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BUPATIBOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR^ TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN ESELON PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
dan memberikan pedoman pelaksanaan tugas jabatan 
eselon pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 
Jabatan Eselon Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (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 tentang 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 Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

5. Peraturan Menteri

/



5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 
tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksa HIV dan 
Infeksi Oportunistik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 436);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas 
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daaerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daaerah Kabupaten Boyolali 183);

9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daaerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2016 Nomor 37);

10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 
39).

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 
ESELON PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.

3.
4.

5.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali.
Bupati adalah Bupati Boyolali.

Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang 
kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 
pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.

/
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BAB II
URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 2

(1) Dinkes mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

(2) Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 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 ayat (2) adalah 
sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan sesuai dengan peraturan perudang-undangan dan 
pertimbangan teknis bidang kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas;

b. rnenjmsun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran 
di bidang 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. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang kesehatan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

d.

f.

1.

k.

1.

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyelenggarakan ketatalaksanaan

merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas kesekretariatan;

merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidang kesehatan sesuai 
kewenangannya;

melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di 
bidang kesehatan;

melaksanakan pembinaan terhadap fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Pemerintah dan Swasta;

/

m. mengoordinasikan
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n.

o. 

P-
q-

r.

m. mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Kesehatan Masyarakat;
mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit;

mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Pelayanan Kesehatan;
mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
melaksanakan konsultasi, koordinasi, komunikasi dan kerjasama 
dengan dinas terkait, atau pihak lain dalam upaya peningkatan upaya 
pelayanan kesehatan;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan 
pemerintahan di bidang bidang kesehatan sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kinerja;

merumuskan laporan di bidang kesehatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban 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 organisasi.

s.

t.

u.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas Kesehatan 

Pasal 3

(1) Sekretariat Dinkes mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 
pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 
unsur organisasi di lingkungan Dinkes yang meliputi perencanaan, 
keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah 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 
perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, 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:

men5nasun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, 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 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun........

a.

/
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b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-men3njrat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Dinkes 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. 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 daya agar pelaksanaan tugas berjalan 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 bidang kesehatan berjalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. 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;

e.

g-

1.

menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan kepegawaian 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan potensi agar 
terwujud tertib administrasi kepegawai dan kinerja pegawai yang 
optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Dinkes;

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, 
perbendaharaan, veriflkasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi keuangan;
menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang inventaris 
pada Dinkes meliputi penyiapan bahan rencana kebutuhan barang, 
perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi barang inventaris;

menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan penyelenggaraan di bidang kesehatan, dan penetapan target 
kinerja serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasar data yang dapat
dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 
perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitas 
kinerja yang baik;

J-

k. melaksanakan
/
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k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

l. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja 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 dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan Program, Pelaporan, dan Informasi Kesehatan

Pasal 4

(1) Subbagian Perencanaan Program, Pelaporan, dan Informasi Kesehatan 
mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan 
rumusan perencanaan program, pelaksanaan pengumpulan data dokumen 
satuan kerja dan perencanaan anggaran, penyusunan laporan, dan 
informasi Kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinkes.

(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 penyiapan dan pengoordinasian penyusunan rumusan 
perencanaan program, pelaksanaan pengumpulan data dokumen satuan 
kerja dan perencanaan anggaran, penyusunan laporan, dan informasi yang 
menjadi tanggung jawab Dinkes.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan Program, Pelaporan, dan 
Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut:

a. men}rusun kebijakan teknis di bidang perencanaan program, pelaporan, 
dan informasi Kesehatan pada Dinkes 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 perencanaan program, pelaporan, dan 
informasi Kesehatan pada Dinkes 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. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada Dinkes 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

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

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

f. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di bidang 
kesehatan melalui metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
diperoleh data dan informasi yang akurat sebagai bahan perencanaan 
dan pelaporan;

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen rencana strategis, rencana kinerja, rencana kerja, rencana 
kegiatan dan anggaran, dan perjanjian kinerja Dinkes serta dokumen 
perencanaan lainnya di bidang kesehatan sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas Dinkes;

h. men5msun 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 prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan 
penyusunan, evaluasi, dan pelaporan dokumen rencana pembangunan 
daerah, evaluasi, dan pelaporannya;
melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan capaian kinerja Dinkes 
secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan sebagai bahan laporan dan peningkatan pelaksanaan dan 
kinerja Dinkes;

j. menyusun dokumen laporan pelaksanaan tugas dan laporan kinerja 
Dinkes secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan sebagai pertangungungjawaban pelaksanaan 
tugas dan kinerja ;

k. menyiapkan bahan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bidang kesehatan;

l. menyelia pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan 
akuntansi Dinkes sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan keuangan 
Dinkes;

m. melaksanakan penyusunan rencana, program, dan kegiatan 
penyelenggaraan pada Dinkes, dan penetapan target kinerja serta 
pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasar data yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
terwujud tertib administrasi perencanaan, tersusun dokumen 
perencanaan, dan akuntabilitas kinerja yang baik;

n. menyajikan informasi publik sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan guna memudahkan akses masyarakat dan 
mewujudkan keterbukaan informasi publik;

1.

I

o. menyelenggarakan
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o. menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat sesuai sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna 
menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan peningkatan 
pelaksanaan tugas;

p. menyelenggarakan pelayanan informasi publik, dan layanan hubungan 
media sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
agar terwujud komunikasi dua arah dengan masyarakat;

q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang 
perencanaan program, pelaporan, dan informasi Kesehatan sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang 
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

r. menyusun laporan di bidang bidang perencanaan program, pelaporan, 
dan informasi Kesehatan berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggung jawaban 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 organisasi

s.

t.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset 

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyiapkan 
dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan, Pengelolaan 
gedung kantor, dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab 
Dinkes.

(2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset 
mempunyai tugas memimpin penyiapan dan pengoordinasian 
penyelenggaraan urusan keuangan, Pengelolaan gedung kantor, dan 
pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinkes.

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

Aset

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi 
penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan 
pertanggung]'awaban 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
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b. men3msun perencanaan di bidang pengelolaan administrasi
penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan
pertanggungj awaban 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 
dipertanggungj awabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan administrasi
penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan
pertanggungj awaban administrasi keuangan, Pengelolaan gedung 
kantor, dan pengadministrasian pengelolaan aset berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas berjalan 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 berjalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

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

f. menyelia pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan 
akuntansi Dinkes sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
keuangan Dinkes;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja 
langsung Dinkes secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan penyusunan laporan 
dan peningkatan kinerja bidang keuangan;

h. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana 
anggaran belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak 
langsung sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan agar terwujud perencanaan keuangan yang memenuhi 
standar yang berlaku;

i. menyelia pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, 
verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja 
langsung dan tidak langsung sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar terwujud pelaksanaan kegiatan 
perbendaharaan yang memenuhi standar yang berlaku;

j. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungj awaban keuangan 
secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan agar terwujud laporan yang memenuhi standar vans 
berlaku;

k. menyelia pengelolaan administrasi penggajian dan pemberian 
tunjangan pegawai sesuai prosedur dan ketentuan agar terwujud 
pengelolaan administrasi penggajian dan pemberian tunjangan 
pegawai sesuai standar yang berlaku;

1. menyelia
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n.

o.

l. menyelia pelaksanaan pengadministrasian pengelolaan aset sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan aset;

m. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban pengelolaan 
aset secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan agar terwujud laporan yang memenuhi standar 
yang berlaku;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, 
pengelolaan keuangan, Pengelolaan gedung kantor, dan
pertanggungjawaban administrasi keuangan serta pengadministrasian 
pengelolaan aset sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kinerja;

menyusun laporan di bidang pengelolaan administrasi penatausahaan 
keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban 
administrasi keuangan, Pengelolaan gedung kantor, dan
pengadministrasian pengelolaan aset berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan 
bahan rencana pendapatan dan belanja, perbendaharaan, veriflkasi, 
pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
keuangan;

melaksanakan pengelolaan administrasi aset pada Dinkes meliputi 
penyiapan bahan rencana kebutuhan barang, perbendaharaan, 
veriflkasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi aset;

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 praturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi

Paragraf 3
Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum

Pasal 6

(1) Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas 
menyiapkan dan mengoordinasikan penatalaksanaan hukum, 
administrasi kepegawaian dan menyelenggarakan pengelolaan dan 
pengolahan, administrasi umum meliputi surat men3rurat, kearsipan, 
dokumentasi, rumah tangga, keprotokolan, pemeliharaan kantor dan 
pengelolaan teknologi informasi.

/

(2) Subbagian Hukum
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(2) Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan 
Umum yang mempunyai tugas memimpin penyiapan dan 
pengoordinasiaan penatalaksanaan hukum, administrasi kepegawaian, 
pengelolaan dan pengolahan, administrasi umum meliputi surat 
menyurat, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, keprotokolan, 
pemeliharaan kantor dan pengelolaan teknologi informasi.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

Umum

c.

e.

f.

g-

h.

menyusun kebijakan teknis 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 pada Dinkes sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

menyusun perencanaan 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 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;

mengoordinasikan pelaksanaan penatalaksanaan hukum, 
administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pengolahan, administrasi 
umum meliputi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, rumah 
tangga, keprotokolan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan teknologi 
informasi pada Dinkes berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan agar 
arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
melaksanakan kegiatan penyiapan dan pengoordinasian 
penatalaksanaan hukum sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas Dinkes berjalan 
optimal;

merumuskan rancangan produk hukum daerah bidang kesehatan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan 
para pemangku kepentingan agar dihasilkan rancangan produk 
hukum yang memenuhi aspek dan keperluan pengaturan;
melaksanakan kajian dan analisis permasalahan hukum sesuai 
prosedur dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan guna 
memberikan pertimbangan pada permasalahan hukum Dinkes;

/

i. melaksanakan
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i. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, 
hubungan masyarakat, keprotokolan, pemeliharaan kantor, dan 
kearsipan, serta kelembagaan sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Pemndang-undangan agar terwujud tertib administrasi dan 
dapat menujangan pelaksanaan tugas Dinkes secara optimal;

j. melaksanakan pengelolaan administrasi dan kepegawaian sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan potensi agar terwujud 
tertib administrasi kepegawai dan kinerja pegawai yang optimal dalam 
mendukung pelaksanaan tugas Dinkes;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang penatalaksanaan bukum, administrasi kepegawaian, 
pengelolaan dan pengolaban, administrasi umum meliputi surat 
menyurat, kearsipan, dokumentasi, rumab tangga, keprotokolan, 
pemelibaraan kantor dan pengelolaan teknologi informasi sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang 
telab ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

l. menyusun laporan di bidang penatalaksanaan bukum, administrasi 
kepegawaian, pengelolaan dan pengolaban, administrasi umum 
meliputi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, rumab tangga, 
keprotokolan, pemelibaraan kantor dan pengelolaan teknologi 
informasi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawaban sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan basilnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleb pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga
Bidang Kesebatan Masyarakat

Pasal 7
(1) Bidang Kesebatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesebatan 
keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesebatan dan pemberdayaan 
masyarakat, dan kesebatan lingkungan, kesebatan kerja dan olab raga.

(2) Bidang Kesebatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleb Kepala Bidang Kesebatan Masyarakat yang mempunyai 
tugas memimpin melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional di bidang kesebatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi 
kesebatan dan pemberdayaan masyarakat, dan kesebatan lingkungan, 
kesebatan kerja dan olab raga.

/

(3) Uraian
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a.

c.

e.

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

menyusun kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

menyusun perencanaan di bidang kesehatan 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;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 
masyarakat berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan agar 
arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kesehatan 
masyarakat berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;

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

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

g. merumuskan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan upaya 
pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi 
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan 
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

h. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan keluarga dan gizi 
masyarakat, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan 
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

i. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis kesehatan
masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan 
organisasi guna meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan 
tugas;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

k. men5oisun laporan di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

/

m. melaksanakan.
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m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 1
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Pasal 8

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

(2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 
Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, 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 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

Masyarakat

a.

b.

c.

d.

menyusun kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi 
masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

menyusun perencanaan di bidang kesehatan keluarga dan gizi 
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;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan keluarga 
dan gizi masyarakat berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau tel a ah an agar 
arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kesehatan keluarga 
dan gizi masyarakat berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;

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

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

g. 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;

h. melaksanakan........

/



- 15 -

h. melaksanakan kerjasama dan koordinasi lintas program dan lintas 
sektor yang berkaitan dengan program kesehatan ibu, kesehatan anak 
dan remaja, kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga berencana, 
kesehatan lanjut usia, dan perbaikan gizi masyarakat;

i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan 
perbaikan dan penanggulangan masalah gizi keluarga, lembaga, dan 
masyarakat;

j. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan surveilans 
epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa gizi buruk;

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

l. menyusun laporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja 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 dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2
Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

(1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 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 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 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. mengoordinasikan........

/
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c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang promosi kesehatan, dan 
pemberdayaan masyarakat berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 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 di bidang pelayanan pendaftaran 
penduduk berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

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

f. melaksanakan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat;

melaksanakan bimbingan teknis dan 
pengembangan media promosi kesehatan;

supervisi pelaksanaan

h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan penyuluhan, 
pendidikan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di 
bidang kesehatan;

1.

J

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan sosialisasi dan 
advokasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada masyarakat;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan 
pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang 
promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

l. menyusun laporan di bidang promosi kesehatan, dan pemberdayaan 
masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja 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 dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Pasal 10

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 
mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah 
raga.

(2) Seksi

/
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(2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi 
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga yang mempunyai 
tugas memimpin penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah 
raga.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 
Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut ;

menyusun kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

a.

b.

d.

f.

h.

menyusun perencanaan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan 
kerja dan olah raga 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;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan agar 
arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan 
pendaftaran penduduk berjalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

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 kesehatan lingkungan 
dan kesehatan kerja dan olah raga;

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan 
higiene dan sanitasi dasar, tempat-tempat umum dan industri, 
makanan minuman, pengelolaan pestisida, perumahan, 
pengembangan desa sehat, pengkajian lingkungan sehat, fasilitas 
penyediaan sarana air bersih, jamban, dan saluran air limbah;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan 
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang 
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
menyusun laporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja 
dan olah raga berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

/

k. membina
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1.

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.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 11

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

(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit yang mempunyai tugas memimpin penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan 
pengendalian penyakit.

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

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian 
penyakit 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 pencegahan dan pengendalian 
penyakit 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. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan 
pengendalian penyakit berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d.

e.

f.

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 berjalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;
melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan 
pengendalian penyakit;

/

g. mengoordinasikan
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g. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan surveilans dan 
imunisasi;

h. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular;

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

j. rnelaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

k. menyusun laporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

m. rnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 1
Seksi Surveilans dan Imunisasi 

Pasal 12

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas penyiapan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan 
imunisasi.

(2) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi yang mempunyai 
tugas memimpin penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. men5njisun perencanaan di bidang surveilans dan imunisasi sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungj awabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang surveilans dan 
imunisasi berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. memberikan........

/
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d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan agar 
arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang surveilans dan 
imunisasi berjalan sesuai ketentuan Peraturan Pemndang-undangan;

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

f. melaksanakan kebijakan operasional surveilans dan imunisasi, 
penyelidikan epidemiologi, kajian penyakit menular dan tidak 
menular, dan surveilans faktor resiko;

g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi surveilans dan 
imunisasi, penyelidikan epidemiologi, kajian penyakit menular dan 
tidak menular, dan surveilans faktor resiko;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang surveilans dan imunisasi sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

i. menyusun laporan di bidang surveilans dan imunisasi berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kinerja 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 dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasal 13

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana 
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 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

/
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m.

c.

menyusun 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;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

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 menular berjalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;
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 pencegahan dan pengendalian 
penyakit menular;

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pencegahan 
dan pengendalian penyakit menular;
nielaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang 
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
menyusun laporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit 
menular berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kinerja 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 dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

f.

g-

1.

(1)

Paragraf 3
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa

Pasal 14

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 
Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penyakit 
tidak menular dan kesehatan jiwa.

/

(2) Seksi.
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a.

b.

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 
Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 
Kesehatan Jiwa yang mempunyai tugas memimpin penyiapan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian 
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

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

menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian 
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan;
men3nasun perencanaan di bidang pencegahan dan pengendalian 
penyakit tidak menular dan kesehatan 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;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas berjalan dan berhasil optimal;
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 berjalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
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 pengendalian penyakit tidak 
menular dan kesehatan jiwa;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengendalian 
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 
kesehatan jiwa sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kinerja;
menyusun laporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular dan kesehatan jiwa berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggung jawaban 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

k. melaksanakan........

d.

h.

1.

/
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam
rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kelima
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 tradisional dan 
kesehatan khusus

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang mempunyai 
tugas memimpin melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, 
kesehatan tradisional dan kesehatan khusus.

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

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan 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 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. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan 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 di bidang pelayanan kesehatan 
berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
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 pelayanan kesehatan 
primer, kesehatan rujukan, kesehatan tradisional dan kesehatan 
khusus.

e.

f.

menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan upaya pelayanan 
kesehatan primer, kesehatan rujukan, kesehatan tradisional dan 
kesehatan khusus;

h. mengoordinasikan

/
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mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan;
mengoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan akreditasi pada fasilitas 
pelayanan kesehatan pemerintah;

J-

k. izin penyelenggaraan

1.

merumuskan pertimbangan pemberian rekomendasi perizinan 
fasilitas pelayanan kesehatan;

merumuskan pertimbangan pemberian 
pelayanan radiologi dan hemodialisa;

rnelaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

m. menyusun laporan di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban 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

o. rnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 

Pasal 16

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 
supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu 
fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer merencanakan, 
mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelayanan kesehatan 
primer.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer yang mempunyai 
tugas memimpin penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan 
kesehatan primer merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan 
mengendalikan pelayanan kesehatan primer.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. men50isun kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran / 
dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun
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b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan kesehatan primer 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. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan 
primer berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas berjalan 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 di bidang pelayanan kesehatan 
primer berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

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

f. melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer;

g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer;

h. memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi pada fasilitas pelayanan 
kesehatan primer milik pemerintah;

i. menyusun pertimbangan pemberian rekomendasi perizinan fasilitas 
pelayanan kesehatan primer;

J- melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) dan standar penilaian kinerja yang lain pada UPT Pusat 
Kesehatan Masyarakat;

k. menyusun pertimbangan pemberian izin pelayanan pada fasilitas 
pelayanan kesehatan primer;

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

m. menyusun laporan di bidang pelayanan kesehatan primer berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban 
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 organisasi.

n.

o.

/

Paragraf 2
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Paragraf 2
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 

Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 
supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu 
lasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan;

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan yang mempunyai 
tugas memimpin penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi 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 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 perencanaan di bidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungj awabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan 
rujukan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan agar arah 
kebij’akan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan kesehatan 
rujukan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
di Fasilitas Kesehatan Rujukan;
melaksanakan kebijakan operasional pelayanan kesehatan pada 
fasilitas kesehatan rujukan;

melaksanakan bimbinngan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan 
pada fasilitas kesehatan rujukan;

i. memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi pada fasilitas pelayanan 
kesehatan rujukan milik pemerintah;

j. menyusun pertimbangan pemberian rekomendasi perizinan fasilitas 
pelayanan kesehatan rujukan;

k. menjaisun pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan pelayanan /
radiologi dan hemodialisa fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; f

1. melaksanakan......../

c.

d.

e.

f.

g-

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

m. menyusun laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban 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

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus

Pasal 18

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

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 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 ( Kesehatan Matra; Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 
Terpadu / Public Safety Center 119 ).

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

menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan tradisional 
dan kesehatan khusus ( Kesehatan Matra; Sistem Penanggulangan 
Gawat Darurat Terpadu / Public Safety Center 119) sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan;

menyusun perencanaan di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan 
kesehatan khusus ( Kesehatan Matra; Sistem Penanggulangan Gawat 
Darurat Terpadu / Public Safety Center 119 ) 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;

a.

/

c. mengoordinasikan.
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f.

k.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan 
tradisional dan kesehatan khusus ( Kesehatan Matra; Sistem 
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu / Public Safety Center 119 ) 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
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 
tradisional dan kesehatan khusus (Kesehatan Matra; Sistem 
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu/Public Safety Center 
119)berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
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 pelayanan kesehatan tradisional, 
usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, dan 
kesehatan khusus( Kesehatan Matra; Sistem Penanggulangan Gawat 
Darurat Terpadu / Public Safety Center 119) ;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan 
pada fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, usaha kecil obat 
tradisional, usaha mikro obat tradisional, dan kesehatan khusus( 
Kesehatan Matra; Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu / Public 
Safety Center 119 ) ;

nielaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pelayanan kesehatan tradisional dan kesehatan khusus( 
Kesehatan Matra; Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu / 
Public Safety Center 119 ) sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

menyusun laporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan 
kesehatan khusus ( Kesehatan Matra; Sistem Penanggulangan Gawat 
Darurat Terpadu / Public Safety Center 119 ) berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban 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 organisasi.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan 

Pasal 19

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 
kefarmasian, makanan dan minuman, alat kesehatan, dan perbekalan J 
kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan. 4

(2) Bidang........
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(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, alat 
kesehatan, dan perbekalan 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 
reneana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan reneana strategis;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya 
kesehatan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan agar 
arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang sumber daya 
kesehatan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
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 kefarmasian, makanan 
dan minuman, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan serta 
sumber daya manusia kesehatan;

c.

d.

e.

f.

g. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan 
keamanan sediaan farmasi dan makanan minuman;

h. mengoordinasikan pengelolaan alat kesehatan 
kesehatan;

pengendalian 

dan perbekalan

1. mengoordinasikan pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan;
mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan sarana dan 
prasarana kesehatan;

mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan sumber daya 
manusia kesehatan;

rtielaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

m. menyusun laporan di bidang sumber daya kesehatan berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas;

1

y
n. membina
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n.

o.

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 1
Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman 

Pasal 20

(1) Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman mempunyai tugas penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis 
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pelayanan kefarmasian, makanan dan minuman.

(2) Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman 
yang mempunyai tugas memimpin penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, 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 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 perencanaan di bidang kefarmasian, makanan dan 
minuman 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. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian, 
makanan dan minuman berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

d.

e.

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan agar 
arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kefarmasian, 
makanan dan minuman berjalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

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

f. melaksanakan
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f.

h.

1.

k.

melaksanakan kebijakan operasional pelayanan kefarmasian meliputi 
obat, bahan berbahaya, obat tradisional, dan kosmetik;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pelayanan 
kefarmasian meliputi obat, bahan berbahaya, obat tradisional, dan 
kosmetik;

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

perizinan sarana pelayanan

m.

n.

o.

menyelia pelaksanaan pengelolaan 
kefarmasian, apotik dan toko obat;
melaksanaan pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman 
pada Industri Rumah Tangga Pangan;

menyelia pelaksanaan pengelolaan perizinan Industri Rumah Tangga 
Pangan;

rnelaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang kefarmasian, makanan dan minuman sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

menyusun laporan di bidang kefarmasian, makanan dan minuman 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban 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 organisasi.

Paragraf 2
Seksi Perbekalan Kesehatan, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana

Pasal 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 kesehatan, 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) adalah sebagai berikut :

a. menyusun kebijakan teknis di bidang perbekalan kesehatan, 
pembiayaan, sarana dan prasarana sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun........

/



- 32 -

b.

c.

f.

g-

h.

k.
l.

m.

n.

o.

menyusun perencanaan di bidang perbekalan kesehatan, 
pembiayaan, sarana dan prasarana 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;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perbekalan 
kesehatan, pembiayaan, sarana dan prasarana berdasar kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dan berhasil optimal;

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;
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;
menyusun bahan pertimbangan pemberian perizinan kalibrasi alat 
kesehatan;

menyelia pelaksanaan pelayanan perizinan, pembinaan, dan 
pengawasan toko alat kesehatan dan optik;

menyelia pelaksanaan pengelolaan jaminan kesehatan;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sarana 
dan prasarana kesehatan pemerintah;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang perbekalan kesehatan, pembiayaan, sarana dan prasarana 
sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

menyusun laporan di bidang perbekalan kesehatan, pembiayaan, 
sarana dan prasarana berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggung jawaban 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 organisasi.

Paragraf 3
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan /

Pasal 22
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Pasal 22

(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 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) dipimpin oleh Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang 
mempunyai tugas memimpin penyiapan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, 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 kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia 
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 manusia 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. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya 
manusia kesehatan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 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 di bidang sumber daya 
manusia kesehatan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;

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

f. melaksanakan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia 
kesehatan;

g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sumber 
daya manusia kesehatan;

h. menyusun pertimbangan pemberian rekomendasi untuk surat tugas 
dokter spesialis;

i. menyusun pertimbangan pemberian izin praktek tenaga kesehatan 
yang bekerja pada praktek perorangan/mandiri serta fasilitas 
pelayanan dan sarana kesehatan;

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

k. menyusun........

/
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k. menyusun laporan di bidang sumber daya manusia kesehatan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

1.

m.

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.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 23

(1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di 
wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

(2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat 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 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

Masyarakat sebagaimana

a. menyusun 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 sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pelaksanaan kebijakan kesehatan 
untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya 
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. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan kebijakan 
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah 
kerjanya berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas berjalan 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 di bidang pelaksanaan kebijakan 
kesehatan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;

f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, 
berkesinambungan dan bermutu;

g. menyelenggarakan........
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berorientasi pada

1.

k.
l.

n.

o.

r.

s.

kompetensi tenaga 

fasilitas pelayanan

g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya 
promotif dan preventif;

h. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan
keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjungj
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif 
dan kerja sama inter dan an tar profesi;

mengoordinasikan pelaksanaan rekam medis;

mengoordinasikan pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi 
terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;

m. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan
kesehatan;

mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan
kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;

mengoordinasikan pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan 
indikasi medis dan sistem rujukan.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi 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 dalam rangka perbaikan kinerja;

menyusun laporan di bidang pelaksanaan kebijakan kesehatan untuk 
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban 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 organisasi.

Pasal 24

(1) Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai 
tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, 
umum, pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagan Tata Usaha UPT 
Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan umum, 
pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

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

a. menyusun 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;

b.

g-

1.

1.

men5aisun perencanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan 
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. mengoordinasikan 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;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang umum dan 
kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan 
dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;

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

f. melaksanakan ketatalaksanaan surat menyurat, administrasi 
kepegawaian, keuangan, dan aset serta perencanaan dan pelaporan;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan arsip dan 
dokumen, aset, sarana prasarana, dan peralatan rumah tangga 
kantor;

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 sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, 
dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban 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 organisasi.

Bagian Ketujuh........

/
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Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 25
(1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, 

mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan laboratorium klinik 
dan laboratorium kesehatan masyarakat.

(2) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang 
mempunyai tugas memimpin perencanaan, pengoordinasian dan 
pengendalian pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan 
masyarakat.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
a. menyusun kebijakan teknis di bidang upaya pelayanan laboratorium 

klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat 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 upaya pelayanan laboratorium 
klinik dan laboratorium kesehatan 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. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang upaya pelayanan 
laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan 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 di bidang upaya 
pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan 
masyarakat berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;

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

f. menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik tertentu;
g. menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan 

masyarakat;
h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang upaya pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium 
kesehatan masyarakat sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

i. menyusun laporan di bidang upaya pelayanan laboratorium klinik 
dan laboratorium kesehatan masyarakat berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas;

j. Membina........

/
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k.

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.

Pasal 26

(1) Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, 
keuangan, umum, pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagan 
Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, 
keuangan, umum, pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagan Tata Usaha UPT Laboratorium
Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut;

a. menyusun 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;

b. menyusun perencanaan di bidang umum dan kepegawaian,
keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan
pelaporan 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. mengoordinasikan 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;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang umum dan 
kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan 
dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
melaksanakan ketatalaksanaan surat menyurat, administrasi 
kepegawaian, keuangan, dan aset serta perencanaan dan 
pelaporan;

g. melaksanakan........

e.

/
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1.

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan arsip 
dan dokumen, aset, sarana prasarana, dan peralatan rumah tangga 
kantor;

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 sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

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

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27

(1) Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011 Nomor 125), tetap melaksanakan tugasnya sesuai 
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran 
Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kabupaten Boyolali 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 50) dan Peraturan 
Bupati Boyolali Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan 
Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 51) sampai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai organisasi dan tata 
hubungan kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah 
Sakit Daerah diundangkan.

(2) Uraian tugas jabatan eselon pada UPT Rumah Sakit Daerah diatur lebih 
lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Rumah 
Sakit Daerah yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

/
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 32), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2016

i BUPATI BOYOLALI,

4 SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 2016

TARIS DAERAH

SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

SUNARNO 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19640608 199203 1 006
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