
Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR!5~ TAHUN2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANI&.I\Sl, !JRAIAN TUGAS DAN FUNGS!

DINASKESEHATANKABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NomoI' 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu

menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Kesehatan.

1. Undang-Undang NomoI' 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

NomoI' 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

NomoI' 1821);

2. Undang-Undang NomoI' 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NomoI'

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

NomoI' 5036);

3. Undang-Undang NomoI' 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

NQ.mor 112., Tambahan .Lembara.q. N.egaraRepublik

Indonesia NomoI' 5038);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4018),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

URAIANTUGASDANFUNGSI DINASKESEHATANKABUPATEN

MUSIBANYUASIN.
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten MusiBanyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan
PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
MusiBanyuasin;

6. Otonomi Daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Desentralisasi adalah penyelenggara wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
Sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia;

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada
Gubemur dan Bupati / Wali Kota sebagai penanggung
jawab urusan pemerintahan umum;

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi
kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi;
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10.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau
lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus
Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah

otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka

Deskonsentrasi;
11.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 Ikatan NegaraKesatuan RepublikIndonesia;

12.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin;
13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

MusiBanyuasin;
14.Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan,

Kecamatandan Kelurahan;
15.UPTDadalah Unit Pelaksana TeknisDinas;
16.Epidemiologiadalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan

dan penyakit serta fakoryang terkait di tingkat populasi;
17.Surveilans Epidemiologiadalah kegiatan pengamatan secara

sistemetis dan terus menerus terhadap penyakit atau
masalah-masalah kesehatan serta kondisi yang
mempengaruhi resiko teIjadinya penyakit atau masalah-
masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan
penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses
pengumpulan, pengolahan data dan penyebaran informasi
epidemiologikepada penyelenggarakesehatan;

18.Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem
kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni
virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau
bagian-bagian dari bakteri (virus) tersebut telah

dimodifikasi;
19.Emerging Disease adalah wabah penyakit menular yang

tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular baru
yang insidennya meningkat signifikan.
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BABII
KEDUDUKAN

Pasal2
(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur

pemerintahan yang menjadi kewenangan
dibidang Kesehatan.

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

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasal3
(1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Banyausin, terdiri dari :
a. KepalaDinas
b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Subbagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
1. Seksi Kesehatan Keluargadan Gizi;
2. Seksi Promosidan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan KeIja dan

Olahraga;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

membawahi:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular;
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak;

Menular, Kesehatan Jiwa dan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktiflainnya (NAPZA);

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan primer dan Tradisional;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan

Kesehatan;
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3. Seksi Fasyankes dan PeningkatanMutu;
f. BidangSumber DayaKesehatan, membawahi :

1. Seksi Kefarmasian;

2. SeksiAlatKesehatan;
3. Seksi SDMKesehatan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
h. KelompokJabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Musi Banyuasin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
seperti tercantum pada lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV
URAIANTUGASDANFUNGSI

BagianKesatu
KepalaDinas

Pasal4
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di
bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penyakit, pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan

sesuai dengan kewenangannya.

Pasal5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal4, KepalaDinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan olehBupati;

c. pembinaan manajemen kesehatan;
d. pembinaan administrasi umum, meliputi urusan umum,

urusan keuangan, urusan kepegawaian, hukum dan
hubungan masyarakat serta perlengkapan dinas;

e. pembinaan teknis di bidang kesehatan masyarakat meliputi
kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan,
kesehatan ketja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat;
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f. pembinaan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit meliputi surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

g~ pembinaall teknis di bid8.-11g pelayanan kesehatan meliputi

pelayanan kesehatan primer dan tradisional, kesehatan

rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan

mutu;

h. pembinaan teknis di bidang Sumber Daya Kesehatan

meliputi pelayanan kefarmasian, pera1!:ltan kesehata.!1 da..l1

sumberdaya manusia kesehatan;

I. pembinaan teknis pada unit pelaksana teknis dinas;

J. pembinaan teknis pada kelompokjabatan fungsional; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal6

Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan dan

mengkoordinasikan pada urusan program, informasi, hukum

dan kepegawaian, umum, keuangan dan BMN.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian kegiatan Dinas Kesehatan;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran Dinas Kesehatan;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi program, informasi, ketatausahaan, kepegawaian,

hukum, keU8....11gan, keru.mahtanggaan, kerja sa..1!la,

hubungan masyarakat, arsip, Barang Milik Negara (BMN),

dan dokumentasi Dinas Kesehatan;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan serta

pelaksanaan advokasi hukum;
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f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan

layanan pengadaan barang/jasa;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Kesehatan;

h. pelaksanaan np.n011tTInl,1~n da.-t1 nenoaelohan data untukr---o----,r----- .•.

dengan

daerah

bahan penyusunan program;

1. pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, surat-

menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga dan

pemeliharaan sarana dan prasarana dinas; dan

J. pe1aksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

plmpman.

Pasal8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian me1aksanakan tugas:

a. mengelola administrasi umum kesehatJ:\n, mengatur

masuk keluarnya surat-menyurat, menge10la arsip dan

dokumen serta membuat laporan sesuai dengan

ketentuan dan aturan yang berlaku;

b. melaksanakan urusan kehumasan, protokoler dan

rumah tangga Dinas Kesehatan;

c. menganalisa berita bersama unsur teknis dan

memberikan tanggapan atas surat pembaca/pertanyaan

wartawan yang berkaitan dengan kesehatan;

d. me!aksanakan kegiatan rutin bakohumas,

menye1enggarakan jumpa pers untuk menambah

wawasan bagi wartawan tentang program kesehatan;

e. mempersiapkan dan melaksanakan liputan berita

publikasi untuk media masa bidang kesehatan;

f. me1aksanakan kegiatan perpustakaan

mengadakan kerjasama dengan perpustakaan

dan me1ayani pinjaman buku;

g. memberikan bantuan dan upaya hukum bagi tenaga

kesehatan;

h. me1aksanakan pembinaan dan pelaporan Sumber Daya

Manusia (SDM);

1. melaksanakan sistem informasi manajemen

Kepegawaian Kesehatan me1iputi hak dan kewajiban

pegawai; dan
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J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

melaksanakan tugas :

a. menyusun perencanaan program ber.sama-s~ma dengan

bidang lainnya beserta sub bagian/seksi terkait;

b. mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data

LAKIP-AKIP, Profil Kesehatan, standar pelayanan

minimal dan dokumen pelaporan lainnya ke instansi

pemerintah maupun swasta dalam rangka menyusun

informasi kesehatan;

c. merencana pembangunan gedung kantor dan rumah

dinas;

d,. menyw:nm i.Tlformasikesehatan daerah melalui analisis

statistik kesehatan sebagai bahan pengambilan

keputusan bagi pimpinan;

e. mengevaluasi pelaksanaan program Dinas Kesehatan

tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan rutin dan

pembangunan serta menyusun laporan untuk

disampaikan kepada Bupati; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(3) Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas :
a. menyusun rencana kerja, mengelola tata laksana

keuangan dan perbendaharaan;

b. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pelaporan

keuangan Dinas Kesehatan;

c, melaksanalr-an pengelolaan pelaya.'1an pengadaan

barang dan jasa di lingkungan dinas kesehatan;

d. melaksanakan dan mengevaluasi pengadaan barang dan

jasa;

e. melaksanakan pengelolaan barang milik negara meliputi

registrasi, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan;

f. melaksanakan verifikasi pembukuan, akuntansi dan

pembukuan keuangan;

g. melaksanakan penatausahaan/inventarisasi, pemanfaatan,

penghapusa.Tl, penghib"han da.Tlpelaporan barang milik

negara; dan
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h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal9

Bidang kesehatan masyarakat mempunyal tugas

menyelenggarakan Perencannaan program/kegiatan dan

pelaksanaan kebijakan, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

PasallO

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi;

a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang kesehatan

masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan glZl,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat

meliputi kesehatan keluarga dan glZl, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

c, penyusunan norma,. standar, prosedur, dan kriteria di

bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga

dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan

gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,

serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat;

dan
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g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Kesehatan keluarga dan Gizimelaksanakan tugas :

a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi ibu dan bayi,

kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak

usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga

berencana, dan US-ill, serta perlindung~ 1'1

kesehatan keluarga;

b. melaksanakan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan

di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi ibu dan

bayi, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan

anak usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan

keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan

kesehatan keluarga;

c. melaksanakan Penyiapan bahan punyusunan norma,

standart, prosedur d""l kriteria rli bidallg Kes.ehatall

Keluarga dan Gizi meliputi ibu dan bayi, kesehatan

balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia

sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga

berencana, dan lanjut USIa, serta perlindungan

kesehatan keluarga;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi ibu dan bayi,

kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak

usia sekolah danremaja.. usi" reproduksi dan keluarga

!:?erencana, dan lanjut usia, serta perlindungan

kesehatan keluarga;

e. melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi ibu dan

bayi, kes.ehatan balita dananak prasekolah, kesehatan

anak usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan

keluarga berencana, dan lanjut usia, serta

perlindungan;dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
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(2) Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat

melaksanakan tugas :

a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Promosi

dan pemberdayaan masyarakat meliputi komunikasi,

infnrw..a.si, .prJukasi ¥:p~ph!:lt~T!" .a(h!D¥!:I~idan 'k-prnitra!:lt'l,

bina suasana, potensi sumber daya promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan

berbasis masyarakat (UKBM)dan Saka bakti husada;

b. melaksanakan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan

di bidang Promosi dan pemberdayaan masyarakat

meliputi komunikasi, informasi, edukasi kesehatan,

advokasi dan kemitraan, bina suasana, potensi sumber

daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

,.'l<']"T!1upaya k"se!:>At"nberbasi,. !!1asyar.ak"t {U}(..BMI

dan Saka bakti husada;

c. melaksanakan Penyiapan bahan punyusunan norma,

standart, prosedur dan kriteria di bidang Promosi dan

pemberdayaan masyarakat meliputi komunikasi,

informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan,

bina suasana, potensi sumber daya promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan

berbasis masyarakat (UKBM)dan Saka bakti husada;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi ill bidang

Promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi

komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan

kemitraan, bina suasana, potensi sumber daya promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya

kesehatan berbasis rr>.asyarak"t(UKBM)dan Saka bakti

husada;

e. melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang Promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi

komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan

kemitraan, bina suasana, potensi sumber daya promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya

kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)dan Saka bakti

husada;dan

f_ mel"ksanakan tllgaS kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
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(3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan

Kesehatan Olah Raga melaksanakan tugas :

a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan

ola..lJ.r"gameliputi penyehatan air, sanit"",i dasar,

peningkatan, pengawasan dan perlindungan higiene

sanitasi pangan, penyehatan udara, tanah, dan

kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan

okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas

kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan

kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga

masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi;

b. melaksanakan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan

di bida.ni?;Kesel1..atarllingkungan, kesehatan kerja dan

kesehatan olahraga meliputi penyehatan air, sanitasi

dasar, peningkatan, pengawasan dan perlindungan

higiene sanitasi pangan, penyehatan udara, tanah, dan

kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan

okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas

kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan

kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga

masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi;

c. meJaksanakan Penyiapan bahan punyusunan norma,

standart, prosedur dan kriteria di bidang Kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga

meliputi penyehatan air, sanitasi dasar, peningkatan,

pengawasan dan perlindungan higiene sanitasi pangan,

penyehatan udara, tanah, dan kawasan, pengamanan

limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans

kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi,

pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi,

kesehatan olahraga masyarakat dan kesehatan olahraga

prestasi;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan

olahraga meliputi penyehatan air, sanitasi dasar,

peningkat:l:1n,pengawasan dan perlindungan higiene

sanitasi pangan, penyehatan udara, tanah, dan
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kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan

okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas

kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan

kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga

masyarakat da...fl !c..ese}1~t!:lt'l ol~h.r.agapresta.si;

e. melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

kesehatan olahraga meliputi penyehatan air, sanitasi

dasar, peningkatan, pengawasan dan perlindungan

higiene sanitasi pangan, penyehatan udara, tanah, dan

kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan

okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas

kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan

kerJa, perlindungan ergonomi, kesebatan nlahraga

masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

BaglanKeempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal12

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

tugas menye1enggarakan Perencannaan pr.ogramj.kegiatan dan

pelaksanaan kebijakan, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan programjkegiatan di bidang

surveilans epidemiologi, imunisasi, dan emerging disease,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, Penyakit

tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika,

Psikotropika, dan Zat Adiktiflainnya (NAPZA);



- 15 -

b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi,

Imunisasi, dan emerging disease, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, penyakit ditularkan oleh

vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta

J..!pa~'akes.ep..atan ji!\~n~l1 N.arkotika,- Psi'k-o!rDpiln=t,_ nat! zat
Adiktif lainnya (NAPZA);

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi, dan emerging

disease, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

penyakit ditularkan oleh vektor, penyakit zoonotik, dan

penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

8urv.eila!18 epidemiolDgi, !mU.\1;"asi, rl"'T1.emerging. diseasae,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit

ditularkan oleh vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit

tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika,

Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans

epidemiologi, Imunisasi, dan emerging disease, pencegahan

dan pengendalian penyakit menular, penyakit ditularkan

oleh vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular,

sertl'! upaya keseD"'tan jiwa.dan Narkotika .•..Psikotropika, rl"'T1

Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

f. pelaksanaan administrasi Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit; dan

g. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Pasal14

(1) Seksi Surveilans Dan Imunisasi melaksanakan tugas :

a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

kelvaspadaa...t'J. .diru rl~l1.re.sp.on kej!=lr1i~:H~n1uar biasa,

wabah dan bencana; deteksi dan intervensi penyakit

infeksi emerging disease; imunisasi dasar, imunisasi

lanjutan dan khusus;
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b. melaksanakan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan

di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar

biasa, wabah dan bencana; deteksi dan intervensi

penyakit infeksi emerging disease; imunisasi dasar,

imunisa.si lanjutan da.fJ. khusus;

c. melaksanakan Penyiapan bahan punyusunan norma,

standart, prosedur dan kriteria di bidang kewaspadaan

dini dan respon kejadian luar biasa, wabah dan

bencana; deteksi dan intervensi penyakit infeksi

emerging disease; imunisasi dasar, imunisasi lanjutan

dan khusus;

d. me1aksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa,

wabah dan ber>..can.a;deteksi dan intervensi penyakit

infeksi emerging disease; imunisasi dasar, imunisasi

lanjutan dan khusus ;

e. melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar

biasa, wabah dan bencana; deteksi dan intervensi

penyakit infeksi emerging disease, imunisasi dasar,

imunisasi lanjutan dan khusus; dan

f. me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpina.tL

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

melaksanakan tugas :

a. merumuskan/menyusun perencanaan di seksi

pencegahan dan pengendalian Penyakit menular

langSU!1~ n~n peny.akit n]enul~r bersumber binatang

yaitu ( tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pernapasan

akut, HIVAIDS dan penyakit infeksi menular seksual,

hepatitis, Kecacingan, Typoid, Diare, dan penyakit tropis

menular langsung, Pes, Rabies, DBD, Malaria,

Chikungunyah, Filariasis, Antrak, dan Zika).

b. menyiapkan pe1aksanaan kebijakan di bidang

pencegahan dan pengendalian menular langsung,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

sek~ipenceg~hA1'1Ji~11 pengendaliA11 penYA1cit .menular

langsung dan bersumber binatang (tuberkulosis, kusta,
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infeksi saluran pemapasan akut, HIVAIDSdan penyakit
infeksi menular seksual, hepatitis, Typoid, Diare, dan
penyakit tropis menular langsung, Pes, Rabies, DBD,
Malaria, Chikungunyah, Filariasis dan Kecacingan,
Antrak, dan Zika);

c. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
menular langsung dan bersumber binatang
(tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pernapasan akut,
HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual,
hepatitis, Typoid, Diare, dan penyakit tropis menular
langsung, Pes, Rabies, DBD, Malaria, Chikungunyah,
Filariasis dan Kecacingan,Antrak, dan Zika);

d. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pencegahan dan pengendalian pengendalian penyakit
menular langsung dan bersumber binatang
(tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pemapasan akut,
HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual,
hepatitis, Typoid, Diare, dan penyakit tropis menular
langsung, Pes, Rabies, DBD, Malaria, Chikungunyah,
Filariasis dan Kecacingan,Antrak, dan Zika);dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian PenyakitTidak Menular

Kesehatan Jiwa dan NAPZAmelaksanakan tugas :
a. melaksanakan perumusan/perencanaan kebijakan di

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Paru
Kronik;Penyakit gangguan imunologi;Penyakitjantung;
Penyakit Pembuluh darah; Penyakit Kanker; Penyakit
Kelainan Darah; Penyakit Diabetus Militus; Penyakit
Gangguan Metabolik; Gangguan Indra; Gangguan
fungsional; Masalah kesehatan jiwa anak dan remaja;
kesehatan jiwa dewasa; kesehatan jiwa lanjut usia dan
NAPZA;
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b. melaksanakan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan

di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Paru

Kronik; Penyakit gangguan imunologi; Penyakit jantung;

Penyakit PembuIuh darah; Penyakit Kanker; Penyakit

¥-elai!1an Darah; Peny.akit Diabetus Militus; P.e..11.yaldt

Gangguan Metabolik; Gangguan Indra; Gangguan

fungsional; Masalah kesehatan jiwa anak dan remaja;

kesehatan jiwa dewasa ; kesehatan jiwa lanjut usia dan

NAPZA;

c. melaksanakan Penyiapan bahan punyusunan norma,

standart, prosedur dan criteria di bidang pencegahan

dan pengendalian penyakit Paru Kronik; Penyakit

gangguan imunologi; Penyakit jantung; Penyakit

Pembuluh darah; Penyakit Kanker; Penyakit Kelainan

Darah; Penyakit Diabetus Militus; Penyakit Gangguan

Metabolik; Gangguan Indra; Gangguan fungsionaI;

Masalah kesehatan jiwa anak dan remaja; kesehatan

jiwa dewasa; kesehatan jiwa Ianjut usia dan NAPZA;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit Paru Kronik;

Penyakit gangguan imunologi; Penyakit jantung;

Penyakit PembuIuh darah; Penyakit Kanker; Penyakit

Ke1.airuUl Darah; Penyakit Diabetus MilitllS; Penyakit

Gangguan Metabolik; Gangguan Indra; Gangguan

fungsiuonaI; Masalah kesehatan jiwa anak dan remaja;

kesehatan jiwa dewasa; kesehatan jiwa Ianjut usia dan

NAPZA;.

e. rne1"k",,,n,,1{anPemantauan, ellallJ"si dan pelapora.11..eli

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Paru

Kronik; Penyakit gangguan imunologi; Penyakit jantung;

Penyakit PembuIuh darah; Penyakit Kanker; Penyakit

Kelainan Darah; Penyakit Diabetus Militus; Penyakit

Ga.tlgguan Metabolik; Gangguan !ndra; Gangguan

fungsiuonaI; Masalah kesehatan jiwa anak dan remaja;

kesehatan jiwa dewasa; kesehatan jiwa Ianjut usia dan

NAPZA;dan

f. melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan

aleh pimpinan.
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Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Kesehatan

PasalI5

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan

Menye.lenggar.akan, progr.am/ypgiatan dan Melaksa...t'l8.y~n

kebijakan, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di

bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasa1I6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da1am

Pasa1I5, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan Perencanaan di bidang peningkatan pelayanan

kesehatan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer,

fl...lju¥,!:In, tr!:lrlisio:n.al, da..11 It"..omplementer;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan

kesehatan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer

rujukan, tradisional, dan komplementer;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas, dan mutu

pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan

komplementer;

d. pelaksanaan eva1uasi, dan pelaporan di bidang peningkatan

pelayan<l'l keseb.ata.I1~ fasilitas, dan mutu pelayaD.an

kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

e. pelaksanaan administrasi di Bidang Pelayanan Kesehatan;

dan

f. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

PasalI7

(1) Seksi Pelayanan Primer Dan Tradisiona1melaksanaan tugas:

a. menyusun Perencanaan di bidang pelayanan kesehatan

Primer dan Tradisional meliputi upaya kesehatan

masyarakat dan perorangan pada pusat kesehatan

masyarakat di semua wilayah termasuk kesehatan

primer pada klinik dan praktik perorangan, kesehatan

tradisiona1 empiris dan integrasi;
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b. melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan

Primer dan Tradisional meliputi upaya kesehatan

masyarakat dan perorangan pada pusat kesehatan

masyarakat di semua wilayah termasuk kesehatan

priw-er pada klinik da..11pr!:lutik peror.ap..gan, ke.s.ehata..t"J.

tradisional empiris dan integrasi;

c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pelayanan kesehatan Primer dan

Tradisional meliputi upaya kesehatan masyarakat dan

perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua

wilayah termasuk kesehatan primer pada klinik dan

praktik perorangan, kesehatan tradisional empiris dan

integrasi;

d, me1Ak"ana!'"''ll perroAntAuan, evalllA"i, r1An.pe1Aporan di

bidang pelayanan kesehatan Primer dan Tradisional

meliputi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan

pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah

termasuk kesehatan primer pada klinik dan praktik

perorangan, kesehatan tradisional empiris dan

integrasi;dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(2) Seksi PelayanEul Kese!lBJ:BB RIUILk-E_Tl r1ATl ,JELTlllrum

Kesehatan melaksanakan tugas

a. menyusun Perencanaan di bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan,

penunjang, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan,

jamirlan ¥psepl:ltan dan pe!uantt:\llan !"l!!!1..8.Jl.sa-l.dt7_sert~

rumah sakit pendidikan;

b. melaksanakan kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan,

penunjang, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan,

jaminan kesehatan dan pemantauan rumah sakit, serta

rumah sakit pendidikan;
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c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan

supervlsl di bidang Pe1ayanan Kesehatan Rujukan

meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang,

gawat darurat terpadu, penge101aan rujukan, jaminan

sakit pendidikan;

d. memantau, evaluasi, dan pe1aporan di bidang Pe1ayanan

Kesehatan Rujukan meliputi pelayanan medik dan

keperawatan, penunJang, gawat darurat terpadu,

pengelolaan rujukan, jaminan kesehatan dan

pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit

pendidikan;dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

.o1eh pimpinan.

(3) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Peningkatan Mutu

melaksanakan tugas :

a. menyusun Perencanaan di bidang fasilitas pelayanan

kesehatan dan peningkatan mutu meliputi fasilitas,

peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan

pnmer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan

lainnya;

b. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitas pe1ayanan

kesehMa_ll da_ll peningkata_ll mlltu mf'Jip"ti fa.si1ita~

peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan

primer, rujukan, dan fasilitas pe1ayanan kesehatan

lainnya;

c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan

peningkatan mutu me1iputi fasilitas, peningkatan mutu

dan akreditasi pe1ayanan kesehatan primer, rujukan,

dan fasilitas pe1ayanan kesehatan lainnya;

d. memantau, mengevaluasi, dan pelaporan di bidang

fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu

meliputi fasilitas, peningkatan mutu dan akreditasi

pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya; dan

.e.mela.k",an" k"'1tng"'" ked-in""'''.'1lain.nya yangdiberikan

oleh pimpinan.
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Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal18

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas

menyelenggarakan perencanaan program/kegiatan dan

pelaksanaan kebijakan, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber

Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang - undangan;

Pasal19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan Perencanaan di bidang kefarmasian, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta

sumber daya manusia kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta

sumber daya manusia kesehatan;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

d. pelaksanaan evaluasi, dan pe1aporan di bidang kefarmasian,

alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

serta sumber daya manusia kesehatan;

e. pelaksanaan administrasi di Bidang kefarmasian, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta

sumber daya manusia kesehatan; dan

f. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal20

(1) Seksi Kefarmasian melaksanakan tugas :

a. menyusun rencana dan melaksanakan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan

kefarmasian;
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SDMevaluasiclan

b. merencanakan, mengadakan, menyimpan dan

mendistribusikan Obat-obatan, bahan medis habis pakai,

Obat asHIndonesia, obat Tradisional dan Kosmetika;

c. membina dan mengawasi peredaran / pendistribusian

Obat--cl:latan, ba..\;\a.qm"dis habk pakai, Obat asli
Indonesia, Obat Tradisional, Kosmetika dan NAPZA,

terhadap pusat pelayanan kesehatan masyarakat, Rumah

Sakit, Apotik, Toko Obat, dan tempat pelayanan kesehatan

swasta;

d. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan ketersediaan

Obat-obatan, bahan medis habis pakai, Obat asH

Indonesia, Obat Tradisional, Kosmetika dan NAPZA,

terhadap pusat pelayanan kesehatan masyarakat, Rumah

SAIcit,ApDtik;Tako Ohat,dAtl t".mpat pelAya..n..ank"sehata.tl

swasta; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(2) Seksi Alat Kesehatan melaksanaan tugas :

a. menyusun perencanaan operasional, bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang Alat Kesehatan dan Sarana Kesehatan;

b. melaksanakan pengadaan, penyimpanan,

.pendistribll"i1;l.n peralatatl keseh..a1;an .R:u..mAhSa.kit.

Puskesmas dan jaringannya;

c. merencanakan dan pembangunan sarana kesehatan;

d. membina dan mengawasi peredaran peralatan kesehatan

Rumah Sakit, Puskesmas, dan jaringannya;

.e.mernantau, .mengevaluasi, dan melaporl<:Anketersediaan

peralatan dan sarana kesehatan di Rumah Sakit,

Puskesmas dan jaringannya; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan melaksanaan tugas:

a. memberikan rekomendasi dan atau menerbitkan

perizinan SDMKesehatan;

b. melaksanakan pengawasan

Kesehatan;
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c. merencanakan Kebutuhan SDM Kesehatan Pegawai.

CPNS/PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK);

d. merencanakan dan melaksanakan pendidikan I
pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan,

berkoordinasi dengan program lainnya;

e. melakukan penilaian angka kredit sumber daya

kesehatan;

f. melaksanakan Survey, penelitian dan pengembangan

kesehatan sesuai dengan kebutuhan Program SDM

Kesehatan;

g. melakukan kerjasama dengan pihak lain I pihak ketiga

dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya

manusia bidang kesehatan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

BABV

UNITPELAKSANATEKNISDINAS

Pasal21

(1) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD sesuai dengan

kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal22

(1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan Iatau kegiatan teknis penunjang tertentu

yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa

Kecamatan.

(2) UPTDdipimpin oleh Kepala UPTDyang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasa123

(1) KeIompokJabatan Fungsional mempunyai tugas membantu

da..'1 mela¥"anakan. .seh"gian. tugas dan fungsi Dina.s

Kesehatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

BAB VII

TATA J(F:RtA

Pasal24

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan

pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas

Kesehatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas

Kesehatan maupun antara perangkat daerah serta instansi

lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab

m.emimpin dan mp!lg1mDrr!in""ikan hawahannya .serta_

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pe1aksanaan

tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan

Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada atasannya

masing-masing secara berjenjang.

(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam me1aksanakan tugas

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

bawahannya.
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BABVIII

KEPEGAWAIAN

Pasa125

(1) Kepala DinasdiangkaLdandiberhentikanoleh Bupati.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala

Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Dinas merupakan jabatan ese10n ILb atau jabatan

pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan

jabatan eselon lILa dan Kepala Bidang merupakan jabatan

eselon III.b, atau jabatan administrator, Kepala Subbagian

dan Kepala Seksi merupakan jabatan ese10n IV.a atau

jabatan pengawas.

BABVIII

KETENTUANPENUTUP

Pasa126

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2008 Nomor 118) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- 27 -

PasaI27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peramran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal \9 Desember 2016

PIt. BUPATI MUSI BANYUASIN,

C./~
DAVID BJ SIREGAR

Diundangkan diSekayu
pada tanggal ~;} Desember 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENM I BANYUASIN

BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2016 NOMOR b3



: Peraturan Bupati Musi Banyuasin
: 5~ Tahun 2016
: \~ Desember 2016
. Susunan Organisasi Uraian Tugas dan

n

Lampiran
Nomor
TanggaI
Tentang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
,

KEPALA DINAS
Fungsi Dinas Kesehatan Kabupate
Musi Banyuasin

I SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL I

SUBBAGIAN SUBBAGIAN

UMUM DAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI

KEUANGAN DAN ASET
KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN

I I I I

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT PENCEGAHAN DAN PELAYANAN KESEHATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

PENGENDAUANPENYA~T

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KESEHATAN KELUARGA SURVEILANS DAN PELAYANANKESEHATAN KEFARMASIAN

DAN GIZI IMUNISASI PRIMER DAN TRADISIONAL

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PROMOSI DAN PENCEGAHAN DAN PELAYANAN KESEHATAN ALAT KESEHATAN

PEMBERDAYAAN PENGENDAUAN PENYA~T RUJUKAN DAN JAMINAN
MASYARAKAT MENULAR KESEHATAN

SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI

KESEHATAN UNGKUNGAN, PENCEGAHAN DAN
SDM KESEHATANPENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK FASYANKES DAN

KESEHATAN KERJA DAN MENULAR, KEZEHATAN JIWA DAN PENINGKATAN MUTU
OLAH RAGA NAPZA

UNIT PELAKSANA TEKNS PIt. TI M1JSI BA UASIN,
DINAS

DAVID BJ SIREGAR
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