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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
TAHUN 2009 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM KESEHATAN KABUPATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mendukung keberhasilan Kebijakan Pembangunan Kesehatan melalui Sistem Kesehatan Nasional, perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Daerah yang sesuai dengan kondisi daerah; 		
	bahwa penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Enrekang perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi, dan holistik dengan memadukan berbagai upaya dari para pemangku kepentingan baik oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah di Kabupaten Enrekang dalam suatu Sistem Kesehatan Kabupaten;     
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Kabupaten


Mengingat 	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2009;
	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/2008 tentang Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar
	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4/Menkes/SK/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 tahun 2007, tentang Sistem Kesehatan Propinsi
17.   Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah  Kabupaten Enrekang 
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang .
                 


















MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

	Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Propinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
	Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten
	Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
	Kabupaten adalah Kabupaten Enrekang
	Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
	Bupati  adalah Bupati Enrekang 
	Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
Puskesmas adalah  Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan di Wilayah kerjanya ( Wilayah Kecamatan) 
	Sistem Kesehatan Nasional Selanjutnya disebut SKN adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang paling tinggi sebagai perwujudan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Tahun 1945.  
	Sistem Kesehatan Propinsi selanjutnya disebut SKP adalah suatu tatanan yang menghimpun seluruh upaya masyarakat Sulawesi Selatan yang secara bersama-sama/terpadu dan saling mendukung diarahkan untuk mencapai tujuan utama berupa peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang optimal.
	Sistem Kesehatan Kabupaten selanjutnya disebut SKK adalah suatu tatanan yang menghimpun seluruh upaya masyarakat di Kabupaten Enrekang yang secara bersama-sama/terpadu dan saling mendukung diarahkan untuk mencapai tujuan utama berupa pelaksanaan peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang optimal.
	Subsistem Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun seluruh Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang secara bersama-sama/terpadu dan saling mendukung diarahkan untuk mencapai tujuan utama berupa peningkatan dan pemeliharaan kesehatan yang optimal.
	Subsistem Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya sumber, distribusi, dan pemanfaatan sumberdaya keuangan yang secara bersama-sama/terpadu dan saling mendukung diarahkan untuk mencapai tujuan utama berupa peningkatan dan pemeliharaan kesehatan yang optimal.
	Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah Tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan serta kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang secara bersama – sama/terpadu dan saling mendukung diarahkan untuk mencapai tujuan utama berupa peningkatan dan pemeliharaan kesehatan yang optimal.
	Subsistem obat dan perbekalan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan yang secara bersama-sama/terpadu dan saling mendukung diarahkan untuk mencapai tujuan utama berupa peningkatan dan pemeliharaan kesehatan yang optimal.
Subsistem pemberdayaan masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan dan keluarga, kelompok serta masyarakat umum di bidang kesehatan yang secara bersama-sama/terpadu dan saling mendukung diarahkan untuk mencapai tujuan utama berupa peningkatan dan pemeliharaan kesehatan yang optimal.
Subsistem manajemen kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya pengelolaan data dan informasi, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan dan perundangan, administrasi dan kelembagaan kesehatan yang secara bersama-sama/terpadu dan saling mendukung diarahkan untuk mencapai tujuan utama berupa peningkatan dan pemeliharaan kesehatan yang optimal.
Prinsip dasar SKK adalah norma, nilai dan aturan pokok yang disesuaikan dengan falsafah dan budaya masyarakat di kabupaten, yang dipergunakan sebagai acuan berpikir dan bertindak dalam penyelenggaraan SKK.
	Upaya kesehatan masyarakat adalah upaya kesehatan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah maupun swasta serta masyarakat agar dapat memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya promotif dan preventif.
Upaya kesehatan perorangan adalah upaya kesehatan yang ditujukan kepada perorangan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan swasta (baik perorangan maupun kelompok) melalui upaya kuratif dan rehabilitatif agar dapat memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.
Penggalian dana adalah upaya penyediaan dana yang berasal dari pemerintah, swasta, dan masyarakat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan.
Pengalokasian dana adalah upaya pendistribusian dana untuk penyelenggaraan upaya kesehatan mulai dari provinsi, kabupaten/kota, puskesmas, dan masyarakat.
Pembelanjaan adalah upaya pemanfaatan dana yang diperuntukkan bagi upaya kesehatan, baik UKM maupun IKP mulai dari provinsi, kabupaten, puskesmas, dan masyarakat.
Perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.
Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan adalah upaya peningkatan kemampuan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.
	Pendayagunaan tenaga kesehatan adalah upaya pemerataan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.
	Pemberian Penghargaan dan Sanksi adalah Pemberian penghargaan dan sanksi yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang berprestasi dan yang lalai dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan
	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan adalah upaya peningkatan pembinaan, pengawasan dan dukungan sumberdaya.
Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Jaminan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya penyebaran obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan berkesinambungan, sehingga mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat.    
Jaminan mutu obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya menjamin khasiat, keamanan, serta keabsahan obat dan perbekalan kesehatan sejak dari produksi hingga pemanfaatannya.
	Pemantapan Manajemen Pengelolaan Obat dan Perbekalan adalah Upaya meningkatkan Manajemen Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dalam rangka pemantapan pengelolaan obat rasional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan 
	Pemberdayaan perorangan dan keluarga adalah upaya meningkatkan peran, fungsi dan kemampuan perorangan dan keluarga dalam membuat keputusan untuk memelihara kesehatan diri sendiri melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  
	Pemberdayaan kelompok adalah upaya meningkatkan peran, fungsi dan kemampuan kelompok-kelompok di masyarakat, termasuk swasta untuk mengatasi masalah kesehatan pada kelompoknya melalui peningkatan kepedulian kelompok terhadap upaya kesehatan, advokasi kebijakan kesehatan dan pembangunan berwawasan kesehatan serta pengawasan sosial terhadap pembangunan kesehatan.
	Pemberdayaan masyarakat umum adalah upaya meningkatkan peran, fungsi, dan kemampuan masyarakat, termasuk swasta untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh  melalui penggerakan masyarakat dalam upaya kesehatan, advokasi kebijakan kesehatan, dan pembangunan berwawasan kesehatan serta pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Data dan informasi kesehatan adalah hasil pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan baik nasional maupun daerah.
Ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan adalah hasil penelitian dan pengembangan yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan baik nasional maupun daerah.
	Peraturan perundang-undangan kesehatan adalah produk hukum yang merupakan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
	Administrasi dan Kelembagaan Kesehatan  adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah yang bekerjasama beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda profesi dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan .


BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup  SKK meliputi :
	Subsistem Upaya Kesehatan;
	Subsistem Pembiayaan Kesehatan;
	Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan;
	Subsistem obat dan perbekalan kesehatan;
	Subsistem pemberdayaan masyarakat; dan 
Subsistem manajemen kesehatan.
	SKK  yang diatur dalam  Peraturan  Daerah  ini meliputi :
	Upaya kesehatan, terdiri atas :
	Upaya kesehatan masyarakat; dan 

Upaya kesehatan perorangan.
	Pembiayaan kesehatan, terdiri atas :

	Penggalian dana;

Pengalokasian dana; dan
Pembelanjaan/pemanfaatan biaya.
	Sumberdaya manusia kesehatan, terdiri atas :

	Perencanaan dan Pengadaan Tenaga Kesehatan ;
	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan ;
	Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan ;
Pemberian penghargaan dan sanksi bagi tenaga kesehatan ;
	Obat dan perbekalan kesehatan, terdiri atas:

	Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan;
	Jaminan pemerataan obat dan perbekalan Kesehatan;

Jaminan mutu obat dan perbekalan Kesehatan;
	Pemantapan manajemen pengelolaan obat
	Pemberdayaan masyarakat, terdiri atas:

	Pemberdayaan perorangan dan keluarga
	Pemberdayaan Kelompok
	Pemberdayaan Masyarakat umum

	Manajemen kesehatan, terdiri atas:

	Data dan informasi kesehatan;
	Ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
	Peraturan perundang-undangan kesehatan; dan
	Administrasi kesehatan dan kelembagaan kesehatan.









BAB III
POKOK-POKOK  

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

SKK merupakan wujud dan sekaligus metode yang dapat dipakai sebagai alat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan memadukan berbagai upaya masyarakat dalam satu derap langkah yang saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang paling tinggi sebagai perwujudan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Bagian Kedua
Landasan 

Pasal 4

SKK merupakan wujud penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten yang tidak terlepas dari pembangunan kesehatan secara nasional.
	SKK berlandaskan pada :
	Landasan idiil negara 
	Landasan konstitusional negara 
	Landasan yuridis normatif
	Landasan operasional
	Landasan sosial budaya.


Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip Dasar 

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan SKK harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar SKK, yang meliputi :
	Perikemanusiaan;

Hak asasi manusia; 
Adil dan merata;
Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat;
Kemitraan;
	Keutamaan, kendali mutu, dan manfaat.

Bagian Keempat
Tujuan 

Pasal 6

Tujuan SKK adalah terselenggaranya aspek-aspek upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan oleh semua potensi di daerah, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta secara sinergis, berhasilguna dan berdayaguna dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang di Kabupaten sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan kesehatan yaitu tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Bagian Kelima
Kedudukan 

Pasal 7

SKK merupakan Subsistem  dari sistem Pemerintahan Kabupaten.
	SKK berkedudukan sebagai sistem yang mendapat kontribusi dari seluruh sistem yang ada di Kabupaten.
	SKK merupakan  sub sistem dari SKP (Sistem Kesehatan Propinsi) dan Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
.
BAB IV
SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tujuan Subsistem Upaya Kesehatan

Pasal 8
Terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable), merata (equity) dan bermutu (quality) yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan di daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten .





Bagian Kedua
Prinsip Subsistem Upaya Kesehatan

Pasal 9

Penyelenggaraan Subsistem Upaya Kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
	UKM  diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta;

UKP diselenggarakan baik oleh pemerintah dan swasta (baik perorangan maupun kelompok);
Penyelenggaraan UKP maupun UKM yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta harus bersifat menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, bermutu dan berjenjang, mengikuti prinsip profesional, ekonomis, kaidah sosial serta sesuai dengan moral dan etika bangsa;
Penyelenggaraan UKP maupun UKM yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta harus didasarkan atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan serta berlandaskan iman, ketaqwaan, etika profesi dan moral bangsa.
Penyelenggaraan UKP maupun UKM yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang berlaku serta memperhatikan standar kendali mutu kesehatan.

Bagian Ketiga
Unsur Subsistem Upaya Kesehatan

Pasal 10

Subsistem upaya kesehatan terdiri atas 2 ( dua ) unsur utama, meliputi:
	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), terdiri atas 2 ( dua ) strata, yang pembagiannya didasarkan atas Strata Pertama adalah Wilayah Kecamatan dan Stara kedua adalah diwilayah Kabupaten 

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), terdiri atas 2 ( dua ) strata yaitu Strata Pertama dilakukan oleh Puskesmas dan jejaringnya serta sistem rujukan dari Puskesmas Non Perawatan ke Perawatan dan strata kedua adalah Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit swasta/BUMN di Kabupaten beserta rujukannya




Paragraf 1
Unsur Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM )

Pasal 11

UKM strata pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, pelayanan utamanya bersifat promotif dan preventif serta pelayanan medik dasar (kuratif dan preventif) yang dilaksanakan oleh puskesmas dan satelitnya (jejaringnya) yaitu Pustu dan Poskesdes/Polindes.
Pelayanan tingkat dasar wajib atau paling rendah yang harus dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya, adalah :
	Promosi Kesehatan;
	Kesehatan ibu, anak, dan KB;
	Perbaikan gizi;

Kesehatan lingkungan;
Pemberantasan penyakit menular;
Pengobatan dasar;
	Didukung dengan laboratorium sederhana serta pencatatan dan pelaporan
	Pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat pada strata pertama diperlukan peran serta aktif masyarakat mulai dari perorangan, rumah tangga sampai dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk kelembagaan (Poskesdes/Polindes, Posyandu, Pos Obat Desa dan Pos Upaya Kesehatan Kerja).
	Bentuk penyelenggaraan, pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat dasar dan bentuk peran serta aktif masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.


Pasal 12

UKM strata kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan fungsi manajerial dan teknis fungsional di bidang kesehatan.
Fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian termasuk regulasi, pengawasan dan pertanggungjawaban serta evaluasi.
Untuk dapat melaksanakan fungsi teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan kabupaten dalam melaksanakan upaya kesehatan preventif dan promotif perlu dilengkapi dengan unit pelaksana seperti unit pencegahan dan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, pelayanan kefarmasian, kesehatan lingkungan, perbaikan gizi dan kesehatan keluarga (Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Usia Lanjut).
Ketentuan tentang fungsi manajerial dan teknis fungsional dibidang kesehatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Paragraf 2
Unsur Upaya Kesehatan Perorangan (UKP )

Pasal 13

	UKP strata pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b dilakukan oleh Pemerintah melalui puskesmas dan jejaringnya disamping itu dengan sistem rujukan dari puskesmas non perawatan ke puskesmas perawatan serta Rumah Sakit Kelas D yang ada di kabupaten.
	Pada wilayah kecamatan terpencil/terisolasi, dilaksanakan UKP strata plus berupa Rumah Sakit Pembantu.


	Peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya kesehatan perorangan pada strata pertama diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan kesehatan seperti praktik bidan, praktik dokter, praktik dokter gigi, balai pengobatan dan rumah bersalin;

(4)    Bentuk penyelenggaraan dan pelaksanaan UKP  strata pertama akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 14

	UKP strata kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b dilakukan oleh pemerintah melalui rumah sakit kelas C dan B non pendidikan serta rumah sakit swasta/BUMN di kabupaten beserta dengan sistem rujukannya.
	RS kabupaten melaksanakan pembinaan teknis medis di Puskesmas–Puskesmas dengan mekanisme Rumah Sakit tanpa dinding ( Hospital Without Wall )

RS Kabupaten mengembangkan system rujukan medis Radio dengan RS –RS Pembantu se kabupaten. 
(4)    Bentuk Penyelenggaraan UKP stara kedua, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. 






BAB V
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tujuan Subsistem Pembiayaan Kesehatan 

Pasal 15

Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasilguna dan berdayaguna, bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua
Prinsip Subsistem Pembiayaan Kesehatan 

Pasal 16

Penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
	Jumlah dana untuk kesehatan harus cukup tersedia dan dikelola secara berdayaguna, adil dan berkelanjutan yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas.

Dana pemerintah diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin.
Dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan yang terorganisasi, adil, berhasil guna dan berdayaguna melalui jaminan pemeliharaan kesehatan baik berdasarkan prinsip solidaritas sosial yang wajib maupun sukarela, yang dilaksanakan secara bertahap.
Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan (misalnya dana sehat) atau memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun untuk kepentingan kesehatan.

Bagian Ketiga
Unsur  Subsistem Pembiayaan Kesehatan 

Pasal 17

Penggalian dana berasal dari pemerintah, swasta, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan dalam bentuk sistem asuransi kesehatan.
Pengalokasian dana adalah penetapan peruntukan pemakaian dana yang berhasil dihimpun.
	Pembelajaan adalah pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja sesuai peruntukan.

Paragraf 1
Penggalian Dana 

Pasal 18

Penggalian dana Pembangunan Kesehatan berasal dari Pemerintah ( Pusat, Provinsi dan Kabupaten ), swasta dan masyarakat serta sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat
Penggalian dana terutama dari pemerintah Kabupaten yang akan ditingkatkan sehingga mencapai minimal 15% dari total APBD kabupaten setiap tahunnya
	Penggalian dana dari pemerintah dan Pemerintah Propinsi disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan sesuai mekanisme yang berlaku
Penggalian dana dari swasta, masyarakat dan fihak terkait disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak terkait tersebut
Mekanisme penggalian dana sebagaimana dimaksud ayat (4) tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati

Pasal 19

Penggalian dana untuk UKP berasal dari masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga, pemerintah dan perusahaan pemberi kerja.
Untuk masyarakat rentan dan keluarga miskin, sumber dananya berasal dari pemerintah dan perusahaan pemberi kerja melalui mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan wajib.

Paragraf 2
Pengalokasian Dana

Pasal 20

Pengalokasian dana didasarkan pada prinsip perimbangan alokasi yang dituangkan kedalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai 6 (enam) subsistem yang ada secara serasi dan selaras dan seimbang.
Pengalokasian dana anggaran kesehatan berpedoman pada metode district health account (DHA), untuk penentuan perbandingan alokasi (investasi dan operasional) sekaligus perbandingan alokasi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
	Alokasi Dana Pembangunan Kesehatan yang berada pada dana sektor terkait dikelola oleh sektor tersebut dan digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan kesehatan kabupaten

Paragraf 3
Pembelanjaan Dana

Pasal 21

Pembelanjaan dana dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan dari sumber-sumber lain, disamping digunakan untuk membiayai upaya kesehatan baik UKM  maupun UKP terutama pada daerah rawan bencana, daerah-daerah terpencil dan daerah endemik suatu penyakit,  untuk peningkatan sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan manajemen kesehatan.
Untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan kesehatan keluarga miskin diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan untuk pemeliharaan kesehatan keluarga mampu dilaksanakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) baik yang bersifat wajib maupun sukarela.
	Pembelanjaan dana Pembangunan Kesehatan dari sektor terkait, dilaksanakan oleh sektor terkait bersama dengan sektor kesehatan (Proses Kemitraan)
	Jenis dan mekanisme kegiatan yang dilaksanakan oleh sector terkait sebagaimana pasal 20 ayat (4) dan pasal 21 ayat (3) di atas ( proses kemitraan ), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.












BAB VI
SUBSISTEM SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tujuan Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan 

Pasal 22

Tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil, dan termanfaatkan serta terbina dan terawasi secara berhasilguna dan berdayaguna;

Bagian Kedua
Prinsip Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan 

Pasal 23

Penyelenggaraan subsistem sumberdaya manusia kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
	Pengadaan tenaga kesehatan yakni yang mencakup jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan daerah pembangunan kesehatan. 
Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara obyektif, transparan berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan pembangunan kesehatan daerah;

Pemberdayagunaan tenaga kesehatan memperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga kesehatan;
Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan pada penguasaan ilmu dan teknologi serta pembentukan moral dan akhlak sesuai dengan ajaran agama dan etika profesi yang diselenggarakan secara berkelanjutan,.
	Pengembangan Karier dilaksanakan secara objektif dan transparan berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan daerah
f.       Pemberian penghargaan dan sanksi bagi tenaga kesehatran diarahkan untuk peningkatan disiplin waktu, disiplin kerja dan disiplin organisasi;
 
Bagian Ketiga
Unsur Subsistem Sunber Daya Manusia Kesehatan 

Pasal 24

Subsistem sumberdaya manusia kesehatan terdiri atas 5 (lima) unsur utama, meliputi :
	Perencanaan dan pengadaan tenaga kesehatan;
	Pendayagunaan tenaga kesehatan

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
	Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.
	Pemberian Penghargaan dan sanksi bagi tenaga kesehatan

Paragraf 1
Perencanaan Dan Pengadaan Tenaga Kesehatan

Pasal 25

Penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan dilaksanakan setiap tahun berdasarkan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan persarana kesehatan yang ada;
	Penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan meliputi spesifikasi dan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada setiap sarana kesehatan dan disesuaiakan dengan tingkat perkembangan dan jenis pelayanan kesehatan yang di kembangkan;
	Penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan kabupaten dilaksanakan oleh tim perencana kebutuhan tenaga kesehatan kabupatem yang dibentuk dan ditetapkan oleh bupati;
Penetapan rencana kebuuhan tenaga kesehatan tersebut akan diatur melalui surat keputusan Bupati setiap tahunnya.

Pasal 26

(1)   Pengadaan tenaga kesehatan diperoleh dari pengangkatan daerah dan penempatan dari pemerintah baik bersifat pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (PTT);
(2)  Pengadaan tenaga kesehatan tahunan diharapkan sesuai dengan rencana kebutuhan tenaga kesehatan tahunan yang telah ditetapkan;
(3)   Pengadaan tenaga kesehatan strategis, seperti dokter spesialis, perlu diimbangi dengan pemberian fasilitas berupa ; perumahan dan kendaraan dinas serta insentif tenaga strategis yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4)  Jumlah dan jenis tenaga strategis yang perlu diadakan setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas akan ditetapkan dengan surat keputusan bupati.




Paragraf 2
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pasal 27

Penempatan tenaga kesehatan disarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah dilakukan dengan sistem kontrak kerja yan diselenggarakan atas dasar kesepakatan secara sukarela antara kedua pihak, sedangkan penempatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) disesuaikan dengan kebutuhan.
Penempatan tenaga kesehatan sebagai PNS diselenggarakan dalam rangka mengisi formasi pegawai daerah, serta formasi tenaga kesehatan strategis, yakni pegawai pusat yang dipekerjakan didaerah.
Penempatan tenaga kesehatan disarana pelayanan kesehatan milik swasta diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan milik swasta diselenggarakan oleh yang bersangkutan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten.
	Pembinaan dan pengawasan praktek profesi dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi dan pemberian lisensi.

Sertifikasi diberikan oleh institusi pendidikan, registrasi diberikan oleh komite registrasi tenaga kesehatan, uji kompetensi diberikan oleh masing-masing organisasi profesi, sedangkan yang memberikan lisensi di kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten.
Pendayagunaan tenaga masyarakat di bidang kesehatan dilakukan secara serasi dan terpadu oleh pemerintah kabuapten dan masyarakat.
	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

Paragraf 3
Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan 

Pasal 28

Pembinaan tenaga kesehatan dilakukan melalui jalur karier dan kompetensi
	Pembinaan karier dilakukan dalam bentuk jabatan sturktural dan jabatan fungsional
	Pembinaan kompetensi dilakukan dalam bentuk formal dan informal;





Pasal   29

(1)   Pembinaan  dan pengawasan tenaga kesehatan harus berjalan seiring dan selaras agar     luaran tenaga kesehatasn yang profesional dan handal dapat terwujud ;
(2)  Pengawasan tenaga kesehatan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, sistem pendidikan tenaga kesehatan dan organisasi profesi tenaga kesehatan
(3)  Mekanisme pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan selanjutnya diatur dalam  peraturan bupati

Paragraf 4
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 

Pasal 30

(1)  Pendidikan tenaga kesehatan setingkat sekolah menengah kejuruan dan DIII bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan baik pemerintah maupun swasta dan pembinaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
(2) Pelatihan tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten bekerjasama dengan institusi lain seperti organisasi profesi, institusi pendidikan, institusi pelatihan dan instansi pelayanan kesehatan yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi yang berwenang.
(3) Penyelenggaraan pelatihan harus sesuai standar pelatihan tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi yang bersangkutan, terakreditasi oleh tim akreditasi pelatihan dan dilakukan evaluasi pasca pelatihan.
(4)  Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, lebih lanjut akan diatur dalam peraturan bupati

Paragraf 5
Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Tenaga Kesehatan

Pasal 31

(1)  Pemerintah kabupaten setiap tahunnya memberikan penghargaan  baik perorangan maupun kelompok kepada meraka yang berprestasi di Bidang Kesehatan dan memberikan sanksi bagi tenaga kesehatan dan institusi pemberi pelayanan kesehatan yang lalai dalam melaksanakan tugas. bagi tenaga kesehatan, baik perorangan maupun kelompok yang berprestasi dibidang kesehatan
(2)  Tatacara penetapan tenaga kesehatan yang berprestasi dan yang lalai sebagaimana yang dimaksud ayat (1) serta mekanisme penentuannya setiap tahun akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB VII
SUBSISTEM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tujuan Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan 

Pasal 32

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua
Prinsip Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 33

Penyelenggaraan subsistem obat dan perbekalan kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
	Obat dan perbekalan kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sosial, sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata;
	Obat dan perbekalan kesehatan sebagai barang publik harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah dan daerah;
	Obat dan perbekalan kesehatan tidak dipromosikan secara berlebihan dan menyesatkan;
	Peredaran obat mengutamakan obat esensial generik yang bermutu;
	Pengadaan dan pelayanan obat di rumah sakit disesuaikan dengan standar formularium obat rumah sakit, sedangkan di sarana kesehatan lain mengacu kepada daftar obat esensial nasional (DOEN);
	Pengembangan dan peningkatan obat tradisional ditujukan agar diperoleh obat tradisional yang bermutu tinggi, aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas, baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan formal;
	Pengamanan obat dan perbekalan kesehatan diselenggarakan mulai tahap produksi, distribusi, dan pemanfaatan yang mencakup mutu, manfaat, keamanan, dan keterjangkauan.
	Memperkuat Manajemen Pengelolaan Obat dengan SPORA yang bertujuan agar pengelolaan obat sampai ketingkat paling bawah (kelurahan/desa) dikelola secara profesional. 


Bagian Ketiga
Unsur Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan  

Pasal 34

Subsistem obat dan perbekalan kesehatan terdiri atas 4 ( empat) unsur utama :
	Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
	Jaminan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan; 

Jaminan mutu obat dan perbekalan kesehatan:
	Pemantapan Manajemen Pengelolaan Obat Rasional 

Paragraf 1
Jaminan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 35

Perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama pihak terkait.
	Perencanaan obat merujuk pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan organisasi profesi dan pihak terkait lainnya.
	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan untuk pembangunan kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
	Pengadaan dan pelayanan obat di rumah sakit didasarkan pada formularium yang ditetapkan oleh komite farmasi dan terapi rumah sakit.
	Pembiayaan untuk pengadaan obat-obatan diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Kabupaten serta jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan tehnis yang berlaku
Ketentuan tentang jumlah, jenis dan Mekanisme pengadaan obat dan perbekalan kesehatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati





Paragraf 2
Jaminan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 36

Pendistribusian obat diselenggarakan melalui nstalasi farmasi kabupaten.
	Pelayanan obat dengan resep dokter kepada masyarakat diselenggarakan melalui apotek, sedangkan pelayanan obat bebas diselenggarakan melalui apotek, toko obat, dan tempat-tempat yang layak lainnya, dengan memperhatikan fungsi sosial.
	Dalam keadaan tertentu termasuk daerah sangat terpencil, dimana tidak terdapat pelayanan apotek, praktek petugas kesehatan, maka dokter, perawat dan bidan dapat memberikan pelayanan obat secara langsung kepada masyarakat disarana pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Pelayanan obat di apotek harus diikuti dengan penyuluhan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab apoteker.
	Pendistribusian, pelayanan, dan pemanfaatan perbekalan kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial.

Paragraf 3
Jaminan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 37

Pengawasan mutu produk obat dan perbekalan kesehatan dalam peredaran dilakukan oleh industri yang bersangkutan, pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat.
	Pengawasan distribusi obat dan perbekalan kesehatan dilakukan oleh pemerintah Daerah, kalangan pengusaha, organisasi profesi dan masyarakat.
	Pengamatan efek samping obat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kalangan pengusaha, organisasi profesi dan masyarakat.
	Pengawasan promosi serta pemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan kalangan pengusaha, organisasi profesi, dan  masyarakat.
	Pengendalian harga obat dan perbekalan kesehatan dilakukan oleh pemerintah  Kabupaten.
	Pengawasan produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya dilakukan oleh pemerintah daerah secara lintas sektoral, organisasi profesi, dan masyarakat.
	Pengawasaan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat tradisional dilakukan oleh Pemerintah daerah secara Lintas sektoral, organisasi profesi dan masyarakat.

Paragraf 4
Pemantapan Manajemen Pengelolaan Obat 

Pasal 38

Manajemen pengelolaan obat dilakukan mulai dari tingkat PUSTU, Polindes dan Poskesdes sampai induk dari pengelolaan obat yaitu Gudang Farmasi Kabupaten 
	Peningkatan Pengelolaan obat dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pengelolaan Obat Rasional (SPORA)
	Pemantapan Sistem Pengelolaan Obat Rasional, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati

BAB VIII
SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tujuan Subsistem Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 39

Terselenggaranya upaya pelayanan, advokasi dan pengawasan sosial oleh perorangan dan keluarga, kelompok serta masyarakat di bidang kesehatan secara berhasilguna dan berdayaguna, untuk menjamin terlaksananya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua
Prinsip Subsistem Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 40

Penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
	Pemberdayaan masyarakat berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan sosial budaya, kebutuhan dan potensi setempat.
	Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan akses untuk memperoleh informasi dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat serta lingkungannya.
	Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan edukatif dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta kepedulian dan peran aktif dalam berbagai upaya kesehatan.
	Pemerintah Daerah bersikap terbuka, bertanggungjawab dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, serta berperan sebagai pendorong, pendamping, fasilitator, dan pemberi bantuan (asistensi) dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan secara kemitraan yang didasari dengan semangat kebersamaan dan gotong royong serta terorganisasikan dalam berbagai kelompok atau kelembagaan masyarakat.
 
Bagian Ketiga
Unsur Subsistem Pemberdayaan Masyarakat  

Pasal 41
Subsistem pemberdayaan masyarakat terdiri atas 3 (tiga) unsur utama :
	Pemberdayaan perorangan dan keluarga;
	Pemberdayaan kelompok; dan 

Pemberdayaan masyarakat umum.

Paragraf 1
Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Pasal 42

Pemberdayaan perorangan dan keluarga dilakukan atas prakarsa perorangan dan keluarga di masyarakat.
	Sasaran utama pemberdayaan perorangan dan keluarga adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh politik, tokoh Pemuda  dan tokoh Perempuan .
	Pemberdayaan perorangan dan keluarga dilakukan melalui pembentukan kader kesehatan, dengan harapan dapat menjadi pelopor dan perintis yang peduli terhadap kesehatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya (to advocate, to watch) serta aktif dalam berbagai upaya kesehatan di masyarakat (to serve), serta memiliki fungsi sebagai teladan dalam menerapkan PHBS, dan menggerakkan upaya kesehatan termasuk sumber daya.


Paragraf 2
Pemberdayaan Kelompok

Pasal 43

Pemberdayaan kelompok dilakukan atas prakarsa perorangan dan keluarga, kelompok-kelompok di masyarakat termasuk swasta.
	Sasaran utama adalah kelompok atau kelembagaan masyarakat yang ada, antara lain kelompok pekerja, kelompok agama, kelompok pemuda dan perempuan serta kelompok masyarakat lainnya.
	Pemberdayaan kelompok dilakukan melalui pembentukan kelompok peduli kesehatan dan atau peningkatan kepedulian kelompok atau kelembagaan masyarakat yang ada terhadap kesehatan.

Paragraf 3
Pemberdayaan Masyarakat Umum

Pasal 44

Pemberdayaan masyarakat umum dilakukan atas prakarsa adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat
	Sasaran pemberdayaan masyarakat umum adalah seluruh masyarakat dalam  wilayah Kabupaten 
	Pemberdayaan masyarakat umum dilakukan melalui wadah perwakilan masyarakat, antara lain badan penyantun puskesmas dan dewan kesehatan kabupaten.
	Tatacara dan mekanisme pemberdayaan, perorangan dan keluarga, kelompok dan masyarakat umum akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

BAB IX
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Tujuan Subsistem Manajemen Kesehatan  

Pasal 45

Terselenggaranya sistem informasi, dukungan IPTEK, peraturan perundang-undangan, administrasi dan kelembagaan kesehatan yang berhasil guna dan berdayaguna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tinggi.

Bagian Kedua
Prinsip   Subsistem Manajemen Kesehatan 

Pasal 46

Penyelenggaraan subsistem manajemen kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip berikut:
	Administrasi Kesehatan 

	Administrasi kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada asas dan kebijaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Administrasi kesehatan diselenggarakan dengan dukungan kejelasan hubungan administrasi dengan berbagai sektor pembangunan lain serta antar unit kesehatan di berbagai jenjang administrasi pemerintahan.
Administrasi kesehatan diselenggarakan melalui kesatuan koordinasi yang jelas dengan berbagai sektor pembangunan lain serta antar unit kesehatan dalam dalam satu jenjang administrasi pemerintahan.
	Admistrasi kesehatan diselenggarakan dengan mengupayakan kejelasan pembagian kewenangan , tugas dan tanggung jawab antar unit kesehatan dalam satu jenjang yang sama dan di berbagai jenjang administrasi pemerintahan.

	Informasi Kesehatan

	Informasi kesehatan mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain.

Informasi kesehatan mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi kesehatan.
	   Informasi kesehatan disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan.
Informasi kesehatan yang disediakan harus akurat dan disajikan secara cepat dan tepat waktu, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi.
	   Pengelolaan informasi kesehatan harus dapat memadukan pengumpulan data melalui cara-cara rutin ( yaitu pencatatan dan pelaporan ) dan cara-cara nonrutin ( yaitu survai, dan lain-lain ).
	   Akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran.



 
	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan

	Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan adalah untuk kepentingan masyarakat yang sebesar-besarnya.
	Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan tidak boleh bertentangan dengan etika, moral, dan nilai agama.


	Peraturan Perundang-undangan
	Pengembangan hukum kesehatan diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum kesehatan yangmencakup pengembangan substansi hukum, pengembangan kultur dan budaya hukum, serta pengembangan aparatur hukum kesehatan. 
	Tujuan pengembangan hukum kesehatan adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum.
	Pengembangan dan penerapan hukum kesehatan harus menjunjung tinggi etika, moral, dan nilai agama. 

Bagian Ketiga
Unsur Subsistem Manajemen Kesehatan 

Pasal 47

Subsistem manajemen kesehatan terdiri atas 4 (empat) unsur utama :

	Data dan informasi kesehatan;
	Ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
	Peraturan perundang-undangan kesehatan;
	Administrasi dan kelembagaan kesehatan.


Paragraf 1
Data dan Informasi Kesehatan

Pasal 48

Informasi kesehatan dihasilkan melalui pengembangan dan penyelenggaraan tatanan informasi kesehatan kabupaten yang dibangun dari rangkaian jaringan informasi kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya serta sektor-sektor terkait lainnya.

	Substansi pokok informasi kesehatan mencakup data tentang derajat kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan serta manajemen kesehatan.
	Pengumpulan data diselenggarakan dengan mengembangkan dan memadukan pencatatan dan pelaporan dari sarana kesehatan dengan survei, surveillance, riset dan sensus kesehatan.


	Pengolahan dan analisis data serta pengemasan informasi diselenggarakan secara multidisipliner, terintegrasi dan komprehensif.


	Penyajian data dan informasi dilakukan secara multi media guna diketahui masyarakat secara luas untuk pengambilan keputusan di bidang kesehatan.


	Tatacara dan mekanisme pengumpulan, pengolahan dan analisa serta penyajian data dan informasi kesehatan, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati


Paragraf 2
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan

Pasal 49

Pembangunan Kesehatan dikabupaten senantiasa mengikuti perkembangan IPTIK kesehatan;
	IPTEK kesehatan dihasilkan memalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan (LITBANGKES) yang lebih mengarah kepada operasional pembangunan kesehatan kabupaten
	Substansi pokok Litbangkes mencakup IPTEK kesehatan tentang pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbeklana kesehatan, pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan menejemn kesehatan
	Tatacara dan mwekanisme penelitian dan pengembangan kesehatan kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati

Paragraf 3
Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan

Pasal 50

Peraturan perundang-undangan kesehatan nasional dipakai sebagai acuan dalam mengembangkan peraturan perundang-undangan kesehatan kabupaten.
	Ruang lingkup peraturan perundang-undangan kesehatan mencakup penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati di bidang kesehatan.
	Substansi pokok peraturan perundang-undangan kesehatan meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan serta Manajemen Kesehatan .
	Peraturan perundang-undangan kesehatan didukung pengembangan dan penyelenggaraan jaringan informasi dan dokumentasi yang menghimpun seluruh produk peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Paragraf 4
Administrtasi dan Kelembagaan Kesehatan 

Pasal  51

Penanggung jawab administrasi kesehatan di Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten, yang secara fungsional berhubungan dengan dinas kesehatan Propinsi dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
Dinas Kesehatan Kabupaten melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang kesehatan, dengan fungsi perumusan kebijakan tehnis kesehatan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan serta pembinaan terhadap UPTD kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten wajib membuat dan mengirimkan la[poran pelaksanaan dan hasil pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Departemen Kesehatan RI;
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan serta pengendalian pembangunan kesehatan didaerah diselenggarakan dengan mengacu kepada kebijakan dan program pembangunan nasional dibidang kesehatan berdasarkan kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah dan Pemerintah Propinsi melakukan asistensi, advokasi dan fasilitasi dibidang kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten 
Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan serta Pengendalian Pembangunan Kesehatan, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

Pasal  52
Kelembagaan kesehatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Kelembagaan kesehatan berinteraksi dengan kelembagaan provinsi dan kelembagaan kesehatan kabupaten dalam satu jejaring kerja.
Kelembagaan kesehatan mengikuti aturan nasional baik secara teknis administrasi maupun secara teknis medis.
Pejabat yang diangkat dalam kelembagaan kesehatan sesuai dengan aturan kepegawaian dalam rangka pola pembinaan struktural.

BAB X
PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pelaku SKK

Pasal 53

(1)     Pelaku penyelenggaraan SKK dalam pembangunan kesehatan adalah:
a.   Masyarakat;
b.   Pemerintah  Kabupaten/kota;
c.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
d.   Badan yudikatif
(2)    Penyelenggaraan SKK menerapkan pendekatan kesisteman.
(3)    Unsur-unsur SKK, meliputi:
	Masukan;
	Proses;

Keluaran; dan
	Dampak.

(4)    Penyelenggaraan SKK memerlukan  suatu : 
	a.      Keterkaitan antar unsur-unsur dari sektor lain yang terkait
b.   Penerapan Prinsip Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme (KISS) baik antar pelaku, antar subsistem SKK maupun dengan sistem serta subsistem di luar SKK.
c. 	Komitmen yang tinggi dan dukungan serta kerjasama yang baik dari para pelaku SKK yang ditunjang oleh tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (good governance).
d.    Adanya kepastian hukum dalam bentuk penetapan berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai.
e.   Penyelenggaraan SKK dilakukan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.







BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 54

Pelanggaran dan kejahatan terhadap penyelenggaran pembangunan kesehatan di    kabupaten diberi sanksi berupa:
	 Tindak administarsi
	 Tindak Pidana ( denda dan atau kurungan badan ) 

(2)   Penetapan pelanggaran dan kejahatan yang dihasilkan dari kerjasama Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) bidang kesehatan dan Pejabat Kepolisian Negara RI
(3)   Pemberian sanksi sebagaimana yang di maksud di atas, disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama 
Pembinaan

Pasal  55

(1)   Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan
(2)  Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, tidak lepas dari koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Departemen Kesehatan RI
(3)     Pembinaan diarahkan untuk:
	Mewujudkan derajat kesehatan yang optimal

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya kesehatan. 
	Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan.
	Meningkatkan mutu pengabdiaan profesi tenaga kesehatan.  
(4)  Ketentuan tentang Pembinaan  Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan akan diatur  lebih lanjut dalam Peraturan Bupati


Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 56
(1)   Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta/BUMN dan masyarakat.
(2)   Pemerintahkabupaten berwenang mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah.
(3)  Ketentuan tentang pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan akan diatur  lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
Pasal 57
SKK dipergunakan sebagai dasar, acuan dan arahan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan lainnya di Kabupaten.
SKK merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem lainnya dalam suatu suprasistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang .

   Ditetapkan di Enrekang
           Pada Tanggal  3 Juni 2009
									BUPATI ENERKANG


HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 8 Juni 2009

SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN ENREKANG


                    MUHAMMAD AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR  2  TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG

UMUM
Paradigma pembangunan yang sentralistis dan birokratis merupakan faktor penyebab hasil-hasil pembangunan menjadi tidak merata antar daerah, sehingga diperlukan sebuah pendekatan baru yang mampu menjawab tantangan ke masa depan.

Awal tahun 2001, Indonesia menerapkan kebijakan yang sangat fundamental dalam rangka reformasi di segala bidang, antar lain penerapan dua buah undang-undang yang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (diganti dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah). Keberadaan kedua undang-undang tersebut menunjukkan adanya perubahan sistem pemerintahan yang sentralistis ke pemerintahan desentralistis serta semakin terbukanya perekonomian daerah terhadap kegiatan ekonomi global yang merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi Sulawesi Selatan yang harus dijawab sebaik-baiknya.

UU No. 22 Tahun 1999 menetapkan bahwa daerah provinsi memiliki kewenangan desentralisasi terbatas – yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, selanjutnya dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004, ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan enam sub bidang urusan kesehatan yaitu : (1) upaya kesehatan, (2) pembiayaan kesehatan, (3) sumberdaya manusia keehatan, (4) obat dan perbekalan kesehatan, (5) pemberdayaan masyarakat, dan (6) manajemen kesehatan.
 
Menghadapi berbagai perubahan tantangan strategis yang ada, Sidang MPR RI tahun 1998 telah menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan. Ketetapan MPR ini mengamanatkan perlu dilakukannya pembaruan melalui reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Untuk pembaruan di bidang kesehatan, telah ditetapkan Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan, sebagai strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan, yaitu Indonesia Sehat 2010

Selanjutnya berdasarkan visi tersebut, ditetapkan pula dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu Paradigma Sehat yang inti pokoknya menekankan pentingnya:
	Kesehatan sebagai hak asasi manusia,
	Kesehatan sebagai investasi bangsa, dan

Kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional.

Untuk mendukung keberhasilan pembaruan kebijakan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan tersebut, telah disusun SKN baru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004.
Mengingat bahwa SKN bersifat nasional, maka penetapan sistem kesehatan setempat perlu dikembangkan secara spesifik sesuai dengan kondisi daerah masing-masing ke dalam bentuk Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) maupun Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota (SKK).
	4 hal yang pokok perlu diatur:

	 Arah Pembangunan kesehatan

 Sistem Pembangunan Kesehatan
	 Kerja. Lintas Sektor

Pemberdayaan

Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penetapan SKK

Penyusunan dan penetapam SKK ini dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan berbagai perubahan dan tantangan baik internal maupun eksternal sehingga dapat digunakan sebagai landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan bagi seluruh penyelenggara pembangunan kesehatan pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dan swasta serta pihak terkait lainnya.

Dengan tersusunnya dan ditetapkannya SKK ini akan mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misinya, memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, meningkatkan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu serta meningkatkan investasi keshatan untuk keberhasilan pembangunan daerah.

Oleh karenanya, keberhasilan pelaksanaan Sistem Kesehatan Kabupaten (SKK) ini sangat bergantung pada semangat, dedikasi, ketekunan, kerja keras, kemampuan dan ketulusan para penyelenggara serta sangat bergantung pula pada petunjuk, rahmat dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa.   

Topologi Kesehatan

Sesuai dengan laporan The World Halth Report (WHO) tahun 2000 tentang “Health Systems Improving Performance”, tercatat bahwa indikator pencapaian dan indikator kinerja SKN Indonesia masih terhitung rendah.
Hasil yang diperoleh dari kedua indikator tersebut dipengaruhi oleh bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada era sentralisasi, sistem kesehatan yang dilaksanakan hanya mengacu kepada SKN yang ditetapkan pada tahun 1982, sehingga untuk yang akan datang, seiring dengan berubahnya sistem kepemerintahan diharapkan pelaksanaan SKP dan SKK dapat mendukung pencapaian SKN.
Untuk indikator pencapaian, hasil yang diperoleh telah menempatkan Indonesia pada urutan ke 106 dari 191 negara anggota WHO yang dinilai. Indikator pencapaian ini menunjuk pada tingkat kesehatan dan tingkat ketanggapan SKN yang berhasil dicapai. Oleh karena itu, indikator ini sangat dipengaruhi oleh upaya kesehatan yang diselenggarakan. Sedangkan hasil yang diperoleh untuk indikator kinerja menempatkan Indonesia pada urutan ke 92 dari 191 negara anggota WHO yang dinilai. Indikator kinerja ini menunjuk pada distribusi status kesehatan dan ketanggapan SKN. Oleh karena itu, indikator ini sangat dipengaruhi oleh upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.

Jika keenam aspek tersebut tidak berada pada kondisi optimal maka dapat dipastikan bahwa hasil yang diperoleh baik indikator pencapaian maupun indikator kinerja pelayanan kesehatan tidak akan memuaskan.

Adapun analisis situasi dan kecenderungan perkembangan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi pencapaian dan kinerja baik SKN, SKP maupun SKK secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Upaya Kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik melalui kegiatan yang bersifat peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) maupun yang bersifat pengobatan (kuratif) dan rehabilitasi (rehabilitatif). Secara umum kegiatan ini telah dilakukan di Sulawesi Selatan, namun belum terlaksana secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Akibat kondisi tersebut, tidak dapat dipungkiri apabila derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Enrekang belum memuaskan. Hal ini tercermin dalam pencapaian Angka Kematian Bayi (AKB) yakni 13,2 per 1000 Kelahiran Hidup ( Profil Kesehatan, 2009), Angka Kematian Balita (AKABA) sebesar 2 orang (Profil Kesehatan 2009), Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 5 orang (Profil Kesehatan 2009) dan Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 74 tahun (BPS, 2007).
Salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan upaya kesehatan ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat masih sangat besar, melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes. Sementara peran swasta dalam upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif masih sangat terbatas, demikian pula halnya peran serta masyarakat melalui kegiatan di pos pelayanan terpadu (posyandu) masih belum menggembirakan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti: jumlah posyandu mandiri yang jumlahnya masih sangat kecil dan sebagian posyandu kegiatannya belum berjalan secara berkesinambungan.
Sedangkan upaya kesehatan perorangan saat ini – yang porsi penyelenggaraannya difokuskan kpada rumah sakit, baik milik Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun swasta belum berjalan secara maksimal karena hanya sebagian yang terjangkau oleh masyarakat. Tingginya biaya untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di rumah sakit menyebabkan pemanfaatan rumah sakit oleh sebagian masyarakat merupakan upaya yang terakhir, demikian juga dengan sistem rujukan (referal system) yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya (masih terfragmentasi).  Hal ini ditunjukkan pada ukp STARA Pertama yang seharusnya dilakukan mulai dari puskesmas non perawatan ke Puskesmas Peratwan kemudian ke Rumah Sakit kelas D yang ada di Kabupaten. Demikian juga untuk wilayah-wilayah kecamatan yang terpencil  atau terisolasi seperti Kecamatan Bungin, Baroko, Masalle, Curio dan Buntu Batu) belum dilaksanakan UKP strata plus. Kemudian pembinaan tehnis medis dipuskesmas dengan mekanisme Rumah Sakit tanpa dinding serta sistem rujukan medis radio dengan rumah sakit-rumah sakit pembantu sekabupaten belum dilaksanakan, Dengan demikian, kecenderungan perkembangan ke depan bagi upaya kesehatan perorangan ini diarahkan kepada pengembangan Rumah Sakit Pembantu (Puskesmas Rawat Inap) , yang didukung oleh mengembangan kompetensi tenaga kesehatan khususnya dokter dengan  memberikan keterampilan khusus empat dasaar pelayanan ( Kebidanan, Anak, Bedah dan Penyakit Dalam) serta terintegrasinya sarana pelayanan kesehatan yang dikelola oleh sektor lain di luar kesehatan termasuk yang dikelola oleh TNI/POLRI dan badan usaha milik negara/swasta sebagai wujud upaya kesehatan secara keseluruhan dan Melaksanakan pembinaan tehnis medis di Puskesmas-puskesmas dengan mekanisme Rumah Sakit tanpa Dinding (hospital withhout wall) demikian juga dengan dengan pengembangan sistem rujukan medis radio).

Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan kesehatan sebesar 30 (tiga puluh) persen bersumber dari pemerintah dan sisanya 70 (tujuh puluh) persen bersumber dari masyarakat termasuk swasta, yang sebagian besar pengalokasiannya/distribusinya digunakan untuk pelayanan kuratif, sementara pengalokasian untuk upaya promotif dan preventif masih sangat terbatas.

Di Kabupaten, pembiayaan kesehatan berasal dari berbagai sumber, secara garis besar dikelompokkan dalam 2 (dua) sumber yakni pemerintah dan masyarakat atau swasta. Pembiayaan dari pemerintah/pemerintah daerah terdiri dari anggaran pembangunan (rupiah murni dan PHLN) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sedangkan pembiayaan dari masyarakat saat ini belum dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu kecenderungan perkembangan aspek penggalian sumber biaya ini diarahkan kepada hasil-hasil pajak, bantuan dan pinjaman untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan wajib bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan.

Untuk pengalokasian/distribusi biaya saat ini dirasakan belum merata akibat besarnya peranan pemerintah dalam mengalokasikan/mendistribusikan biaya yang lebih mengutamakan pelayanan kuratif. Pengalokasian pembiayaan kesehatan di Kabupaten Enrekang baru berkisar 11,2% dari total anggaran APBD Kabupaten. Untuk Dinas Kesehatan sendiri baru sebesar 5,2% dari total APBD. Oleh karena itu kcenderungan perkembangan dari aspek pengalokasian/pendistribusian ini diarahkan kepada prinsip perimbangan alokasi/distribusi yang dituangkan ke dalam APBD minimal 15% dari APBD Kabupaten, juga diarahkan untuk menggunakan metode District Hjealth Account dalam menentukan perbandingan alokasi/distribusi termasuk perbandingan alokasi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Sedangkan kecenderungan perkembangan dari aspek pembelanjaan/pemanfaatan biaya, selain diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan, diarahkan juga untuk meningkatkan sumberdaya kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan manajemen kesehatan serta jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan.
   
Sumberdaya Manusia Kesehatan

Dalam pembangunan kesehatan diperlukan berbagai jenis tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan melaksanakan upaya kesehatan dengan paradigma sehat, yang mengutamakan upaya peningkatan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pengadaan tenaga kesehatan dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahap perencanaan tenaga kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.
Dari segi kuantitas, di Kabupaten Enrekang, proporsi tenaga kesehatan yang terbesar adalah perawat dan bidan yaitu 54,73%, kemudian medis sebesar 11,24%. Sedangkan penyebaran sumberdaya manusia (SDM) kesehatan juga belum begitu menggembirakan, sekalipun sejak tahun 1992 telah diterapkan kebijakan penempatan tenaga dokter (umum dan gigi) dan bidan dengan sistem Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Enrekang , hingga saat ini telah terdistribusi sejumlah tenaga pada berbagai institusi kesehatan. Tenaga kesehatan yang terdistribusi tersebut penyebarannya belum merata, hal ini terlihat dari besarnya persentase tenaga yang terserap di Puskesmas (termasuk Pustu dan Polindes) 45,50%, rumah sakit (40,72%), dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebesar 3,85%. Sesuai kebijakan pemerintah maka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan akan diarahkan ke daerah terpencil, dan perbatasan .
Dari segi kualitas, upaya yang dilakukan dapat berupa pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan. Saat ini, telah banyak berdiri institusi-institusi kesehatan dengan program pendidikan Diploma-III atau Strata-I baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Untuk itu, kedepan diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten dapat memberikan telaah dan rekomendasi pertimbangan pendirian institusi baru maupun penutupan untuk program pendidikan Diploma-III kesehatan, khusus untuk pendidikan tenaga kesehatan program Diploma-III kedinasan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta pembinaannya tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten (yang berada di kabupaten) sedangkan untuk program pendidikan Strata Kesehatan atau yang sederajat, kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi diarahkan hanya untuk memberikan telaah dan rekomendasi saja.    
Dalam hal pendayagunaan/penempatan tenaga kesehatan, saat ini digolongkan kedalam 2 (dua) jenis yaitu penempatan yang dilakukan dengan sistem kontrak kerja dan penempatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan pendayagunaan tenaga masyarakat di bidang kesehatan dan pemberian serta pengawasan praktik profesi belum berjalan secara mantap, sehingga kecenderungan perkembangan aspek pendayagunaan ini tetap diarahkan dalam dua jenis penempatan tersebut, pemberian dan pengawasan 

praktik profesi harus melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, dan pemberian lisensi.
Dalam hal pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan yang bekerja di lingkup pemerintahan, kedepan tetap dilaksanakan dengan sistem karier dan kompetensi.

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Sarana produksi dan distribusi serta peredaran obat, alat kesehatan dan makanan minuman cenderung meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Beredarnya produk tersebut harus terjamin mutu dan keamanannya sehingga masyarakat terlindung dari produk yang tidak memenuhi syarat yang dapat menimbulkan risiko kesehatan.

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini menampakkan kecenderungan peningkatan jumlah pedagang besar farmasi di daerah sebagai antisipasi pengadaan obat yang akan didesentralisasikan dimasing-masing kabupaten/kota.

Dalam upaya peningkatan keterjangkauan obat bagi masyarakat luas, maka telah dan akan terus ditingkatkan produksi obat generik berlogo dengan lebih memantapkan distribusinya, serta penggunaan obat tradisional. Demikian pula jumlah apotik mengalami pertambahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan adanya deregulasi di bidang apotik dimana ketentuan jarak lokasi antara satu apotik dengan apotik lainnya ditiadakan.

Dalam aspek mutu obat baik obat generik maupun obat paten, dilakukan pengawasan secara sistemik dan ketat. Izin produksi obat generik hanya diberikan kepada industri farmasi yang telah mendapat sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat dengan Baik) dan merupakan in-process control secara ketat serta melakukan monitoring terhadap mutu produknya yang ada di peredaran. Bersamaan dengan itu dilakukan juga sampling dan pengujian laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) terhadap obat generik yang beredar di pasaran.

Hal yang masih menjadi masalah di bidang pelayanan kefarmasian, obat, sediaan farmasi, alat kesehatan, vaksin, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), insektisida dan reagensia adalah yang menyangkut ketersediaan, keamanan, manfaat serta mutu dengan jumlah dan jenis yang cukup serta terjangkau, merata dan mudah diakses oleh masyarakat. Sedangkan mengenai jumlah sarana dan prasarana kesehatan sudah memadai.

Pengadaan, distribusi dan pengawasan obat asli Indonesia akan dikembangkan seiring dengan penelitian obat-obatan tersebut.
         
Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan kesehatan juga dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk itu berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat banyak didirikan antara lain dalam bentuk posyandu, polindes, pos obat desa serta pos upaya kesehatan kerja. Sedangkan dalam bidang pembiayaan kesehatan pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui bentuk dana sehat.

Pemberdayaan masyarakat dalam arti mengembangkan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan tentang kesehatan masih dilaksanakan secara terbatas, lingkup pemberdayaan masyarakat juga masih dalam bentuk mobilisasi masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi kesehatan serta pengawasan sosial dalam program pembangunan kesehatan perlu dilaksanakan.

Demikian juga, jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintahan dan swasta belum dikembangkan secara optimal. Program-program kemitraan pemerintah dan swasta (public and private mix) masih dalam tahap perintisan. Kemitraan yang dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya kesehatan.

Oleh karena itu, kecenderungan perkembangan aspek pemberdayaan masyarakat ini diarahkan kepada pengembangan pemberdayaan masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kepedulian terhadap upaya kesehatan, advokasi kebijakan kesehatan dan pembangunan berwawasan kesehatan serta pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
   
Manajemen Kesehatan

Keberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan antara lain oleh tersedianya data dan informasi kesehatan, dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, dukungan peraturan dan perundang-undangan kesehatan serta administrasi kesehatan.

a) Selama ini sistem informasi manajemen kesehatan telah banyak dikembangkan. Namun situasi saat ini menunjukkan masih banyak terdapat beberapa kelemahan, antara lain :

	a1. Sistem informasi yang ada saat ini masih terfragmentasi

Hal ini ditandai dengan adanya berbagai sistem informasi, yaitu Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS), Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS), Sistem Surveilans Terpadu (SST), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Sistem Informasi Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mencakup Kepegawaian Kesehatan, Pendidikan Tenaga Kesehatan, dan lain-lain. Keseluruhan sistem informasi yang ada mempunyai kecenderungan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan cara dan format pelaporan sendiri. Sebagai akibatnya unit operasional yang melaporkan menjadi terbebani dan akibatnya data yang dikirimkan menjadi kurang akurat dan sering terlambat. Disamping itu informasi dari sektor lain yang terkait dengan dengan kesehatan tidak pernah tercakup dalam Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang ada.     

     a2. Fasilitas untuk pengembangan sistem informasi kurang memadai

Melalui berbagai sumber pembiayaan (proyek) yang ada telah diupayakan pengembangan sistem informasi. Akan tetapi pengembangan yang dilakukan masih kurang mendasar, kurang komprehensif dan belum dapat mengatasi masalah klasik yang ada, bahkan masih adanya kecenderungan dari tiap proyek tersebut untuk menciptakan SIK sendiri sesuai dengan ciri proyeknya dan kurang memperhatikan kelangsungan sistem yang dibangun pasca proyek. Fasilitas yang diadakan sering tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan baik spesifikasi perangkat keras maupun perangkat lunaknya selain itu kualitas dari perangkat lunak yang ada, seringkali tidak dapat dijalankan dengan baik.
 
	a3. Pemanfaatan data dan informasi belum optimal

Salah satu dampak dari sentralisasi, unit operasional kesehatan mengalami beban yang besar untuk melaksanakan berbagai progran yang belum tentu sesuai dengan situasi masing-masing unit tersebut. Hal ini mengakibatkan pimpinan di unit tersebut belum menganggap penting untuk memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan dan upaya-upaya inovatif untuk pengembangan unitnya. 

Pemanfaatan data dan informasi oleh masyarakat belum optimal 

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan sarana informasi kesehatan, sering mengakibatkan informasi kesehatan terlambat diketahui dan diantisipasi oleh masyarakat. Disamping itu saluran informasi yang lokal spesifik yang dapat diakses oleh masyarakat setiap saat, hingga saat ini belum termanfaatkan dengan baik.

Dana untuk pengembangan SIK terbatas

Terbatasnya dana, merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan SIK. Hal ini diakibatkan oleh karena SIK saat ini masih dianggap kurang bermanfaat, sehingga upaya-upaya pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi mendapat prioritas terkecil dalam pengalokasian dana.

Kurangnya tenaga khusus dan keterampilan tenaga di bidang informasi

Jabatan fungsional untuk pengelola data dan informasi yaitu pranata komputer dan statistisi sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola data masih dapat dikatakan sangat kurang, khususnya di bidang teknologi informasi dan manfaatnya.
 
Dengan demikian, kecenderungan perkembangan aspek informasi kesehatan diarahkan kepada terintegrasinya sistem informasi kesehatan yang ada, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola data dan informasi, fasilitasi pengembangan SIK, pemanfaatan data dan informasi baik oleh pengambil keputusan di bidang kesehatan maupun masyarakat dan dukungan dana dalam rangka pengembangan SIK, dengan memanfaatkan teknologi elektromedia yang sementara berkembang pesat.

Penyerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Penerapan tersebut diutamakan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tepat guna untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) serta IPTEK canggih untuk pelayanan rujukan. 

Meskipun demikian, masih dirasakan adanya kekurangmampuan sumberdaya manusia penyelenggara IPTEK, belum terarahnya penggunaan IPTEK yang sesuai kebutuhan unit pelayanan, masih terbatasnya biaya untuk pengadaan peralatan canggih dan pemeliharaan yang cukup mahal, dan sebagian besar hasil penelitian yang telah dilaksanakan belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti. Mengingat tantangan yang besar pada era globalisasi, maka untuk hasil yang optimal, berbagai kemajuan IPTEK ini perlu dikembangkan secara lebih terarah dan sistematis.

Secara nasional, peraturan perundang-undangan kesehatan yang tercakup dalam hukum kesehatan terutama yang menyangkut upaya kesehatan masyarakat, secara bertahap telah dikembangkan Hukum Kesehatan tersebut antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat kesadaran hukum masyarakat makin meningkat, maka pada masa mendatang hukum kesehatan tersebut perlu lebih dikembangkan, sehingga dapat dijamin adanya kepastian bagi hukum semua pihak yang terkait dengan sistem kesehatan baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Beberapa kelemahan yang masih dijumpai adalah belum tersosialisasinya peraturan yang ada, belum optimalnya pemanfaatan perangkat hukum yang ada, lemahnya pengawasan pelaksanaan peraturan belum kuatnya komitmen dalam pemberlakuan peraturan yang ada, tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran aturan, dan masih kurangnya peraturan perundang-undangan kesehatan. Satu hal yang mendasar dalam hukum kesehatan di daerah adalah belum berkembangnya peraturan-peraturan daerah dan perangkat hukum lainnya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, kecenderungan perkembangan aspek peraturan perundang-undangan kesehatan ini diarahkan kepada penggunaan peraturan perundang-undangan kesehatan nasional sebagai acuan dalam pengembangan peraturan perundang-undangan kesehatan daerah, pengembangan dan penyelenggaraan jaringan informasi dan dokumentasi yang menghimpun seluruh produk hukum di bidang kesehatan.

Di Indonesia, administrasi kesehatan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan kesehatan di berbagai tingkat dan bidang sudah dikembangkan. Pada saat ini telah disusun berbagai panduan administrasi kesehatan termasuk didalamnya Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan 2005-2009, Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) sebagai panduan dalam menjalankan kewenangan wajib dalam rangka desentralisasi serta penggunaan metode perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu (P2KT).

Di Kabupaten enrekang sendiri , telah disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan, pelaksanaan sistem penganggaran yang berbasis kinerja melalui DPA-SKPD, panduan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (KW-SPM) dalam rangka desentralisasi. Namun situasi saat ini masih dirasakan adanya kelemahan-kelemahan antara lain perencanaan belum bersifat lokal spesifik/berbasis wilayah, dan belum didasari oleh bukti (evidence-based planning). Hal ini ditandai dengan belum dimanfaatkannya secara maksimal tenaga-tenaga yang telah dilatih dalam P2KT.

Oleh karena itu, kecenderungan arah perkembangan aspek administrasi kesehatan ini diarahkan kepada: penyusunan perencanaan yang berpedoman kepada asas dan kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyusunan perencanaan yang berdasarkan fakta (evidenced based), dan berpedoman kepada KW-SPM bidang kesehatan yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten.               


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
	Cukup Jelas

Pasal 2
	Cukup Jelas

Pasal 3
	Cukup Jelas

Pasal 4
	Ayat (1)
		Cukup Jelas
	Ayat (2)
		Huruf a
			Landasan Idiil Negara yaitu Pancasila
		Huruf b
Landasan Konstitusional negara yaitu UUD 1945, dalam :

	Pasal 28A	:	setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.


	Pasal 28B ayat (2)	:	setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.


	 Pasal 28C ayat (1)	:	setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.


	Pasal 28H ayat (1)	:	setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan  hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.


	Pasal 28H ayat (3)	:	setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 


	Pasal 34 ayat (2)	:	negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.


	Pasal 34 ayat (3)	:	negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.


		Huruf c
Landasan yuridis normatif, yaitu :
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

 
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


	Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;


	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional 2005-2025.


	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2009;


	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/ 2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;


	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4/Menkes/SK/2003 tentang kebijakan dan strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;   


	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/ 2004 tentang  Sistem Kesehatan Nasional.


11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah  Kabupaten Enrekang .

		Huruf d
Landasan operasional, yaitu tata kepemerintahan yang baik (good governance), artinya penyelenggaraan SKK harus berdasarkan pada prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan haruslah demokratis, berkepastian hukum, terbuka (transparant), rasional/profesional, serta bertanggung jawab dan bertanggunggugat (accountable) atau seperti yang tertuang dalam managingbelieve and value yakni :
	Keterbukaan (transparant);

Akuntabilitas (accountable);
Kerja tim (team work);
Cepat, cermat, dan akurat;
	Inovasi untuk kesejahteraan masyarakat (innovation for public welfare).


		Huruf e
Landasan sosial budaya, merupakan nilai-nilai yang dianut dalam budaya masyarakat Kabupaten Enrekang pada khususnya dan Budaya Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. 

Pasal 5
	Huruf a
Yang dimaksud dengan ”perikemanusiaan” adalah bahwa setiap penyelenggaraan SKK berdasarkan pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terabaikannya pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.
	
	Huruf b
Yang dimaksud dengan ”hak asasi manusia” adalah bahwa setiap penyelenggaraan SKK berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah suatu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi. Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

	Huruf c
Yang dimaksud dengan ”adil dan merata” adalah bahwa setiap penyelenggaraan SKK berdasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan. Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, perlu keadilan dan pemerataan dalam memperoleh perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan maupun golongan, terutama untuk penduduk miskin dan masyarakat rentan. Tenaga kesehatan dituntut untuk tidak diskriminatif dalam menylenggarakan upaya kesehatan.


	Huruf d
Yang dimaksud dengan ”pemberdayaan dan kemandirian masyarakat” adalah bahwa setiap penyelenggaraan SKK berdasarkan pada prinsip pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya berdasarkan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri, kepribadian masyarakat Kabupaten Enrekang dan semangat solidaritas sosial dan gotong royong. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus menghasilkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

	Huruf e
Yang dimaksud dengan ”kemitraan” adalah bahwa setiap penyelenggaraan SKK berdasarkan pada prinsip kemitraan. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis baik secara internal antar unit dalam sebuah institusi kesehatan maupun secara eksternal antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan termasuk swasta serta kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan diwujudkan dalam suatu jejaring yang berhasilguna dan berdayaguna, agar diperoleh sinergitas yang lebih mantap. 

	Huruf f
Yang dimaksud dengan ”keutamaan dan manfaat” adalah bahwa setiap penyelenggaraan SKK berdasarkan pada prinsip keutamaan/kendali mutu dan manfaat. Upaya kesehatan yang bermutu dilaksanakan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan harus lebih mengutamakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan (kuratif dan rehabilitatif) dan pencegahan penyakit (promotif dan preventif).   
   
Pasal 6
	Cukup Jelas

Pasal 7
	Ayat (1)
		Cukup Jelas
	Ayat (2)
		Cukup Jelas
	Ayat (3)
		Cukup Jelas

Pasal 8
	Cukup Jelas

Pasal 9
	Cukup Jelas

Pasal 10
	Cukup Jelas

Pasal 11
	Ayat (1) Cukup Jelas
	Ayat (2)
	Pelayanan tingkat dasar wajib pada huruf a sampai e merupakan pelayanan dasar wajib pokok.

Pelayanan tingkat dasar wajib pada huruf g dan huruf h merupakan pelayanan dasar wajib penunjang.
Ayat  (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 12
	Ayat (1) 
		Cukup Jelas
	Ayat (2)
		Cukup Jelas
	Ayat (3)
		Cukup Jelas
	Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 13
	Ayat (1) 
		Dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata pertama perlu dilakukan berbagai program kendali mutu, baik yang bersifat prospektif meliputi lisensi, sertifikasi dan akreditasi maupun yang bersifat konkuren atau retrospektif seperti gugus kendali mutu oleh Puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Pada masa mendatang bila sistem jaminan pemeliharaan kesehatan telah dikembangkan, maka pemerintah tidak lagi menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan melalui puskesmas, tetapi diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga, kecuali untuk daerah yang sangat terpencil masih dapat dipadukan dengan pelayanan puskesmas.

	Ayat (2)
		Cukup Jelas
	Ayat (3)
		Cukup Jelas
	Ayat (4)
		Cukup Jelas
	
Pasal 14
	Ayat (1)
		Pelayanan pada strata kedua ini disamping memberikan pelayanan langsung juga berfungsi sebagai sarana rujukan medik, spesimen dan rujukan ilmu pengetahuan baik secara vertikal maupun horisontal. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang seperti apotik, laboratorium dan sarana penunjang lainnya demi mendukung pelaksanaan upaya kesehatan perorangan di strata kedua tersebut.

	Ayat (2)
		Dalam pengelolaannya struktur dan tata laksana rumah sakit bervariasi mengikuti perkembangan peraturan yang ditetapkan. Sedangkan kepemilikannya dapat dikategorikan sebagai rumah sakit pemerintah kabupaten/kota, rumah sakit milik TNI dan kepolisian, rumah sakit BUMN dan rumah sakit khusus, unit pelaksana teknis (balai kesehatan) dan rumah sakit swasta. Peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya kesehatan perorangan pada strata kedua diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan seperti praktik dokter spesialis dan praktik dokter gigi spesialis.

	Ayat (3)
		Cukup Jelas
	Ayat (4)
		Cukup Jelas


Pasal 15
	Ayat (1)
		Cukup Jelas

Pasal 16
	Huruf a
		Cukup Jelas
	Huruf b
		Cukup Jelas
	Huruf c
		Cukup Jelas
	Huruf d
Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan, misalnya dana sehat.

Pasal 17
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas
	Ayat (4)
		Cukup Jelas    
	Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 19
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21	
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas
	Ayat (4)
		Cukup Jelas    

Pasal 22
	Ayat (1)
Penyelenggaraan sistem asuransi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi kesehatan.	
	Ayat (2)
		Cukup Jelas
	Ayat (3)
		Cukup Jelas

Pasal 23
	Cukup Jelas

Pasal 24
	Cukup Jelas

Pasal 25
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas
	Ayat (4)
		Cukup Jelas 

Pasal 26
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas
	Ayat (4)
		Cukup Jelas

Pasal 27
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas
	Ayat (4)
		Cukup Jelas
	Ayat (5)
Cukup Jelas
	Ayat (6)
Cukup Jelas
	Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 28
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 29
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas
	Ayat (4)
		Cukup Jelas

Pasal 31
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 32
	Cukup Jelas
Pasal 33
	Cukup Jelas

Pasal 34
	Cukup Jelas
Pasal 35
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas
	Ayat (4)
Cukup Jelas
	Ayat (5)
Cukup Jelas
	Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 36
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas
	Ayat (4)
Cukup Jelas
	Ayat (5)
		Cukup Jelas 

Pasal 37
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas
	Ayat (4)
Cukup Jelas
	Ayat (5)
Cukup Jelas
	Ayat (6)
Cukup Jelas
	Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 38
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39
	Cukup Jelas

Pasal 40
	Huruf a
		Cukup Jelas
	Huruf b
		Cukup Jelas
	Huruf c
		Cukup Jelas
	Huruf d
		Cukup Jelas
	Huruf e
		Dalam rangka penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat, pemerintah kabupaten mendapatkan masukan dari Dewan Kesehatan Kabupaten.

Pasal 41
	Cukup Jelas

Pasal 42
	Ayat (1)
Cukup Jelas
	Ayat (2)
Cukup Jelas
	Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 43
	Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kelompok seperti : RT/RW, Kelurahan.
	Ayat (2)
Yang dimaksud dengan organisasi non pemerintah (ORNOP) seperti: organisasi keagamaan termasuk kelompok pengajian, kelompok budaya, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi.
	Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kelompok seperti PHBS, POKMAIR dan lain-lain, yang berperan sebagai kelompok atau organisasi yang peduli serta aktif dalam berbagai upaya kesehatan, serta memiliki fungsi dalam melakukan advokasi kebijakan kesehatan dan pembangunan berwawasan kesehatan, pengawasan sosial terhadap penyelengggaraan upaya kesehatan, serta menyelenggarakan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk pembiayaannya (to advocate, to serve dan to watch).

Pasal 44
	Ayat (1)
		Cukup Jelas
	Ayat (2)
		Cukup Jelas
	Ayat (3)
Yang dimaksud dengan wadah perwakilan masyarakat seperti badan penyantun (di tingkat kecamatan, mis: Badan Penyantun Puskesmas), konsil/komite (di tingkat kabupaten/kota, mis: Dewan Kesehatan kabupaten/kota) atau koalisi/jaringan/forum (di tingkat provinsi, mis : Dewan Kesehatan Provinsi, dan sebagainya) yang diharapkan berperan sebagai ”wali amanah” bidang kesehatan, yang peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan masyarakat dan memberikan pertimbangan, gagasan pemikiran dan atau alternatif penyelesaian berbagai masalah kesehatan serta memiliki fungsi dalam melaksanakan advokasi kebijakan kesehatan dan pembangunan berwawasan kesehatan, pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan serta membantu penyelenggaraan upaya kesehatan (to advocate, to serve dan to watch), termasuk sumber dayanya (public-private mix).
Adapun potensi pemberdayaan masyarakat adalah :
	Kepemimpinan masyarakat berwawasan/orientasi kesehatan (community leaders)
	Pengorganisasian masyarakat dibidang kesehatan (community organizations)

Pendanaan masyarakat untuk upaya masyarakat (community financing)
Sarana dan alat (community material)
Pengetahuan masyarakat (community knowledge)
Teknologi tepat guna upaya kesehatan yang diterapkan di masyarakat (community technology)
Pengambilan keputusan untuk upaya kesehatan (community decision making)
		Ayat (4)
			Cukup Jelas

Pasal 45
	Cukup Jelas

Pasal 46
	Ayat (1)
Administrasi kesehatan :
	Administrasi kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada asas dan kebijakan dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Administrasi kesehatan diselenggarakan dengan dukungan kejelasan hubungan administrasi dengan berbagai sektor pembangunan lain serta antar unit kesehatan di berbagai jenjang administrasi pemerintahan.
Administrasi kesehatan diselenggarakan melalui kesatuan koordinasi yang jelas dengan berbagai sektor pembangunan lain serta antar unit kesehatan dalam satu jenjang administrasi pemerintahan.
Administrasi kesehatan diselenggarakan dengan mengupayakan kejelasan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar unit kesehatan dalam satu jenjang yang sama dan diberbagai jenjang administrasi pemerintahan.
	Ayat (2)
Data dan informasi kesehatan :
	Informasi kesehatan mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan, yang berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain baik pusat maupun daerah.

Informasi kesehatan mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi kesehatan.
Informasi kesehatan disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan.
	Informasi kesehatan yang disediakan harus akurat dan disajikan secara cepat dan tepat waktu, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. 
	Pengelolaan informasi kesehatan harus dapat memadukan pengumpulan data melalui cara-cara rutin (yaitu pencatatan dan pelaporan) dan cara-cara non rutin (yaitu survei, dan lain-lain).

	Ayat (3)
Ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan:
	Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan adalah untuk kepentingan masyarakat yang sebesar-besarnya.

Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan tidak boleh bertentangan dengan etika, moral dan nilai agama.
	Ayat (4)
Peraturan dan perundang-undangan kesehatan:
	Pengembangan peraturan dan perundang-undangan kesehatan diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum kesehatan yang mencakup substansi hukum, pengembangan kultur dan budaya hukum, serta pengembangan dan peningkatan SDM aparatur hukum kesehatan.

Tujuan pengembangan peraturan dan perundang-undangan kesehatan adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum.
Pengembangan dan penerapan peraturan dan perundang-undangan kesehatan harus menjunjung tinggi etika, moral dan nilai agama.
Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan.
	
Pasal 47
	Cukup Jelas

Pasal 48
	Ayat (1)
		Cukup Jelas  
	Ayat (2)
		Cukup Jelas  
	Ayat (3)
		Cukup Jelas  
	Ayat (4)
		Cukup Jelas  
	Ayat (5)
		Cukup Jelas  
	Ayat (6)
		Cukup Jelas  

Pasal 49
	Ayat (1)
		Cukup Jelas  
	Ayat (2)
		Cukup Jelas  
	Ayat (3)
		Cukup Jelas  
	Ayat (4)
		Cukup Jelas  

Pasal 50
	Ayat (1)
		Cukup Jelas  
	Ayat (2)
		Cukup Jelas  
	Ayat (3)
		Cukup Jelas  
	Ayat (4)
		Cukup Jelas  

Pasal 51
		Ayat (1)
		Cukup Jelas  
	Ayat (2)
		Cukup Jelas  
	Ayat (3)
		Cukup Jelas  
	Ayat (4)
		Cukup Jelas  
	Ayat (5)
		Cukup Jelas  
	Ayat (6)
		Cukup Jelas  

Pasal 52
	Ayat (1)
		Cukup Jelas  
	Ayat (2)
		Cukup Jelas  
	Ayat (3)
		Cukup Jelas  
	Ayat (4)
		Cukup Jelas  

Pasal 53
	Ayat (1) Cukup Jelas 
	Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pendekatan kesisteman yakni cara berpikir dan bertindak yang logis, sistematis, komprehensif dan holistik dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Pendekatan kesisteman tersebut menuntut perlunya pemahaman tentang unsur-unsur sistem serta keterkaitannya satu sama lain.  
	
     Ayat (3)
		Huruf a
Unsur masukan dalam SKK adalah subsistem sumberdaya manusia kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kewsehatan dan subsistem pembiayaan kesehatan.

		Huruf b
Unsur proses dalam SKK adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasilguna, berdayaguna, bermutu, merata, dan berkeadilan.
		Huruf c
Unsur keluaran dalam SKK adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berdayaguna dan berhasilguna, adil dan merata.
		Huruf d
Unsur Dampak dalam SKK adalah berbagai keadaan yang menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan baik nasional, regional maupun global yang berdampak terhadap pembangunan kesehatan.
	 Ayat (4)
Keterkaitan antar unsur-unsur SKK adalah sebagai berikut :
	Subsistem pembiayaan kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan ketersediaan pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaat secara berhasil-guna dan berdaya-guna, sehingga upaya kesehatan, baik UKM maupun UKP dapat diselenggarakan secara merata, tercapai, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Tersedianya pembiayaan yang memadai juga akan menunjang terselenggaranya subsistem sumberdaya manusia kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, serta subsistem manajemen kesehatan.

Subsistem sumberdaya manusia kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaat secara berhasil-guna dan berdaya-guna, sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Tersedianya subsistem sumberdaya manusia kesehatan menunjang terselenggaranya subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, serta subsistem manajemen kesehatan.
Subsistem obat dan perbekalan kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi, aman, bermutu, dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat, sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna.
Subsistem pemberdayaan masyarakat diselenggarakan guna menghasilkan individu, kelompok, dan masyarakat umum yang mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Masyarakat yang berdaya akan berperan aktif dalam penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumberdaya manusia kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, serta subsistem manajemen kesehatan.
Subsistem manajemen kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi administrasi kesehatan, informasi kesehatan, IPTEK kesehatan, dan peraturan serta perundang-undangan kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan secara berhasilguna dan berdayaguna. Dengan manajemen kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dapat diselenggarakan subsistem upaya kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumberdaya manusia kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, serta subsistem pemberdayaan masyarakat, sebagai suatu kesatuan yang terpadu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang paling tinggi.

Pasal 54
	Ayat (1)
		Cukup Jelas
	Ayat (2)
		Cukup Jelas
	Ayat (3)
		Huruf a
Cukup Jelas 
		Huruf b
Cukup Jelas
		Huruf c
		            Cukup Jelas
		Huruf d
	                 Cukup Jelas
	     Huruf e
	                 Cukup Jelas
	Ayat (4)
		    Cukup Jelas

Pasal 55
		Ayat (1)
		Cukup Jelas  
	Ayat (2)
		Cukup Jelas  
	Ayat (3)
		Cukup Jelas  

Pasal 56
	      Ayat (1)
		Cukup Jelas  
	Ayat (2)
		Cukup Jelas  
	Ayat (3)
		Cukup Jelas  

Pasal 57
	      Ayat (1)
		Cukup Jelas  
	Ayat (2)
		Cukup Jelas  

Pasal 58
	Cukup Jelas
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