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PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR .35' TAHUN 2008

TENTANG

p'ENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSt BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUAStN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan
aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan
keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang
ramping akan tetapi multi fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukkan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi
Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

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

•7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4535);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3412);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Ke~a Dinas
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
(1) Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
(2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

(5) Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

(6) Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan
Masyarakat Hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
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Republik Indonesia;
(7) Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan, Kecamatan dan
Kelurahan;

(8) Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin;

(9) Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin.

(10) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Pusat Kesehatan
Masyarakat (PUSKESMAS).

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2

(1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah
dibidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah
Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;

Pasal3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok
Pemerintah Daerah dibidang kesehatan sesuai dengan kewenangan
dan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan
Bupati ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
a. Pembinaan umum dibidang Kesehatan meliputi pendekatan,

peningkatan, pencegahan, pengobatan, pemeliharaan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

b. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan
upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh Pemerintah (Departemen Kesehatan);

c. Pembinaan operasional sesuai kebijakan yang ditetapkan
Pemerintah Daerah;

d. Melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan,
peningkatan dibidang pelayanan dan kesehatan masyarakat;

e. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan
pembangunan, peningkatan dan pelayanan kesehatan
masyarakat;

f. Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan rumah tangga;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

PasalS
(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin, terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat. terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi;
3. Seksi Kesehatan Khusus.

d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
1. Seksi Pemberantasan Penyakit;
2. Seksi Pengamatan dan Pencegahan;
3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Makanan Minuman.

e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan,
terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari;
1. Seksi Jaminan Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat;
2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
3. Seksi Kefarmasian.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini seperti tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BABIV
TATAKERJA

Pasal6
(2) Sekretariat, mempunyai tugas melakukan pembinaan,

pengawasan dan penertiban upaya kesehatan di Kabupaten
Musi Banyuasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan di bidang tugasnya;
b. Pengelolaan urusan surat-menyurat, perlengkapan rumah

tangga, pengadaan barang, hubungan masyarakat dan
protokol serta urusan umum lainnya;

c. Pengelolaan urusan keuangandan perbendaharaan;
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d. Memberikan saran-saran, usul dan pertimbangan kepada
Kepala Dinas Kesehatan dibidang tugasnya.

Pasal7

(1) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana dan program rutin bersama-sama dengan

tata usaha dan rencana program dengan bidang lainnya
beserta sub bidang terkait;

c. Melakukan pengumpulan data, penyajian data LAKIP-AKIP,
Profil Kesehatan, SKD, dan dokumen pelaporan lainnya ke
instansi pemerintah di daerah maupun swasta dalam rangka
menyusun informasi kesehatan;

d. Merencanakan pembangunan gedung kantor dan rumah
dinas;

e. Melakukan penyusunan informasi kesehatan daerah melalui
analisis statistik kesehatan sebagai bahan pengambilan
keputusan bagi pimpinan;

f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Dinas
Kesehatan tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan rutin dan
pembangunan serta menyusun laporan untuk disampaikan
kepada Bupati;

g. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas
perencanaan dan informasi kesehatan;

h. Memberikan usul dan saran serta pertimbangan pada
sekretariat di bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. Mengelola administrasi umum kesehatan : mengatur masuk

keluarnya surat menyurat, mengelola arsip dan dokumen
serta membuat laporan sesuai dengan ketentuan dan aturan
yang berlaku;

c. Melaksanakan urusan kehumasan dan protokoler Dinas
Kesehatan;

d. Menganalisa berita bersama unsur teknis dan memberikan
tanggapan atas surat pembaca I pertanyaan wartawan yang
berkaitan dengan Kesehatan;

e. Mengikuti kegiatan rutin bakohumas, menyelenggarakan
jumpa pers untuk menambah wawasan bagi wartawan
tentang program kesehatan;

f. Mempersiapkan dan melaksanakan Iiputan berita publikasi
untuk media masa bidang kesehatan;

g. Melaksanakan penerbitan buletin kesehatan;
h. Melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan mengadakan

kerjasama dengan perpustakaan daerah dan melayani
pinjaman buku;

i. Memberikan bantuan dan upaya hukum bagi tenaga
kesehatan;

(1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas:
a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana keuangan belanja rutin dan belanja
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pembangunan, mengatur sistem keuangan, pembukuan,
perbendaharaan, pertanggungjawaban keuangan bulanan
dan tahunan kepada yang berwenang sesuai dengan
petunjuk dan aturan yang berlaku;

c. Menyusun rencana pengadaan ATK, perlengkapan dan
peralatan kantor Dinas, pemeliharaan gedung dinas
kesehatan maupun rumah dinas;

d. Mengadakan inventarisasi, pendistribusian barang,
kendaraan roda empat, roda dua, aset daerah dan
mengusulkan penghapusan barang daerah;

e. Melaksanakan koordinasi, konfirmasi dan verifikasi antar
program , SKPD dalam urusan pengendalian Administrasi
keuangan dan perlengkapan;

f. Menyusun dan membuat laporan keuangan serta verifikasi
administrasi keuangan sesuai dengan mekanisme dan aturan
yang berlaku;

Pasal8

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pelayanan kesehatan
masyarakat;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan dan membantu kepala dinas kesehatan dalam

bidang tugasnya;
b. Membina dan mengevaluasi kegiatan sub bidang;
c. Melaksanakan monitoring kegiatan Sub Bidang Pelayanan

Kesehatan Dasar dan rujukan,
d. Melaksanakan monitoring kegiatan Sub Bidang Kesehatan

Keluarga dan Kesehatan Reproduksi;
e. Melaksanakan monitoring kegiatan Sub Bidang Kesehatan

Khusus;
f. Memberikan saran-saran, masukan serta pertimbangan

kepada kepala dinas kesehatan mengenai langkah-Iangkah
dan tindak lanjut yang perlu diambil.

Pasal9

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan,
mempunyai tugas :
a. Membantu kepala bidang pelayanan kesehatan dalam bidang

kesehatan;
b. Melakukan pembinaan dan pengendalian sistem kesehatan

dasar dan rujukan;
c. Melaksanakan penilaian kine~a puskesmas sesuai standar

pelayanan minimal kesehatan, SIMPUS dan SIMRS;
d. Menyelenggarakan upaya kesehatan kedaruratan

emergency dan P3K;
e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi di Rumah

Sakit, puskesmas, Pustu;

f. Memberikan saran-saran, masukkan serta pertimbangan
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kepada kepala bidang mengenai langkah-Iangkah dan
tindakan yang perlu diambil.

(2) Seksi Pelayanan Kesehafan Keluarga dan Kesehafan
Reproduksi, mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan monitoring, evaluasi

kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi remaja,
kesehatan usia lanjut, posyandu;

c. Penanggulangan pembinaan gizi masyarakat dan institusi,
KEP (kurang energi protein), anemia gizi besi, gangguan
akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya;

d. Pembinaan, penilaian posyandu balita dan usila;
e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada Kepala Bidang tentang tindakan dan tindak lanjut
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

(3) Seksi Kesehafan Khusus, mempunyai tugas :
a. Membantu kepala bidang pelayanan kesehatan dalam bidang

tugasnya;
b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kesehatan gigi,

laboratorium, kesehatan jiwa, Publik Health Nursing (PHN),
kesehatan olah raga, kesehatan mata, THT, keselamatan
kesehatan kerja (K3), dan UKS;

c. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan kesehatan di balai
pengobatan I klinik swasta;

d. Monitoring dan evaluasi program kesehatan khusus;
e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal10

(1) Bidang Pencegahan, Pemberanfasan Penyakit dan
Penyehafan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pencegahan,
pemberantasan penyakit dan penyehatan Iingkungan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin dalam bidang tugasnya;
b. Mengadakan pembinaan dan monitoring kegiatan

pemberantasan penyakit;
c. Mengadakan pembinaan dan monitoring kegiatan

pengamatan dan pencegahan;
d. Mengadakan pembinaan dan monitoring kegiatan penyehatan

Iingkungan dan makanan minuman;
e. Memberikan saran, usul dan pertimbangan kepada Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam bidang
Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan.
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Pasal11

(1) Seksi Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam bidang
tugasnya;

b. Melaksanakan upaya pemberantasan penyakit yang
ditularkan binatang yaitu: penyakit malaria, demam berdarah
dengue, rabies dan filariasis;

c. Melaksanakan pengamatan serangga penular penyakit
(PSPP);

d. Melaksanakan upaya pencegahan penyakit yang menular
langsung yaitu penyakit TBC-Paru, kusta, ISPA, diare dan
penyakit menular seksual (PMS);

e. Melaksanakan upaya pemberantasan penyakit yang menular
langsung melalui kegiatan penemuan penderita,
penatalaksanaan kasus, evaluasi hasil pengobatan,
pencatatan dan pelaporan serta memberikan penyuluhan
pencegahan dan pemberantasannya;

f. Melaksanakan upaya pemberantasan penyakit tidak menular
antara lain hypertensi, jantung koroner, diabetes militus
(kencing manis);

g. Pemusnahanl karantina sumber penyebab penyakit menular;
h. Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (Penyuluhan).
(2) Seksi Pengamatan dan Pencegahan, mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam bidang
tugasnya;

b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data penyakit;

c. Menyelenggarakan sistem kewaspadaan dini kejadian luar
biasa (SKO-KLB) penyakit dan melaksanakan
penanggulangan KLB penyakit;

d. Melaksanakan perencanaan, analisis, perumusan masalah,
pembinaan dan pengawasan surveilans epidemiologi
penyakit;

e. Melaksanakan pengamatan kesehatan matra antara lain:
jemaah haji dan transmigrasi;

f. Melaksanakan surveilans epidemiologi khusus antara lain
surveilans AFP, campak, tetanus neonatorum dan penyakit
lain yang cenderung menimbulkan KLB;

g. Melaksanakan penyelidikan epidemiologi KLB penyakit dan
keracunan;

h. Monitoring evaluasi dan pelaporan;
i. Pengendalian, pengamatan dan pencegahan penyakit yang

dapat dicegah dengan imunisasi (P031) dan kejadian ikutan
pasca imunisasi (KIPI);

j. Melaksanakan imunisasi rutin yang meliputi imunisasi BCG,
OPT, Polio, Campak, TT, OTdan HB;

k. Mengelola kuantitas, kualitas dan distribusi vaksin sampai ke
tempat pelayanan (Cold Chain).
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(3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Makanan Minuman,
mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam bidang
tugasnya;

b. Penyehatan Iingkungan pemukiman, perumahan dan
bangunan sehat;

c. Pengawasan dan pembinaan tempat-tempat umum (TTU),
tempat pengolahan makanan dan TP2 pestisida;

d. Peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat dan
personal hygiene;

e. Keselamatan dan kesehatan ke~a (K3) dampak Iingkungan;
f. Pengaturan dan pembakuan kualitas air, pengawasan

kualitas air;
g. Membina serta melaksanakan pengawasan terhadap

perusahaan industri makanan dan minuman;
h. Membina serta melaksanakan pengawasan terhadap rumah

makan, depot, toko dan usaha tentang yang menjual
makanan dan minuman;

i. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyehatan
kawasan dan sanitasi darurat terutama akibat wabah dan
bencana;

j. Mengawasi peredaran distribusi makanan dan minuman di
masyarakat;

k. Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;
I. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal12

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Kesehatan dibidang pengembangan sumber daya manusia
kesehatan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin dalam bidang tugasnya;

b. Merencanakan, pendayagunaan, pembinaan sumber daya
manusia kesehatan, koordinasi dengan bidang lainnya;

c. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan I pelatihan
sumber daya manusia bidang kesehatan, berkoordinasi
dengan program lainnya;

d. Mengadakan registrasi dan akreditasi sumber daya kesehatan,
berkoordinasi dengan bidang lainnya;

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala dinas tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
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Pasal13

(1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan, mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala Bidang Pengembangan 8umber Oaya

Manusia Kesehatan dalam bidang tugasnya;
b. Merencanakan, pendayagunaan I menempatkan kebutuhan

80M kesehatan, mutasi pegawai dan Pasca PTT;
c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi 80M;
d. Melaksanakan informasi manajemen 80M Kesehatan dengan

sistem IT meliputi hak pegawai dan disiplin pegawai;
e. Penguji kesehatan bagi CPN8 dan PN8;
f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
c. Melaksanakan survey, penelitian dan pengembangan

kesehatan sesuai dengan kebutuhan program;
d. Melakukan kerjasama dengan pihak lain I pihak ketiga dalam

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang
kesehatan;

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Seksi Registrasi dan Akreditasi, mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan registrasi 80M, sarana kesehatan dan institusi

pendidikan kesehatan;
c. Melakukan akreditasi (termasuk Penilaian Angka Kredit)

80M, sarana kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan;
d. Memberikan rekomendasi dan atau menerbitkan perizinan

80M, sarana kesehatan dan institusi kesehatan;
e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka regitrasi

dan akreditasi 80M;
f. Memberikan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat

struktural dan fungsional;
g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal14

(1) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Oinas Kesehatan dibidang
Jaminan dan 8arana Kesehatan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini Bidang Jaminan dan 8arana Kesehatan
menyelenggarakan fungsi :
a. Membantu Kepala Oinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin dalam bidang tugasnya;
b. Merencanakan dan melaksanakan Jaminan Kesehatan dan
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Pemberdayaan Masyarakat;
c. Merencanakan dan mengadakan sarana dan peralatan

kesehatan;
d. Merencanakan dan melaksanakan tugas kefarmasian;
e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala dinas tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal15

(1) Seksi Jaminan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan

dalam bidang tugasnya;
b. Merencanakan dan melaksanakan program Jaminan

Kesehatan Masyarakat;
c. Membina dan mengikut sertakan masyarakat berperan serta

dalam peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat
(poskesdes, poskestren, saka bakti husada, toga, batra dan
desa siaga);

d. Menyebarluaskan informasi kesehatan kepada masyarakat
baik secara langsung maupun melalui media masa;

e. Melakukan monitoring dan evaluasi program Jaminan
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan, mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana

kesehatan RSU, Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan
Posyandu;

c. Merencanakan, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan
peralatan kesehatan RSU, Puskesmas, Pustu, Poskesdes,
Poskestren, UKS;

d. Registrasi sarana dan peralatan kesehatan, koordinasi
dengan seksi registrasi dan akreditasi;

e. Melaksanakan pengawasan, penilaian, pengendalian dan
evaluasi sarana dan peralatan kesehatan;

f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Merencanakan, mengadakan, menyimpan dan

mendistribusikan obat-obatan, perbekalan kesehatan, obat
asli Indonesia, obat tradisional dan kosmetika;

c. Membina dan mengawasi peredaran/pendistribusian obat-
obatan kesehatan terhadap pusat pelayanan kesehatan
masyarakat, rumah sakit, apotik, toko obat, dan tempat
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pelayanan kesehatan swasta;
d. Mengawasi dan mencegah penyalahgunaan narkotik, obat-

obatan berbahaya (narkoba) dan zat adiktif di masyarakat;
e. Membina dan mengawasi peredaran obat-obatan narkotik

dan zat adiktif pada pusat pelayanan kesehatan masyarakat,
rumah sakit dan pelayanan kesehatan swasta;

f. Membimbing dan mengawasi usaha-usaha obat asli
Indonesia, obat tradisional dan kosmetika;

g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal16

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan adalah
Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan I atau kegiatan teknis
penunjang yang mengurus jumlah, susunan organisasi, tugas pokok
dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Supati.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegewai negeri
sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan;

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini ditentukan berdasarkan ketentuan beban ke~a;

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini berkedudukan di desa dibawah pengawasan yang
bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas melalui Unit
Pelaksana Teknis Dinas Tingkat Kecamatan;

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
penyuluhan dan pembinaan serta mengkoordinasikan seluruh
kegiatan program dinas kesehatan di masing-masing wilayah
kerja;
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BABVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal18
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Musi Banyuasin Nomor 515 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku;

BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
padatanggal \~ oktobQ~2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggall 5" ()I" f <> b (L r- 2008

SE RETARIS DERAH
KABUP EN MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 'I e



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran 1 Peraluran Bupali Musi Banyuasin
Nemer 3<:> Tahun 2008
Tanggal : IS - ole'T - 2008

,
•

••

KEPALA DINAS J
SEKRETARIS

I
Kelompok Jabatan

SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUB BAGIANFungsional
PENYUSUNAN PROGRAM TATAUSAHA KEUANGAN DAN

PERLENGKAPAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANGPELAYANAN KESEHATAN PENCEGAHAN,PEMBERANTASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PENYAKIT & PENYEHATAN L1NGKUNGAN MANUSIA KESEHATAN JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR PEMBERANTASAN PENYAKIT PERENCANAAN DAN e- JAMINAN KESEHATAN DAN

DAN RUJUKAN I- PENDAYAGUNAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI e- SARANA DAN PERALATANI- KESEHATAN KELUARGA DAN I- PENDIDIKAN DAN PELATiHAN KESEHATAN

KESEHATAN REPRODUKSI PENGAMATAN DAN PENCEGAHAN

SEKSI SEKSI
SEKSI

SEKSI'- KESEHATAN KHUSUS PENYEHATAN L1NGKUNGAN DAN REGISTRASI DAN AKREDITASI KEFARMASIAN

MAKANAN MINUMAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS D1NAS
(UPTD) BUPATI MUSI BANYUASIN

I

H. PAHRI AZHARI
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