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TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

DINAS KESEHATANKABUPATEN LABUHANBATU 

 

KEPALA DINAS KESEHATAN 

TUGAS POKOK 

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi    

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

FUNGSI KEPALA DINAS 

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian 

penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 

rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian 

penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 

rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; 

3. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang 

kesehatan. 

 

 

SEKRETARIAT  

TUGAS POKOK  

 Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.  

FUNGSI  

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas 

Kesehatan Daerah; 

2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas 

Kesehatan Daerah; dan 

4. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;  
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SUBBAGIAN PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 

TUGAS POKOK 

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta 

penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan  

 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional sub bagian program, 

informasi dan hubungan masyarakat; 

2. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan perumusan kebijakan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Dinas; 

3. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis Dinas; 

4. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas; 

5. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja anggaran Dinas; 

6. Mengoordinasikan dan mempersiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas; 

7. Mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

lingkungan Dinas; 

8. Mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan data sebagai bahan informasi; 

9. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi kesehatan; 

10. Melakukan komunikasi dan informasi tentang penyelenggaraan pembangunan kesehatan 

kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik; 

11. Menelaah dan menganalisa semua berita tentang pemerintah daerah terkait kesehatan 

yang dimuat melalui mass media serta melaporkannya kepada Kepala DinasKesehatan 

melalui Sekretaris Dinas Kesehatan; 

12. Melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan, informasi dan komunikasi guna 

memperjelas kebijakan pemerintah daerah bidang kesehatan;  

13. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan masyarakat umum dan organisasi 

kemasyarakatan dalam rangka memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah 

Kabupaten bidang kesehatan; 

14. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program, Informasi dan 

hubungan masyarakat; 

15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 
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SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASSET 

TUGAS POKOK  

Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset yang 

menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah. 

 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional Sub Bagian Keuangan 

dan Pengelolaan Asset; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan sub bagiannya; 

3. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan: 

4. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas  dalam 

rangka penatausahaan keuangan Anggaran Dinas; 

5. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, 

penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan; 

6. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan 

realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; 

7. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat 

pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); 

8. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM); 

9. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta Surat 

Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran; 

10. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Dinas;  

11. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negri Sipil; 

12. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, 

inventarisasi dan usul penghapusan barang/asset Dinas; 

13. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diSub Bagian Keuangan dan 

Pengelolaan Asset; 

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

 

SUBBAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM 

TUGAS POKOK 

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan 

administrasi umum  yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah. 
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RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional Sub Bagian Hukum, 

Kepegawaian dan Umum; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan sub bagiannya; 

3. Mengoordinasikan perumusan perancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 

Keputusan Bupati; 

4. Mengoordinasikan ke Bagian hukum Setdakab terkait penyusunan perumusan dan 

penyiapan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 

5. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mempublikasikan produk hukum dan 

melakukan dokumentasi hukum; 

6. Melaksanakan pendampingan  dan bantuan hukum kepada pegawai yang bermasalah 

dengan hukum dalam pelaksanaan tugas dan mengkoordinasikannya kepada pihak terkait. 

7. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip di lingkungan 

Dinas; 

8. Melakukan pengendalian, pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Dinas; 

9. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

10. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan 

Dinas; 

11. Menyelenggarakan dan Mengkoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan 

fasilitas rapat-rapat Dinas dan upacara kantor; 

12. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diSub Bagian Hukum, Kepegawaian 

dan Umum; 

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

 

 

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 

TUGAS POKOK 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga. 
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FUNGSI 

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, 

promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja 

dan olah raga;  

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, 

promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja 

dan olah raga. 

 

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT 

TUGAS POKOK 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi 

masyarakat. 

 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasionalseksi kesehatan 

keluarga dan gizi Masyarakat; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan diseksinya; 

3. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyelenggaraan dalam rangka upaya peningkatan 

pelayanan kesehatan keluarga (Ibu, anak, remaja dan lansia) dan gizi masyarakat; 

4. Menyusun rencana kesehatan upaya peningkatan pelayanan kesehatan keluarga (Ibu, anak, 

remaja dan lansia) dan gizi masyarakat; 

5. Melaksanakan kegiatan untuk peningkatan pengetahuan petugas dan masyarakat di bidang 

kesehatan keluarga (Ibu, anak, remaja dan lansia) dan gizi masyarakat; 

6. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi tenaga kesehatan pada pelaksanaan 

kegiatan;  

7. Melakukan kerja sama dengan atasan, lintas program dan lintas sektor terkait; 
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8. Melakukan pemecahan terhdap masalah gizi pada kelompok-kelompok masyarakat dan 

melaksanakan pemantauan pertumbuhan bayi, anak balita dan anak sekolah; 

9. Merencanakan dan menyediakaan kebutuhan suplemen gizi dan logistik lainnya; 

10. Memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui sistem kewaspadaan pangan dan 

gizi (SKPG) dan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) serta kegiatan lain yang berkaitan 

dengan upaya Pemantauan Status Gizi Masyarakat; 

11. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi 

masyarakat; 

12. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada seksi Kesehatan Keluarga dan 

Gizi Masyarakat; 

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

 

SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

TUGAS POKOK 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasionalseksi promosi dan 

pemberdayaan masyarakat; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan diseksinya; 

3. Melaksanakan Promosi Kesehatan melalui penyuluhan peningkatan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat serta mengembangkan media promosi; 

4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Upaya Kesehatan 

Masyarakat Bersumber Masyarakat (UKBM) berkerja sama dengan lintas program dan 

sektor terkait serta bermitra dengan berbagai elemen-elemen masyarakat; 

5. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dilakukan; 

6. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi dan pemberdayaan 

masyarakat; 

7. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada seksi promosi dan 

pemberdayaan masyarakat; 

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 
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SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA 

TUGAS POKOK 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan 

kerja dan olah raga. 

 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional seksi kesehatan 

lingkungan,kesehatan kerja dan olah raga; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan diseksinya; 

3. Mengumpulkan dan menganalisa data program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

olah raga; 

4. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana dan kualitas air bersih, makanan 

dan minuman;  

5. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan kayawan dan hygiene sanitasi perusahaan/industri; 

6. Melaksanakan pengawasan terhadap makanan dan minuman, tempat pengolahan makanan 

dan minuman dan tempat-tempat umum; 

7. Menyusun rencana kegiatan program penyelenggaraan kabupaten kota sehat; 

8. Melakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan lingkungan sehat, kesehatan lingkungan dan 

TTU dan TPM serta kesehatan karyawaan pabrik/industri; 

9. Melaksanakan pencegahan terhadap penyakit berbasis lingkungan; 

10. Menyelenggarakan dan pengembangan kesehatan olah raga; 

11. Menyelenggarakan dan pengembangan kesehatan kerja; 

12. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan,kesehatan 

kerja dan olah raga; 

13. Melakukan Monitoring dan  Evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 
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BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

 TUGAS POKOK 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans 

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian 

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. 

FUNGSI 

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit 

tidak menular dan kesehatan jiwa; 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit 

tidak menular dan kesehatan jiwa; 

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 

dan kesehatan jiwa; 

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 

kesehatan jiwa. 

 

SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI 

TUGAS POKOK 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.  

 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional seksi Surveilans dan 

Imunisasi; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan diseksinya; 

3. Menyelenggarkan kewaspadaan dini kejadian luar biasa secara berkesinambungan dengan 

mengedepankan surveilans penyakit dan pengamatan epidemiologi; 

4. Melakukan pemetaan dan survey dini  terhadap penyakit khusus spesifik daerah serta 

berkoodinasi dalam rangka upaya pemberantasan vektor penyakit; 

5. Menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyakit melalui upaya vaksinasi dan imunisasi 

terhadap kelompok resiko tinggi sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan; 
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6. Melaksanakan pengelolaan logistik vaksin, bahan habis pakai serta peralatan untuk 

kebutuhan Surveilans dan Imunisasi; 

7. Melaksanakan pengendalian wabah dan bencana yang meliputi kesiap-siagaan, mitigasi dan 

kesiap-siagaan tanggap darurat dan pemulihan, pelaksanaan pengendalian operasional 

penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah; 

8. Menyelenggarakan upaya kesehatan matra; 

9. Melakukan pemeriksaan dan pengamatan kesehatan haji; 

10. Melaksanakan surveilans epidemiologi; 

11. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi ke 

Puskesmas dan jaringannya; 

12. Melakukan Monitoring dan  Evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi; 

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

 

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR 

TUGAS POKOK 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular. 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan diseksinya; 

3. Melakukan penemuan dan tatalaksana serta pengobatan terhadap semua penderita 

penyakit menular;  

4. Melakukan pemetaan dan survey dini terhadap penyakit khusus spesifik daerah serta 

berkoordinasi dalam rangka upaya pengendalian vektor penyakit;  

5. Melaksanakan pengendalian vektor penyakit; 

6. Pengelolaan/pengusulan logistik obat-obatan, bahan kimia serta peralatan untuk 

kebutuhan pengendalian penyakit menular; 

7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada petugas yang meliputi aspek teknis 

pengendalian penyakit menular dalam rangka peningkatan sumber daya petugas 

puskesmas, pustu, bidan desa, polindes dan kader secar berjenjang; 

8. Melaksanakan sosialisasi / advokasi serta penyuluhan tentang penyakit menular; 
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9. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan analisa serta informasi secara internal 

dan ekternal; 

10. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi upaya pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular ke puskesmas, pustu, bidan desa, polindes; 

11. Melakukan Monitoring dan  Evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular; 

12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

 

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR  

DAN KESEHATAN JIWA 

TUGAS POKOK 

 Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. 

 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; 

2. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan diseksinya; 

3. Melakukan penemuan dan tatalaksana serta pengobatan terhadap semua penderita 

penyakit tidak menular;  

4. Melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular antara 

lain penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan indera dan fungsional, kanker dan 

kelainan darah, Diabetes Mellitus, dan penyakit tidak menular lainnya; 

5. Pengelolaan/pengusulan logistik obat-obatan, bahan kimia serta peralatan untuk 

kebutuhan pengendalian penyakit tidak menular; 

6. Melaksanakan pelatihan pada petugas yang meliputi aspek teknis pengendalian penyakit 

tidak menular dalam rangka peningkatan sumber daya petugas puskesmas, pustu, bidan 

desa, polindes dan kader secar berjenjang; 

7. Melaksanakan sosialisasi / advokasi serta penyuluhan tentang penyakit tidak menular; 

8. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan analisa serta informasi data penyakit 

tidak menular secara internal dan eksternal; 

9. Memfasilitasi pengembangan pelayanan kesehatan jiwa; 
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10. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi upaya pencegahan dan pengendalian 

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa ke puskesmas, pustu, bidan desa, polindes; 

11. Melakukan Monitoring dan  Evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menulardan kesehatan jiwa; 

12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

 

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 

TUGAS POKOK 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukantermasuk peningkatan mutunya, serta 

pelayanan kesehatan tradisional. 

 

FUNGSI 

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan 

pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan 

tradisional; 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan 

pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan 

tradisional; 

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi  di bidang pelayanan kesehatan primer dan 

pelayanan kesehatan rujukantermasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan 

tradisional; 

4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan 

kesehatan rujukantermasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.  

 

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 

TUGAS POKOK 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan 

supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang 

pelayanan kesehatan primer. 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional seksi Pelayanan 

Kesehatan Primer; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan diseksinya; 
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3. Melaksanakan registrasi, akreditasi dan perizinan sarana kesehatan primer; 

4. Penyelenggaraan dan pembinaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer; 

5. Melaksanakan bimbingan pra dan pasca akreditasi dan persiapan pelaksanaan akreditasi 

sarana kesehatan; 

6. Melaksanakan pembinaan manajemen Puskesmas; 

7. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin/keluarga kurang mampu 

8. Melaksanakan jaminan kesehatan berupa kepesertaan, pemeliharaan kesehatan  dan 

pembiayaan; 

9. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus antara lain : kesehatan mata, kesehatan gigi 

dan mulut dan lain-lain; 

10. Penyelenggaraan penanggulangan masalah kesehatan dan bantuan kesehatan; 

11. Melaksanakan bimbingan teknisdan supervisi sarana kesehatan primer; 

12. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer; 

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

 

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 

TUGAS POKOK 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis 

dansupervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang 

pelayanan kesehatan rujukan. 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional seksi Pelayanan 

Kesehatan Rujukan; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan diseksinya; 

3. Melaksanakan registrasi, akreditasi dan perizinan sarana kesehatan rujukan; 

4. Penyelenggaraan dan pembinaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; 

5. Melaksanakan bimbingan pra dan pasca akreditasi dan persiapan pelaksanaan akreditasi 

sarana kesehatan; 

6. Melaksanakan upaya kesehatan rujukan /spesialistik dan pengelolaan sistem rujukan; 

7. Pembinaan rujukan pelayanan kesehatan ke rumah Sakit dan Jenjang Pelayanan Kesehatan 

yang lebih tinggi; 

8. Melaksanakan bimbingan teknisdan supervisi sarana kesehatan rujukan; 

9. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan 

rujukan; 
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10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya.  

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 

TUGAS POKOK 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional. 

 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional seksi Pelayanan 

Kesehatan Tradisional, keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina 

pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan diseksinya; 

3. Pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, 

keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan 

alternatif dan komplementer; 

4. Melaksanakan Pengembangan Pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas;  

5. Melaksanakan bimbingan teknisdan supervisi sarana pelayanan kesehatan tradisional; 

6. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan 

tradisional; 

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

 

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN 

TUGAS POKOK 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, 

alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. 

FUNGSI 

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan 

PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan 

PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; 

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT 

serta sumber daya manusia kesehatan; 

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta 

sumber daya manusia kesehatan. 
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SEKSI KEFARMASIAN 

TUGAS POKOK 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian. 

 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional seksi Kefarmasian; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan diseksinya; 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data dan analisa dan kefarmasian, obat-obatan, 

bahan berbahaya termasuk NAPZA; 

4. Melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis serta penilaian terhadap usaha di bidang 

obat-obatan, efek obat/zat adiktif (pengawet, pewarna, dll) terhadap makanan/minuman, 

kosmetika serta alat kesehatan sesuai dengan standar yang ditentukan; 

5. Melakukan kegiatan pengamanan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan 

penyalahgunaan sediaan farmasi (obat, sedian obat-obat tradisional, kosmetik, dan alat 

kesehatan) serta NAPZA dan obat-obat berbahaya lainnya; 

6. Mengoordinir pengumpulan bahan dan data di bidang kefarmasian dalam rangka proses 

pemberian perizinan; 

7. Turut berkoodinasi dalam proses pelaksanaan registrasi, akreditasi dan mutu sarana 

kesehatan dalam bentuk rekomendasi;  

8. Melaksanakan bimbingan teknisdan supervisi tentang pelayanan kefarmasian kepada 

fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta; 

9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kefarmasian; 

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

 

SEKSI ALAT KESEHATAN DAN PKRT 

TUGAS POKOK 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT. 

 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional seksi AlatKesehatan 

Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); 
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2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan seksinya; 

3. Penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria di bidang AlatKesehatan 

Dan PKRT; 

4. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kondisi alat kesehatan di puskesmas dan 

jaringannya; 

5. Merencanakan kebutuhan alat kesehatan dan PKRT di Puskesmas beserta jaringannya; 

6. Melaksanakan bimbingan teknisdan supervisi AlatKesehatan Dan PKRT saranakesehatan; 

7. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan AlatKesehatan Dan PKRT sarana 

kesehatan; 

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

 

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 

TUGAS POKOK 

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan. 

 

RINCIAN TUGAS 

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional seksi Sumber Daya 

Manusia Kesehatan; 

2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan 

koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan 

urusan seksinya; 

3. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan rekomendasi tenaga kesehatan strategis 

dan pemindahan tenaga tertentu antar puskesmas di Kabupaten; 

4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan ataupun kegiatan sejenis lainnya 

yang bersifat peningkatan dan pengembangan kemampuan kognitif, efektif dan 

psikomotorik; 

5. Melaksanakan registrasi dan perizinan tenaga medis, paramedis, tenaga non-

medis/tradisional terlatih; 

6. Melaksanakan bimbingan teknisdan supervisiSDM Kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan pemerintah dan swasta; 

7. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Seksi SDM Kesehatan; 

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 


