengoordinasikan kebutuhan penunjang pelayanan keschatan;

g. melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan keschatan;

h. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
penunjang pelayanan berjaJan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

i. menyusun laporan di bidang penunjang pelayanan berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas:

j. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegaw^ai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan Sara n a Prasarana

Pasal 32

(1) Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai tugas merencanakan, 
mengoordinasikan pelaksanaan, evaluasi monitoring penyelenggaraan 

kebutuhan dan penggunaan fasilitas sarana prasarana, mclakukan 
pengelolaan dan pengawasen sanitasi, rumah sakit, dan pemeliharaan, 
aerta perbaikan sarana prasarana.

(2) Seksi ....
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(2) Sekst Pemehharaai) Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ay at 
(t) di pirn pin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana yang 
mempunyai tugas mercncanakan, mengoordinasikan pelaksanaan, 
evaluasi monitoring penyelenggaraan kebatuhan dan penggunaan 

faaititaa sarana prasarana, melakukan pengelolaan dan pengawasan 
sanitasi, rumah sakit, dan pemeliharaan. serta perbaikan sarana 
prasarana.

(3) U raj an Tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknia di bid an g pemeliharaan sarana 
prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugaa dapat beoalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang lelah ditetapkan:

b.

c,

d.

1.

J*

menyusun perencanaan di bidang pemeliharaan sarana prasarana 
sesuai prosedur dan keienluan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan sarana 
prasarana berdasarkan kcwenangan dan mempertimbangkan 

sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan cfektif, eHsien, dan tepat sasaran;

e. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan/ 
perbaikan dan evaluasi pen ggu naan fa si litas sarana prasarana;

f. melaksanakan pengawasan penggunaan fasilitas sarana prasarana;

g. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan sanitasi rumah sakit;

h. memberikan saran. pen da pat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pemeliharaan sarana prasarana betjalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan di bidang pemeliharaan sarana prasarana 
berdasarkan data dan analisa sebagai informa si dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina. mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 ....
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Paragraf 3

Seksi Logistik Medik dan Non Medik

Pasal 33

(I) Seksi Logistik Medik dan Non Medik mempunyai tugas mercncanakan, 
mengoordinasikan pelaksanaan, evaluasi monitoring penyelenggaraan 
kebutuhan dan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan 

penunjang diagnostik. pelayanan radiologi, laboratorium, penunjang 
medik lainnya, penyelenggaraan pelayanan farmasi, pelayanan gizi 
pasien dan pengawasan penggunaannya.

(2| Seksi Logistik Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh Kepala Seksi Logistik Medik dan Non Medik yang 

mempunyai tugas mercncanakan, mengoordinasikan pelaksanaan, 
evaluasi monitoring penyelenggaraan kebutuhan dan penggunaan 

fasilitas sarana dan prasarana kegiatan penunjangdiagnostik, pelayanan 
radiologi, laboratorium► penunjang medik lainnya, penyelenggaraan 

pelayanan farmasi, pelayanan gizi pasien dan pengawasan 
penggunaannya.

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Logistik Medik dan Non Medik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a.

b.

c.

d.

e.

mcrumuskan kebijakan teknis di bidang logistik medik dan non 

medik sesuai keientuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang tel ah ditecapkan;

menyusun perencanaan di bidang logistik medik dan non medik 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana straiegis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang logistik medik dan non medik 

berdasarkan kewenangan dan mem pert tm ban gkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan bcrhasil optimal;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

mercncanakan, mengoordinasikan pelaksanaan. monitoring dan 

evaluasi kebutuhan kegiatan penunjang diagnostik meliputi 
pelayanan radiologi, laboratorium. penunjang medik lainnya, serta 

penyelenggaraan pelayanan pelayanan giri pasien dan
pengawasan penggunaannya:

f. memberikan
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f. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara {angsung maupun tertuiis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugaa di bidang 

logistik medik dan non medik bcijalan sesuai dengan ketcntuan 
peraturan pe run dang-undangan;

g. menyusun laporan di bidang logistik medik
berdasarkan data dan analisa se hagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

h. membina, mengawaai, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugaa pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dan non medik 

informasi dan

Bagian Kesebelas

Tugas dan Fungsi Bidang Keuangan

Paragraf I 

Bidang Keuangan

Pa sal 34

(1) Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 
pengoordinasian pelaksanaan, monitoring dan evaluaai penyusunan 
anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit serta melaksanakan 

kegiatan penatausahaan keuangan, penyusunan program dan laporan, 
mengoordinasikan kebutuhan dan kegiatan keuangan,

(2) Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Bidang Keuangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

perencanaan, pengoordinasian pelaksanaan, monitoring dan evaJuasi 
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit serta 

melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan. penyusunan program 
dan laporan, mengoordinasikan kebutuhan dan kegiatan keuangan.

(3) Uraian Tugas Kepala Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adaJah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang keuangan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 

pelaksanaan tugas da pat beijalan sesuai dengan sa saran dan tujuan 
yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....
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b. menyusun p«rencanaan di bidang keuangan aeauai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data p«rencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tereusun dokumen perencanaan yang 
aeauai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang keuangan berdasarkan 
kewenangan dan mem pert imbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas berjalan dan berhasii optimal»

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 
beijalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaian;

e. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rum ah 
Sakit, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Rencana Bisnis 
Anggaran Badan Lay an an Umum Daerah;

f. mengoordinasikan pengelolaan keuangan rumah sakit;

g. melaksanakan verifikasi lapontn realisasi penerimaan dan 
pen gel ua ran;

h. memberikan tanggapan etas surat masuk tentang permasalahan 
keuangan:

i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
keuangan beijalan sesuai dengan ketentuan peraiuran perundang- 
undangan;

j. menyusun iaporan di bidang keuangan berdasarkan data dan analiaa 

sebagai infotmasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
k. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugaa pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

]. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Par^raf 2
Seksi Perencanaan. Anggaran, dan Mobilisaai Dana

PasaJ 35

(1) Seksi Perencanaan, Anggaran, dan Mobilisasi Dana mempunyai tugaa 
melaksanakan perencanaan dan pelaporan, pengoordinasian 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja. perhitungan anggaran. melaksanakan kegiatan, 
serta mobilisasi dana.

(2) Seksi ....
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(2) Seksi Perencanaan. An^aran, dan Mobilisasi Dana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi perencanaan, 
Anggaran, dan Mobliisaai dana yang mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan dan pelaporan, pengoordinaaian pelaksanaan. monitoring 
dan evaluasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja. 
perhitungan anggaran, melaksanakan kegiatan, serta mobilisasi dana.

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Perencanaan, Anggaran, dan Mobilisasi Dana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, anggaran dan 
mobilisasi dana sesuai ketentuiin peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. mcnyusun perencanaan di bidang perencanaan, anggaran dan 
mobilisasi dana sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
scrategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, anggaran dan 
mobilisasi dana berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 

aumber deya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugaanya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, cGsien, dan tepat sasaran;

e. menyusun rencana kerja dan anggaran rumah sakit;

r. menyusun dokumen pelaksanaan anggarAn rumah sakit;

g. men el it i laporan realiaasi penerimaan keuangan rumah sakit;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan rumah sakit;

i. mengoordinasikan penyusunan perhitungan laporan realisasi 
anggaran rumah sakit;

j. mengoordinasikan kegiatan mobilisasi dana rumah sakit;

k. menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan rumah sakit;
l. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
perencanaan. anggaran dan mobilisasi dana betjalan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan di bidang perencanaan, anggaran dan mobilisasi 
dana berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina ....
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g. melaksanakan venfikaai laporan realisasi penenmaan dan 

pengeluaran;

h. melaksanakan pembukuan setiap penenmaan dan pengeluaran 

rumah sakit;

i. meneliti bukti pengeluaran dan realisast belanja rumah saidt;

j. melaksanakan pengawasan dan pemantauan penenmaan dan 
pengeluaran rumah sakit:

k. menyusun laporan keuangan rumah sakit;

l. menyusun perhitungan laporan rcalisasi anggaran rumah sakit;

m. melaksanakan monitoring dan evaJuasi terhadap penerimaan dan 
pengeluaran keuangan rumah sakit;

n. meneliti pertanggungjawaban keuangan rumah sakit;

o. memberikan saran. pendapet dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pembukuan dan perbendaharaan berjalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan di bidang penunjang pelayanan berdasarkan data 

dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;
q. membina, mengawasi, dan menilai kincija bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinaaan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas 

Kelompok Jabatan Fungsional

Pa sal 37

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.

(3) Jen is dan jenjang jabatan fungsional sebagai man a dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok ....



• 62.

g. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;

h. menyelenggarakan pelayanan rujukan;

t, Tnenyelen^arakan administrasi umum dan keuangan;

j. melakukan monitoring dan evaJuasi kineija Rumah Sakit Umum 
Daerah Tipe D;

k. memberikan aaran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdaaarkan kajian dan/atau 
teiaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

petayanan kesehatan benaJan aesuai dengan ketentuan peraturan 
penjndang-undangan;

l. mcnyusun laporan di bidang penunjang pelayanan bcrdaaarkan data 

dan analisa sebagai informa si dan pertanggungjawaban peiaksanaan 

tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai keientuan 
peraturan perundang-undangan agar peiaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineoA* dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pa sal 39

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah 
tangga. umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagai man a dimaksud pada ay at (1) dipimpin 
oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas 

melaksanakan urusan rumah tangga. umum dan kepegawaian, 
keuangan, perencanaan dan pelaporan.

(3) Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayai (2) adaJah sebagai berikut;

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang rumah tangga, umum dan 

kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 

agar peiaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang tel ah ditetapkan:

b- menyusun ....
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b. menyusun perencanaan di bidang rumah tangga, umum dan 
kcpegawaian, keuangan. perencanaan dan pelaporan sesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerab dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana atrategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang rumah tangga, umum dan 
kepegawaian. keuangan. perencanaan dan pelaporan berdasarkan 
keuenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan 

tugas berjalan dan berhasi) optimaJ;

d- mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. mengoordinasikan penyiapan laporan kinejja dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Dae rah 

Kelas D;

f. menyelenggarakan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, 
keuangan, perencanaan dan pelaporan;

g. menyelenggarakan manajemen umum meliputi urusan umum, 
ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;

h. mengelola administrasi dan pembinaan pegawai;

i. mengelola keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana
anggaran belanja, pembukuan an^aran, verifikasi serta
perbendaharaan;

j. mengelola administrasi surat menyurat, pengaraipan, perawatan dan 

perbekalan rumah tangga;

k- memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

rumah tangga. umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan 
pelaporan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan;
l. menyusun laporan di bidang rumah tangga, umum dan kepegawaian, 

keuangan. perencanaan dan pelaporan berdasarkan data dan analiaa 

sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 .. .
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Paragraf 3

Seksi PeLayanan Medlk dan Keperawatan

(1|

(2|

(3)

a.

Paaal 40

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mem puny ai tugas 

mengoordinasikan kebutuhan pelayanan medik. pelayanan aauhan 
keperawatan, etika, dan mutu pelayanan, serta kegiatan pendidikan, 
pelatihan dan penyuluhan kesehatan melakukan pemantauan 
penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik, pengawasan dan 
pengendalian pcnerimaan serta pemulangan pasien.

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) dipimp in oleh Kepala Seksi pelayanan Medik dan keperawatan 
yang mempunyai tugas mengoordinasikan kebutuhan pelayanan medik» 

pelayanan asuhan keperawatan, etika, dan mutu pelayanan» serta 
kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan melakukan 
pemantauan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik, 
pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan 

sebagaimana dimaksud pada ayac (2| adalah sebagai berikut:

mcrumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan 
keperawatan sesuai ketcntuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat bcrjalan sesuai 

dcngan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

menyusun perencanaan di bidang pelayanan medik dan keperawatan 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pernbangu nan dacrah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana atrategis;

mcnyclia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik dan 

keperawatan berdasarkan kewenangan dan mem petti mbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 

berjalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;

melaksanakan koorditiasi dan menyusun semua kebutuhan 

pelayanan medik;
melaksanakan dan pemantauan penggunaan fasilitas kegiatan 

pelayanan medik;
melaksanakan kegiatan promoai kesehatan;

b.

c,

d.

e.

f.

h. melaksanakan ....
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h. melaksanakan pel ay an an aauhan keperawatan;

i. mengawaai dan mengendalikan penerimaan pasien pada instalasi 
yang langsung menangani pasien;

j. mengawasi dan mengendalikan pemulangan pasten;

k. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan lugas di bidang 

pelayanan medik dan keperawatan beijalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan:

l. menyusun laporan di bidang penunjang pelayanan berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;

m. membina, mengawasi, dan meniiai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Seksi Penunjang Medik

PasaJ 41

(1) Seksi Penunjang Medik mempunyai lugas mengoordinasikan, 
merencanakan kebutuhan pelayanan penunjang medik, melaksanakan 
kegiatan pengumpulan data dan informasi (Sisteni Informasi dan 

Manajcmcn Rumah Sakitj.

{21 Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipimpin 
oleh Kepala Seksi Penunjang Medik yang mempunyai lugas 

mengoordinasikan. merencanakan kebutuhan pelayanan penunjang 
medik, melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi (Sistem 

Informasi dan Manajemen Rumah Sakil).
(3) Uraian lugas Kepala Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud 

pada aval (2) adalah sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penunjang medik sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimban^n teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....
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b. menyusun perencanaan di bidang pcnunjang medik aesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggiingjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana atrategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang penunjang medik berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
begalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. merencanakan dan melakaanakan pemenuhan kebutuhan 

penunjang pelayanan;
f. melakaanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan 

sarana dan prasarana fisik gedung, dan perlengkapannya serta 

pemeliharaan peralatan elektromedis;

g. melakaanakan pengawasan dan pengamanan lingkungan yang 
meliputi kegiatan pengelolaan sanitasi kesehatan lingkungan. 
kebersihan. pengawasan dan pengamanan lingkungan rumah sakit;

h. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah keb^akan penyelenggaraan tugas di bidang 

penunjang medik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan 

pern n dang- u n da ngan;
i. menyusun laporan dt bidang penunjang pelayanan berdasarkan data 

dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;
j. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kineija; dan

k- melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Keempatbelas 

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan aejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dal am berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok ....

/
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(2) Kelompok Jabatan Pungsional sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
dalam melaksanakan tugasnya dikoordinaaikan oleh saorang tcnaga 

fungaional senior yang ditunjuk oleh Direktur.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimakaud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab langsung kepada 

Direktur.

Bagian Keenambelas 

UPT Puaat Kesehatan Masyarakat

Pasal 43

(1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugaa melaksanakan 
kebijakan kesehatan untuk menrapai tujuan pembangunan kesehatan 
di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung lenAUjudnya kecamatan 

sehat.

(2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1( 
dipimpin oleh Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan 
pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan 
yang mempunyai tugas memimpin pelakSanaan kebijakan kesehatan 
untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya 

dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat,

(3) Uraian tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pelaksanaan kebijakan 
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di 
wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 

sesuai dengan aasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun bah an perencanaan di bidang pelaksanaan kebijakan 
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di 
wilayah keijanya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tcrausun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategist
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan kebijakan 

kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di 
wilayah keijanya berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhaail optimal;

d. mendistribusikan ....
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d. mendistnbusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan tugaa 
barjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar aacara komprehensif, 
berkesinambungan dan bermutu;

f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya 
promotif dan prevent!f;

g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang beronentaai pa da 

individu. keluai^a» kelompok dan masyarakat;

h- menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan 
keamanan dan keselamatan pasien, petugasdan pengunjung;

i. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif 
dan kerja sama inter dan an tar profesi;

j. mengoordinasikan pclaksanaan rekam medis;

k. mengoordinasikan pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan cvaluasi 
terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;

l. mengoordinasikan pelaksanaan penin^catan kompetensi tenaga 

kesehatan;

m. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama di wilayah keijanya;

n. mengoordinasikan pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan 

indikasi medis dan si stem rujukan;

o. melakaanakan pengendalian dan cvaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pelaksanaan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan 
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan daJam rangka perbaikan kineija;

p. memberikan saran, pend a pat dan pertimbangan kepada atasan 
sccara langsung maupun lerfulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelcnggaraan tugas di bidang pelaksanaan 

kebijakan kesehatan berjalan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

q. menyusun laporan di bidang pelaksanaan kebijakan kesehatan 

untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah keijanya 
berdasarkan data dan analiaa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

r. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

8. melaksanakan ....
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s. metaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
aeauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dal am 

rangka mendukung kineija organisasi.

a.

b.

Pasal 44

{]] Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehalan Masyarakat mempunyai 
tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, 
umum. pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Subbagian Tata Uaaha UPT Pusat Kesehatan Masyarakat scbagaimana 
dimaksud pada ayat (Ij dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT 
Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian. keuangan umum. 
pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2| adalah sebagai berikut:

menyusun bah an kebijakan teknis di bidang umum dan 
kepegawaian. keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan 
dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan:

menyusun bah an perencanaan di bidang umum dan kepegawaian. 
keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan dacrah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, 
keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

mendisiribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuaj dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;
melaksanakan keiatalaksanaan surat menyurat, administrasi 
kepegawaian, keuangan. dan a set serta perencanaan dan pelaporan;

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan arsip dan 

dokumen, aset, earana prasarana. dan peralatan rumah tangga 

kantor;
mengoordinasikan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan penunjang 

dan pengelolaan kebersihan dan keamanan lingkungan;

c.

e.

f.

g

h. melaksanakan ....
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h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja dt 
bldang umum dan kcpegawaian» keuangan. dan pengelolaan barang 
serta pcrencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan 

indikator si stem pengendalian internal yang tel ah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;

i. membenkan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
gecara langsung maupun tercuhs berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang umum dan 
kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan 

dan pelaporan be rj a Ian sesuai ketentuan peraturan perundang* 

undangan;

j. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. keuangan, dan 
pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan berdasarkan 
data dan analisa sebagai informaai dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugaa;

k. memblna, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja, dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
ficauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketujuhbelaa 

UPT Laboratorium Kesehatan

PasaJ 45

(1) UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas mcrencanakan, 
mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan laboratorium klinik 

dan laboratorium kesehatan masyarakat.
(2) UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepaia UPT Laboratorium Kesehatan yang mempunyai 
tugas memimpin perencanaan. pengoordinasian dan pengendalian 

pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

(3) Uraian tugas Kepaia UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang upaya pelayanan 

laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun

i
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b. menyusun bahan perencanaan di bid an g upaya pelayanan 

laboratorium klinik dan laboratorium keseh atari masyarakat sesuai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang da pat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang upaya pelayanan laboratorium 

klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat berdaaar kewenangan 
dan mempertimbangkan sum her day a agar pelaksanaan tugas 

beijaian dan berhasD optimal:

d- mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijaian dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran:

e. menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan speaimen klinik lertentu;

f. menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan 

masyarakat;
g. melnksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang upaya pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium 

kesehatan masyarakat sesuai dengan perencanaan dan indikator 

si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija;
h. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tenulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang upaya 

pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan 
masyarakat beijaian sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

i. menyusun laporan di bidang upaya pelayanan laboratorium klinik 
dan laboratorium kesehatan masyarakat berdasarkan data dan 

anaJisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;
j- membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija: dan

k, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirapinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi

Pasal 46 ....
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Pasal 46

(Ij Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan mcmpunyai tugas 
melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian. keuangan, umum, 
pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2| Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1| dipimpin olch Kepala Subbagan Tata Usaha UPT 
Laboratorium Kesehatan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 
urusan rumah tangga, kcpegawaian, keuangan, umum, pengelolaan 

barang, perencanaan dan pelaporan.

(3) U raian tu ga s Ke pa la S u bbagi an Ta ta U sah a U PT Labors tori u m Keseh atan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menvusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan 
kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan l>arang serta perencanaan 
dan pelaporan sesuai keteniuan peraiuran perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapai betjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan:

b- menyusun bahan perencanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan 
sesuai prosedur dan kctentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyeiia pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, 
keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan 
berdasar kewenangan dan mem pert imbangkan s umber day a agar 
pelaksanaan tugas l>eTjalan dan berhasil optimal;

d. mendislribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan ketatalaksanaan surat menyurat, adminiscrasi 
kepegawaian, keuangan. dan a set serta perencanaan dan pelaporan;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan arsip dan 
dokumen. aset, sarana prasarana, dan peralatan rumah tangga 

kantor;

h.

mengoordinasikan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan penunjang 
dan pengelolaan kebersihan dan keamanan lingkungan;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang umum dan kepegawaian, keuangan. dan pengelolaan barang 

serta perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator siatem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;

i. memberikan ....
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i. memberikan samnr pendapat 6an penimbangan kepada ataaan 

aecara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang umum dan 

kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang aerta perencanaan 
dan pelaporan betjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

j. menyusun laporati di bidang umum dan kepegawaian. keuangan. dan 
pengelolaan barang aerta perencanaan dan pelaporan berdaaarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugaa;
k. membina, mengawasi, dan meniiai kineija bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai taiget kineija; dan

l. meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

BABIN

KETENTUAN PENUTUP

PasaJ 47

Pada aaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. maka:

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 ten tang 
Organ isasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 125);

(2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2012 ten tang Penjabaran 
Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kabupaten Boyolali 
(Berila Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 50);

(3) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 51 Tahun 2012 ten tang Pepjabaran 
Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Kabupaten 

Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 51); dan

(4) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugaa 
Jabatan Eselon Pada Dinas Kcsehatan Kabupaten Boyolali (Benta 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 56) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48
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Pa sal 4S

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan ponempatannya dalam Behta Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2018

^BUPATI BOYOLAU,

^ENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2018

Pj.SEKRETARJS DAERAH 

KABUPATCN BOYOLALI 
Aststen Ad^nistrasi Umum.

i.
ANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2018 NOMOR Ba 

Salon an sesuai dengan aalinya

KEPALA BAG IAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES S^rSUKIRTINlNGSIH 
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