URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
1. KEPALA DINAS KESEHATAN
Uraian tugas Kepala Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:
a. menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan
berdasarkan rencana strategis perencanaan pembangunan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
c. membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatandengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;
d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan
untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;
e. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kesehatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rencana yang akan datang;
g. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai
akuntabilitas kinerja Biro Umum;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
Uraian tugas Sekretaris Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:
a. merumuskan program kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan sesuai dengan ketentuan;
c. menyusun kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan
ketentuan;
d. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
e. mengkoordinasikan dengan seluruh Kepala Bidang dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah untuk memperoleh masukan, informasi
guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;
f. merumuskan bahan rencana kegiatan anggaran, dokumen
pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran sesuai dengan ketentuan;
g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, kerja sama,
arsip dan dokumentasi sesuai ketentuan guna kelancaran tugas;
h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional kesekretariatan;

i.

melaksanakan
bimbingan
teknis
fungsi-fungsi
pelayanan
administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundangundangan agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif
dan efesien;
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
kesekretariatan sesuai dengan ketentuan;
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan
ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala SubBagian dan
Kepala Seksi untuk memperoleh masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. menghimpun, meneliti dan mengkoreksi bahan usulan dan laporan
program kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidangsesuai
dengan ketentuan;
f. meneliti hasil kerja bawahan di Subbagian Perencanaan sesuai
dengan prosedur dan peraturan agar terhindar dari kesalahan;
g. melaporkan pelaksanaan kinerja di Sub Bagian Perencanaan sesuai
dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;
h. menyusun bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)/
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sejenisnya sesuai
dengan ketentuan;
i. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan laporan
sejenisnya;
j. melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
k. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;
l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan
ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;

c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi untuk memperoleh masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. mengoreksi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
f. melaksanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan
sesuai dengan
ketentuan;
g. menyusun bahan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan
sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
h. mengelola pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
i. melaksanakan kegiatan pengawasan laporan administrasi keuangan
bendahara;
j. menyusun bahan penyusunan laporan keuangan;
k. menyusun bahan usulan perubahan anggaran;
l. menyusun bahan perhitungan anggaran;
m. melaksanakan
kegiatan
administrasi
pembukuan,
pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
n. menyusun bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
bidang keuangan;
o. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;
p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah
sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sesuai dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi untuk memperoleh masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan kegiatan pelayanan urusan administrasi umum,
Pengurusan rumah tangga, hukum, kehumasan, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, kearsipan, pengelolaan dan penatausahaan aset
serta pengelolaan administrasi Kepegawaian;
f. mengoreksi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian Umum
dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang

g. melaksanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai
dengan ketentuan;
h. menyusun bahan usulan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, pensiun, penilaian angka kredit, dan urusan kepegawaian
lainnya untuk peningkatan kesejahteraan dan karier pegawai;
i. menyusun bahan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
j. meneliti hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan agar terhindar
dari kesalahan;
k. menyusun bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
l. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;
m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Uraian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat adalah sebagai
berikut:
a. merumuskan program kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai
dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan sesuai dengan ketentuan;
c. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. mengarahkan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan
dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat. dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
g. merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan
Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Masyarakat sesuai dengan ketentuan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait baik secara lisan
maupun tertulis agar terwujud singkronisasi dan memperoleh
dukungan dalam pelaksanaan tugas dinas;
e. melaksanakan program/kegiatan kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat sesuai dengan perencanaan dan petunjuk tehnis yang
telah ditentukan;
f. meneliti hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan agar
terhindar dari kesalahan;
g. mengoreksi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi Masyarakat dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
h. menyusun bahan laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sesuai dengan prosedur
dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.2. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Uraian tugas Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya (promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat) guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan program / kegiatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perencanaan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program
terkait untuk memperoleh masukan, informasi guna mengevaluasi
permasalahan kesehatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
f. meneliti hasil kerja bawahan di lingkungan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan
agar terhindar dari kesalahan;
g. mengoreksi pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
h. menyusun bahan laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan prosedur
dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;

j.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.3. Kepala Seksi KesehatanLingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan kesehatan kerja dan
olah raga adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi KesehatanLingkungan, kesehatan
kerja dan olahragasesuai dengan ketentuan;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya (KesehatanLingkungan, kesehatan kerja
dan olahraga) guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan program/ kegiatan KesehatanLingkungan, kesehatan
kerja dan olahraga sesuai dengan perencanaan;
e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kesehatan
Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan prosedur
dan peraturan agar terhindar dari kesalahan;
g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkunganKesehatan
Lingkungan,
Kesehatan
Kerja
dan
olahragadengan
cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja
di masa mendatang;
h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan olahraga sesuai dengan prosedur
dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
adalah sebagai berikut:
a. merumuskan
program
kegiatan
Bidang
Pencegahan
dan
Pengendalian Penyakit yang meliputi surveilans, imunisasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwasesuai
dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan sesuai dengan ketentuan;
c. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit
dengan
cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
g. merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.1. Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi
Uraian tugas Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi adalah sebagai
berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Surveilans Dan Imunisasi yang
meliputi layanan surveilans kesehatan, layanan respon Kejadian
Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi dan keracunan, layanan kekarantinaan kesehatan,
layanan kesehatan hajidan imunisasisesuai dengan ketentuan ;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi untuk memperoleh masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Surveilans dan Imunisasi secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
f. mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Surveilans dan Imunisasi dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang;
g. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang seksi
Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menularyang meliputi layanan penanggulangan penyakit
menular langsung (TB, HIV, ISPA, dan lain-lain), penanggulangan
penyakit bersumber binatang (DBD, Cikungunya, Leptospirosis dan
lain-lain)
dan
penanggulangan
Kejadian
Luar
Biasa
(KLB)/wabahpenyakit penyakit menular sesuai dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi untuk memperoleh masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. meneliti hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan prosedur dan
peraturan agar terhindar dari kesalahan;
f. mengoreksi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
g. menyusun bahan laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan
prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa
Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwayang meliputi layanan
penanggulangan penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes
melitus, jantung, dan lain-lain), layanan kesehatan jiwadan
pencegahan penyalahgunaan NAPZAsesuai dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi untuk memperoleh masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. meneliti hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai
dengan prosedur dan peraturan agar terhindar dari kesalahan;

f.

mengoreksi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;
g. menyusun bahan laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan adalah sebagai
berikut:
a. merumuskan program kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai
dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
sesuai dengan ketentuan;
c. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. coordinator dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga (PIS-PK);
f. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan secara berkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang;
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Program Indonesia Sehat
dengan Pendataan Keluarga (PIS-PK);
h. merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
i. melaksanakan pelaporanProgram Indonesia Sehat dengan Pendataan
Keluarga (PIS-PK) sesuai ketentuan;
j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan
Tradisional
Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan
Tradisional adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Kesehatan Tradisional termasuk Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga sesuai dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;

c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi untuk memperoleh masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
termasuk pelayanan jejaring dan jaringan Puskesmas dan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
e. menyusun bahan rumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk
teknis pada upaya pelayanan primer dan tradisional;
f. menyusun indicator kinerja pelayanan primer dan tradisional
sebagai acuan;
g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise pada upaya
pelayanan primer dan tradisional, yang meliputi manajemen layanan
klinis berorientasi pasien, manajemen penunjang layanan klinis, dan
peningkatan mutu pelayanan;
h. melaksanakan koordinasi dalam upaya peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan melalui kegiatan refreshing dan/atau workshop
teknis medis, keperawatan, kebidanan dan gizi klinis;
i. melaksanakan pemberian masukkan kelayakan dan dalam proses
perijinan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai
dengan peraturan perundangan;
j. melaksanakan koordinasi dengan lintas program terkait kegiatan
operasional dan pemeliharaan Puskesmas;
k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan
primer dan tradisional termasuk Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga;
l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.2. Kepala Seksi Upaya Kesehatan Rujukan
Uraian tugas Kepala Seksi Upaya Kesehatan Rujukan adalah sebagai
berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Upaya Kesehatan Rujukan sesuai
dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi untuk memperoleh masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan
koordinasi
pelayanan
penanggulangan
krisis
kesehatan dan bencana termasuk layanan P3K, dan pos
pengamanan terpadu;
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan jejaring rujukan
pelayanan kesehatan termasuk layanan Sistem Pengelolaan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT) dan Unit Transfusi Darah (UTD) serta
layanan rujukanl intas batas;
g. melaksanakan koordinasi pelayanan laboratorium kesehatan daerah;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan dalamupayaperbaikankinerja;
i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.3. Kepala Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Uraian tugas Kepala Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan
Kesehatan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Akreditasi dan Pembiayaan
Pelayanan Kesehatan, yang meliputi
Jaminan Pembiayaan
Kesehatan, Akreditasi, kredensialing serta rekredensialing fasilitas
kesehatan sesuai dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi, OPD terkait, lembaga swasta dan fasilitas pelayanan
kesehatan dalam akreditasi, pembiayaan pelayanan kesehatan dan
kredensialing serta rekredensialing fasilitas pelayanan kesehatan
untuk memperoleh masukan, informasi guna mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. meneliti hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Akreditasi dan
pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan agar terhindar dari kesalahan;
f. mengoreksi pelaksanaan kegiatan Akreditasi dan Pembiayaan
Pelayanan Kesehatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
g. menyusun bahan laporan pelaksanaan kinerja Akreditasi dan
pembiayaan pelayanan kesehatan dengan prosedur dan peraturan
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Uraian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah sebagai
berikut:
a. merumuskan program kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan
sesuai dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
sesuai dengan ketentuan;
c. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sumber Daya Kesehatan Farmasi makanan minuman dan alat
kesehatan dan Perijinan Pelayanan Kesehatan & PKRT dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
f. merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber
Daya Kesehatan Farmasi makanan minuman dan alat kesehatan dan
Perijinan Pelayanan Kesehatan & PKRT sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja;
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6.1. Kepala Seksi Farmasi, makanan, minuman, alat kesehatan dan
Perbekalan kesehatan
Uraian tugas Kepala Seksi Farmasi, makanan, minuman, alat kesehatan
dan Perbekalan kesehatan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Farmasi, makanan, minuman,
alat kesehatan dan Perbekalan kesehatansesuai dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi untuk memperoleh masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. meneliti hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Farmasi, makanan,
minuman, alat kesehatan dan Perbekalan kesehatansesuai dengan
prosedur dan peraturan agar terhindar dari kesalahan;
f. mengoreksi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Farmasi,
makanan,
minuman,
alat
kesehatan
dan
Perbekalan
kesehatandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
g. menyusun bahan laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Farmasi, makanan, minuman, alat kesehatan dan Perbekalan
kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan
sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
h. melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi;
i. melaksanakan pengumpulan, analisis dan pembinaan data
perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi
perbekalan farmasi di Puskesmas;
j. melaksanakan pengawasan terhadap mutu khasiat obat secara
umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan
didistribusikan;
k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan penggunaan obat secara
rasional sesuai dengan pedoman pengobatan di unit pelayanan
kesehatan;
l. melaksanakan pengelolaan gudang farmasi;

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6.2. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Kesehatan dan Pelayanan
Kesehatan
Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Kesehatan dan Pelayanan
Kesehatan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perijinan Kesehatan
dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi untuk memperoleh masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. meneliti hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan
Perijinan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan
prosedur dan peraturan agar terhindar dari kesalahan
f. mengoreksi pelaksanaan kegiatan di lingkunganSeksi Pelayanan
Perijinan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja
di masa mendatang;
g. menyusun bahan laporan pelaksanaan kinerja di lingkunganSeksi
Pelayanan Perijinan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan sesuai
dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6.3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Uraian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah
sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia
Kesehatansesuai dengan ketentuan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai
dengan
bidang
tugasnya
guna
meningkatkan
kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi untuk memperoleh masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. meneliti hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatansesuai dengan prosedur dan peraturan agar
terhindar dari kesalahan;

f.

mengoreksi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
g. menyusun bahan laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan;
i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

