
BUPATI TANA TORA.]A
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang

Mengingat

:a. bahwa berdasarkan
angka 2 Peraturan D
Tahun 2016 tentang

ketentuan Pasal 4 dan Pasa'l 5 huruf d
aerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10

Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, telah ditetapkan Pembentukan, Susunarr dan Tipe Dinas

Kesehatan;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 Peraturan Daeralt

f.U,rp"t.tt Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembintukan dal Suiunan Perangkat Daerah perlu diatur
,";;;il Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi'

serta- Tata Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Dinas

Kesehatal;

c. bahwa berdasarkal Pertim
dalam huruf a dan huruf b, Pe

tentang Kedudukan, Su
serta Tata Kerja Dinas Ke

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan-' 
o".i"fr"-oaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

n"putfif. Indonesia T"ahun 1959 Nomor 74' Tambahan l'embaran

tlegara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 T
Negara Yang Bersih dan
Nepotisme (lrmbaran Negara
Nomor 75, Tambahan Lemb
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan
- p"."t.ri"., penindang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201-i Nomoi 82, Tambahan trmbaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomr 5 Tahun 2014 tentang Aparatur S-ipil

t,legara"(trmbaranNegalaRepublik-IndonesiaTahul2ol4
No"rno. O, famtahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a9al;



)

Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarr.bahan Lembaran Negara Republik Indonesian
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Talun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 292, T'ambahan l,embaran Negara Repubtik Indonesia

Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangka!

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

No*o, 114, Tambah.o I.rttb.ttt' Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan

Kabupaten /Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun- 
ZOIO tent'ang Pembentukan darl Susunart Perangkat Daerah

KabuPaten Tana Toraja;

MEMUTUS$N :

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG KEDUDUKAN'

3-u-stneu oRGANISAsI, TUGAS DAN FUNGSI sERTA TATA KERJA

OINES XBSBHATAN KABUPATEN TANA TORA'IA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja'

2.PemerintahDaerahadalahBupatiTanaTorajasebagaiunsurPenyelenggara
Pemerintahan Oaerafr Vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom'

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja'

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja'

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang merupakan unsur
pelaksana Urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas p"-b.t t r"t yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Tana

Toraja.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan KabuPaten Tana Toraja'

7. Ttigas atlalah Iktisaf dari keselunrhan tugasjabatan;

8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok'



9' Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas_ semua tugas jabatan yangmerupakanupaya pokok yang dilakukan pem'egang j abatan.
1o. Kelompok jabatan fungsional ad.arah Kelompok Jabatan Fungsionar pada DinasKesehatan Kabupaten Ta a Toraja.
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BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kesehatan dipimpin oreh Kepala Dinas yang berada dibawah danbertanggungiawab kepada Bupati melalli Sekretaris baei"fr.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Evaluasi;

2. Subbagian Umum;

3. Subbagian Kepegawaian.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olah Raga;

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

l. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2. Seksi Penyakit Menular;

3. Seksi Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Kefarmasian;

2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

g. Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis.
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(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud
Ayat (l) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

pada
tidak

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanalan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskart
kepada daerah.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun rencala kegiatan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

c.memantau,mengawasidarmengevaluasipelaksanaantugasdalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Kesehatan

Masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang
pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan;

g. mengoordinasikan dan menyelenggaralan kebijakan teknis bidalg Kesehatan
" Mas/arakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang

pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan;

h. menyele nggarakan pembinaan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan

tvtasyaraki, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang
pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan;

i. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan Kesehatan

tvtasyarakat, pencegahan dan pengendalian penyalit, pelayanan kesehatan
dan sumber daYa kesehatan;

j. melaksanakan tugas pembinaan disiplin Apa-ratus Sipil Negara dalam

lingkungan Dinas;

k. menilai hasil ke$a pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.
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(3) Da1am melaksaaakaa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Kepala Dinas
mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

Kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan untsan Pemerintahaa bidang Kesehatan;

c. pelaksanaan Eva.luasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
Kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

dan:

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, membantu
' ' Kepa-la Dinas menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi

pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan ad mua unsur
organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai

berikut;

a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

be{alan lancar;

c. mema,ntau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangal pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
Sekretariat

pelaksanaan

g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program dan evaluasi

h.mengoordinasikandanmelaksanakanpelayananadministrasiumumdan
kepegawaian;

i. mengoordinasikan dan melaksanalan pelayanan ketatausahaan;

j. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;

k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminstrasi keuangan;

l. melaksanakan dan mengoordinasikan adminstrasi pengadaan, pemeliharaan

dan penghaPusan barang;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipar ;

n. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasar dan

keprotokolal;

f mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan
sehiigga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
kegiatan;



o. mengoordinasikan. dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian
data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;'

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikal
saran pertimbangan kepada atasan sglagai bahan perumusan kebijakan; dan

(3) Dalam melaksaaakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis operasional tugas administrasi di lingkungan
Dinas Kesehatan;

b. pemberian dukungan atas penyelengga-ra€rn administrasi kepada seluruh
unsur organisasi Dinas Kesehatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas administrasi kepada seluruh unsur
organisasi Dinas Kesehatan;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
kesekretariatal;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6

Pasal 6

(1) subbagian program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagiaa,
mempunyai tugas membantu Sekretaris menlapkan bahan, menghimpun,
mengelola dan melaksanakan penyusunan program Kegiatan subbagia[ program
dan Evaluasi di lingkungan dinas.

(2) Rincial tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. men5rusun rencana kegiatan Subbagian program dan Evaluasi sebagai
pedoman dalam pelaksa_naan tugas;

b. mendistribusikan dal memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
beqialan lancar;

c. memartau, mengav/asi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan subbagian progreim dan Evaluasi untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangali
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan pen5rusunan
perencanaan program kegiatan,dan evaluasi;

g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program kegiatan dan
evaluasi kineq'a;

h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian program dan
Evaluasi darr memberi sa.ran pertimbangal kepada atasan sebagai bahan
pemmusan kebijakal; dan

j. meningkatkan kompetensi dan prestasi ke{a;

k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkal oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
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(2) Rinciarr tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman dalam

Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

c. memantau' mengawasi dan T:"9-tl.'1"^"i 
pelaksanaan ICas dalam

lingkungansutuffi-umumuntukmenEetahuiperkembanganpelaksanaan

Pasal 7

tugas;

d. menYusun rancangan,
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas

keluar;

h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

i. melakukan urusan akuntansi, verifikasi kelengkapan administrasi penata

usahaan keuangan Dinas;

j. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan dan pelaporan

keuangan;

k. menyiapkan bahal dan melaksanakan evaluasi realisasi angga'ran;

1. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik dinas;

m. men5rusun laporan hasil pela-ksanaan tugas subbagian Umum dal memberi

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasaa sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai
tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahal, menghimpun mengelola dart
melaksanakan administrasi u ru san kepegawaian.

(2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepala subbagian Hukum,
Kepegawaian dan Umum dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program Sub Bagian Kepegawaian sebagai pedoman
pelaksalaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. men5rusun rancang€rn, mengoreksi, memaraf datt /atau menandatangani
naskah dinas;

d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidaag tugasnya;

mengoreksi, memaral dan/ atau menandatanganl

masuk dan
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e. melakukan, menyiapkar dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah

tangga dinas; iian data
f. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan' pengolahan' penyal

' J" i"i".-asi serta fasilitasi pelayanan informasr;

e. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas' upacara

" il."JI.", kehumasan, dan keprotokolan;

h. menyiapkan bahan, menghimpun darr mengelola data kehadiran pegawar;

i.mengoordinasikandanmemfasilitasiadministrasiSurattugasdanperjalanan

l
dinas Pegawar;

menyiapkarr bahan dan mengelola ad inistrasi kepegawaran;

menyiapkan ba-han peruTlsan u"!t]*3 pembinaan' peningkatan

kompetensi, disiplin aari-kesejahteraan pegawai negeri sipil;

menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi

kePegawalan;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagiT^-\:l^:9"*'*
serta memberikan LtJ''i"tti"'u'"g'i ttp"a" atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

n. meningkatkan kompetensi dan prestasi ke{a;

o, melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya'

k

I

Bagian Ketiga

Bidang Ke sehatan MasYarakat

Pasal 9

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin- 
-oleh 

Kepala Bidang mempunyai tugas
' memb*antu Kepala Dinas melaks..rur., Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan

Masyarakat.

(2)Rinciantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)sebagaiberikut:
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikal dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancanga.n, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merencaaakan dal merumuskan kebijakal teknis bidang kesehatan keluarga
dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungaa
dan olah raga;

g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang kesehatan
keluarga dan g9zi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan
lingkungan dan olah raga;
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h. melakukan monito
kegiatan di Bidang

i memberikan Petu
Bidang Kesehatan

as Bidang Kesehatan MasYarakat

i.".;;;'-"o"'" sebagai bahan

yang diperintahkan oleh atasan sesuai

,., ,#T:,HTffi" tugas sebagarm na dimaksud pada avat (1), Kepala Bidang

mempunyai fungst :

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyaraka!

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;

.. p.trksrna " evaluasi dan pelaporan Bidang Kesehatan MasyarakaU

d. pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan MasyarakaU dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

Pasal 10

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

mempunyai tugas membaitu kepala bidang mempersiapkan bahal penyusunan

r<euijikan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dal Gizi.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan
Kelua-rga dan Gizi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaaa tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf d,an /atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis seksi kesehatan

keluarga dan gizi;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan program dal kegiatan seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi;

h. melakukan pembinaan dan
keluarga d,an gfui;

pelayanan umum kegiatan seksi kesehatan

I

J

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
tugasnya dalam rangka pelaksalaan tugas;

program

sesuai dengan bidang
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k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakar; dan

1. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

m. melaksanakan tugas kedinasaa lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 1l

(1) Seksi Fromosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi, mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penJrusunan
kebljakal teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyara-kat.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
bery'alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas dalam
lingkungan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
g. melaksanakal monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program

kegiatan seksi Promosi darr Pemberdayaan Masya-rakat;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi promosi dan pemberdayaan
Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan ke bijakan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Pasa.l 12

(1) ala Seksi
kebijakan
kegiatan

(2) Rincian tugas sebagaimana dimal<sud pada ayat (r), sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan dan olah Ragasebag^i pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b' mendistribusikan dan memberi petunjuk peraksanaan tugas sehinggabe4'alan lancar;

c' memantau' men-gawasi dan 
_ 
mengeva-ruasi pelaksaaaa tugas dalamlingkungan Seksi Kesehatan Lingkungln dan Olah RuC* --
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olah Raga;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program
kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olah Raga;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan
dan Olah pega dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan;

j. melaksanakan tugas kedinasan tain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Bagran Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasa.l 13

(l) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penJrusunan
dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pencegahan dan pengendalian
penyakit.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai beriku t :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be4'alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas dalam
lingkungan Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Surveilans dan

lmunisasi, Penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Surveilans

dan Imunisasi, Penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa;

h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakitj

i. mengendalikan pelaksanaan progrzrm dan kegiatan Bidang pencegahan dan
Pengendaliaa Penyakit

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;
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'ffi?*%j#
k.

rikan oleh atasar sesual

1. melaksanakan tuga
' ;i;;; tugasnya' a --^i,-'.-rlimaksud pada ayat (1), Kepata Bidang

", "_?#"--i*:ilsi 
tugas sebagarmana din

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

b. pelaksanaan u*''o- teknis Bidang" Pencegahan dan Pengendalian

.. ;:lffi"" eva-luasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian

a. ;:ffir", administrasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penvakit;

dan

e pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

(11 Seksi Surveilans dan Imunisasi d

tugas membantu kePala bidang 
.

tefnis, membina, mengkoordinasi

Pasal 14

Surveilans dan Imunisasi.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagai

pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

b.mendistribusikandanmemberipetunjukpelaksanaantugassehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas dalam
lingkungan Seksi Surveilans dan Imunisasi;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Surveilans
dan Imunisasi;

g. melakukaa monitoring dal eva-luasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi;

h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Surveilans dan Imunisasi
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

j. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(21
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Pasal 15

(1) Seksi Penyakit Menular dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas
membantu Kepala bidang mempersiapkan bahan penyusunan kebljakan teknis,
membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. men5rusun rencana kegiatan Seksi Penyakit Menular sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas seksi Penyakit
Menular;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Seksi Penyakit Menular;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Penyakit Menular;

i. melakukan dan mengendalikan pelaksanaan programkegiatan seksi Penyakit
Menular;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Penyakit Menular dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan meningkatkan kompetensi dan prestasi ke{a;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh Kepala Seksi
mempunyai tugas membantu kepala bidang mempersiapkan bahan penyusunan
kebiiakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. menlrusun rencana kegiatan Seksi penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas dalam
lingkungan Seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
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d. menyusun rErncangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

i. melakukan dan mengendalikan pelaksanaan program Seksi penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait ddam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

l. meningkatkan kompetensi dan prestasi keda;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Bagran Kelima

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional Bidang Pelayanan Kesehatan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan bidang pelayanan kesehatan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan
lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang
pelayanan kesehatan;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis pelayanan kesehatan
primer, pelayanan kesehatan rrjukan dan pelayanan kesehatan tradisional;

g. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan
tradisional bidang pelayanan kehatan;

h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan bidang pelayanan kesehatan;



-15-

i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dan
memhri saran pertimbangan kepa.da atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Bidang
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan Iain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan himer dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyusunan
kebljakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi pelayanan kesehatan primer.

(2) Rincian tugas sebagaimala dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagai
pedoman dalam pelaksaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Seksi
Pelayanan Kesehatan Primer ;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

i. melakukan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Seksi
Pelayanan Kesehatan Primer;

j. melakukan koordinasi dengal instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan
Primer dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebij akan;dan

l. menigkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.
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Pasal 19

uk Pelaksanaan tugas sehingga

c

berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevalu":t ryl"k** tugas dalam

lingkungan 
-lt' 

iitGtt"t"" nujut<an untuk mengetahui

perkemban

men5rusun rancangan, memaraf d /atau menandatangani

naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, meng|<oordinasikan dan melaksanakan proBram dan kegiatan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan ;

o.melakukanmonitoringdanevaluasiterhadappenyelenggaraanprogramdan
kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan ;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
" .pe-laksan; 

trg"" s"t"i Peliyanan Kesehatan Rujukan;

i.melakukandanmengendalikanpelaksanaanprogr:rm-melakukankoordinasi- 
a;ng; instansi terklit dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan
' n:..i.it t darimemberi saian pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebljakan; dan

k. menigkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

d

Pasal 2O

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program
kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men5rusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional ;

d. menyu.sun rzrncangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;



e membina' mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Seksi

'' ;#;;; ri"""f,"t"' rradisional

*. *.r"tot"', T':::T*H*;:*Tl":;:[Xti 
penvelenggarT "o*

kegiatan Seksi Pelayanan llescniau'-r' :'-:"* - ^-r-:-1.i,'rd hawahan dalam

h. memberikan petunjuk' mengawasi d3n' membimbing bawahar

pelaksanaan *u"" JHJt Pil;;; K"sehatan Tradisional;

i. melakukan dan mengendalikan pelaksanaan program Seksi Pelayanan

Kesehatan Tradisiond

j. melalrukan koordinasi dengan instansi terkait datam rangla kelancaran

pelaksanaan nrgas; __ 6^r-^: D.lawqnan Kesehatan
k. menyusun taporan hasil pel'aksanaan tugas Seksi Pelayanan I

Tradisional a"" *""''#ii' sl;; pertimbang;n- kepada atasan sebaeai bahan

perunusan kebijakan; dan

l. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
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tugasnya.

Bagran Keenam

Bidang Sumber DaYa Kesehatan

Pasal 21

dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang sumber daya kesehatan;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. merencanakan dan merumuskan kebljakan teknis Kefarmasian, Alat
Kesehatan dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Sumber
Daya Manusia Kesehatan;

g. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebiiakan tekrris
Kefarmasian, Alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan bidang sumber daya kesehatan;

i. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas bidang sumber daya kesehatan;

j. melakukan dan mengendalikan pelaksanaan progr€rm bidang sumber daya
kesehatan;

(1) oleh seorang KePala Bidang
melaksanakan Perumusan dan

idang Sumber DaYa Kesehatan'

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men)nrsun rencana kegiatan bidang sumber daya kesehatan sebagai pedoman



k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran

,. l':ffiffi'ff:il nasl ryralar111{ugas 
bidang sumberdava kesehatan

dan memberi "#;;d;angan 
tepaaiutt*" stu"gai bahan perumusan

-. ::r'#ilakan tugas kedinasan rain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

,q ,rff::li:"'q" tugas seb na dimaksud pada avat (1)' Kepala Bidang

mempunyai tungsr :

a. Perumusan kebijakan teknis Bid

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bi

c. pelaksanaan evaluasi dan pelapor hatan;

d. pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi
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Pasgl 22

memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

(1) #;S?,HItr"Hl:
dan kegiatan Seksi

Kefarmasian.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Kefarmasian sebagai pedoman dalam

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Seksi Kefarmasian;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Kefarmasian;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Seksi Kefarmasian ;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian ;

i. melakukan dan mengendalikan pelaksanaan program Seksi Kefarmasian ;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian dan memberi
saran pertimbarrgan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebljakan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.
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Pasal 23

{11 Seksi Alat Kesehatan dan Perbe

oleh seorang KePala Seksi
memPersiaPkan bahan Penlrusuna
mengkoordinasikan dan melaksanakar
ii*.i"t"" dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga'

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menJrusunrencanakegiatanSeksiAlatKesehatandanPerbekalanKesehatan
numatr Tangga (eXn"f sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.mendistribusikandanmemberipetunjukpela}sanaantugassehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengwaluasi pelaksanaan 
-tugas 

dalam

lingkungan seksi 
-Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT);

d. menyusun rancangan' mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani

naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Alat Keseh-atan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT;

i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

k. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyusunan
kebljakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi Sumber Daya Manuasia Kesehatan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi
berl'alan lancar;

petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
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c. memErntau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-raPat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dall melaksanakan program dan kegiatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Seksi Sumber Daya Manusiz Kesehatan;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menyu.sun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi sumber Daya Manusia- 
Kesihatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

k. meningkatkan kompetensi dan prestasi ke{a;

l. melaksanakan tuga.s kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Bagan Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(l) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3' ' 
hul.uf g Peraturan Bupati ini berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan
dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya;

(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional eslagaimana tersebut
pada ayat (l) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang
dituangkan dalam Keputusan Bupati;

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaiman4 tersebut pada ayat (1), diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h Peraturan Bupati ini, akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan kebutuhan Dinas.
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BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

(l) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan
umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Dinas melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
menerapkan prinsip, hierarki, akuntabilitas, transparansi, serta efektjfitas dan
efisiensi.

Pasal 28

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Dinas wajib
mematuhi arahan pimpinan serta menyampaikan laporan secara berkala
dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat walctu kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan
digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan
teknis.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
dalam lingkungan dinas dalam melak5slakan tugasnya melakukan pengawasan,
pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi
secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan.

(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
dalam lingkungan dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
instandsi pemerintah/ swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1O
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja, tetep menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan
dilantiknya pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2O16 tentang
Pembenhrkan dan Susunan Perangkat Daerah;
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b. pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1O
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja, tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran
tahun 2O16 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggar an 2016 berdasarkan
ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan

c. Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini
dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor
19 Tahun 2OO9 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi jabatan Strukrural pada
Dinas Kesehatan I(abupaten Tana Toraja Tora.ia (berita daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 20O9 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanegal 0 Der. cr;ib er' 2116

BUPATI TANA TORA.'4,

NIC DEMUS G

Diundangkan di Makale
pada tanggal - Ie:,e;rber 2i'15

KABUPATEN TANA TORA.IA,

YU S SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANATORA"IA TAHUN 2016]i.]1. ]ii
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