
Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 2A TAHUN 2019

TENTANG

PEI.IYELENGGARAAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

b.

bahwa guna mewujudkan tujuan dar cita-cita negara

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu

dilakukan program/kegiatan yang berbasis pada

penyelenggaraal usala kesehatan sekolal/ madrasah;

balwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,

dan prestasi belajar peserta didik yarg memperhatikan

peritaku dan lingkulgan yang sehat dan bersih, maka

perlu diselenggarakan usaha kesehatan di setiap

sekolal/madrasah;

bahwa dalam rangka merealisasikan ketentuan Pasal 14

huruf b Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan

dan Kebudayaai RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri

Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor :

6lXlPB/2O14, dan Nomor : 73 Tahun 2014, Nomor : 41

Tahun 2014, dan Nomor: 81 Tahun 2014 tentang

Pembinaan dan Pengembangan Usaha kesehatan

Sekolah/Madrasah;

bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimalsud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pemtentukan Daerah Tingkat tl dan Kotaprqia di
Sumatera Selatan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor l82l );

d.
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tcntang

Kesehatan (I,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kati diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua

Atas Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2014 ter.ta,j.g

Pemerintahar Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (L€mbaran Nega-ra Repubtik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2Ot2 tentang

Sistem Kesehatan Nasional (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor i93);

Peraturan Bereama Antsra Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Rl, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama zu,

dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor :6lXlPB/2Ola, d,an

Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan

Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan

Pengembangan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor

17r71;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014

t€ntang Upaya Kesehatan Anal< (Berita negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEI.IYELENGGARAAN

USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH

c

3.

4.

5.

6.

7.
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BAB I

KRTENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. PeranBkat Daerah yang selanjutnya disingkat pD adalah unit-unit
organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintah daerah dibidang pendidikan.

5. Dinas Pendidikaa adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan pembangunan Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yajrg setanjutnya

disingkat UPTD Pendidikan Kecamatan adalah Unit pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

9. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses

pendidikan pada setiap ja.lur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari
TK, SD darl SMP yang dikelola dibawah naungan Kementrian

Pendidikan Dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

10. Madrasah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses

pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan muiai dari
Roudathul Anfal (RA), Madrasah lbtidaiyah, dan Madrasah
Tsanawiyah serta Pondok Pesantren yang dikelola dibawah Naungan

Kementrian Agama yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

11. Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat
UKS/M adalah kegiatan yang dilakukarr untuk meningkatkan

kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang

pendidikan.

12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara isik, mental, spiritual,
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup
produktif secara sosial dan ekonomis.

13. Peserta didik adalah anggota masyaral<at yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
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14.

15.

Tim Pembina UKS/M, sclanjutnya dkinekat TP UKS/M adalah

organisasi Srang menangani LrKS/M.

Tim Pelaksana UKS/M adalah orgsniEaci yanA melaksanakan UKS/M
yang berkedudukan di sekolah.

BAB II
ASAS, SASARAN, DAN, TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasd 2

Pembinaan dan pengembangan UKS/M berasaskan pada :

1. kcpentingan kualitas kcsehatan manusiai

2. kemanfaatan;

3. b€rkelanjutan;

4. partisipati4

5. kescimbangan antara hak dan kewajiban;

6. keadilan;

7. keterbukaan;

8, partisipati* dan

9. akuntebilitas-

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pembinaan dan pcngembangan UKS/M di sekolah/madrasah
menca.kuP :

a. easaran primer; dan

b. sasaran sckunder.

Pasal 4

Saearan primcr scbagaimana dimaksud dalam pasal huruf a adalah

pe8erta didik di sekolah/madnaah;

Sasaran sekutrder eebagaimaaa dimakEud dafam pasal 3 huruf b
adalah pimpinan dan/atau penenggungiawab sekolah/madrasah,

tcnaga kependidikan, p€gawai/karyawan di sekolah/madrasah, warga

masyarakat di lingkungan sekolsh/madrarah, dan TP UKS.

(1)

at
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Bagian Ketiga

Tr{uan

Pasal 5

Tujuan pembinaan dan pengembangar UKS/M di sekolah/madrasah

mencakup:

a, tujuan umum; dan

b. tujuan khusus.

Pasal 6

T\:juan umum dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di

sekotah/ madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurull a

adalah untuk meningks.tkan Butu pendidikan dan pr€stasi belajar di

setiap sekolah/madrasah, meningkatkan perilaku hidup sehat dan

bersih, serta lingkungan pendidikan yang sehat dan bersih sehingga

memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang

harmonis di Ungkungan sekolah/madrasah dan di lingkungan

masyarakat.

Tqiuan Khusus dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di

sekolah/madrasah sebagaimana dimalsud dalm pasal 5 huruf b
adalah:

a. agar set-iap peserta didik memiliki pengetahual, sikap, dan

ketrampilan untuk melaksanakan prinsip dan kebiasaan hidup

sehat dan bersih;

agar setiap peserta didik merniliki kesadaran untuk berpartisipa.si

aktif dalam usaha peningkataa lingkungan sehat dan bersih di

sekol,ah/madrasah, di rumah tangga, dan di lingkungan

masyarakaq untuk melaksanakan prinsip dan kebiasaan hidup

sehat dan bersih;

agar setiap peserta didik memiliki kepedulian untuk membantu

setiap oralg yang memburuhkan dan/atau bantuan kesehatan

dan/atau perawatan; dalam usaha peningkatan lingkungan sehat

dan bersih di sekolah/madrasah, di rumah tangsa, dan di

lingkungan masyarakat; untuk melaksanakan prinsip dan

kebiasaan hidup sehat dan bersihi

agar setiap peserta didik berada dalam kondisi sehat baik secara

Ilisik dan mental maupun secara sosial.

(21

b.

d.
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BAB III

LINGKUP PROGRAM/KEGIATAN UKS/M

Bagian Kesatu

Umum

Pa8al 8

(1) Progrsm/kegiatan pokok t KS/M ditaksanakan mel,alui Trias UKS/M.

(2) Trias UKS/M s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pendidikankesehatan;

b. Pelayanan kesehatan; dan

c. Pembinaan lingkungan aekolah/madrasah sehat.

Bagian Kedua

Pendidikan Kes€hatan

Pasal 9

Pendidilan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf
a meliputi aspek:

a. peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, dan ketrampilan untuk
hidup sehat dan bersih;

b. peningkatan kesadaran dan pembiaeaan hidup schat dan bersih, Berta.

daya t ngkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan

c. pel,atihaa dan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih guna

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal l0

Pendidikan keBehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan
melalui kegiatan:

a. Inka-kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam peLajaran berlsngsung

atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka kelas berlangsung.

b. Elrtra-kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran biasa,

termasuk pada saat hari libur eekolah baik .{ilFl<''Loa dele'h ruang

kelas maupun di luar kelas.

Pasal 11

Pendidikan kesehatan melalui kcgiatan ekstra kurikuler
dipelcud dalam pasaf l0 huruf b, dilakukan oleh tenaga

bersama pes€rta didik yang dapat mencakup:

a. bakti sosial;
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b. lomba atau kompetisi yang terkait dengan kesehatan;

c. pemilihan kader kesehatan sekoLah/madrasah berupa dolder cilik,

perawat cilik, petugas Palang Merah;

d. penyutuhaa kesehatan dan budaya hidup sehat dan bersih; dan/atau

e. latihan ketrampilan dalam rangka pelayanan kesehatart,

Bagiar Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf
b meliputi:

a. kegiatan kesehatan dari aspek promotif;

b. kegiatan kesehatan dari aspek preventif (pencegahal terhadap

penyakit); dan

c. kegiatan kesehatan dari aspek rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Pasal 13

Pelayanan kesehataa ,Delalui kegiatan dari aspek promotif sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12 huruf a, dapat dir*rrjudkaa dalam bentuk

kegiatan:

a. penlruluhan kesehatan dan latihan ketrampilan peLayanan kesehatan

pada peserta didik;

b. deteksi dini terhadap tumbuh da-n berkembalgnya penyakit di

sekolah/ madrasah;

c. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan

sekolah/ madrasah;

d. pemberian gizi kepada peserta didik pasca sakit;

e. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada peserta didik pasca sakit;

dan/atau

f. pemberantasan sarang nyamuk di sekolah/madrasah;

g. pemberian informasi tentang gizi disekolah/madrasah; dan/atau

h. pemanfaatan halaman sekolah sebagai tarnan obat keluarga dan apotik

hidup;

Pasal 14

Pelaygrlan kes€hatsn melalui kegiatan dari aepek preventif sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12 huruf b, dapat diwujudkan dalam bentuk

berupa:

7M



a. pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada peserta didik;

b. Pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut secara berkala kepada

peserta didik;

c. pemberia-n upaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau

pertolongan pertama pada penanggulangan penyakit yang dialami oleh

peserta didik;

d. pemberian imunisasi kepada peserta didik;

e. pemberian obat cacing kepada peserta didik; dan/atau

f. pel,aksanaan tes kebugaran jasmani kepada peserta didik.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek rehabilitatif

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, dapat diwujudkan dalam

bentuk kegiatan:

a. pemberian obat pasca sakit peserta didik;

b. pemberian tabtet tambah darah kepada peserta didik pasca sakit;

c. pemberian gizi kepada peserta didik pasca sakit;

d. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada peserta didik pasca sakit;

dan/ atau

e. pemberian rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit kepada

peserta didik.

Bagian Keempat

Pembinaan Lingkungan Sekolah/ Madrasah Sehat

Pasal 16

Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi;

a. kegiatan bina lingkunga-n fisik; dan

b. kegiatar bina lingkungan mental sosial.

Pasal 17

(1) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud dalsrn pasal 16 ayat

huruf a dimaksudkan untuk menjadikan sekoLah/madrasah sebagai

tempat proses belqjar mengajar yang mampu menumbuhkan

kesadaran, kesanggupar, dan ketrampilan peserta didik untuk

membudayakan prinsip hidup sehat dan bersih dalam kehidupan

sehari-hari.
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l2l

12) Kegiatan tingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mencakup:

a. pelalsanaan dan pemeliharaan kebersihan, keindahan,

kenyamanart, ketertiban, keamanan, kerindangan (tumbuhart

dan/atau pohon-pohon di lingkungan sekolah/madrasah), dan

kekeluargaan; dan

b. pembinaan dan pemetiharaan kesehatan lingkungan termasuk

kawasan bebas asap rokok atau kawasan terlaralg rokok,

pornografr, narkotika, psikohopika dan zat adiktif l,ainnya, dan

tindakan kekerasan baik bersifat fisik maupun mental.

Pasal l8

Kegiatan bina tingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud dslam

pasal 16 huruf b, diwujudkan dengan kerjasama masyarakat

sekolah/madrasah guna memupuk rasa solidaritas dan kepedulian

sosial peserta didik.

Kerjasama bina lingkungaa mental sosial sebagaimana di maksud pada

ayat (2) huruf b, mencakup kegiatan:

a. kerjasarta untuk belajar bersama dibawa bimbingan masing-masing

tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala

sekolah/ madrasah;

c-

ke{asama untuk belajar memecahkan persoalan sosial secana

bersama-sama dibawa bimbingan masinS-masing tenaga pendidik

atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala

sekolah/ madrasah; dan atau

kerjasama untuk melakukan bakti sosial berupa penanaman pohon

atau penghijauan dan pembersihan tingkungan secara bersama-

sama dibawa bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru

yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah.

BAE} IV

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOI.AH/MADRASAH

Bagian Kesatu

Hak

Pa$al 19

Dalam menyelenggaralan prograrn atau kegiatan UKS/M, setiap

sekoLah/madrasah berhak untuk:

b.
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a. mendapatkan bimbingan teknis operasional dari instansi pemerintal

yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan UKS/M;

b. mendapatkan bahan materi dan pedoman pembelajaran

penyelenggaraan UKS/M dari instansi pemerinta-h yang bertanggung

jawab terhadap program penyelenggaraan UKS/M di

sekolah/ madrasah;

c. mendapatkan informasi dari insta-nsi pemerintah terkait dengan

penyelenggaraan UKS/M di daerah lain;

d. mendapatkan bantuan bahan atau fasilitas dari instansi pemerintah

dan swasta dalam mendukung kegiatan bina lingkungan fisik di

sekolah/ madrasah;

e. mendapatkal bantuan berupa fasilitas dan dana dari pemerintah,

pemerintah daerah, dan dari pihak datrn rangka memajukan

penyelenggaraan UKS/UKM di sekolah/madasah; dan

f. lain-lain bantuan yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M di

sekolah/madrasah, dan sepanjalg tidak bertent€ngan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Selain hak-hak sebagaimana dima.ksud dalm Pasal L9, setiap

sekolah/madrasah berhak mengikuti lomba atau kompetisi yang terkait

dengan penyelenggaraal UKS,/ M.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 2l

(1) Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS/M, setiap

sekolah/madrasah berkewajiban untuk menyediakan satana atau

fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi linglrungan sehat dan

bersih di sekolah/ madrasah.

(2) Sarana atau fasiltas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan

sehat dan bersih sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi:

a. Toilet atau WC yang cukup dan terpisah untuk peserta didik laki-

laki dan perempuan, serta memenuhi stEndar kesehatan;

b. Saluran pembuangan air kotor atau limbah kotoran manusia yang

layak dari segi standar kesehatal;

c. tempat pembungan sampah (TPS) yang cukup dan memadai untuk

sampah orgarik darl sampah organik; dan
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d. taman yang berisi tumbuhan atau bunga yang memiliki nilai

estetika (keindahan).

Pasal22

Setiap sekolah/madrasah wajib menanarn dan/atau memelihara pohon

pelindung di lingkungan sekotah/madrasah sepanjang tidak

menimbulkan potensi bahaya bagi komunitas sekolah/madrasah,

bangunan gedung sekolah, dan fasilitas lain di lingkungan sekolah.

kewajiban menanam dan/atau memelihara pohon pelindung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan ba$

sekolah/madrasah yang memiliki keterbatasan ruang di lingkungart

sekolah/madrasah.

Pasal 23

Dalam hal lingkungan sekolah/madrasah memfasilitasi tersedianya kantin,

pimpinan dan/atau penaggung jawab sekolah/madrasah berkewajiban

untuk memastikan bahwa kantin yang tersedia di tingkungan

sekolah/madrasah beradab dalarn kondisi sehat dan bersih.

BAB V

TP UKS/M DAN TIM PEI.AKSANA UKS/M

Bagian K$atu
Umum

Pasal 24

Bupati memi.liki tugas dan tanggung jawab dalam memajukan atau

meningkatlan penyelenggaraal progaram dan/atau kegiatan UKS/M di

daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U,

Bupati membentuk TP UKS/M Kabupaten.

Bagian Kedua

TP UKS/M Kabupaten

Pasal 25

(1) TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat l2l

memiliki anggota yang terkait dari unsur:

a. Sekretariat Daerah;

b. Dinas Pendidikan;

c. Dinas Kesehatar;

d. Kantor Kementrian Agama Kabupaten;

(1)

(2t
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e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); dan

f. PD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

(2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25, memi.liki sekretariat tetap yang kedudukannya berada di Dinas

Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal2T

TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai

tugas :

a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang

meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaart

lingkungan sekola}t sehat;

b. menl,.usun p€tunjuk teknis UKS/M;

c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembalgan UKS/M;

d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan

remaja, dan pendidikaa sebaya;

e. melalsanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;

f. Melalsanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat

TP UKS/M;

g. melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di

seluruh sekotah/madrasah;

h. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS),

Perilaku Hidup Bersih darl Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada

Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program

kecacingan;

i. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan

lembaga swadaya masyarakat, baik didalam maupun diluar negeri,

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. melaksanakan pemantaman dan evaluasi pelaksa-naan program

pembinaan dan pengembangan UKS/M;

k. mengga-ndakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk sekolah/madrasah;

I. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; darl

m. melaksanakan ke tatausahaan TP UKS/M Kabupaten.
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Bagian Ketiga

TP UKS/M Kecamatan

Pasal 28

(1) Bupati mendelegasikan pembentukan TP UKS/M Kecamatan kepada

Camat di Kecamatan.

(2) Keanggotasn'IlP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari

unsur:

a. Sekretariat Kecamatan;

b. UPID Dinas Pendidikan Kecamatan;

c. Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM);

d. Pengawas Pendidikan Agama (PPA); dart

e. instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pa8al 29

Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dikantor kecamatan.

Pasal 30

TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

mempunyai tugas :

a. men1rusun rencaaa keija pembinaan dan pengembangan UKS/M yang

metiputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan

linglungan sekolah/ rnadrasah sehat;

b. membina dan melaksanakan UKS/M;

c. mensosialisasikal kebljal<a-n pembinaan dan pengembangal UKS/M;

d. melalsanakan pembinaan dan pengembanga-n UKS/M dan sekrtariat

TP UKS/M;

e. melaksanakan p€ningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan

sekretariat TP UKS/M;

f. melaksanakar program UKS/M di wilyahnya sesuai dengan pedomaa

dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten;

g. melaksanalan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;

h. membuat laporan pelaksalaan program pombinaan dan pengembangal

UKS/M pada TP UKS/M Kabupaten; dan

i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.
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(1)

at

Bagian KeemPat

Tim Pelakeana UKS/M

Pasd 3 f

Camat mendelegasilGn pembentukan Tim Pelaksana tl(S/M di setiap

sekolah/madrasah yang ada di desa/kelurahan.

Keanggotaan Tim Pelakeana UKS/M ditetapkan oleh Kepala

Sekolah/Madrasah yang tcrdii dari Unsur:

a. Desa/ IGlurahan;

b. Sekolah/Madrasah;

c. Puskesmas;

d- UPTD Dinas Pendidikan Kccamatan;

e. Pendidik;

f. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);

g. Komite s€kolah / madrasah; dan

h. Femangku kepcntingan lain yang relevan scsuai kebutuhan.

Pasal 32

Tugas Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 31

meliputi:

a. menlrusun rrEncana lregiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;

b. melaksanal€n Trias UKS/M;

c. menjalin kerjasama dengian komitc sekol,ah/madrasah, instansi terkait,

dan masyarakat;

d. menyiapkan sckolah/madrasah mcr$adi sckolah/madrasah Echat;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;

f. menyampaikan laporan pelaksana.an UKS/M kepada TP UKS/M

Kecaoatan dengan tcmbusarr kepada TP UKS/M Xabupatcn; dan

g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelatsana IJKS/M,

BAB VI

I.OMBA/ KOMPETISI UKS/M

Pasal 33

TP UKS/M l(abupaten dapat menlrelenggarakan lomba/kompetisi antar

s€kolah/madrasah se-daerah terkait dengan penyelenggaraaan pmgram

dan/ atau kegiatan UKS/M.

o

o
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Pasal 34

Tata cara lomba/kompetisi antar sekolah/madrasah se-daerah torkait

dengan penyelenggaraaan program dan/ atau kegiatan UKS/M, serta

panitia penyelenggaraan lomba/kompetisi dall standar penilaian

lomba/kompetisi penyelenggaraan UKS/M, ditetapkan oleh TP UKS/M

Kabupaten.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

Inspektorat berwenang melalrukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

program dan/atau kegiatan UKS/M di daerah.

Pasal 36

Pelaporsl dilakukan seca-ra rutin setiap tiga bulan, meliputi: jenis, tenaga

dan hasi.[ penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI

Pasal 37

(1) TP UKS/M kabupaten/kota, TP UKS/M Kecamatan, dan Tim

Pelaksaaa UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan

koordir:rasi urrtuk:

a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;

b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;

c. mengukur keberhasilan pelalsanaar UKS/M;

d. mengetahui hambatart dalam pelaksanaa-n UKS/M; dan

e. menilai dampak pelaksanaan UKS/ M terhadap peserta didik.

(2) Pelaksanaan pemantauan, eva.luasi, dan koordinasi sebagaimala

dimaksud pada ayat (1) difakukan secara be{enjang paling sedikit 2

(dua) kali dalam setahun.

Pasal 38

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimalsud dalam Pasa.l 37 dapat

dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
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BAB IX

PERAN SERTA MASYARAI{AT

Pasal 39

(l) Warga masyarakat wajib berperan serta dalaa mendukung

penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di daerah;

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (U

dilalsarakan dalam bentuk:

a. membantu memeUhara kebersihan sekol,ah/madrasah di sekitar

tempat tinggal nya;

b. tidak merusak pohon-pohon, tanaman atau apotik hidup yang ada

di halaman sekolah/ madrasah;

c. tidak membuang sampah atau kotoran di halaman dan/atau

disekitar pagar sekolah/ madasah;

d. membudayakan peritaku hidup bersih dan sehat (PHBS), ketika

berkunjung ke s€kolah/ madrasah;

e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik;

f. menyampaikan informasi ke sekolah/madrasah jika melihat atau

mendengar adsnya peserta didik yang mengalami kecelakaan di

sekolah/ madrasah;

g. memberi pertolongan pertama kepada peserta didik jika mengalami

kecelakaan secara tiba-tiba;

h. menyampaika-n teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak

sarana atau fasilitas pendukung UKS/M; dan

i. melaporkan kepada petugas yang berwajib jika melihat atau

menemukan orang yang merusak sarana atau fasilitas [rendukung
uKs/M.

Pasal 40

Selain bentuk peran-serta sebagaimana dimaksud dalan Pasal 39, peran

serta warga masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian

bantuan berrrpa baharr, asilitaa datr/ atau dana dalam mendukung

kemajuan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di

sekolah/madrasah terdekat dengan tempat tinggalnya.

16 I$



BAB X

PEMBIAYAAN

Pasd 41

Pembiayaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di
bebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (ApBD)
I(abupaten Musi Rawas, surtlber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABx]
KETENTUAN PENUTUP

Passd 42

HaFhal yang bclum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan tebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tansgal diundangksn.

Agar setiap omng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempetanya dalaD Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tangel I Aptit 2olg

o

-:;m:::
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EC.PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OT9 NOMOR 33

Diundangksn di Musra B€liti,
pada tsnggat / 4nc 2OL9

R. SEKREf,ARIS DAERAH

tst' KABI PATfEN MUSr RA$/AS,


