
 
WALIKOTA SOLOK 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA SOLOK 
NOMOR        TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  

PADA DINAS KESEHATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SOLOK, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu disusun 

rincian tugas masing-masing jabatan struktural; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas 

Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 

Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan 

Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; 

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 5597) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 33, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4194); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009     Nomor 164); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Indonesia Nomor 4737); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas 

Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota; 

12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok 

(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 

Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5); 

15. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah 

Kota Solok Tahun 2016 Nomor 36). 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN 
RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS 

KESEHATAN.    
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Solok. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Solok. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok. 
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5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan. 

7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan. 

8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan. 

9. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah kepala Seksi dan Kepala Sub 

Bagian pada Dinas Kesehatan. 

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD 

dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Solok. 

11. Kepala UPTD adalah kepala UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan Kota 

Solok. 

 
BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 2 
 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi; 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub Bagian Program dan Keuangan. 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit, membawahi; 

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 

2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan 

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

d. Bidang Pelayanan, Promosi, Sumber Daya Kesehatan, membawahi; 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan; 

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 

3. Seksi Sumber Daya Kesehatan. 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan 

f. Kelompok Jabatan fungsional. 

(2) Sekretariat, Bidang dan  UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan tugas 

Walikota di bidang kesehatan. 
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BAB III 

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 
 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

 
Pasal 3 

 
(1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 

(2) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dibidang kesehatan. 

(3) Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan; 

b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesehatan; 

c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidangkesehatan; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(4) Rincian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah : 

a. menyusun kebijakan daerah dibidang kesehatan berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam fasilitasi, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan; 

b. merumuskan sasaran dan program kerja serta anggaran dibidang 

kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mencapai visi 

dan misi; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan dinas kesehatan 

sesuai prosedur kerja yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik; 

d. membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar tugas terlaksana 

dengan baik; 

e. membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar tugas terlaksanan 

sesuai dengan yang direncanakan; 

f. mengkoordinasikan tugas dibidang pelayanan kesehatan berdasarkan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan 

baik; 

g. mengkoordinasikan tugas dibidang pengendalian penyakit dan 

penyehatan lingkungan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar tugas terlaksana dengan baik; 
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h. mengkoordinasikan tugas dibidang kesehatan keluarga dan gizi 

masyarakat berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

tugas terlaksana dengan baik; 

i. mengkoordinasikan tugas dibidang promosi kesehatan dan sumber 

daya manusia (SDM) kesehatan berdasarkan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik; 

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 

mendatang; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai bhan pertimbangan bagi pimpinan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
Bagian Kedua 

Sekretariat 

 
Pasal 4 

 
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola 

pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, 

kehumasan, administrasi barang/asset, administrasi kepegawaian, 

penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta akuntansi dan 

administrasi keuangan. 

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) menyelenggarakan fungsi : 

a. pengoordinasikan dan pengelolaan administrasi persuratan; 

b. pengoordinasikan dan pengelolaan kerumah tanggaan, protokoler dan 

kehumasan; 

c. pengoordinasikan dan pengelolaan administrasi barang/asset; 

d. pengoordinasikan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

e. pengoordinasikan dan pengelolaan, penyusunan perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan; 

f. pengoordinasikan dan pengelolaan akuntasi dan administrasi 

keuangan; dan 

g. pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 
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(4) Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

kesekretariatan; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

d. menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan  tugas dan tanggung jawab 

agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar; 

e. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, 

kerumah tanggaan, protokoler dan kehumasan berdasarkan prosedur 

kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar; 

f. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi/penatusahaan, 

pengadaan dan pemeliharaan barang/asset serta pengadaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan berdasarkan prosedur 

kerja agar pelaksaan kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib; 

g. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian 

berdasarkan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

dengan tertib dan lancar; 

h. mengoordinir dan melaksanakan sinkronisasi penyusunanan 

perencanaan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan dinas 

kesehatan berdasarkan usulan dari masing-masing bidang agar 

penyusunan perencanaan dan tugas terlaksana dengan baik; 

i. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan akutansi dan administrasi 

keuangan berdasarkan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan dengan tertib dan lancar; 

j. membantu kepala dinas mengoordinir pelaksanaan kebijakan dan 

pembinaan serta pengawasan dibidang kesehatan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan 

baik; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 

mendatang;  

l. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 
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m. melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan atasan 

baik lisan maupun tertulis dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 5 

 
Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Program dan Keuangan. 

 

Paragraf 1 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 
Pasal 6 

 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. 

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan 

dan koordinasi penyelenggaraan urusan kepegawaian dan pengelolaan 

aset dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab 

Dinas Kesehatan Daerah. 

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan Administrasi Umum, Kearsipan dan kepustakaan 

kerumahtanggaan serta kehumasan dan keprotokolan; 

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang/asset; 

c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian; dan 

d. pelaksanaan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 
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d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, 

kearsipan dan perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan agar pengelolaannya berjalan tertib dan lancar; 

f. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan 

gedung kantor berdasarkan tugas dan fungsi sebagai acuan dalam 

pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan pengelolaan administrasi, pengadaan dan 

pemeliharaan  barang/asset, sarana dan prasarana kesehatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

pengelolaannya berjalan tertib dan lancar; 

h. melaksanakan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

pegawai; 

i. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran sesuai ketentuan 

peraturan perundangan agar berjalan tertib dan lancar; 

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 

mendatang; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Paragraf 2 
Sub Bagian Program dan Keuangan 

Pasal 7 
 

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. 

(2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas Penyiapan 

dan koordinasi penyusunan rumusan program dan keuangan, serta 

penatalaksanaan menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan 

program, Evaluasi dan Pelaporan. dan melaksanakan akutansi dan 

administrasi keuangan. 
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(3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :  

a. penyelenggaraan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan 

perencanaan dari masing-masing bidang, monitoring dan evaluasi, 

pendokumentasi dan penyusunan laporan; 

b. penyelenggaraan akutansi dan administrasi keuangan; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah  : 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. menyusun perencanaan (program, kegiatan, anggaran) dinas 

kesehatan berdasarkan usulan dari bidang-bidang sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tigas dinas kesehatan; 

f. melakukan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, 

SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta 

penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan untuk dibuat SPM; 

g. menyiapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

ditandatangani oleh pengguna anaggran; 

h. melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban yang 

disampaikan oleh bendahara pengeluaran sesuai ketentuan yang 

berlaku agar tertib administrasi; 

i. melaksanakan akuntasi dinas kesehatan sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dinas 

kesehatan; 

j. melakukan penatausahaan keuangan dinas kesehatan secara periodik 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggung 

jawaban pelaksanaan APBD; 
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k. menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan Dinas Kesehatan 

berdasarkan bahan dan data dari bidang-bidang sebagai bahan 

evaluasi kinerja Dinas Kesehatan; 

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 

mendatang; 

m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data jaminan 

kesehatan  berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat; 

n. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan atasan 

baik lisan maupun tertulis dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan  

dan Pengendalian Penyakit 
 

Pasal 8 
 

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, pencegahan dan 

pengendalian penyakit. 

(3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

olah raga serta pencegahan dan pengendalian;  

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

olah raga serta pencegahan dan pengendalian; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

olah raga serta pencegahan dan pengendalian; dan 
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d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

olah raga serta pencegahan dan pengendalian. 

(4) Rincian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja bidang Kesehatan Masyarakat dan 

Pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

c. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan teknis 

pembinaan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga serta pencegahan dan 

pengendalian penyakit berdasarkan prosedur dan peraturan berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. mengoordinasikan kerja sama dengan unit kerja/SKPD/Instansi dan 

stakeholders terkait berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku sebagi upaya pembinaan kesehatan ibu, anak dan gizi 

masyarakat kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olah raga serta 

Pencegahan dan pengendalian penyakit; 

e. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kesehatan ibu, anak 

dan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah 

raga serta pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar tercapai derajat kesehatan; 

f. mengoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana 

pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga serta pencegahan dan 

pengendalian berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

untuk meningkatkat kualitas pelayanan; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 

mendatang; 

h. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 9 

 
Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri 

dari : 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;  

b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan 

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

 
Paragraf 1 

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

 
Pasal 10 

 
(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

(1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis 

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi 

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. 

(2) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan 

pelayanan kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat; 

b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu 

dan anak serta kesehatan reproduksi dan kesehatan lanjut usia; 

c. pelaksanaan pembinaan perbaikan gizi, upaya penanggulangan gizi 

keluarga serta kesehatan reproduksi dan kesehatan lanjut usia; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

Masyarakat berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

d. menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 
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e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 

peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, 

kesehatan reproduksi dan lansia berdasarkan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagi pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kesehatan 

ibu dan anak, gizi masyarakat, kesehatan reproduksi dan lansia 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksnaan tugas; 

g. memasyarakatkan dan menegembangkan informasi keluarga sadar 

gizi (KADARZI) berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

untuk peningkatan gizi masyarakat; 

h. melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan 

prasarana pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat  

kesehatan reproduksi dan lansia berdasarkan prosedur dan peraturan 

yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi 

pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan 

kinerja dan pemecahan masalah; 

j. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan teknis 

pembinaan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat serta kesehatan 

reproduksi dan lanjut usia berdasarkan prosedur dan peraturan 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

k. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kesehatan ibu anak 

dan gizi masyarakat berdasrkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

agar tercapai derajat kesehatan; 

l. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kesehatan reproduksi 

dan kesehatan lansia berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku agar tercapai derajat kesehatan; 

m. mengoordinasikan penyusunan kebutuhan saran dan prasarana 

pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat berdasarkan 

prosedur dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkat kualitas 

pelayanan; 

n. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi piminan; 

dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Paragraf 2 

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja  
dan Olah Raga 

 
Pasal 11 

 
(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

(2) Kepala 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. 

(3) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyehatan lingkungan 

kesehatan kerja dan olahraga; 

b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyehatan lingkungan 

kesehatan kerja dan olahraga; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 

Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja seksi penyehat lingkungan dan 

kesehatan kerja dan olahraga berdasarkan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 

pengawasan penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan 

olahraga berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyehat 

lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

g. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan unit 

kerja/SKPD/instansi terkait berdasarkan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai upaya penyehat lingkungan; 

h. melaksanakan pengawasaan dan pembinaan higyene-sanitasi pada 

institusi, tempat-tempat umum, tempat penjualan peptisida, produksi 

makanan/minuman olahan dan sarana sanitasi dasar lingkungan 

permukiman berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

masyarakat terhindar dari penyakit; 

i. melaksanakan pengawasan kualiatas air bersih/ air minum yang 

dikonsumsi olehmasyarakat berdasarkan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar masyarakat terhindar dari penyakit; 

j. melakukan pencegahan, pengawasaan dan pengendalian limbah, 

sampah dan jamban yang mencemarkan lingkungan yang dapat 

mengganggu kesehatan masyarakat berdasarkan prosedur dan 

peraturan yang berlaku agar masyarakat terhindar dari penyakit; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasaan dan pengembangan kawasan 

sehat berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tercipta 

lingkungan sehat; 

l. melaksanakan pembinaan, pencegahan dan pengendalian matra 

lingkungan udara, air dan tanah yang mempengaruhi kesehatan 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kesehatan 

masyarakat terlindungi; 

m. melaksanakan pemberian rekomendasi perizinan/sertifikat sehat 

untuk depot air minum isi ulang dan rumah makan/restoran 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kesehatan 

masyarakat terlindungi; 

n. melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan 

prasarana pelayanan penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan 

olahraga berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan; 

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi 

pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan 

kinerja dan pemecahan masalah; 

p. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 



17 

 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Paragraf 3 
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

 
Pasal 12 

 
(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit. 

(2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang surveillance dan imunisasi, pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit 

tidak menular dan kesehatan jiwa. 

(3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyehatan lingkungan 

kesehatan kerja dan olahraga; 

b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyehatan lingkungan 

kesehatan kerja dan olahraga; dan 

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. melaksanakan program kerja Seksi pengendalian penyakit, imunisasi, 

surveillance, dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/bencana 

dan kesehatan jiwa berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 
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d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 

pengawasan pengendalian penyakit, imunisasi, survailence, dan 

penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/bencana dan kesehatan 

jiwa  berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data 

pengendalian penyakit, , imunisasi, survailence, dan penanggulangan 

kejadian luar biasa (KLB)/bencana dan kesehatan jiwa berdasarkan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai upaya pengendalian 

penyakit; 

g. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja/instansi 

terkait berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai 

upaya pengendalian penyakit; 

h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyakit menukar dan 

penyakit tidak menular berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku sebagai upaya pengendalian penyakit; 

i. melaksankan pembinaan dan pengawsaan program imunisasi 

berdasrkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat; 

j. melaksankan survailence (pengamatan penyakit) dan kejadian luar 

biasa (KLB)/bencana dan kesehatan jiwa maupun peristiwa yang 

bersifat massal, termasuk penyakit yang timbul sebagai akibat 

perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai upaya 

peningkatan dan perlindungan kesehatan masyarakat; 

k. melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan 

prasarana pelayanan pengendalian penyakit, imunisasi, survailence, 

dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/bencana dan 

kesehatan jiwa berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan; 

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi 

pelaksanaan tugas dan maslah-maslah yang ada untuk perbaikan 

kinerja dan pemecahan masalah; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 
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n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Keempat 

Kepala Bidang Pelayanan, Promosi,  
Sumber Daya Kesehatan 

 
Pasal 13 

 
(1) Bidang Pelayanan, Promosi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Pelayanan, Promosi Sumber Daya Kesehatan mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional 

di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan 

termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, 

promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan 

PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. 

(3) Kepala Bidang Pelayanan, Promosi Sumber Daya Kesehatan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 

peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional,promosi dan 

pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT 

serta sumber daya manusia kesehatan;  

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 

peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional,promosi dan 

pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT 

serta sumber daya manusia kesehatan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi  di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 

peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, dan promosi 

dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan 

PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan 

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan 

mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan 
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pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT 

serta sumber daya manusia kesehatan. 

(4) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan, Promosi Sumber Daya Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja Bidang Pelayanan, Promosi, Sumber 

Daya Kesehatan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

d. menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

e. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di Bidang 

Pelayanan, Promosi, Sumber Daya Kesehatan berdasarkan prosedur 

dan peraturan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

f. mengoordinasikan kerja sama dengan unit kerja/Instansi terkait 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai upaya 

pelayanan, promosi, sumber daya kesehatan; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan program jaminan pemeliharaan 

kesehatan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

meningkatkan untuk derajat kesehatan masayarakat; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan, promosi, sumber daya 

Kesehatan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga 

kesehatan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

mewujudkan sumber daya kesehatan yang berkualitas; 

j. mengoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana 

pelayanan, promosi, sumber daya kesehatan berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 

mendatang; 

l. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 
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m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 14 
 

Bidang Pelayanan, Promosi, Sumber Daya Kesehatan dari : 

a. Seksi Pelayanan Kesehatan;  

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 

c. Seksi Sumber Daya Kesehatan. 

 

Paragraf 1 
Seksi Pelayanan Kesehatan 

 
Pasal 15 

 

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pelayanan, Promosi Sumber Daya Kesehatan. 

(2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis 

dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan 

mutunya di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan 

kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan 

kesehatan haji. 

(3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 

peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional dan 

pelayanan kesehatan haji dan perkesmas; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 

peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradional dan 

pelayanan kesehatan haji dan perkesmas; 

c. penyiapan nimbingan teknis dan supervisi dan supervisi di bidang 

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan 

termasuk peningkatan mutunya,serta pelayanan kesehatan tradisional 

dan pelayanan kesehatan haji dan perkesmas; serta 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan 
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mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan 

kesehatan haji dan perkesmas. 

(4) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan berdasarkan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, 

pengawasan dan peningkatan pelayanan kesehatan primer, rujukan 

dan tradisional berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan 

kesehatan primer, rujukan dan tradisional berdasarkanprosedur dan 

peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayananan 

kesehatan; 

g. melaksanakan penyusunan perencanaan peningkatan pelayanan 

kesehatan primer, rujukan dan tradisional berdasarkan prosedur dan 

peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan; 

h. melaksanakan pengumpulan,pengolahan,pemutakhiran dan analisa 

data dasar pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

i. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan jaminan 

pemeliharan kesehatan masyarakat berdasarkan prosedur dan 

peraturan yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat; 

j. menyiapkan, melaksanakan dan mengawasi program jaminan 

kesehatan masyarakat berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 
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k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi 

pelaksanaan tugas dan masalah masalah yang ada untuk perbaikan 

kinerja dan pemecahan masalah; 

l. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

 

Paragraf 2 
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
Pasal 16 

 

(1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pelayanan, Promosi, Sumber Daya Kesehatan. 

(2) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat. 

(3) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan 

kesehatan; 

b. pelaksanaan penyuluhan kesehatan masyarakat dan pembinaan Saka 

Bhakti Husada; 

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan 

masyarakat (UKBM), tanaman obat keluarga, peningkatan perilaku 

Hidup bersih dan Sehat (PHBS) serta usaha kesehatan sekolah; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja seksi promosi dan pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang 

penyuluhan kesehatan berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk penyuluhan 

kesehatan; 

g. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama denganunit 

kerja/SKPD/instansi dan stakeholders terkait berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran penyuluhan kesehatan; 

h. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya 

kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), tanaman obat 

keluarga, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta 

usaha kesehatan sekolah berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 

i. menumbuh kembangkan dan membina upaya kesehatan bersumber 

daya masayarakat (UKBM) berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 

j. menfasilitasi petugas-petugas kesehatan di unit-unit operasional 

dalam melaksanakan penyuluhan kesehatan dengan sarana /media 

komunikasi yang relavan; 

k. melaksanakan promosi, penyuluhan kesehatan masyarakat,kampanye 

kesehatan dan pembinaan pramuka kesehatan langsung ke 

masyarakat melalui media massa untuk promosi kesehatan; 

l. melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan 

prasarana penyuluhan kesehatan berdasarkan prosedur dan 

peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 

mendatang; 

n. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 
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o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Paragraf 3 
Seksi Sumber Daya Kesehatan 

 
Pasal 17 

 
(1) Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang  

Pelayanan, Promosi, Sumber Daya Kesehatan. 

(2) Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas Penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis 

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT dan sumber daya 

manusia kesehatan. 

(3) Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

kefarmasian,alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia 

kesehatan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, 

alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian alat 

kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian alat 

kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. 

(4) Rincian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja seksi sumber daya kesehatan, 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 
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e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang 

peningkatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, kefarmasian, 

alat kesehatan dan PKRT berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan unit 

kerja/SKPD/instansi berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, 

kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT; 

g. melaksanakan pemberian rekomendasi perizinan sarana dan 

prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku agar kesehatan masyarakat terlindungi; 

h. melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan, pemeliharaan 

dan peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan; 

i. merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan serta 

menjaga ketersediaannya berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku agar tugas terlaksana dengan baik; 

j. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap 

pemakain obat dalam rangka pelaksanaan pengobatan yang rasional 

di puskesmas dan jaringannya berdasarkan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar terlaksana tugas dengan baik; 

k. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatiahan tenaga kesehatan 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi 

pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan 

kinerja dan pemecahan masalah; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB IV 

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS PADA UPTD 
 

Pasal 18 
 

(1) UPTD terdiri dari : 

a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 

b. UPTD Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan 

c. UPTD Labor Kesehatan dan Makanan. 

(2) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan. 

(3) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari : 

a. Kepala UPTD; dan 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 

 
Bagian Pertama 

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
 

Paragraf 1 
Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

 

Pasal 19 
 

(1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipimpin oleh seorang 

Kepala UPTD yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan, 

Promosi, Sumber Daya Kesehatan. 

(2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang 

operasional pelayanan kesehatan masyarakat. 

(3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama; 

b. pelayanan kesehatan rawat inap untuk Puskesmas Rawat Inap; 

c. pembinaan dan pelaksanaan posyandu dan keluarga berencana; 

d. pembinaan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat;  

e. penyusunan program dan pelaksanaan ketatausahaan dan rumah 

tangga; dan  

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
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a. merencanakan program kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. melaksanakan fasilitasi pemberian pelayanan kesehatan tingkat 

pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelayanan 

terlaksana dengan baik; 

f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pelayanan 

kesehatan masyarakat berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat; 

g. melaksanakan kerja sama dengan unit kerja/SKPD/instansi terkait 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat; 

h. melaksanakan fasilitasi pelayanan kesehatan rawat inap untuk 

Puskesmas Rawat Inap berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku agar pelayanan terlaksana dengan baik; 

i. melaksanakan fasilitasi pembinaan posyandu dan keluarga berencana 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelayanan 

terlaksana dengan baik; 

j. melaksanakan fasilitasi pembinaan kesehatan individu, keluarga dan 

masyarakat beserta lingkungannya  berdasarkan prosedur dan 

peraturan yang berlaku agar pelayanan terlaksana dengan baik; 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan UPTD Pusat 

Kesehatan Masyarakat berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku agar tugas terlaksana dengan baik; 

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi 

pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan 

kinerja dan pemecahan masalah; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 
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n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Paragraf 2 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

 
Pasal 20 

 
(1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas). 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pelayanan 

administrasi dan kesekretariatan lainnya pada UPTD Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas). 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaanadministrasi umum dan kepegawaian; 

b. pelaksanaan akuntansi dan administrasi keuangan;  

c. pelaksanaan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan; 

d. penyiapan pelaksanaan program dan kegiatan; 

e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta 

kehumasan dan rumah tangga; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

kesekretariatan; 

c. memberi petunjuk kepada  bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 
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e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan (persuratan, administrasi 

barang, kerumahtanggaan, dan kepegawaiaan) berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

dengan tertib dan lancar; 

f. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran berdasarkan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan dengan tertib dan lancar; 

g. melaksanakan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar; 

h. menyiapkan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

dengan tertib dan lancar; 

i. melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi kinerja; 

j. menyelenggarakan akuntansi dan administrasi keuangan sesuai 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku agar tugas berjalan 

tertib dan lancar; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja 

dimasa mendatang; 

l. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Kedua 
UPTD Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan 

 

Paragraf 1 
Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan 

 
Pasal 21 

 
(1) UPTD Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala 

UPTD yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan, Promosi, 

Sumber Daya Kesehatan. 

(2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang operasional 
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merencanakan pengadaan, menyimpan dan mengawasi obat-obatan dan 

peralatan medis. 

(3) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. perencanaan pengadaan obat-obatan dan peralatan medis; 

b. penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan dan peralatan medis; 

c. penyusunan program dan pelaksanaan ketatausahaan; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja UPTD Instalasi Farmasi dan Alat 

Kesehatan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data 

kebutuhan obat-obatan dan peralatan medis berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan masyarakat; 

f. melaksanakan kerja sama dengan unit kerja/SKPD/instansi terkait 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

meningkatkan ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis; 

g. melaksanakan penyimpanan, pendistribusian dan pengawasan obat-

obatan dan peralatan medis berdasarkan prosedur dan peraturan 

yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat; 

h. memfasilitasi penghapusan obat-obatan dan peralatan medis yang 

rusak dan kadaluarsa berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan UPTD Instalasi 

Farmasi dan Alat Kesehatan berdasarkan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik; 
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j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi 

pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan 

kinerja dan pemecahan masalah; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Paragraf 2 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

 
Pasal 22 

 

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan 

Alat Kesehatan. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pelayanan 

administrasi dan kesekretariatan lainnya pada UPTD Instalasi Farmasi 

dan Alat Kesehatan. 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; 

b. pelaksanaan akuntansi dan administrasi keuangan;  

c. pelaksanaan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan; 

d. penyiapan pelaksanaan program dan kegiatan; 

e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta 

kehumasan dan rumah tangga; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
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b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

kesekretariatan; 

c. memberi petunjuk kepada  bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan (persuratan, administrasi 

barang, kerumahtanggaan, dan kepegawaiaan) berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

dengan tertib dan lancar; 

f. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran berdasarkan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan dengan tertib dan lancar; 

g. melaksanakan peyusunan program perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar; 

h. menyiapkan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

dengan tertib dan lancar; 

i. melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi kinerja; 

j. menyelenggarakan akuntansi dan administrasi keuangan sesuai 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku agar tugas berjalan 

tertib dan lancar; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja 

dimasa mendatang; 

l. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Bagian Ketiga 

UPTD Labor Kesehatan dan Makanan 
 

Paragraf 1 

Kepala UPTD Labor Kesehatan dan Makanan 
 

Pasal 23 

 
(1) UPTD Labor Kesehatan dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD 

yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan, Promosi, Sumber 

Daya Kesehatan. 

(2) Kepala UPTD Labor Kesehatan dan Makanan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang operasional 

laboratorium kesehatan dan makanan. 

(3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. pemeriksaan kualitas air (bakteriologis dan kimia); 

b. pemeriksaan spesimen sebagai penunjang diagnosa; 

c. penyediaan sarana labor dan reagen (zat pemeriksa); 

d. pemeriksaan kualitas makanan dan minuman bagi TPM dan TTU; 

e. penyusunan program dan pelaksanaan ketatausahaan; dan 

a. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Kepala UPTD Labor Kesehatan dan Makanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja UPTD Labor Kesehatan dan Makanan 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pelayanan 

laboratorium kesehatan dan makanan berdasarkan prosedur dan 

peraturan yang berlaku untuk  meningkatkan pelayanan kesehatan 

masyarakat; 
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f. melaksanakan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

meningkatkan pelayanan laboratorium kesehatan dan makanan; 

g. melaksanakan pemeriksaan kualitas air (bakteriologi dan kimia) 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

perlindungan kesehatan masyarakat; 

h. melaksanakan pemeriksaan spesimen sebagai penunjang diagnosa 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

perlindungan kesehatan masyarakat; 

i. merencanakan pengadaan dan penyediaan sarana labor dan reagen 

(zat pemeriksa) berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

untuk meningkatkan pelayanan; 

j. melakukan pengujian labor sampel makanan dan minuman 

berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

perlindungan kesehatan masyarakat; 

k. melaksanakan sistem rujukan terhadap pelaksanaan pemeriksaan 

laboratorium berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku 

untuk meningkatkan pelayanan; 

l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan UPTD Labor 

Kesehatan dan Makanan berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku agar tugas terlaksana dengan baik; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi 

pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan 

kinerja dan pemecahan masalah; 

n. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
Paragraf 2 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
 

Pasal 24 
 

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Labor Kesehatan dan Makanan dipimpin 

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Labor Kesehatan dan Makanan. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pelayanan 
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administrasi dan kesekretariatan lainnya pada UPTD Labor Kesehatan 

dan Makanan. 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; 

b. pelaksanaan akuntansi dan administrasi keuangan;  

c. pelaksanaan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan; 

d. penyiapan pelaksanaan program dan kegiatan; 

e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta 

kehumasan dan rumah tangga; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah : 

a. merencanakan program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

kesekretariatan; 

c. memberi petunjuk kepada  bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan (persuratan, administrasi 

barang, kerumahtanggaan, dan kepegawaiaan) berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

dengan tertib dan lancar; 

f. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran berdasarkan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan dengan tertib dan lancar; 

g. melaksanakan peyusunan program perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar; 

h. menyiapkan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan prosedur 

dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

dengan tertib dan lancar; 
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i. melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi kinerja; 

j. menyelenggarakan akuntansi dan administrasi keuangan sesuai 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku agar tugas berjalan 

tertib dan lancar; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja 

dimasa mendatang; 

l. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 25 
 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok 

Nomor 88 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan 

Struktural Pada Dinas Kesehatan Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
 

   Pasal 26 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok. 

 
 

 Ditetapkan di Solok  

Pada Tanggal       Desember 2016 

WALIKOTA SOLOK, 

 

 

ZUL ELFIAN 

 

Diundangkan di Solok 

Pada Tanggal        Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, 

 

 

RUSDIANTO 

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR ..... 


