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TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAN,{ TORAJA
Menimbang :4.

b.

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahwn 2OlZ
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifrkasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Keqia Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Lakipadada pada Dinas Kesehatan;

bahwa pembentukan UPT Rumah Sakit Umum Lakipadada
sebagaimana dimaksud huruf a ditefapkan dengan
Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis
dengan Gubernur Sulawesi Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teloris Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada
pada Dinas Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19Sg tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor

Mengingat : 1

2

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3

4

1822);

Unrlang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undalgan (lrembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 21ll Nomor 92,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s49al;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliv
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ol5Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567911'

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2076 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahurr 2Ol7
tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O16
Nomor 1O );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PEI,AKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAKIPADADA PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
I{ETEI|TUAIT T'ilUU

Pasel 1

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengal :

). penyelenggar ^e. r;ot t f-
emerintahan yang menjadil'

kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja.

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Torqja.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.

8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang
selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas
Kesehatan.

9. Kepala UPT adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah l,akipadada.
1O. Tugas adaiah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. /b
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
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12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEUBEI|TT'KAIT DAIS I(EDT'DT'KAIT

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah
Sakit Umum Daerah l^akipadada pada Dinas Kesehatan.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur, yang
diangkat dari pejabat fungsiona-l dokter atau dokter gigi yang diberikan
tugas tambahan.

(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis adminstrasi
berada di bawah dan bertanggungiawab kepada kepala Dinas Kesehatan.

BAA III
SUSI'I|AN ORGAITISASI

Pesal 3

(1) Susunan Organisasi UPI Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada terdiri
dari:
a. Kepala UPT;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan, terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik ;

2. Seksi Keperawatan.

d. Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:

1. Seksi Rekam Medik;

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan.

e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan, terdiri dari:

1. Seksi Pen5nrsunal Program, Pengawasan dan Eva-luasi;

2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Sarana dan Prasarana.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum ddam lanpirlan yang merrpal<azr bagran tidak terpisahkan dati
Peraturan Bupati ini. a,
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BAB IV

TUGAS, FTIIYGSI, DAN TIRAIAN TUGAS

Bagisn Kesatu

Tugas, Fung:si, &a Uraian Tugas Kepala IIPT

Pa88l 4

(1) Kepala UPT Rumah Sakit Umum Daerah Latipadada mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan teknis pengelolaan RSUD lakipadada.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(l ), mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan RSUD Lakipadada;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan RSUD
Lakipadada;

c. pelaksanaan administrasi RSUD; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1') meliputi:

a. menJrusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan UPT untuk mengtahui perkembangan pelaksanaan tugas;

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

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan
RSUD LakiPadada;

h. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan pelayanan;

i. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan;

j. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan
administrasi dan proses kegiatan pelayanan;

k. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan

administrasi dan proses kegiatan pelayanan;

L mengoordinasikan dan melaksanakan tenaga fungsional lainnya serta

-embina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;

m. mengoordinasikan dan rnenata, administrasi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, keuangan, serta sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi
terkait dan masyarakat; ,b-

o. melaksanakankoordinasi dan konsultasi dengan lernbaga pemerintah
dan lembaga non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi UPT;
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p. menilai kinerja Pegawai Aparatur sipil Negara sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Direktur dan Memberikan- 
sarzrn pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusEur

kebijakan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagtan Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Bagian Tata Usaha

Pesal 5

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang
mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengoordinasikan dan
melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penJrusunan program,
pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun prograrn dan rencana kerja Bagian Tata Usaha sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar;
c. membina dan mengelola urusan rumah tangga, kepustakaan,

kehumasan dan kerohanian;
d. membina dan mengelola urusan administrasi kepegawaian,

perlengkapan dan peralatan, keualgan dan kearsipan;
e. membina dan mengelola administrasi umum, ketatausahaan, kertas

berharga dan aset daerah;
f. membina dan mengelola urusan diklat rumah sakit;
g. membina dan mengelola urusan akreditasi rrmah sakit;
h. membina dan mengkoordinasikan pen1rusunan I,AKIP dan pelaporan

lainnya;
i. menilai prestasi ke{a para Kepala Sub Bagian dengan melihat hasil

ke{a dan kedisiplinan dalam rangka pembinaan dan pengembangart
karier;

j. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan tugas serta mencari upaya pemecahan masalah;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Tata Usaha sebagai bahan
pertanggungiawaban dan atau bahan evaluasi;

l. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau
ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukan
kegiatan lain yang yang dapat menambah pengetahuan dan
keterampilan kerja;

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

Pasal 6
(1) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai fugas pokok memberikan pelayanal teknis dan 4t
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administratif kepada semua satuan organisasi Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan fttgas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pekeqaan berjalan lancar;

c. mengumpulkan dan mengkaji peraturan dalam bidang Umum dan
kepegawaial;

d. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kebutuhan formasi dan
pengadaan pegawai;

e. menfapkan bahan dan menyusun tertcana pengembangan pegawai;

f. mengelola dan melaksanakan adrninistrasi kepegawaian RSUD
Lakipadada;

g. melakukan pengarsipan dokumen kepegawaian;

h. mengelola urusan mma-h tangga serta administrasi perlengkapan dal
peralatan;

i. melaksanakan inventarisasi aset RSUD Lakipadada;
a. melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas;
b. menerima, meneliti, mengagenda, dan mendistribusikan surat masuk

dal surat keluar;
c. melakukan pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen latnnya;
d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup

RSUD Lakipadada;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;

f. menilai prestasi ke4ia bawah an dengan melihat hasil keqia dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

g. menginventarisir permasalahan-
pelaksanaan tugas serta mencari

h. membuat laporan pelaksanaan
Kepegawaian sebagai bahan pe
evaluasi;

i. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau
ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukan
kegiatan lain yang yang dapat menmbah pengetahuan dan
keterampilan keda;

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

Pasal 7
(1) Sub Bagran Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagran yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan
administratif kepada semua satuan organisasi Sub Bagian Perencanaan
dan Pelaporan;

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

a. men5msun program dan rencana kerja Sub Bagian PqSencanaan dan
Pelaporanseba gai pedornan pelaksanaan tugas; /0t

b. membagr tugas kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar;
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c. menyiapkan dan mengolah data untuk kepentingan akreditasi;

d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup
RSUD;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan meny'usun laporan hasil
pelalsanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

f. mengumpulkan dan mengkaji peraturan dalam Sub Bagran
Perencanaan dan Pelaporan;

g. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kebutuhan Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan;

h. melakukan pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen lainnya;
i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup

RSUD;
j. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan

kedisiplinan unhrk pembinaan dan pengembangan karier;
k. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam

pelaksanaan tugas serta mencari upaya pemecahan masalah;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan sebagai bahan pertanggungiawaban dan atau bahan
evaluasi;

m. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau
ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukan
kegiatan lain yang yang dapat menmbah pengetahuan dan
keterampilan kerja;

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

Pesal 8

(1) Sub Bagran Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif
kepada semua satuan organisasi Sub Bagian Keuangan;

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

a. men5rusun program dan rencana kerja Sub Bagian Keuangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pekedaan beq'Ian lancar;
c. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan-bahan dan men5rusun

rencana kebutuhan anggaran dan tatalaksana Sub Bagian Keuangan
RSUD;

d. mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
e. membuat daftar usulan kegiatan, daftar gaji dan melatsanakan

penggajian;
f. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan

keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
. mengelola dan

akuntansi RSUD;
h melaksanakanrtb verifikasi anggaran dan verilikasi
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i. mengelola, men dan melaksanakan Pembukuan dan

penyusunan laporal keuangan, laporan akuntansi termasuk pelaporan

pembukuan pendapatan dan belanja RSUD;

j. melaksanakan monltoring, evaluasi dan men)rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan Sub Bagiar Keuangan;

k. menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil
kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;

l. menginventarisir permasalahan-permasalahal yang timbul dalam
pelaksanaan tugas serta mencari upaya pemecahan masalah;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan sebagai
bahan pertanggunglawaban dan atau bahan evaluasi;

n. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau
ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukan
kegiatan lain yang yang dapat menmbah pengetahuan dan
ke terampilan kerja;

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

Bagian Ketiga

Tugas dan Urairn Tugas Btdang Pelayanaa dan

Asuhan Keperaratan
Pasal 9

(1) Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinas
pelayanan, asuhan keperawatan, dan etika serta mutu pelayanan;

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

a. men5rusun progran dan rencana ke{a Bidang Pelayanan dan Asuhan
Keperawatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas Kepada bawa-han agar pekerjaan be{alan lancar;
c. membina dan merencanakan pelayanan asuhan keperawatan;
d. membuat perencanaan kebutuhan pelayanan medis, keperawatan, dan

penunjang medik;
e. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan asuhan

keperawatan;
f. membina etika dan mutu pelayanan asuhal keperawatal;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup

RSUD;
h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka analisis

kebutuhan tenaga medis, keperawatan dan penunjang medik serta
mengkoordinir pelaksanaan kegiatan mediko legal dan pemulasaran
jenazah;

i. melaksanalan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiataa
pelayanan dan asuhan keperawatan; aL

j. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil ke{a dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

k. menginventarisir permasalahan-permasalalran yang timbul dalam
pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;
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l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Asuhan
Keperawatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau bahan
evaluasi;

m. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau
ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukan
kegiatan lain yang yang dapat menambah pengetahuan dan
keterampilan kerja;

n. melalsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasrl lO

(1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan teknis administrasi
Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;

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

a. men5rusun program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Penunjang
Medik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. memb"gl tugas kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar;

c. men5rusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan dan penunjang
medik;

d. mengatur kebutuhan pelaksanaan pelayanan medik dan prruni^og/
medik;

e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan
fasilitas kegiatan medik dan penunjang medik;

f. melaksanakan pengawasan pengendalian penerimaan dan pemulangan
pasien;

g. melaksanalan rujukan;
h. melaksanakan kegiatan mediko legal dan pemulasaran jenazah;

i. melaksanakan kegiatan menjaga mutu dan etika pelayanan dan
penunjang medik;

j. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

k. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Penunjang
Medik sebagai bahan pertanggungiawaban dan atau bahan evaluasi;

m. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau
ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukant
kegiatan lain 

- yang yang dapat menarnbah pengetahuan dan
keterampilan kerja;

n. melaksan akan tugas ke
dengan bidang tugasnya i Wlain 

yang diberikan oleh atasan sesuai
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Pasal 11

(t) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok memberikan pelayanan dan teknis administrasi dalam rangka
penye lenggaraan tugas Seksi Keperawatan;

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

a. menlrusun program dan kegiatan Seksi Keperawatan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan nberjalan lancar;
c. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan Seksi Keperawatan;

d. menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan Seksi Keperawatan;

e- menjaga mutu dan etika Seksi Keperawatan;

f. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi
keperawatan;

g. menyelenggarakan evalusi dan pelaporan Seksi Keperawatan;

h. melakukan kegiatan keprofesian keperawatan dalam rangka
peningkatan pelaksanaan Seksi Keperawatan;

i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tenaga paramedis
perawatan;

j. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan men1rusun laporan
pelaksanaan tugas Seksi Keperawatan;

k. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

l. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul ddam
pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Keperawatan sebagai
bahan pertanggungiawaban dan a

n. meningkatkan pengetahuan de
ketentuan lain yalg berkaitan de
kegiatan lain yang Yang da
keterampilan kefa;

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

Bagian KcemPat

Tugas &a Utalon Tugas Btdrng Rekam f6dil,
Peagarasan den Pegeadalian

Pasal 12

(1) Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh
seor€rng Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membina,
melaksanakan dan mengkoordinasikan pelalsanaan tugas Bidang Rekam
Medik, Pengawasan dan Pengendalian;

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

a. men5rusun program dan rencana kerja Bidang Rekam Medik'
Pengawasan dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugag

b. membagi tugas kepada bawahan agar peke4aan be4dan lanca4 /p
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c. menyusun kebijakan teknis di Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan
Pengendalian;

d. memberikan dukungan atas penyelenggarEran Pemerintahan Daerah di
Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian;

e. membina dan mengkoordinasikan kegiatan rekam medik dan
keselamataa pasien;

f. melaksanakzrn pengawasan dan pengendalian pelayanan;
g. membina dan mengkoordinasikan kegiatan p€mbuatan profil rumah

sakit;
h. membina dan menganalisis data indikator rumah sakit;
i. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

di Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian serta
pemusnahan berkas rekam medik;

j. menyiapkan data dalam rangka pen1rusunan LAKIP serta melakukan
koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaal tugas;

k. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

l. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Rekam Medik,
Pengawasan dan Pengendalian sebagai bahan pertanggungiawaban dan
atau ba.l.an evaluasi;

n. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau
ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukan
kegiatan lain yang yang dapat menambah pengetahuan dan
keterampilan keda;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
den gan bidang tugasnya.

Pssal 13

(1) Seksi Rekam Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok memberikan pelayanan dan teknis administrasi dalam rangka
penyelenggaraan tugas Seksi Rekam Medik;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut :

a. menyusun program dan kegiatan Seksi Rekam Medik sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar;

c. men1rusun petunjuk teknis rekam medik;
d. melaksanakan pengumpulan, analisis indikator rumah sakit dan

informasi data rekam medik;
e. mengelola pelaksanaan administrasi pasien rawat inap;

f. melaksanakan pemusnahan berkas rekam medik;
g. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan

karier;
h. melaksalakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rekam

,. ;::f"r, hasil evaluasi kegiatan dalam bentuk profil rumah .uuit; b
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j. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil ke{a dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

k. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Rekam Medik sebagai
bahan pertanggungjawaban dan atau balan evaluasi;

m. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau
ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukan
kegiatan lain yang yaxg dapat menambah pengetahuan dan
keterampilan ke{a;

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

Pasel 14

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan teknis
administrasi dalam rangka penyelenggaraan tugas Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Pelayanan;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut :

a. menJrusun progra-m dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar;
c. menlrusun perunjuk teknis Seksi Pengawasan dan Pengendal

Pelayanan;
d. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan;

e. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan
kesehatan;

f. melaksanakan kegiatan keselamatan pasien;

g. menyusun draf perubahan format rekam medik;
h. melaksanakan koordinasi dengan unit lain di lingkup RSUD;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan pengendalian pelayanan;

j. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kefa dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

k. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Pelayanan sebagai bahan pertanggungiawaban dan atau
bahan evaluasi;

m. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau
ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukan
kegiatan lain yang yang dapat menambah pengetahuan dan
keterampilan kerja;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang *g 
"n ^. 

(fu.

alat



Bagian Kellma

Tugas dra Uralan Tugas Bldang Perencanaan'

Penge mbangan dan Pe mellharaan

Pasal 15

(1) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan dipimpin oleh
' ' 

"""t"rig 
Kepala Bidang, -.irp,'yti tugas pokok membina' melaksanakan

dan irenikoo.din""ik rr pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan'

Pengembangan dan Pemeliharaan;

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

a. menJrusun program dan rencana kerja Bidang Perencanaan'

Peniembangan ian Pemellharaan sebagai pedoman pelal<sanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar;

c. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan' Pengembangart

dan Pemeliharaan RSUD;

d. memberikan dukungan atas penyelen ggaraan Pemerintahan Daerah di

Bidang Perencanaan] Pengembangan dan Pemeliharaal RSUD;

e. membina dan merencanakan pengembangan rumah sakit;

f. menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan

rumah sakit;
g. menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan lingkungan;

h. mengkoordinasikan penyusunan RKA' DPA' LAKIP' Renstra' dan

dokumen Perencanaan lainnYa;

i. menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rang!<a pembinaan dan

pengembangan karier;
j. melaksanakan monitoring dan- evaltasi.pelaksanaan kegiatan di B

Perencanaan, Pengemban-gan dan Pemeliharaan rumah sakit;

k. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul - dalam

pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;

l. membuat laporan pelaksanaan tuga: Bidang Perencalaan'
pengembarrgan dan Pemeliharaan sebagai bahan pertanggungiawaban

dan atau bahan evaluasi;

m. meningkatkan pengetahuan dengan
ketentuan lain yang berkaitan dengan
kegiatan lain Yang Yang daPat
keteramPilan kerja;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya'
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Pasal 16

(1) ld:l
tia"ttg

penyusunan progrzun, pengawaszul dan evaluasi;

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

a. menyusun program dan kegiatan Sek

Peniawasan dan Evaluasi sebagai pedoman

b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerj



(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Sarana dan Prasaranadipimpin oleh seorang

Kepala Seksi memf,u.ry"i t rg"" pokok memberikan pelayanan teknis

administrasi dalam rangka penyelenggaraan rugas Seksi Kesehatan

Lingkungan, Sarana dan Prasarana;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) sebagai berikut :
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c. men5rusun petunjuk teknis penyusunan program, pengawasan dan
evaluasi;

d. menyusun program pengembangan rumah sakit;

e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan
rumah sakit;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit lain di lingkup UPT RSUD;

g. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan RKA' DPA,

LAKIP, Renstra dan dokumen perencanaan lainnya;

h. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan

karier;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi

Penyusunan Program, Pengawasan dan Evaluasi;

j. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul - dalam- 
pelaksanaan trrgas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyusunan Program,
pengawasan dan Evaluasi sebagai bahan pertalggunglawaban dan atau
bahal evaluasi;

l. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku- atau
ketentian lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukan
kegiatan lain 

- yang yang dapat menambah pengetahuan dan

ke terampilan kerja;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pesel 17

a. menJrusun prograrn dan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungal' Sarana

dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar;

c. menlrusun petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan, sarana dan

prasarana;
d. menyelengga rakan kegqatan pmeliharaan kesehatan lingkungan;

e. menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasana rumah sakit;

f. menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;

g. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan kesehatan
- lingkungan dan keselamatan kerja rrmah sakit;

h. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan

karier;

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkup rumah

sakit;
j. melalsanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi

Kesehatan Lingkungal, Sirana dan Prasaran ", @
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k. menginventarisir permasalahan-pe rmasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan'
Sarana dan Prasarana sebagai bahan pertanggungiawaban dan atau

bahan evaluasi;

m. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau

ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukan

kegiatan lain yang yang dapat menambah pengetahuan dan

keterampilan kerja;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAIT TUTGSIOI{AL

Pasl 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Rumah Sakit Umum Daerah

I..akipadadadipimpinolehseorangtenagafungsionalseniorselakuketua
kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah jabatan

fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan'

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas m

dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai

keterampilan dan spesialisasinya masing-masing
peraturan perundang-undangan.

I
embantu Kepda UVI /

dengan keahnan//
sesuai ketentuan

BAA VT

KEPEGAWAIAIT DAIf JABATA'IT

BagiaD Kcsatu

Kepegaraten

Pssl 19

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan'

(2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi standar komlretensi sesuai dengan bidang Urusan

Pemerintahan yang ditanganl. /b



(1) Kepala UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada pada Dinas
' ' 

Kesehatan dijabat oleh dokter atau dokter gigt'

(21 Jabatan Ferangkat Daeral. dibawah Jabatan Kepala UPT tetap Tb"g"i
Jabatan Strukhrral sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan

ditetapkannya Peraturan *esiden yang mengatur strukt,r organisasi dan

tata kerja rumah sakit.

(3) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan
' ' hasf "irti*i" 

kebutuhan dan forrr asi, serta sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

-16-

Bagiaa Kedur
Jabatan

Perel 2()

BAB Vtr
TATA IIER,IA

Pmsl 21

(1) Kepala UPI dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi'
' ' 

integrasi, dan sinkronisasi dengan yr g dipimpinnya'

(21Kepala UPT dalam melaksanalcan sistem pengendalian internal

dilingkungan masing-masing'

(4) Kepala UPT bertanggungawab memimPin darr mengkoordinas

bawahan dan memberikan Pengarahan serta Petunjuk bagl Pe

tugas bawahan.

(5) Kepafa UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan
' ' p"t g"*.* terhadap satuan organisasi di bawahnya'

BABVIu
PEUBIAYAAIT

Parel22

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah

takipadada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tana Toraja dan Sumber lain yang S d9;l tidak mengikat sesuai

dengarr ketentuan peraturan pemndang-u ndangan' (9'
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BAB IX
XETEIITUAIT PEITITTUP

Paral 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Makale
padatanggal 31 Juli 2or8

BI'PATI TAITA TORA'4,

IgICODF,UUS

b
AE

Diundangkan di Makale

PaAatanggat 31 JuIi 2or8

DAERAB I(ABI'PATET TAI|A TORAJ4,

SEMT'EL BI'RA

BERITA D RAH KABUPATEN TANA TORAJATAHUN 2018 NOMOR. 23
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