
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR %\ TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU HMUR,

Icaimbang : a. bahwa dengan diundangkanya Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata fCerja Dinas - Dinas Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan untuk kelancaran
pelaksanaannya, maka perlu disusun Uraian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

JMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu
Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4347;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor
144,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembarim Negara Nomor 4389);



6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara

• Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737) ;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan • PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANGMenetapkan . P^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^g KESEHATAh
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1 Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur;
3 Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan

Komering Vlu Timur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur;
7 Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Tekms Dinas

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
SLigan otonomi kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas
desentralisasi di bidang kesehatan dan tugas perbantuan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat den Pemerintah provinsi.



Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2
Dinas Kesehatan Mempunyai Tugas:
a. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang

kesehatan sesuai dengan kewenangannya;
b. Melaksanakan tugas perbantuan yang ditugaskan oleh

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya;
c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2
Peraturan ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesehatan;
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang

kesehatan;

c. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi
pcndekatan (promotii), pencegahan (preventii), pengobatan
(kuratif), dan pemulihan (rehabilitasi);

d Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan
kesehatan rujukan, pemberantasan penyakit dan penyehatan
lingkungan, pengamanan obat, makanan ringan dan minuman
serta alat kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, perencanaan sistem kesehatan daerah, akreditasi
dan sertifikasi kesehatan serta peningkatan SDM kesehatan
berdasarkan kebijakan tekhnisi,

e. Pelaksanaan pembinaan opqrasional sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;

f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal5

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Sekretariat Terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan

3. Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Program
b. Seksi Akreditasi Perizinan dan Pendidikan/Pelatihan ,

4. Bidang Penyehatan Lingkungan Dan Promosi Kesehatan terdiri
dari :
a. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Tempat-

tempat Umum / Tempat Pengolahan Makanan/Minuman
b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

5. Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari:
a. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pencegahan Penyakit
b. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dan

Penyakit bersumber binatang.
6. Bidang Pelayan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan Keluarga, Rujukan, dan Sistem
Pembiayaan Kesehatan ,

b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Bagian Ketlga
Sekretariat

Pasal 6

Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelayaan penunjang teknis, administrasi, pembinaan / pengendalian
dalam urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, hubungan masyarakat, laporan eksekutif Dmas dan
urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang.

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6
Peraturan ini, Sekretaris mempunyai tugas :
a Pengelolaan urusan umum, perlengkapan, ketatausahaan,

rumah tangga, organisasi, humas dan protokol, hukum dan
laporan eksekutif dinas;

b. Pengelolaan urusan administrasi, pengembangan kepegawaian
dan pengelolaan urusan keuangan / perbendaharaan;

c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di
bidang kesehatan;

d Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dmas;
e Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala

Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal8

(1) Sub Bagian Umum dan Pelengkapan mempunyai tugas :
a. Membantu Sekretaris Dinas di bidang urusan umum dan

perlengkapan; i
b. Mengelola surat-menyurat, kehumasan, protokoier,

hukum, organisasi dan pembuatan laporan eksekutif
dinas;

c. Mengelola urusan rumah tangga kantor;
d. Mengelola barang masuk, barang keluar, mventensasj

barang, peralatan kantor, dan perlengkapan;
e Memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya;
g Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kenada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 9

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :
a. Mengkoordinir tugas kepegawaian dan keuangan agar

berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

b. Membuat perencanaan tentang (formasi) kebutuhan
pegawai; .

c. Melaksanakan tata usaha kepegawaian dan data
kepegawaian;

d. Melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan
kepegawaian;

e. Melaksanakan tata usaha keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

f. Melaksanakan urusan pajak-pajak;
g. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan

terhadap para Bendaharav/sn;



h. Melaksanakan pengelolaan administrasi pendapatan
(retribusi, dll);

i. Melaksanakan usulan permintaan anggaran (gaji, rutin,

dii);
j. Verifikasi serta tindak lanjut laporan hasil pemenksaan

(LHP);
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olen atasan

sesuai dengan bidang tugasnya;
I. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangsn

kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
" diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan

Pasal 10

Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan mempunyai tugas
pokok penyelenggaraan pengembangan sistem dengan
menyusun dan merencanakan program pembangunan
kesehatan secara umum, peneiitian kesehatan, informasi
kesehatan, pendidikan, pelatihan teknis kesehatan, akreditasi
serta perizinan kesehatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 10
Peraturan ini, Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan
mempunyai Tugas:
a. Mengumpulkan dan mengolah data di bidang kesehatan;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program

bidang kesehatan;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan

pengendalian;
d. Menyiapkan bahan evaiuasi pelaksanaan program dan

membuat laporan tahunan;
e. Pembinaan dan pengendalian akreditasi dan pemberian

perizinan di bidang kesehatan;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas;
g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-

pertimbangan kapada Kepala Dinas tentang langkah-
langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi Perencanaan dart Pengendalian Program
mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi

perencanaan dan pengendalian program serta
memantau pelaksanaannya;

b. Menyusun rencana dan program kerja seksi
perencanaan dan pengendalian program serta
mengolah bahan untuk melaksanakan kegiatan yang
telah ditentukan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait,
menghimpun, merekapitulasi dan menyusun bahan-
bahan untuk penyusunan program Dinas Kesehatan;

d. Menghimpun, merekapi,tulasi dan menyusun rencana
kerja tahunan dan triwulan Dinas Kesehatan;

e. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan
program di bidang kesehatan;



(2)

f. Melaksanakan sinkronisasi program pembangunan
kesehatan dari berbagai sumber biaya (DAK, DAU,
APBN, APBD, serta BLN);

g Menghimpun, menyiapkan, menyusun bahan
pertemuan untuk mengikuti rapat koordmasi
pembangunan (RakorbangV,

h. Menghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan
R r\Iccrkcsds."

i. Menyusun perencanaan dan pembangunan proyek-
proyek dan mengamati peiaksanaannya;

j Menghimpun, merekapitulasi laporan Sistem
Pendataan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas
(SP2TP).

k. Menghimpun, merekapitulasi dan analisa Profil
Puskesmas dan menyusun serta menyajikan Profil
Dinas Kesehatan;

1. Menyusun dan mengir\m laporan tahunan ke Dmas
Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Propinsi;

m. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan dan
koordmasi Sistem Informasi Kesehatan;

n. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan
kegiatan di bidang kesehatan;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;

p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-
pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Akreditasi, Perizinan dan Pendidikan/Pelatihan
mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengaturan

Akreditasi dan Perizinan;
b. Memberi izin di bidang kesehatan, sarana kesehatan,

usaha farmasi, makanan dan minuman;
c. Memberikan sertifikasi kepada instansi yang

melaksanakan seminar symposium;
d. Memperhitungkan angka kredit bagi angka

fungsional;
e. Mengeluarkan izin belajar bagi tenaga atau karyawan

yang mengikuti pendidikan jalur non kesehatan,
Diklat / Litbang;

f. Memproses usulan izin pendirian instansi pendidikan
tenaga kesehatan (Diknakes) Diklat/Litbang;

g. Melaksanakan pembinaan terhadap pelayanan medik
dasar dan spesialistik, dalam rangka akreditasi;

h. Menyusun dan menyiapkan perizinan apotek, toko
obat, industri kecil obat tradisional, penyalur alat
kesehatan, sertifikasi penyuluhan makanan dan
minuman, industri rumah tangga serta perizinan
masa bakti apoteker;

i. Melaksanakan, menyiapkan bahan pembinaan
program kesehatan melalui koordinasi pelaksanaan
penelitian kesehatan.;

j. Menghimpun kebutuhan / topik penelitian kesehatan,
dari bidang dan Unit PelaksanaTeknis (UPT);

k. Menyiapkan rancangan usulan penelitian dari topik
yang terpilih ke Dinas Kesehatan Propinsi;

1. Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan SDM di
tingkat Kabupaten;



m. Mengusulkan peserta pelatihan ke tingkat Propinsi;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya;
o. Memberikan saran-saran dan pertimbangjm-

pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya,

Bagian Kelima
Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

Pasal 13

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
mempunyai tugas penyelenggaraan, pembinaan dan
pengawasan penyehatan air dan lingkungan pemukiman,
pengawasan/sanitasi tempat umum, tempat pembuatan dan
penjualan makanan minuman serta melaksanakan promosi
kesehatan dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 13
Peraturan ini, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi
Kesehatan mempunyai Tugas:
a. Mengumpulkan, mensistematiskan bahan pembinaan

penyehatan lingkungan, makanan dan minuman serta
tempat-tempat umum;

b. Mengumpulkan, mensistematiskan bahan pembinaan
pengawasan kualitas air;

c. Mengumpulkan dan mengolah bahan kegiatan
pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan medic; -

d. Menyiapkan dan menyusun bahan penyuluhan dan
pelatihan;

e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan
potenai peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Memberikan saran-saran dan pertimbangan-
pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang lengkah-
langkah yang perlu diambii dalam bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Tempat-
tempat Umum/Tempat Pengolahan Makanan mempunyai
tugas :
a. Menyusun rencana dan program kerja serta mengolah

bahan unhik melaksanakan kegiatan sesuai dengan
bidang tugasnya;

b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data
dalam bidang kebersihan tempat-tempat umum (TTU),
tempat pengolahan makanan (TPM) dan tempat
pengolahan dan penjualan pestisida;

c. Mengkoordinasikan usahs-usaha meningkatkan sarana
kebersihan dan kesehatan masyarakat pada tempat
tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM)
dan tempat pengolahan dan penjualan pestisida;

d. Melaksanakan hubungan kerja/koordinasi dengan unit
kerja lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Menyusun rencana dan program penyehatan air dan
lingkungan pemukiman;



f. Melakukan pembinaan, pengawasan kualitas air dan
lingkungan pemukiman;

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;

i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-
pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 16

(2) Seksi Promosi Kesehatan dan. Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah bahan kegiatan

pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan medic;
b. Menyiapkan bahan/ materi penyuluhan kesehatan dan

peningkatan keterampilan aparat dalam memanfaatkan
sarana dan prasarana kesehatan;

c. Menyiapkan bahan penyuluhan dan pelatihan;
d. Mengadakan promosi kesehatan, rujukan, Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS) melalui media cetak dan
elektronik

e. Menyusun rencana dan program kerja serta mengolah
banan untuk melaksanakan kegiatan yang telah
ditentukan sesuai bidang tugasnya;

f. Melakukan pembinaan pengembangan potensi dan peran
serta masyarakat serta mengikutsertakan masyarakat
untuk berperan dalam pemberantasan penyakit,
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan;

g. Melaksanakan hubungan kerja/koordinasi dengan unit
kerja Iain dalam rangka keiancaran pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;

i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-
pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai
tugas pokok penyelenggaraan pembangunan kesehatan bidang
pengamatan penyakit, pencegahan penyakit, pemberantasan
penyakit dan beratanggung jav,ab langsung kepada Kepaia
Dinas Kesehatan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 17
Peraturan ini, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi
Kesehatan mempunyai Tugas:
a. Merencanakan kegiatan penelitian dan laboratorium

terhadap kemungkinan terjadinya wabah penyakit,
kesehatan haji dan kesehatan transmigrasi;

b. Mengumpulkan bahan penyelenggaraan kegiatan
pemberantasan penyakit menular langsung;

c. Mengumpulkan bahan penyelenggaraan kegiatan
pemberantasan penyakit bersumber dari binatang;



d. Mengumpulkan bahan penyelenggaraan kegiatan
pencegahan penyakit dan imunisasi;

e. Mengumpulkan bahan penyelenggaraan , banman
kesehatan

f. Perumusan masalah penyakit menular /tidak menular
berdasarkan data kajian sui-veilans epidemilogi, sebagai
masukan bagi kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan teknis pembangunan kesehatan bidang
pemberantasan penyakit;

g. Pengawasan pembinaan teknis pemberantasan penyakit
secara terarah, efektif, efisien berkesinambungan dan
terpadu secara lintas program dan sektoral, LSM, swasta,
organisasi profesi serta didukung oleh peran serta
masyrakat;

h. Pemberian umpan balik terhadap masalah kesehatan
yang belum terselesaikan sebagai rumusan masalah
tahun berikutnya serta penyusunan dan pemberian
langkah tindak lanjut;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas

j. Memberikan saran-sarar dan pertimbangan-
pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-
langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai
tugas:

a. Penanggulangan dan pengendalian penyakit potensial
wabah/kejadian luar biasa;

b. Pengamatan penyakit menular dan tidak menular;
c. Melaksanakan penanggulangan dan pengendalian

kesehatan transmigrasi;
d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis upaya

kesehatan pasca bencana;
e. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengamatan

dan pencegahan penyakit serta mengolah bahan untuk
melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan sesuai
dengan bidang tugasnya;

f. Mengumpulkan dan membuat rencana penelitian tentang
kemungkinan terjadinya wabah penyakit pada suatu
daerah tertentu;

g. Mengolah dan membuat laporan tentang hasil penelitian
yang telah dilaksanakan;

h. Melaksanakan tugas vaksinasi bagi masyarakat bila terjadi
kemungkinan wabah penyakit menular;

i. Pembinaan dan pengendalian teknis upaya imunisasi;
j. Perencanaan, pengadaan dan distribusi kebutuhan sarana

dan prasarana termasuk obat/vaksin penyakit yang dapat
dicegah dengan imunisasi (PD31);

k. Mengumpulkan bahan monitoring evaiuasi pelaksanaan
imunisasi rutin dan insidentii pada puskesmas, posyandu,
unit pelayanan kesehatan lairmya serta menganalisa hasil
penelitian penyakit dan memberikan imunisasi;

1. Melaksanakan pemeriksaan 'dan penanggulangan upaya
kesehatan haji;

m. Melaksanakan usaha perBberantasan sumber bibit
penyakit;



n. Melakukan imunisasi bagi masyarakat;
o. Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap

perkembangan puskesmas, posyandu dan unit pelayanan
lainnya;

p. Melaksanakan hubungan kerja/koordinasi dengan unit
kerja lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

q. Melakukan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji;
r. Mengumpulkan data, analisa data dan perumusan

masalah sehingga diperoleh informasi tentang
pemberantasan penyakit sebagai hasil kajian surveiians
epidemilogi;

s. Penyusunan Perencanaan, pelaksanaan, dan
newemerging, system kewasoadaan dini kejadian luar
biasa (SKD-KLB) dan survel'ans epidemilogi (SE) yang
dilaksanakan secara efektii, efisien dan terarah serta
berkesinambungan dengan iriengikutsertakan peran serta
swasta, pemerintah, LSM, organisasi profesi;

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;

u. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 20

(2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular langsung dan Penyakit
bersumber dari binatang mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis upaya

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
langsung dan penyakit bersumber dari binatang;

b. Menyelenggarakan Pencegahan dan Pemberantasan
penyakit menular langsung dan penyakit bersumber dari
binatang;

c. Merencanakan, mengadakan dan mendistribusikan sarana
dan prasarana termasuk kebutuhan obat penyakit
menular langsung dan penyakit bersumber dari binatang;

d. Melaksanakan pengumpulan bahan penyelenggaraan
pemberantasan penyakit menular langsung dan penyakit
bersumber dari binatang dan menyebarluaskan informasi
cara penanggulangannya;

e. Melakukan kegiatan pengawasan pada suatu daerah
tertentu yang menunjukkan gejala-gejala penyakit
menular;

f. Melaksanakan tugas vaksinasi bagi masyarakat apabiia
terjadi kemungkinan wabah penyakit menular;

g. Mempersiapkan dan mengusahakan terselenggaranya
pemberantasan dan pencegahan serta penanggulangan
penyakit menular langsung ;dan penyakit bersumber dari
binatang

h. Mempersiapkan dan mengusahakan terselenggaranya
pemberantasan vector; , |

i. Menyebarkan informasi tentang cara-cara pemberantasan
penyakit menular langsung dan penyakit, bersumber dari
binatang

j. Melaksanakan hubungan kerja/koordinasi dengan unit
kerja lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan tugas lair yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;



1 Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 21

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok
pengawasan dan pembinaan pelayanan rumah^ sakit pusat
Vesehatan masyarakat, pembinaan pelayanan KIA, usia lanjut,"elayanan STW serta pengembangan jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat, dan kesehatan kerja.

Pasal 22

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Pada ^^
Peraturan ini, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

ameTeSa^8kan pembinaan, pengendalian teknis upaya
kesehatan, kesehatan dasar dan rujukan;

b. Melaksanakan pembinaan, pengendalian teknis upay.
pembinaan gizi keluarga; , • nnaVa

c Melaksanakan pembinaan, pengendalian teknis upaya
iaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;

d MeTberikan bimbingan perencanaan, pengadaan dan
pengelolaan obat sektor publik tennasuk pencatatan laporan;

e. Sksanakan monitoring dan pengendalian^acd^obat
di Puskesmas, Pustu, Polindes, dan sarana kesehatan lainnya

f. Memberikan bimbingan teknis dan P^bl^ .*f^produksi, industri makanan rumah tangga dan industri obat
g MefaksTnakan pengamatan pcnggunaan Bahan Tambahan
K ~saanakln);pembmaan, Pen^^Pe^^

peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit serta menganalisaS^perkembangnn dan pelaksanaan pelayanan Rumah
Sakit Pemerintah dan Swasta;i Mtngkoo^dinasi pencegahan dan ?*»»penyalahgunaan obat, narkotika dan psikotropika, zat adiktif,
rokok alkohol dan bahan berbahaya lainnya;j Pen"an dan pemasyarakatan obat esensial genenk serta
Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DmasMcS^sarln-sarai dan pertimbangan-perumbangan
kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Kesehatan Keluarga, Rujukan dan Sistem Pembiayaan
Kesehatan mempunyai tugas :
a Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan

KeluSga, Rujukan dan Sistem Pembiayaan Kesehatan
s^rta mengolah bahan untuk melaksanakan kegiatan yang
telah sesuai dengan bidang tugasnya;

k.

1.

(1)



b. Melaksanakan pembinaan, pengendalian teknis,
peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Pemerintah
dan Swasta, Puskesmas, ^uskesmas Pembantu,
Puskesmas Keliling dan pelayanan kesehatan dasar swasta
baik administratif maupun teknis medis;

c. Melaksaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan
Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga;

d. Melaksanakan sistem pelaporan Puskesmas, sistem
pelaporan pelayanan kesehatan dasar swasta serta
mengusulkan alternatif tindakan koreksi bila ada
penyimpangan standar;

e. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pendidikan
pelatihan fungsional kepada tenaga fungsional Puskesmas
dan Quality Assurance Pelayanan Kesehatan Dasar,
iaboratorium, pelayanan gizi ok h unit pelay'an kesehatan
baik pemerintah dan swasta serta monitoring
kewaspadaan pangan dan gizi. (SKPGV,

f. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan
pengendalian sistem rujukan pelayanan kesehatan rumah
sakit;

g. Melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan rumah sakit dan sistem rujukan
RSUD serta melaksanakan pengawasan;

h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan upaya
kesehatan khusus (kesehatan gigi dan mulut, mata, jiwa,
olah raga, kesehatan kerja dan iaboratorium);

i. Mengawasi dan membina usaha-usaha pemeriksaan ibu,
anak, pelayanan keluarga berencana melalui rumah sakit,
puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya;

j. Mengawasi dan membina rumah sakit, puskesmas,
puskesmas pembantu dan unit pelayanan kesehatan
lainnya dalam hal pemeliharaan pngobatan terhadap anak
yang menderika penyakit menula:^;

k. Melakukan penyuluhan kesehatan, menyelenggarakan dan
membina serta mengkoordinasikan kegiatan untuk
meningkatkan usaha kesehatan usia lanjut;

1. Mengelola progran Gerakan Sayang Ibu (GSI), Audit
Material Perinatal (AMP), dan pembinaan bidan desa;

m. Menyelenggarakan dan membina kegiatan persamaan
gender

n. Memberikan penyuluhan, melaksanakan bimbingan teknis
serta memonitoring status gizi masyarakat;

o. Melakukan penelitian dan pengembangan program
pembinaan gizi masyarakat:

p. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas program gizi;

q. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan
kegiatan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan
kesehatan kerja;

r. Melakukan pembiaan peran serta masyarakat dalam hal
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan
kesehatan kerja;

s. Melakukan pembinaan terhadap badan penyelenggara
kesehatan dan dokter keluarga;

t. Melaksanakan hubungan kerja / koordinasi dengan unit
kerja lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan. tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;.

u



v. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya masing-masing;

Pasal 24

a. Menyusun ;v;^\uia k^gi-Uar. wian :;u-i.!ks.t;:.ik.in
pembinaan, pengendalian serta pengawasan aha
kesehatan, kosmetika, farmasi, makanan, minuman, dan
obat tradisional;

b. Melaksanakan bimbingan teknis dan operasional
peroduksi, pengadaan, distribusi dan penggunaan alat
kesehatan, kosmetika, farmasi, makanan, minuman, dan
obat tradisional;

c. Merekapitulasi dan menindaklanjuti laporan sarana
farmasi, makanan, minuman dan obat tradisional;

d. Menilai / memberikan pertimbangan teknis dan
melaksanakan pemeriksaan tempat dalam rangka
perizinan farmasi;

e. Pengawasan dan pembinaan kegiatan Penyimpanan
pendistribusian dan pelaporan narkotik, psikotropika, zat.
aditif, melaksnakan pengawasan dan pembinaan toko yang
menjual makanan dan minuman baik kemasan dan non
kemasan serta melaksnakan penyuluhan nafza untuk
mencegah penyalahgunaan nafza oleh masyarakat
terutama generasi muda,

f. Pemantauan obat dan harga obat, produk biologi,
diagnostik di sarana kesehatan;

g. Pemeriksaan teknis proses perizinan sarana distribusi
obat seperti Apotek, toko obat, PBF industri Koordinasi
pencegahan dan penaggulangan, penyalagunaan narkoba
dan obat tradisional;

h. Penyelenggaraan upaya kesehatan melalui perencanaan,
pengadaan, penyimpanan (Gudang farmasi) dan sarana
kesehatan pemerintah dan swasta;

i. Pengawasan dan pembinaan kegiatan penyimpanan
pendistribusian dan pelaporan obat narkotika,
psikotropika, zat aditif, melaksnakan pengawasan dan
pembinaan toko yang menjual makanan dan minuman
baik kemasan dan non kemasan serta melaksnakan
penyuluhan nafza untuk mencegah penyalahgunaan nafza
oleh masyarakat terutama generasi muda;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;

k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

ngan beriakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan
raturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

i-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh
rati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 27

raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
n-an menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal l'i ^ Wi?

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUI

/•
Jr

c-.ndangkan di Martapura

aa tanggal M J^ ™*
SEKRETARIS DAERAH

&BUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, \ ^

H. IDHAM

H. HERMAN DERU j/

liRITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 201S
3MOR \\


