
W ALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATUI?AN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 35 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBE^^TUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERlVH 

PROF. Dr. Hi. ALOEI SABOE PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO 

DENGAN RyVHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbaiig : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetaptkan Peraturan 

Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah 

Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe Pada Dinas 

Kesehatan Kota Gorontalo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulav^esi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tenhmg 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 temtang Prak:tik 

Kedokterem (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negiira 

Republik Indonesia Nomor 4431); 

4. Undang-L'ndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C09 

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repuh'lik 

Indonesia Nomor 5063); 
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5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndon(;sia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Neg;ara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulelik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambsihan Lembaran 

Negara Rc^publik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndone;sia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndone:sia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabling 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lemabaran Daerah Nomor 151). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapk£in : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 

PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERi\H 

PROF. Dr. Hi. ALOEI SABOE PADA DINAS KESEHATAN 

KOTA GORONTALO. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

balam Pe raturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

'i. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengg;ara 

Pemerintahan Daerah ya ng memimpin pelaksanaan urusan pemerintalian 

yang menjadi kewenang£in daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Gorontalo. 

Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

perangkat daerah ya;tig menyelenggarakan urusan pemerintalian 

di bidang kesehatan. 

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden ysmg pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelengg;ara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 

Daeralti untuk melaksanaikan sebagian Urusan Pemerintahaii yang menjadi 

kewenangan Pemerintahi Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada 

Daerali untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Provinsi. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dew^an 

Perwakilan Rakyat Daereih dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahian 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

SL Rumah Sakit adalah sebuah institusi pelayanan kessehatan yeing 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan seciira paripuma 
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat ja lan dan gaw^at 
darurat. 

BAB 11 

PEMBEl^lTUKAN DAN KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Salkit 

Umum Daerah Prof. Dr. Hi. A]ioei Saboe Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. 
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Pasal 3 

(1) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe 

melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis 

Dinas yang dipimpin oleh. seorang Direktur. 

(b) Unit Pedaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe 

bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata 

kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan 

umum daerah. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe 

dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tatci kelola klinis, 

dibina dan bertanggungja wab kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

(4) Pertani^gungjawaban sebagaimama dimaksud pada ayat (2) dilaksanalcan 

melalui penyampaian lafioran kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas 

KesehaXan. 

(̂ ) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis S€;rta 

pertanjygungjawaban sebagaimama dimaksud pada ayat (2) dilaksanalcan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang 

kesehatan. 

BAB 111 

ORGANISASI 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daei'ah 

Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe terdiri dari : 

a. Direktur; 

b. V/akil Direktur; 

c. Eiidang Pelayanan; 

d. Bidang Keperawatan; 

e. Bidang Umum dan l^epegawaian; 

f. Bidang Perencanaam dan Medical Record; 

g. Bidang Keuangan; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal 5 

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari : 

a. Wakil Direktur Pelayanan; dan 

b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan. 

Pasal 6 

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari : 

a. Subbidang Pelayanan Medis; 

b. Subbidang Penunjang Medis; dan 

0. Subbidang Sarana Peralatan Medis dan Logistik Keperawatan. 

Pasal 7 

Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hui-uf d terdiri 

dari : 

a. Subbidang Bimbingan dan Pelayanan Keperawatan; 

b. Subbidang Et ika dan Mutu Keperawatan; dan 

c. Subbidang Promosi Kesehatan. 

Pasal 8 

Bidang Umum dan Kepegsiwaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf e terdiri dari : 

a. Subbidang Umum dan Perlengkapan; 

b. Subbidang Kepegawaian dan Diklat; dan 

c. Subbidang Hukum dan Humas. 

Pasal 9 

Bidang Pcirencanaan dan Medical Record sebagaimana dirr.:aksud dalam 

Pasal 4 huruf f terdiri dari : 

a. Subbidang Penyusunan Piugram dan Laporan; 

b. Subbidang Medical Record; dan 

c. Subbidang Data dan Sistem Informasi. 
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Pasal 10 

Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri 

dari : 

a. Subbidang Perbendaharaan; 

b. Subbidang Verifikasi; dan 

c. Subbidang Akuntansi. 

Pasal 11 

(1) Pada Rumah Sakit Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe dibentuk Dewan Pengawas 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota atas usulan Direktur Rumah Sakit. 

Pasal 12 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h 

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjangjabatan fungsional yang terdiri dari 

berbagai kelompok sesuai ke:ahliannya. 

Pasal 13 

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah 

Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yjmg 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSl 

Pasal 14 

Penjabaran Tugas dan F'ungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daei-ah 

Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana terc;antum dalam 

Lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
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BAB V 

TATA K E R J A 

Pasal 15 

(1) Direl<:tur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkun:gan 

masing-masing maupuia antar satuan organisasi sesuai tugas masing-

masing. 

(2) Setiap pimpinan kelompok jabatan fungsional wajib bertanggung jawab 

kepada Direktur secara berjenjang. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Rumali Sakit Umum 

Daerah Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe berkewajiban memberikan petunjuk, 

bimbingan dan pengaivasan pekerjaan pada unsur-unsur pemba;nitu 

pelaksana yang berada (dilingkungan keijanya. 

BAB VI 

JABATAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 16 

(1) Direktur dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai 

pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas 

tambiihan. 

(2) Wakil Direktur merupakan jabatan struktural eselon I l ia 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural 111b 

(4) Kepala Sub bidang merupakan jabatan struktural eselon l\^a 

BAB Vl l 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAIV 

Pasal 17 

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil 

Negara atau yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. 
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(2) Wakil Direktur, Kepaki Bidang dan Kepala Sub Bidang; diangkat dan 

diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi 

syarsit atas usul Sekretaris Daerah. 

BAB Vl l 

FiETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 31 • • a « » l i t 3 f 2018 

WALIKOTA GORONTALO,' 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 31 i « 8 « a l i « r 2018 ^ 

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,-7[ 

I S M ^ M A D J I D 

B E R I T A D A E R A H K O T A G O R O N T A L O T A H U N 2018 NOMOR 35 
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DIREKTUR 

LAMPIRAN I 
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 
NOMOR 35 TAHUN 2018 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. Hi. ALOEI SABOE 
PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO 

K E L O M P O K J A B A T A N 
F U N G S I O N A L 

BIDANG 

PELAYANAN 

S U B B I D 

P E L A Y A N A N MEDIS 

S U B B I D 

PENUNJANG MEDIS 

S U B B I D 

SARANA P E R A L A T A N MEDIS 
DAN LOGIST IK K E P E R A W A T A N 

BIDANG 
KEPERAWATAN 

SUBBID 

BIMBINGAN DAN PELAYANAN 

KEPERAWATAN 

S U B B I D 

E T I K A DAN MUTU 
KEPERAWATAN 

S U B B I D 
PROMOSI K E S E H A T A N 

W A D I R 
P E L A Y A N A N 

W A D I R U M U M D A N 
K E U A N G A N 

BIDANG 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

S U B B I D 
UMUM DAN PERLENGKAPAN 

S U B B I D 
KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 

S U B B I D 

H U K U M DAN HUMAS 

BIDANG 

PERENCANAAN DAN MED ICAL 

R E C O R D 

S U B B I D 

PENYUSUNAN PROGRAM DAN 
LAPORAN 

S U B B I D 

M E D I C A L R E C O R D 

S U B B I D 

DATA DAN SISTIM INFORMASI 

BIDANG 
KEUANGAN 

SUBB ID 
PERBENDAHARAAN 

SUBBID 
V E R I F I K A S I 

S U B B I D 
AKUNTANSI 

WALIKOTA GORONTALO,; -

MARTEN A. TAHA 



LAMPIRAN II 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 35 TAHUN 2018 

tENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO. 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSl 

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM 

DAER^.H Prof. Dr. Hi. ALOEI SABOE 

Direktur 

(1) Direktur mempunyai tugas : 

Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang 

Pengelolaan dan Pengembangan Rumah Sak i t Umum Daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan un tuk 

peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat . ^ 

(2) Dalam melaksanakan tugas Direktur Rumah Sak i t Umum 

Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. Merencanakan pengelolaan dan pengembangan rumah saki t 

sesuai petunjuk' pe laksanaan dan petunjuk teknis un tuk 

ke lancaran tugas uni t . 

b. Merumuskan kebi jakan teknis dibidang pengelolaan dan 

pengembangan rumah saki t sesuai rencana induk dan 

ketentuan un tuk peningkatan kinerja. 

c. Menyusun prosedur kerja tetap rumah saki t sesuai 

ketentuan sebagai dasar pe laksanaan tugas uni t . 

d. Mengorganisir kegiatan pengelolaan, pengembangan dan 

pelayanan kesehatan di rumah saki t berdasarkan sistem dan 

prosedur kerja un tuk tert ibnya pe laksanaan tugas uni t . 

e. Mengendalikan pe laksanaan tugas dibidang pengelolaan dan 

pelayanan kesehatan d i rumah saki t secara rut in un tuk 

peningkatan pelayanan medis dan keperawatan. 

UNir CERJA KABAG 
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f. Mengarahkan pe laksanaan sistem pengelolaan dan 

pengembangan rumah saki t secara proaktif dan inovatif 

un tuk peningkatan kua l i tas pelayanan kesehatan. 

g. Membina pe laksanaan kegiatan uni t secara menyeluruh 

un tuk tertib dan suksesnya tugas unit . 

h. Mendistr ibusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 

masing-masing un tuk ke lancaran pe laksanaan tugas uni t . 

i . Mengawasi pe laksanaan tugas baik intern dan ekstern 

secara berkala un tuk efektivitas dan efisiensi kegiatan uni t . 

j . Mengevaluasi se luruh kegiatan un i t secara terpadu un tuk 

mengetahui perkembangan pe laksanaan tugas. 

k. Mengkonsultasikan pe laksanaan tugas kepada a tasan baik 

l i san maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk lebih lanjut. 

1. Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan uni t terkait 

melalui rapat koordinasi un tuk penyatuan pendapat. 

m. Melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t secara berkala 

sebagai bahan evaluasi . 

n. Melakukan tugas pembantuan dan tugas-tugas la in jmng 

diper intahkan oleh atasan un tuk ke lancaran tugas 

kedinasan. 

Waki l Direktur Pelayanan 

(1) Waki l Direktur Pelayanan, mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas dibidang penataan dan pengelolaan 

prosedur pelayanan medis dan keperawatan sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis un tuk peningkatan kiner ja 

pielayanan rumah saki t . 

(2) Dalam me laksanakan tugas Waki l Direktur Pelayanan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menghimpun kebi jakan teknis dibidang pelayanan dan 

keperawatan sesuai kebutuhan sebagai pedoman 

pe laksanaan tugas. 

b. Merumuskan kebi jakan teknis dibidang pelayanan medik 

dasar, spesial ist ik, sub spesial ist ik, penunjang medis dan 

keperawatan sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 

sebagai dasar pelaksanaan tugas. 
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c. Menghimpun data bidang pelayanan dan keperawatan 

sesuai kebutuhan sebagai dasar penyusunan rencana 

kerja. 

d. Menyusun rencana kerja pelayanan dan keperawatan 

rumah saki t sesuai kebutuhan un tuk menjadi program 

unit . 

e. Menyusun standar dan prosedur pelayanan dan keperawatan 

rumah saki t sesuai ketentuan un tuk peningkatan kiner ja 

uni t . 

f. Me lakukan pembinaan kegiatan pelayanan dan keperawatan 

secara ru t in un tuk peningkatan kiner ja dan kua l i tas tenaga 

kesehatan. 

g. Mengendalikan kegiatan pelayanan dan keperawatan sesuai 

prosedur dan mekanisme un tuk tert ibnya pe laksanaan tugas 

uni t . 

h. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan 

keperawatan secara ru t in un tuk ke lancaran pe laksanaan 

tugas uni t . 

i . Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

j . Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Waki l 

Direktur Umum dan Keuangan melalui rapat / pertemuan 

un tuk penyatuan pendapat. 

k. Mendistr ibusikan tugas kepada bawahan sesuai job un tuk 

tert ibnya pe laksanaan tugas. 

1 Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 

m. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh a tasan 

un tuk ke lancaran tugas kedinasan. 

111. Bidang Pelayanan 

(1) Eiidang Pelayanan, mempunyai tugas: 

Melaksanakan tugas dibidang pelayanan berdasarkan petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis un tuk peningkatan kua l i tas 

pelayanan kesehatan di rumah saki t . 
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(2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan 
I 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Menghimpun kebi jakan teknis dibidang pelayanan 

kesehatan rumah saki t sesuai kebutuhan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. Menyusun rencana kerja pelayanan kesehatan rumah saki t 

sesuai kebutuhan un tuk menjadi program unit . 

c. Merencanakan kebutuhan tenaga medis, penunjang medis, 

sarana prasarana medis dan logistik keperawatan sesuai 

ketentuan un tuk ke lancaran tugas uni t . 

cl. Me lakukan koordinasi tugas pelayanan dengan Unit 

Pelayanan Fungsional (UPF) dan Ins ta las i un tuk ke lancaran 

pelayanan rumah sakit . 

e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelayanan kesehatan rumah saki t secara rut in un tuk 

peningkatan kiner ja uni t . 

f. Melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan 

sarana, peralatan medis dan logistik keperawatan secara 

terpadu un tuk tert ibnya pe laksanaan tugas. | 

g. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala 

bidang/unit terkait melalui rapat/pertemuan un tuk 

penyatuan pendapat. ' 

i . Mendistr ibusikan tugas kepada bawahan sesuai job un tuk 

tert ibnya pe laksanaan tugas. 

j . Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi . 

k. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

untuk ke lancaran tugas kedinasan. 

(3) Sub Bidang Pelayanan Medis 

Melaksanakan tugas pelayanan medis sesuai j u k l a k / j u k n i s 

un tuk peningkatan mutu pelayanan medis di rumah saki t . 
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(4) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pelayanan Medis 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis pelayanan medis sesuai 

kebutuhan sebagai pedoman pe laksanaan tugas. 

b. Menghimpun data pelayanan medis melalui format 

un tuk mengetahui perkembangannya. 

c. Menyusun rencana kerja pelayanan medis sesuai 

kebutuhan un tuk menjadi program uni t 

d. Menyusun dan mengembangkan standar peralatan, 

pelayanan, prosedur tetap dan manajemen pelayanan 

medis. 

e. Mengembangkan mutu pelayanan medis. 

f. Menginventarisir kebutuhan untuk pengadaan peralatan 

medis yang d ibutuhkan untuk pelayanan pada ins ta las i 

rawat j a l a n , rawat inap, rawat darurat , rawat intensi f dan 

bedah sentral . 

g. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

h. Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-

Kepala Sub Bidang/unit terkait melalui rapat/pertemuan 
I 

untuk penyatuan pendapat. 

i . Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi . 

j . Me laksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

untuk ke lancaran tugas kedinasan 

(5) Sub Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas . pengembangan penunjang medis sesuai 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis un tuk pemenuhan 

kebutuhan penunjang medis di rumah sakit . 

(6) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Penunjang Medis 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis pengembangan penunjang 

medis sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 
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b. Menghimpun data penunjang medis sesuai j en is un tuk 

mengetahui perkembangannya. 

c. Menyusun rencana kerja pengembangan penunjang raedis 

sesuai kebutuhan un tuk menjadi program unit . 

d. Menyusun dan mengembangkan standar peralalan, 

pelayanan, prosedur tetap dan manajemen pelayanan 

penunjang medis. 

e. Mengembangkan mutu pelayanan penunjang medis. 

f. Menginventarisir kebutuhan un tuk pengadaan peralatan 

penunjang medik yang d ihutuhkan peida pelayanan 

Insta las i Radiologi, Fa rmas i , Rehabi l i tasi Medik, 

Laboratorium, Pemulasaran Jenazah , dan Insta las i Giz i . 

g. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-

Kepala Sub Eiidang / uni t terkait melalui rapat / pertemuan 

un tuk penyatuan pendapat. 

i. Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi . 

j . Me laksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

untuk ke lancaran tugas kedinasan 

(7) Sub Bidang Sarana , Peralatan Medis dan Logistik Keperawatan 

mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas pengelolaan Sarana , Peralatan Medis dan 

Logistik Keperawatan sesuai petunjuk pehiksanaan dan 

petunjuk teknis un tuk ke lancaran tugas pelayanan 

rumah saki t . 

(8) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Sarana , Peralatan 

Medis dan Logistik Keperawatan menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis pengelolaan sarana , peralatan 

medis dan logistik keperawatan sesuai kebutuhan sebagai 

pedoman pe laksanaan tugas. 

b. Menyusun prosedur tetap pendayagunaan dan 

pemeliharaan peralatan berdasarkan kebi jakan rumah 

saki t . 
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c. Menghimpun data sarana , peralatan medis dan logistik 

keperawatan sesuai j en is un tuk mengetahui j um lah dan 

perkembangannya. 

d. Menyusun rencana kerja pengelolaan sarana , peralatan 

medis dan logistik keperawatan sesuai kebutuhan un tuk 

menjadi program unit . 

e. Menyiapkan rencana kebutuhan peralatsin medis dan 

logistik keperawatan. 

f. Menginventarisir kebutuhan un tuk pengadaan peralatan 

yang d ibutuhkan pada pelayanan Insta las i Pcrawatan 

Sa rana Rumah Saki t ( IPS-RS) , Ins ta las i Perawatan 

Peralatan Medis (IPPM), Central Ster i l i sas i System, Laundry, 

Pengolahan L imbah, dan Sani tas i . 

g. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l isan 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

h. Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-

Kepala Sub Bidang / uni t terkait melalui rapat / pertemuan 

untuk penyatuan pendapat. 

i . Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi . 

j . Me laksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

untuk ke lancaran tugas kedinasan 

Bidang Keperawatan 

(1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas dibidang Keperawatan berdasarkan 

J u k l a k / J u k n i s un tuk pengembangan dan peningkatan kua l i tas 

pelayanan keperawatan di rumah saki t . 

(2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Keperawatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menghimpun kebi jakan teknis dibidang keperawatan sesuai 

kebutuhan sebagai pedoman pe laksanaan tugas. 

b. Menghimpun data dibidang keperawatan sesuai j en is 

un tuk mengetahui perkembangannya. ^ 

c. Menyusun rencana kerja keperawatan sesuai kebutuhan 

untuk menjadi program unit . 1 
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d. Melakukan pengendalian j a l annya organisasi dan 

adminis tras i bidang keperawatan. 

e. Menyusun dan menetapkan ketentuan-ketentuan pelayanan 

keperawatan sesuai dengan kebi jaksanaan Direktur Rumah 

Saki t . 

f. Memberikan bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada 

tenaga perawat un tuk peningkatan dan terpel iharanya mutu 

pelayanan keperawatan secara par ipurna. 

g. Melakukan ker jasama dan memelihara hubungun baik 

dengan semua komponen Rumah Saki t . 

h. Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan tenaga 

keperawatan demi terciptanya semangat dan prestasi kerja 

yang baik. 

i . Me lakukan program orientasi bagi pegawai baru dan program 

rotasi tenaga perawatan diunit -unit pelayanan perawatan. 

j . Memfasil itasi program pendidikan dan kegiatan la in 

terutama pendidikan keperawatan yang membutuhkan 

Rumah Sak i t sebagai lapangan belajar. 

k. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala 

bidang/unit terkait melalui rapat/pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 

m. Mendistr ibusikan tugas kepada bawahan sesuai job un tuk 

tertibnya pe laksanaan tugas 

n. Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 

o. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

untuk ke lancaran tugas kedinasan 

(3) Sub Bidang Bimbingan dan Pelayanan Keperawatan mempunyai 

tugas : 1 

Melaksanakan tugas Bimbingan dan Pelayanan 

Keperawatan sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 

un tuk peningkatan pelayanan keperawatan di rumah saki t . 
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(4) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Bimbingan dan 

F'elayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis pe laksanaan bimbingan dan 

pelayanan keperawatan. sesuai kebutuhan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. Menyusun rencana kegiatan bimbingan dan pelayanan 

keperawatan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit . 

c. Melakukan penataan penempatan tenaga keperawatan dan 

tenaga la innya sesuai keahl ian un tuk efektifitas dan efisiensi 

pe laksanaan tugas. 

d. Memberikan bimbingan pelayanan keperawatan kepada uni t 

pe laksana keperawatan un tuk peningkatan kinerja. 

e. Menerima dan memperhatikan u s u l serta ke luhan pelayanan 

keperawatan un tuk dit indaklanjut i . 

f. Menciptakan dan memeli l iara suasana kerja yang baik 

dan harmonis pada setiap unit pe laksana 

keperawatan. 

g. Melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan pelayanan 

perawatan secara rut in un tuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas. 

h. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san maupun 

tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

i. Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-kepala 

sub bidang / uni t terkait melalui rapat/ pertemuan un tuk 

penyatuan pendapat. 

j . Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 

k. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

untuk ke lancaran tugas kedinasan. 

(5) Sub Bidang E t i k a dan Mutu Keperawatan mempunyai 

tugas : 

Melaksanakan tugas Pembinaan E t i k a dan Mutu Keperawatan 

sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis un tuk 

peningkatan kual i tas tenaga keperawatan. 

UNIT K E R J A KABAG 
HUKUM AS ISTEN S E K D A 

t A T 



- 10 -

(6) Dalam me laksanakan tugas Sub Bidang E t i k a dan Mutu 

Keperawatan menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis pembinaan et ika dan mutu 

keperawatan sesuai kebutuhan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. Menyusun rencana kerja pembinaan et ika dan mutu 

keperawatan sesuai kebutuhan un tuk menjadi program unit . 

c. Mempersiapkan penyusunan prosedur tetap a suhan 

keperawatan simbak. 

d. Melakukan pembinaan et ika keperav/atan dalam 

pelaksanaan tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai 

kode etik keperawatan. 

e. Memberikan pembinaan keperawatan sesuai prosedur tetap 

asuhan keperawatan un tuk peningkatan mutu pelayanan 

keperawatan. 

f. Melakukan evaluasi pe laksanaan pembinaan et ika dan mutu 

keperawatan secara berkala un tuk mengetahui 

perkembangan pe laksanaan tugas. 

g. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-

kepala sub bidang/unit terkait melalui rapat/pertemuan 

un tuk penyatuan pendapat. 

i . Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi . 

j . Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

un tuk ke lancaran tugas kedinasan. 

(7) Sub Bidang Promosi Kesehatan Rumah Sak i t mempunyai 

tugas : 

Melaksanakan tugas promosi kesehatan rumah saki t sesuai 

j u k l a k / j u k n i s un tuk ke lancaran pe laksanaan tugas. 

(8) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Promosi Kesehatan 

Rumah Sak i t menyelenggarakan fungsi : 

a, Menyiapkan kebi jakan teknis promosi kesehatan rumah 

saki t sesuai kebutuhan sebagai pedoman pe laksanaan tugas. 
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b. Menghimpun data kegiatan pelayanan keperawatan sesuai 

j en is sebagai bahan penyusunan program promosi kesehatan 

rumah saki t . 

c. Menyusun rencana kerja promosi kesehatan rumah saki t 

sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit . 

d. Menyiapkan dan mengolah bahan penyelenggaraan 

bimbingan dan pcnyuluhan un tuk d i laksanakan pada uni t 

pe laksana teknis fungsional rumah saki t . 

e. Melakukan pembinaan dan petunjuk terhadap pe laksanaan 

pencatatan dan pelaporan pe laksanaan promosi kesehatan. 

f. Mempromosikan program kesehatan rumah saki t melalui 

media un tuk peningkatan pengetahuan masyarakat (pasien 

dan keluarganya). 

g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan promosi kesehatan 

rumah sak i t secara berkala un tuk mengetahui keberhasi lan 

pe laksanaan tugas. 

h. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

i . Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan uni t terkait 

melalui rapat pertemuan untuk penyatuan pendapat. 

j . Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi . 

k. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

un tuk ke lancaran tugas kedinasan. 

Waki l Direktur Umum dan Keuangan 

(1) Waki l Direktur Umum dan Keuangan, mempunyai tugas: 

Melaksanakan tugas dibidang umum, kepegawaian, perencanaan, 

medical record dan pengelolaan keuangan sesuai j u k l a k / j u k n i s 

un tuk peningkatan kiner ja rumah sakit . 

(2) Dalam melaksanakan tugas Waki l Direktur Pelayanan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menghimpun kebi jakan teknis dibidang umum, kepegawaian, 

perencanaan, medical record dan pengelolaan keuangan 

sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
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b. Merumuskan kebi jakan teknis dibidang umum., kepegawaian, 

perencanaan, medical record dan pengelolaan keuangan 

sesuai j u k l a k / j u k n i s sebagai dasar pe laksanaan tugas. 

c. Menghimpun data bidang umum, kepegawaian, perencanaan, 

medical record dan keuangan sesuai kebutuhan sebagai 

dasar penyusunan rencana kerja 

d. Menyusun rencana kerja umum, kepegawaian, perencanaan, 

medical record dan keuangan sesuai kebutuhan un tuk 

menjadi program unit . 

e. Menyusun standar dan prosedur kerja sesuai ketentuan 

untuk peningkatan kiner ja 

f. Melakukan pembinaan teknis kegiatan umum, kepegawaian, 

perencanaan medical record dan pengelolaan keuangan 

rumah saki t secara rut in un tuk peningkatan kiner ja dan 

kual i tas aparatur. 

g. Mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian,, perencanaan, 

medical record dan pengelolaan keuangan sesuai prosedur 

dan mekanisme untuk tert ibnya pelaksanaan tugas unit . 

h. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan umum, kepegawaian, 

perencanaan, medical record dan pengelolaan keuangan 

secara ru t in un tuk ke lancaran pe laksanaan tugas uni t . 

i . Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

j . Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Waki l 

Direktur Pelayanan melalui rapat/pertemuan un tuk 

penyatuan pendapat. 

k. Mendistr ibusikan tugas kepada bawahan sesuai job un tuk 

tertibnya pe laksanaan tugas. 

1. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 

m. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

untuk ke lancaran tugas kedinasan. 
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V I . Bidang Umum dan Kepegawaian 

(1) Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas penatausahaan dibidang Umum, 

Perlengkapan, Kepegawaian, Dik lat , H u k u m dan Humas sesuai 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis un tuk ke lancaran tugas 

unit . 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Umum dan 

Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi : 

a. Menghimpun kebi jakan teknis dibidang Umum, 

Perlengkapan, Kepegawaian, Dik lat H u k u m dan Humas 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pe laksanaan tugas. 

b. Menyusun rencana kegiatan uni t sesuai kebutuhan un tuk 

menjadi program unit . 

c. Melaksanakan tugas pengelolaan administras i dan 

kears ipan berdasarkan pedoman un tuk peningkatan 

pelayanan ketatausahaan. 

d. Melaksanakan tugas pengelolaan kerumahtanggaan dan 

perlengkapan berdasarkan pedoman un tuk tert ibnya 

perlengkapan uni t . 

e. Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian dan diklat 

berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis un tuk 

tert ibnya penataan administras i kepegawaian dan diklat. 

f. Me lakukan tugas penanganan keamanan dan ketertiban 

secara terpadu diwi layah rumah saki t . 

g. Melakukan tugas dibidang h u k u m dan kehumasan di 

rumah sakit . 

h . Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

i . Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-

kepala bidang / uni t terkait melalui rapat / pertemuan 

un tuk penyatuan pendapat. 

j . Mendistr ibusikan tugas kepada bawahan sesuai job un tuk 

tert ibnya pe laksanaan tugas. 

k. Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi . I 
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i . Me laksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

un tuk ke lancaran tugas kedinasan. 

Sub Bidang Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas di bidang Umum dan Pengelolaan 

Perlengkapan sesuai petunjuk pe laksanaan / petunjuk teknis 

un tuk ke lancaran pe laksanaan tugas uni t . 

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Umum dan 

Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis dibidang u m u m dan 

perlengkapan sesuai kebutuhan sebagai dasar pe laksanaan 

tugas. 

b. Menyusun rencana kegiatan u m u m dan perlengkapan sesuai 

kebutuhan un tuk menjadi program unit . 

c. Melaksanakan tugas pengelolaan adminis tras i dan kears ipan 

berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan 

ke ta tau s ahaan. 

d. Membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai 

kebutuhan un tuk ke lancaran kegiatan uni t 

e. Melaksanakan pengelolaan inventar isas i berdasarkan 

pedoman un tuk tert ibnya adminis tras i barang mi l ik 

uni t . I 

f. Melakukan pemeliharaan barang inventaris uni t sesuai 

ketentuan un tuk keutuhannya. 

g. Mengelola penggantian sarana dan fasi l i tas rumah saki t . 

h . Mengkonsultasikan pe laksanaan tugas dengan a tasan, baik 

l i san maupan tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

i . Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-kepala 

sub bidang / uni t terkait melalui rapat/pertemuan un tuk 

beroleh penyatuan pendapat. 

j . Menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi . 

k. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

un tuk ke lancaran tugas kedinasan. 
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(5) S>ub Bidang Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas pengelolaan administras i kepegawaian dan 

diklat sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk 

tert ibnya administras i kepegawaian dan diklat. 

(6) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Kepegawaian dan Dik lat 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis administras i kepegawaian dan 

diklat sesuai kebutuhan sebagai dasar pe laksanaan tugas. 

b. Melakukan penyusunan rencana pengelolaan administras i 

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk ke lancaran tugas 

uni t . 

c. Merencanakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan 

kompetensi un tuk peningkatan profesionalisme aparat. 

d. Memfasilitasi ker jasama pelatihan tenaga kesehatan sesuai 

ketentuan un tuk peningkatan keahl ian. 

e. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 

un tuk optimalisasi pe laksanaan tugas unit . 

f. Membuat usu l an permintaan pegawai sesuai kebutuhan 

untuk ke lancaran pe laksanaan tugas unit . 

g. Menyusun datkir induk kepegawaian sesuai J u k l a k / J u k n i s 

un tuk tertibnya administras i kepegawaian. 

h Melakukan pengelolaan administras i kepegawaian melalui 

DUK dan Daftar Nominatif un tuk tertibnygi administras i 

kepegawaian 

i . Mengkonsultasikan pe laksanaan tugas dengan atasan, baik 

l i san maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk lebih lanjut. 

j . Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala 

sub bidang / uni t terkait melalui rapat / pertemuan untuk 

beroleh penyatuan pendapat. 

k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 

1. Melaksanakan tugas Ia in yang diper intahkan oleh atasan 

un tuk ke lancaran tugas kedinasan 
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(7) Sub Bidang H u k u m dan Humas mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas dibidang H u k u m dan Humas sesuai 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis un tuk ke lancaran 

pe laksanaan tugas. 

(8) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang H u k u m dan Humas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis dibidang H u k u m dan 

Humas sesuai kebutuhan sebagai pedoman pe laksanaan 

tugas. 

b. Menyusun rencana kerja sub bidang H u k u m dan Humas 

sesuai kebutuhan un tuk menjadi program unit . 

c. Melakukan penanganan masalah h u k u m yang terjadi 

di rumah saki t . 

d. Melakukan penelaahan h u k u m terhadap setiap keputusan 

dan peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan rumah 

saki t . 

e. Menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dengan pihak 

ketiga. 

f. Mengkomunikasikan kebi jakan rumah saki t melalui media 

agar diketahui masyarakat . 

g. Melakukan pemberian layanan informasi kepada masyarakat 

dan memantau opini publ ik tentang rumah saki t . 

h . Menjadi penghubung yang proaktif dalam menjembatani 

kepentingan rumah saki t dengan inst i tus i la in . 

i . Mengkonsultasikan pe laksanaan tugas dengan atasan baik 

l i san maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk lebih 

lanjut. 

j . Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-

kepala sub bidang / uni t terkait melalui rapat / pertemuan 

un tuk beroleh penyatuan pendapat. 

k. Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 
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1. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

un tuk ke lancaran tugas kedinasan. 

V I I . Bidang Perencanaan dan Medical Record 

(1) Bidang Perencanaan dan Medical Record mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan rekam medik 

sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis un tuk ke lancaran 

tugas uni t . I 

(2) Dalam me laksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Medical 

Record menyelenggarakan fungsi : 

a. Menghimpun kebijakan teknis dibidang perencanaan dan 

rekam medik sesuai kebutuhan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. Menghimpun data kegiatan rumah saki t dan data status 

pasien sesuai j en is un tuk mengetahui j u m l a h dan 

perkembangannya. 

c. Mengelola dan menganalisa data kegiatan rumah saki t 

sebagai bahan penyusunan rencana kerja. 

d. Menyusun rencana kerja sesuai kebutuham untuk menjadi 

program unit . 

e. Melakukan pengelolaan rekam medik sesuai ketentuan untuk 

mengetahui perkembangan status pasien rumah sakit . 

f. Melakukan pengelolaan data berdasarkan sistem informasi 

manajemen rumah saki t un tuk tersedianya data yang akura t 

dan up to date . 

g. Melakukan pengawasan kegiatan penyusunan program dan 

laporan, rekam medik, pengelolaan data dan s is t im informasi 

secara rut in un tuk tertibnya pe laksanaan tugas. 

h. Melakukan evaluasi kegiatan penyusunan program dan 

laporan, rekam. medik, pengelolaan data dan s is t im informasi 

secara berkala un tuk mengetahui keberhasi lan pe laksanaan 

tugas. 

i . Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 
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j . Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala 

Bidang/unit terkait melalui rapat/pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 

k. Mendistr ibusikan tugas kepada bawahan sesuai job un tuk 

tert ibnya pe laksanaan tugas. 

1. Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 

w.. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

un tuk ke lancaran tugas kedinasan. 

(3) Sub Bidang Penyusunan Program dan Laporan mempunyai 

tugas : 

Melaksanakan tugas penyusunan program dan pelaporan sesuai 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis un tuk ke lancaran 

pe laksanaan tugas uni t . 

(4) Dalam me laksanakan tugas Sub Bidang Penyusunan Program 

dan Laporan menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis penyusunan program dan 

laporan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pe laksanaan 

tugas uni t . 

b. Mengumpul deita kegiatan rumah saki t melalui un i t terkait 

un tuk mengetahui j um lah kegiatannya. 

c. Mengelola dan menganalisa data kegiatan rumah saki t sesuai 

j en is un tuk sebagai I s i an penyusunan rencana kerja. 

d. Menyusun rencana kerja rumah saki t sesuai kebutuhan 

untuk menjadi program unit . 

e. Melakukan monitoring program kerja rumah saki t secara 

berkala un tuk mengetahui perkembangan pe laksanan 

kegiatan uni t . 

f. Membuat laporan pe laksanaan program kerja rumah saki t 

secara berkala sebagai bahan penilaian. 

g. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala 

sub bidang / uni t terkait melalui rapat / pertemuan un tuk 

penyatuan pendapat. ' 
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i . Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 

j . Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

un tuk ke lancaran tugas kedinasan. 

(5) Sub Bidang Medical Record mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas pengelolaan Sistem Rekam Medik sesuai 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis un tuk ke lancaran 

pe laksanaan tugas. 

(6) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Medical Record 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan sistem rekam 

medik sesuai kebutuhan sebagai pedoman pe laksanaan 

tugas. 

b. Merumuskan dan merencanakan sistem rekam medik rumah 

saki t sesuai ketentuan sebagai dasar pe laksanaan tugas. 

c. Menyusun rencana kerja pengelolaan sistem rekam medik 

sesuai kebutuhan un tuk menjadi program unit . 

d. Mengumpul, mengelola, dan menganalisa data status pasien 

sesuai j en i s sebagai bahan penyajian has i l kegiatan rekam 

medik rumah saki t . 

e. Melakukan koordinasi sistem rekam medik rumah sakit 

dengan uni t pe laksana teknis fungsional un tuk tertib 

administras i . 

f. Memberikan pembinaan teknis pe laksanaan pencatatan dan 

pengelolaan system rekam medik rumah saki t . 

g. Melakukan evaluasi kegiatan sistem rekam medik rumah 

saki t secara berkala un tuk mengetahui perkembangan 

dokumen rekam medik. 

h. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

i . Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-kepala 

sub bidang / unit terkait melalui rapat / pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 

j . Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 
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k. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh a tasan 

un tuk ke lancaran tugasi kedinasan. 

(7) Sub Bidang Bidang Data dan Sistem Informasi mempunyai 

tugas : 

Melaksanakan tugas pengelolaan data dan sistem 

informasi sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 

un tuk pengembangan s ist im informasi manajemen rumah 

saki t . 

(8) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Bidang Data dan Sistem 

Informasi menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis pengelolaan data dan sistem 

informasi manajemen rumah saki t sesuai kebutuhan sebagai 

pedoman pe laksanaan tugas. 

b. Merumuskan dan merencanakan sistem informasi 

manajemen rumah saki t sesuai ketentuan sebagai dasar 

pe laksanaan tugas. 

c. Menyusun rencana kerja pengelolaan data dan sistem 

informasi manajemen rumah saki t sesuai kebutuhan untuk 

menjadi program unit . 

d. Melakukan pendataan kegiatan rumah sak i t melalui uni t 

terkait sebagai bahan saj ian informasi. 

e. Mengelola dan menganal isa data serta merumuskan t indak 

lanjutnya. 

f. Menyebarluaskan sistem informasi rumah saki t baik l intas 

program maupun l intas sektoral. 

g. Mengelola fasi l i tas sistem informasi rumah saki t . 

h. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san 

maupun tertul is un tuk beroleh petunjuk. 

i . Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-kepala 

sub bidang / unit terkait melalui rapat / pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 

j . Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 

k. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

un tuk ke lancaran tugas kedinasan. 
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VI I I .B idang Keuangan 

(1) Bidang Keuangan mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas dibidang Penatausahaan Keuangan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk terwujudnya 

tertib adminis tras i keuangan. 

(2) Dalam me laksanakan tugas Kepala Bidang Keuangan 

menyelenggarakan fungsi : 

a Menghimpun kebi jakan teknis penatausahaan keuangan 

sesuai kebutuhan sebagai pedoman pe laksanaan tugas. 

b. Menyusun kebi jakan teknis penatausahaan keuangan sesuai 

kebutuhan un tuk ke lancaran pe laksanaan tugas. 

c. Menyiapkan dan merumuskan penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja rumah saki t sesuai j u k l a k / j u k n i s 

un tuk ke lancaran tugas unit . 

d. Mengelola Administras i keuangan sesuai pedoman untuk 

tert ibnya penggunaan anggaran. 

e. Meneliti kelengkapan pengajuan pencairan anggaran 

berdasarkan J u k l a k / j u k n i s un tuk proses pencairan. 

f Mengesahkan Surat Perintah Membayar sesuai kebutuhan 

sebagai dasar penerbitan Sura t Perintah Pencairan Dana . 

g. Menyusun laporan prognosis keuangan uni t berdasarkan 

Penggunaan Anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban. 

h. Mengkonsultasikan pe laksanaan tugas dengan atasan secara 

l isan/tertul is un tuk ke lancaran pe laksanaan tugas. 

i . Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas den'gan Kepala-kepala 

bidang / uni t terkait melalui rapat/pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 

j . Mendistr ibusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai 

job un tuk ke lancaran tugas. 

k. Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 

1. Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

untuk ke lancaran tugas kedinasan. 
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(3) Sub Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas dibidang perbendaharaan berdasarkan 

Petunjuk Pe laksanaan dan Petunjuk Tekn is un tuk tertibnya 

administras i keuangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Perbendaharaan 

menyelenggarakan fungsi : 1 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis perbendaharaan sesuai 

kebutuhan sebagai pedoman pe laksanaan tugas. 

b. Mengumpul data perbendaharaan sesuai kebutuhan sebagai 

bahan pengelolaan keuangan. 

c. Mengelola data perbendaharaan sesuai j en is un tuk 

mengetahui rancangan penggunaan anggaran. 

d. Memproses u s u l a n pencairan penggunaan anggaran sesuai 

permintaan sebagai bahan penerbitan Sura t Per intah 

Membayar. 

e. Membuat Surat Perintah Membayar berdasarkan has i l 

veri f ikasi un tuk penerbitan Sura t Perintah Pencairan Dana 

(SP2D). 

f. Melakukan pencairan dana melalui bendaharawan untuk 

pengisian kas . 

g. Mengevaluasi penyaluran dana sesuai kebutuhan untuk 

tert ibnya penggunaan anggaran. 

h. Melakukan pengendalian dan pengawasan adminis tras i 

keuangan secara rut in un tuk menghindari terjadinya 

kesa lahan. 

i . Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara l i san maupun 

tertul is un tuk beroleh petunjuk lebih lanjut. 

j . Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-kepala 

Sub Bidang / uni t terkait melalui rapat/pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 

k. Membuat laporan basi l pe laksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi . 
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1., Melakukan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan un tuk 

ke lancaran tugas kedinasan. 

(5) Sub Bidang Ver i f ikas i , mempunyai tugas: 

Melaksanakan tugas Veri f ikasi berdasarkan Petunjuk 

Pe laksanaan dan Petunjuk Teknis un tuk tert ibnya adminis tras i 

keuangan. 

(6) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Ver i f ikasi 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis ver i f ikasi dan perhitungan 

keuangan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pe laksanaan 

tugas. 

b. Mengumpul data pencairan anggaran sesuai permintaan 

untuk diveri f ikasi. 

c. Mengelola data permintaan anggaran sesuai u ru tan sebagai 

bahan ver i f ikasi . 

d. Melakukan veri f ikasi kelengkapan Sura t Permintaan 

Pembayaran berdasarkan Dokumen Penggunaan Anggaran 

untuk penyesua.ian rekening belanja. 

e. Melakukan penelitian Sura t Pertanggung J a w a b a n keuangan 

sesuai penggunaannya sebagai bahan pengesahan. 

f. Menindaklanjut i has i l ver i f ikasi melalui perbendaharaan 

untuk proses lebih lanjut. 

g. Mengkonsultasikan pe laksanaan tugas dengan atasan secara 

l isan/tertul is un tuk ke lancaran pe laksanaan tugas. 

h. Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-kepala 

Sub Bidang uni t terkait melalui rapat/pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 

i . Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 

j . Me laksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

untuk ke lancaran tugas kedinasan. 
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(7) Sub Bidang Akuntans i , mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas dibidang Akuntans i berdasarkan Petunjuk 

I ' e laksanaan dan Petunjuk Teknis un tuk tert ibnya admini tras i 

keuangan. 

(8) Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Akuntans i 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan kebi jakan teknis dibidang akuntans i sesuai 

kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. i 

b. Mengumpul data keuangan dan aset sesuai kebutuhan untuk 

mengetahui j u m l a h dari perkembangannya. 

c. Mengelola data keuangan dan aset sesuai j en is sebagai bahan 

penyusunan laporan keuangan dan aset. 

d. Menyusun laporan prognosis keuangan secara berkala sebagai 

bahan perlanggung jawaban. 

e. Menyusun Neraca keuangan berdasarkan penggunaan 

anggaran sebagai bahan laporan perhitungan. 

f. Melakukan posting anggaran sesuai rekening belanja un tuk 

keakuratan data penggunaan anggaran. 

g. Mengkonsultasikan pe laksanaan tugas dengan atasan secara 

l isan/tertul is un tuk ke lancaran pe laksanaan tugas. 

h. Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-kepala 

Sub Bidang / uni t terkait melalui rapat/pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 

i . Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi . 

j . Melaksanakan tugas la in yang diper intahkan oleh atasan 

untuk ke lancaran tugas kedinasan. 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebsLgian 

tugasi pemerintah dae;rah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari: 

a. Kelompok Komite 

M<;mpunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

dalam menyusun stimdar pelayanan dan memantau pielaksanaannya. 
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melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kev/enangan profesi 

anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program 

pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 

pimgembangan. 

b. Staf Medik Fungsional (SMF) 

Adalah kelompok dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan 

fungsional. 

c. Instalasi 

Adalah unit pendukung penyelenggaraan tugas Rumah Sakit sijsuai 

dengan lingkup kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal 

rumah sakit dan standar operasional dengan memanfaatkan sumber 

daya yang ada secara efektif dan efisien. 

d. Unit Pelayanan Fungsional (UPF) 

Adalah staf fungsiijnal medis yang menyelenggarakan penegakan 

diagnosis, pengobatsm, pencegahan akibat penyakit, pieningkatan dan 

pemulihan kesehatan, penelitian dan pengembangan sesuai keahliian. 
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