
 

 

 

BUPATI PONOROGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
    

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR : 188.45/1641/405.03.2/2021 

TENTANG 

PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR 

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO 
 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (8) 
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 151 Tahun 2021 tentang  

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, maka 

dipandang perlu menetapkan Nomenklatur dan Tugas Sub 
Koordinator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dengan 

menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
  

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah; 

  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 

Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian 
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah; 

  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kesehatan; 

  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi  pada 
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 
  

10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 151 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Menetapkan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, dengan uraian tugas 
sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal                       

ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 

 

BUPATI PONOROGO, 

 

 

H. SUGIRI SANCOKO 



LAMPIRAN  :  KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO 

 NOMOR    :  188.45/1641/405.03.2/2021 

 TANGGAL :  

 

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR 

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO 
 

A. SUB KOORDINATOR PADA SEKRETARIAT, TERDIRI DARI: 

 a. Sub Koordinator Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat, 
mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan dalam: 

1. Menyiapkan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana 
strategis; 

2. Menyiapkan bahan dan koordinasi dalam penyusunan pengelolaan 
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

3. Menyiapkan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana 
program dan anggaran; 

4. Menyiapkan bahan dan koordinasi dalam penyusunan standar 
pelayanan minimal bidang kesehatan;  

5. Menyiapkan bahan dan  koordinasi dalam penyusunan laporan dan  

evaluasi program dan anggaran; 

6. Menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan penelitian bidang 

kesehatan serta rekomendasi ijin penelitian; 

7. Mengelola opini publik, manajemen isu, strategi komunikasi, 

penanganan krisis komunikasi, produksi komunikasi publik dan 
program kehumasan; 

8. Melaksanakan peliputan, pendokumentasian, pengolahan bahan 

publikasi, hubungan media massa dan pengelolaan media sosial, 
pelayanan informasi, komunikasi dan pengaduan masyarakat; 

9. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi 
dan pengelolaan data dan informasi; 

10. Mengelola dan mengkoordinasikan sistem informasi serta pengelolaan 
data dan informasi; 

11. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi;  

12. Menyusun kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi di bidang 

pembiayaan dan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan; 

13. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kepada unit pelaksana 

teknis dinas sesuai lingkup tugas; 

14. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas. 

 b. Sub Koordinator Keuangan dan Pengelolaan Asset, mempunyai tugas 
mengoordinasikan kegiatan dalam: 

1. Menyusun analisis akuntansi dan pelaporan keuangan; 

2. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset; 

3. Menyiapkan bahan dan koordinasi dalam pencatatan penghapusan 
aset;  

4. Menyiapkan bahan dan koordinasi dalam audit keuangan baik 

internal maupun eksternal; 

5. Menyiapkan bahan dan koordinasi dalam pengelolaan tata laksana 

keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan 
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Non Badan Layanan Umum Daerah (Non BLUD) dan hibah 

uang/barang/jasa; 

6. Menyiapkan bahan dan koordinasi dalam pengelolaan tata laksana 

perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi; 

7. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; 

8. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kepada unit pelaksana 
teknis dinas sesuai lingkup tugas; 

9. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas. 

B. SUB KOORDINATOR PADA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, TERDIRI 

DARI: 
 

a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai 

tugas mengoordinasikan kegiatan dalam: 
  1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program kesehatan 

maternal,  neonatal, balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, 

usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan 
keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan 

ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro,  
serta pengelolaan gizi umum dan gizi khusus;  

2. Menyusun rumusan kebijakan program kesehatan maternal,  
neonatal, balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia 

reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan 
keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan 

ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro,  
serta pengelolaan gizi umum dan gizi khusus;  

3. Melaksanakan kebijakan program kesehatan maternal,  neonatal, 
balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan 
keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga, peningkatan 

mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, 
penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro,  serta pengelolaan 

gizi umum dan gizi khusus; 

4. Menyusun rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedur tetap program kesehatan maternal,  
neonatal, balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia 

reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan 
keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan 

ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro,  
serta pengelolaan gizi umum dan gizi khusus; 

5. Melaksanakan sosialisasi pedoman umum, petunjuk  pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedur tetap program kesehatan maternal,  
neonatal, balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia 

reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan 
keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan 

ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro,  
serta pengelolaan gizi umum dan gizi khusus; 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 
program kesehatan maternal,  neonatal, balita,  anak prasekolah, usia 
sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, 

perlindungan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, 
surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro 

dan gizi mikro,  serta pengelolaan gizi umum dan gizi khusus;  

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program kesehatan 

maternal,  neonatal, balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, 
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usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan 

keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan 
ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro,  

serta pengelolaan gizi umum dan gizi khusus;  

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 

pengendalian, evaluasi  dan pelaporan program kesehatan maternal,  
neonatal, balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia 

reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan 
keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, surveilans dan 

ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro,  
serta pengelolaan gizi umum dan gizi khusus; 

9. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 

kesehatan khususnya bidan nutrisionis, dietisien, tenaga kesehatan 
reproduksi dan keluarga; 

10. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kesehatan Masyarakat; 
 b. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, 

mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan dalam: 

1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program penyehatan air, 
tanah dan udara;  sanitasi dasar (penyediaan air bersih, pembuangan 

kotoran manusia, pengelolaan sampah serta pengelolaan limbah 
padat, cair, dan gas); penyehatan pangan (makanan dan minuman); 

penyehatan kawasan pemukiman, tempat rekreasi, serta 
tempat/fasilitas umum (meliputi pencahayaan, kebisingan, binatang 
pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya); pengamanan limbah 

dan radiasi; kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, 
kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja 

dan ergonomi, serta kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga 
institusi; 

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan program 
penyehatan air, tanah dan udara;  sanitasi dasar (penyediaan air 
bersih, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan sampah serta 

pengelolaan limbah padat, cair, dan gas); penyehatan pangan 
(makanan dan minuman); penyehatan kawasan pemukiman, tempat 

rekreasi, serta tempat/fasilitas umum (meliputi pencahayaan, 
kebisingan, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya); 

pengamanan limbah dan radiasi; kesehatan okupasi dan surveilans 
kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian 
lingkungan kerja dan ergonomi, serta kesehatan olahraga masyarakat 

dan olahraga institusi; 

3. Melaksanakan kebijakan program penyehatan air, tanah dan udara;  

sanitasi dasar (penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, 
pengelolaan sampah serta pengelolaan limbah padat, cair, dan gas); 

penyehatan pangan (makanan dan minuman); penyehatan kawasan 
pemukiman, tempat rekreasi, serta tempat/fasilitas umum (meliputi 
pencahayaan, kebisingan, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang 

berbahaya); pengamanan limbah dan radiasi; kesehatan okupasi dan 
surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, 

pengendalian lingkungan kerja dan ergonomi, serta kesehatan 
olahraga masyarakat dan olahraga institusi; 

4. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pedoman umum, 
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program 
penyehatan air, tanah dan udara;  sanitasi dasar (penyediaan air 

bersih, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan sampah serta 
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pengelolaan limbah padat, cair, dan gas); penyehatan pangan 

(makanan dan minuman); penyehatan kawasan pemukiman, tempat 
rekreasi, serta tempat/fasilitas umum (meliputi pencahayaan, 

kebisingan, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya); 
pengamanan limbah dan radiasi; kesehatan okupasi dan surveilans 

kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian 
lingkungan kerja dan ergonomi, serta kesehatan olahraga masyarakat 
dan olahraga institusi; 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pedoman umum,  
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program 

penyehatan air, tanah dan udara;  sanitasi dasar (penyediaan air 
bersih, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan sampah serta 

pengelolaan limbah padat, cair, dan gas); penyehatan pangan 
(makanan dan minuman); penyehatan kawasan pemukiman, tempat 
rekreasi, serta tempat/fasilitas umum (meliputi pencahayaan, 

kebisingan, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya); 
pengamanan limbah dan radiasi; kesehatan okupasi dan surveilans 

kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian 
lingkungan kerja dan ergonomi, serta kesehatan olahraga masyarakat 

dan olahraga institusi; 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 
program penyehatan air, tanah dan udara;  sanitasi dasar (penyediaan 

air bersih, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan sampah serta 
pengelolaan limbah padat, cair, dan gas); penyehatan pangan 

(makanan dan minuman); penyehatan kawasan pemukiman, tempat 
rekreasi, serta tempat/fasilitas umum (meliputi pencahayaan, 

kebisingan, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya); 
pengamanan limbah dan radiasi; kesehatan okupasi dan surveilans 
kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian 

lingkungan kerja dan ergonomi, serta kesehatan olahraga masyarakat 
dan olahraga institusi; 

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program penyehatan 
air, tanah dan udara;  sanitasi dasar (penyediaan air bersih, 

pembuangan kotoran manusia, pengelolaan sampah serta pengelolaan 
limbah padat, cair, dan gas); penyehatan pangan (makanan dan 
minuman); penyehatan kawasan pemukiman, tempat rekreasi, serta 

tempat/fasilitas umum (meliputi pencahayaan, kebisingan, binatang 
pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya); pengamanan limbah 

dan radiasi; kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, 
kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja 

dan ergonomi, serta kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga 
institusi; 

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 

pengendalian, evaluasi  dan pelaporan program penyehatan air, tanah 
dan udara;  sanitasi dasar (penyediaan air bersih, pembuangan 

kotoran manusia, pengelolaan sampah serta pengelolaan limbah 
padat, cair, dan gas); penyehatan pangan (makanan dan minuman); 

penyehatan kawasan pemukiman, tempat rekreasi, serta 
tempat/fasilitas umum (meliputi pencahayaan, kebisingan, binatang 
pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya); pengamanan limbah 

dan radiasi; kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, 
kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja 

dan ergonomi, serta kesehatan olahraga masyarakat dan olahraga 
institusi; 

9. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 
kesehatan khususnya sanitarian dan pembimbing kesehatan kerja; 
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10. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Kesehatan Masyarakat; 

c. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai 
tugas mengoordinasikan kegiatan dalam: 

1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program strategi 
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan; penyebarluasan 
informasi kesehatan; advokasi dan kemitraan kesehatan; penggerak 

dan sarana prasarana promosi kesehatan, serta pengorganisasian dan 
peningkatan peran serta masyarakat; 

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan program 
strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan; 

penyebarluasan informasi kesehatan; advokasi dan kemitraan 
kesehatan; penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, serta 
pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;  

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan program strategi 
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan; penyebarluasan 

informasi kesehatan; advokasi dan kemitraan kesehatan; penggerak 
dan sarana prasarana promosi kesehatan, serta pengorganisasian dan 

peningkatan peran serta masyarakat; 

4. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pedoman umum, 
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program 

strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan; 
penyebarluasan informasi kesehatan; advokasi dan kemitraan 

kesehatan; penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, serta 
pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat; 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pedoman umum, 
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program 
strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan; 

penyebarluasan informasi kesehatan; advokasi dan kemitraan 
kesehatan; penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, serta 

pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat; 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 

program strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan; 
penyebarluasan informasi kesehatan; advokasi dan kemitraan 
kesehatan; penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, serta 

pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat; 

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program strategi 

komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan; penyebarluasan 
informasi kesehatan; advokasi dan kemitraan kesehatan; penggerak 

dan sarana prasarana promosi kesehatan, serta pengorganisasian dan 
peningkatan peran serta masyarakat; 

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 

pengendalian, evaluasi  dan pelaporan program strategi komunikasi, 
informasi, dan edukasi kesehatan; penyebarluasan informasi 

kesehatan; advokasi dan kemitraan kesehatan; penggerak dan sarana 
prasarana promosi kesehatan, serta pengorganisasian dan 

peningkatan peran serta masyarakat; 

9. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 
kesehatan khususnya tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; 

10. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kesehatan Masyarakat; 
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C. SUB KOORDINATOR PADA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 
PENYAKIT, TERDIRI DARI: 

 
a. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas 

mengoordinasikan kegiatan dalam: 

  1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program surveilans, 
kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi 
dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah 

termasuk pos lintas batas darat, serta imunisasi dasar, lanjutan, 
tambahan dan khusus. 

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan program 
surveilans, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan 

wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina 
kesehatan wilayah termasuk pos lintas batas darat, serta imunisasi 
dasar, lanjutan, tambahan dan khusus. 

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program program 
surveilans, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan 

wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina 
kesehatan wilayah termasuk pos lintas batas darat, serta imunisasi 

dasar, lanjutan, tambahan dan khusus. 

4. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pedoman umum, 
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program 

surveilans, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan 
wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina 

kesehatan wilayah termasuk pos lintas batas darat, serta imunisasi 
dasar, lanjutan, tambahan dan khusus. 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan, pedoman 
umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 
program surveilans, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa 

dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, 
karantina kesehatan wilayah termasuk pos lintas batas darat, serta 

imunisasi dasar, lanjutan , tambahan dan khusus. 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 

program surveilans, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa 
dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, 
karantina kesehatan wilayah termasuk pos lintas batas darat, serta 

imunisasi dasar, lanjutan, tambahan dan khusus. 

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor 

tentang program surveilans, kewaspadaan dini dan respon kejadian 
luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi 

emerging, karantina kesehatan wilayah termasuk pos lintas batas 
darat, serta imunisasi dasar, lanjutan, tambahan dan khusus. 

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 

pengendalian, evaluasi  dan pelaporan program surveilans, 
kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi 

dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah 
termasuk pos lintas batas darat, serta imunisasi dasar, lanjutan, 

tambahan dan khusus. 

9. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian faktor resiko, 
pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji; 

10. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 
kesehatan khususnya epidemiolog kesehatan; 

11. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor sesuai lingkup tugas; 
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12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 
 b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, 

mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan dalam: 

1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular langsung (tuberculosis sensitive dan 
resistensi obat, infeksi saluran pernafasan atas dan pneumonia, 
HIV/AIDS, penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, infeksi saluran 

pencernaan, kusta, frambusia) serta pencegahan dan pengendalian 
penyakit tular vektor dan zoonotik (malaria, zoonosis, arbovirosis, 

filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit);  

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular langsung (tuberculosis sensitive 
dan resistensi obat, infeksi saluran pernafasan atas dan pneumonia, 
HIV/AIDS, penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, infeksi saluran 

pencernaan, kusta, frambusia) serta pencegahan dan pengendalian 
penyakit tular vektor dan zoonotik (malaria, zoonosis, arbovirosis, 

filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit); 

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular langsung (tuberculosis sensitive dan 
resistensi obat, infeksi saluran pernafasan atas dan pneumonia, 
HIV/AIDS, penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, infeksi saluran 

pencernaan, kusta, frambusia) serta pencegahan dan pengendalian 
penyakit tular vektor dan zoonotik (malaria, zoonosis, arbovirosis, 

filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit); 

4. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pedoman umum, 

petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 
pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung 
(tuberculosis sensitive dan resistensi obat, infeksi saluran pernafasan 

atas dan pneumonia, HIV/AIDS, penyakit infeksi menular seksual, 
hepatitis, infeksi saluran pencernaan, kusta, frambusia) serta 

pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik 
(malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan 

binatang pembawa penyakit); 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan, pedoman 
umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung 
(tuberculosis sensitive dan resistensi obat, infeksi saluran pernafasan 

atas dan pneumonia, HIV/AIDS, penyakit infeksi menular seksual, 
hepatitis, infeksi saluran pencernaan, kusta, frambusia) serta 

pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik 
(malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan 
binatang pembawa penyakit); 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 
program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung 

(tuberculosis sensitive dan resistensi obat, infeksi saluran pernafasan 
atas dan pneumonia, HIV/AIDS, penyakit infeksi menular seksual, 

hepatitis, infeksi saluran pencernaan, kusta, frambusia) serta 
pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik 
(malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan 

binatang pembawa penyakit); 

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi tentang program 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung 
(tuberculosis sensitive dan resistensi obat, infeksi saluran pernafasan 

atas dan pneumonia, HIV/AIDS, penyakit infeksi menular seksual, 
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hepatitis, infeksi saluran pencernaan, kusta, frambusia) serta 

pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik 
(malaria, zoonosis, arbovirosis, filariasis, kecacingan, vektor, dan 

binatang pembawa penyakit); 

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 

pengendalian, evaluasi  dan pelaporan program pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular langsung (tuberculosis sensitive dan 
resistensi obat, infeksi saluran pernafasan atas dan pneumonia, 

HIV/AIDS, penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, infeksi saluran 
pencernaan, kusta, frambusia) serta pencegahan dan pengendalian 

penyakit tular vektor dan zoonotik (malaria, zoonosis, arbovirosis, 
filariasis, kecacingan, vektor, dan binatang pembawa penyakit); 

9. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 
kesehatan khususnya entomolog kesehatan dan mikrobiolog 
kesehatan; 

10. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan dalam: 

1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular (penyakit paru kronik dan 

gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan 
kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, 

gangguan indera dan fungsional), penyakit gigi dan mulut, pencegahan 
dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan 

lanjut usia, serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat 
adiktif lainnya (NAPZA); 

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan program 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (penyakit paru 
kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker 

dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, 
gangguan indera dan fungsional), penyakit gigi dan mulut, pencegahan 

dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan 
lanjut usia, serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat 
adiktif lainnya (NAPZA); 

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan program pencegahan 
dan pengendalian penyakit tidak menular (penyakit paru kronik dan 

gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan 
kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, 

gangguan indera dan fungsional), penyakit gigi dan mulut, pencegahan 
dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan 
lanjut usia, serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat 

adiktif lainnya (NAPZA); 

4. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan 
dan pengendalian penyakit tidak menular (penyakit paru kronik dan 

gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan 
kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, 
gangguan indera dan fungsional), penyakit gigi dan mulut, pencegahan 

dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan 
lanjut usia, serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat 

adiktif lainnya (NAPZA); 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, 

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 
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tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 

(penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh 
darah, kanker dankelainan darah, diabetes melitus dan gangguan 

metabolik, gangguan indera dan fungsional), penyakit gigi dan mulut, 
pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, 

dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, 
dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 

program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 
(penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh 

darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan 
metabolik, gangguan indera dan fungsional), penyakit gigi dan mulut, 

pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, 
dewasa dan lanjut usia, serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, 
dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); 

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi tentang program 
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (penyakit paru 

kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker 
dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, 

gangguan indera dan fungsional), penyakit gigi dan mulut, pencegahan 
dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan 
lanjut usia, serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat 

adiktif lainnya (NAPZA); 

8. Menyiapkan bahan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 

pengendalian, evaluasi  dan pelaporan program pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular (penyakit paru kronik dan 

gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan 
kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, gangguan 
indera dan fungsional), penyakit gigi dan mulut, pencegahan dan 

pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lanjut 
usia, serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif 

lainnya (NAPZA); 

9. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 

kesehatan khususnya teknisi gigi, perawat gigi/terapis gigi dan mulut, 
audiogis, refraksionis optisien/optometris , fisioterapis, okupasi terapis, 
terapis wicara, ortotik prostetik dan  psikologi klinis.  

10. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

D. SUB KOORDINATOR PADA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, TERDIRI 

DARI: 
 

a. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas 
mengoordinasikan kegiatan dalam: 

  1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program pelayanan dan 
penunjang pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi serta sarana 

prasarana pada pusat kesehatan masyarakat berserta jaringannya, 
klinik dan praktik perorangan; 

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan program 
pelayanan dan penunjang pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi 
serta sarana prasarana pada pusat kesehatan masyarakat beserta 

jaringannya, klinik dan praktik perorangan; 

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan program pelayanan 

dan penunjang pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi serta sarana 
prasarana pada pusat kesehatan masyarakat berserta jaringannya, 
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klinik dan praktik perorangan; 

4. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pedoman umum, 
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program 

pelayanan dan penunjang pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi 
serta sarana prasarana pada pusat kesehatan masyarakat berserta 

jaringannya, klinik dan praktik perorangan; 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, 
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta 

prosedur tetap program pelayanan dan penunjang pelayanan, fasilitas, 
mutu dan akreditasi serta sarana prasarana pada pusat kesehatan 

masyarakat berserta jaringannya, klinik dan praktik perorangan; 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 

program pelayanan dan penunjang pelayanan, fasilitas, mutu dan 
akreditasi serta sarana prasarana pada pusat kesehatan masyarakat 
berserta jaringannya, klinik dan praktik perorangan; 

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi tentang program 
pelayanan dan penunjang pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi 

serta sarana prasarana pada pusat kesehatan masyarakat berserta 
jaringannya, klinik dan praktik perorangan; 

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 
pengendalian, evaluasi  dan pelaporan program pelayanan dan 
penunjang pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi serta sarana 

prasarana pada pusat kesehatan masyarakat berserta jaringannya, 
klinik dan praktik perorangan; 

9. Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pertolongan 
Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);  

10. Menyiapkan bahan dan menyusun rekomendasi perizinan dan 
registrasi  untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer; 

11. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan 
primer;  

12. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program Indonesia Sehat 

dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK); 

13. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program perawatan kesehatan 

masyarakat (perkesmas); 

14. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 

kesehatan khususnya dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi 
spesialis dan perawat; 

15. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pelayanan Kesehatan 

 b. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas 
mengoordinasikan kegiatan dalam : 

1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program pelayanan rawat 
jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, bedah, pelayanan penunjang 

medis, pelayanan radiologi, pelayanan non medis, pelayanan gawat 
darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit, pengelolaan 
pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, pemantauan dan 

evaluasi,  termasuk fasilitas dan mutu/akreditasi serta sarana 
prasarana pada rumah sakit dan rumah sakit pendidikan; 

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan program 
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pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, bedah, 

pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan non 
medis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar 

rumah sakit, pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit 
pendidikan, pemantauan dan evaluasi,  termasuk fasilitas dan 

mutu/akreditasi serta sarana prasarana pada rumah sakit dan rumah 
sakit pendidikan; 

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan program pelayanan 

rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, bedah, pelayanan 
penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan non medis, 

pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah 
sakit, pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit 

pendidikan, pemantauan dan evaluasi,  termasuk fasilitas dan 
mutu/akreditasi serta sarana prasarana pada rumah sakit dan rumah 
sakit pendidikan; 

4. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pedoman umum, 
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program 

pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, bedah, 
pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan non 

medis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar 
rumah sakit, pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit 
pendidikan, pemantauan dan evaluasi,  termasuk fasilitas dan 

mutu/akreditasi serta sarana prasarana pada rumah sakit dan rumah 
sakit pendidikan; 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, 
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta 

prosedur tetap program pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat 
inap, intensif, bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan 
radiologi, pelayanan non medis, pelayanan gawat darurat terpadu pra 

rumah sakit dan antar rumah sakit, pengelolaan pelayanan rujukan, 
jejaring rumah sakit pendidikan, pemantauan dan evaluasi,  termasuk 

fasilitas dan mutu/akreditasi serta sarana prasarana pada rumah 
sakit dan rumah sakit pendidikan; 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 
program pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, 
bedah, pelayanan penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan 

non medis, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan 
antar rumah sakit, pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah 

sakit pendidikan, pemantauan dan evaluasi,  termasuk fasilitas dan 
mutu/akreditasi serta sarana prasarana pada rumah sakit dan rumah 

sakit pendidikan; 

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program pelayanan 
rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif, bedah, pelayanan 

penunjang medis, pelayanan radiologi, pelayanan non medis, 
pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah 

sakit, pengelolaan pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit 
pendidikan, pemantauan dan evaluasi,  termasuk fasilitas dan 

mutu/akreditasi serta sarana prasarana pada rumah sakit dan rumah 
sakit pendidikan; 

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 

pengendalian, evaluasi  dan pelaporan program pelayanan rawat jalan, 
gawat darurat, rawat inap, intensif, bedah, pelayanan penunjang 

medis, pelayanan radiologi, pelayanan non medis, pelayanan gawat 
darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit, pengelolaan 

pelayanan rujukan, jejaring rumah sakit pendidikan, pemantauan dan 
evaluasi,  termasuk fasilitas dan mutu/akreditasi serta sarana 
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prasarana pada rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;  

9. Menyiapkan bahan dan menyusun rekomendasi perizinan  untuk 
fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; 

10. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 
kesehatan khususnya tenaga perekam medis dan informasi kesehatan, 

teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, penata anestesi, 
radiografer, ahli tekhnologi laboratorium medik, fisikawan medik dan 
radioterapis; 

11. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis, pemantauan dan 
evaluasi, termasuk fasilitasi sarana prasarana dan mutu/akreditasi 

laboratorium kesehatan daerah; 

12. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan 
rujukan;  

13. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis 
kesehatan; 

14. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang telemedicine; 

15. Melaksanakan koordinasi lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pelayanan Kesehatan. 

c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas 
mengoordinasikan kegiatan dalam : 

  1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program pelayanan 
kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer 

mandiri dan berkelompok, termasuk fasilitas, mutu/akreditasi dan 
integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan 
lanjutan; 

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan program 
pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, 

komplementer mandiri dan berkelompok, termasuk fasilitas, 
mutu/akreditasi dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat pertama dan lanjutan 

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan program program 
pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, 

komplementer mandiri dan berkelompok, termasuk fasilitas, 
mutu/akreditasi dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat pertama dan lanjutan 

4. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pedoman umum, 

petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program 
pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, 
komplementer mandiri dan berkelompok, termasuk fasilitas, 

mutu/akreditasi dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan 
tingkat pertama dan lanjutan; 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan, pedoman 
umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan 
mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, termasuk fasilitas, 
mutu/akreditasi dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat pertama dan lanjutan; 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 

program pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan 
mandiri, komplementer mandiri dan berkelompok, termasuk fasilitas, 
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mutu/akreditasi dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat pertama dan lanjutan; 

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi tentang program 

pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri, 
komplementer mandiri dan berkelompok, termasuk fasilitas, 

mutu/akreditasi dan integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan 
tingkat pertama dan lanjutan 

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 

pengendalian, evaluasi  dan pelaporan program pelayanan kesehatan 
penyehat tradisional dan asuhan mandiri, komplementer mandiri dan 

berkelompok, termasuk fasilitas, mutu/akreditasi dan integrasi pada 
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan; 

9. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 
kesehatan khususnya tenaga kesehatan tradisional ramuan, tenaga 
kesehatan tradisional keterampilan dan akupuntur; 

10. Melaksanakan koordinasi lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

11. Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pelayanan Kesehatan. 

E. SUB KOORDINATOR PADA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN, TERDIRI 

DARI: 
 a. Sub Koordinator Kefarmasian mempunyai tugas mengoordinasikan 

kegiatan dalam : 

1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program tata kelola, 
produksi dan distribusi kefarmasian (produksi dan distribusi obat, obat 

tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, 
kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi); tata kelola obat 

publik, obat tradisional, kosmetika, makanan minuman kemasan dan 
perbekalan kesehatan (perencanaan dan penilaian ketersediaan, 
pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pemantauan pasar dan 

pengendalian); serta pelayanan kefarmasian (manajemen dan klinikal 
farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan 

peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional); 

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan tentang  

program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan 
distribusi sediaan farmasi; tata kelola obat publik, obat tradisional, 
kosmetika dan makanan minuman kemasan; serta pelayanan 

kefarmasian; 

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan program pembinaan 

dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi sediaan farmasi; 
tata kelola obat publik, obat tradisional, kosmetika dan makanan 

minuman kemasan; serta pelayanan kefarmasian; 

4. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pedoman umum, petunjuk 
pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan 

dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi sediaan farmasi; 
tata kelola obat publik, obat tradisional, kosmetika dan makanan 

minuman kemasan; serta pelayanan kefarmasian; 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, 

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 
tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan 
distribusi sediaan farmasi; tata kelola obat publik, obat tradisional, 

kosmetika dan makanan minuman kemasan; serta pelayanan 
kefarmasian;  

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 
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program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan 

distribusi sediaan farmasi; tata kelola obat publik, obat tradisional, 
kosmetika dan makanan minuman kemasan; pelayanan kefarmasian;  

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 
pengendalian, evaluasi  dan pelaporan program pembinaan dan 

pengendalian tata kelola produksi dan distribusi sediaan farmasi; tata 
kelola obat publik, obat tradisional, kosmetika dan makanan minuman 
kemasan; serta pelayanan kefarmasian; 

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi lintas program, lintas 
sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, asosiasi, lembaga 

swadaya masyarakat, dan pihak swasta terkait program pembinaan dan 
pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi sediaan farmasi; tata 

kelola obat publik, obat tradisional, kosmetika dan makanan minuman 
kemasan; serta pelayanan kefarmasian;  

9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program pembinaan 

dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi sediaan farmasi; 
tata kelola obat publik, obat tradisional, kosmetika dan makanan 

minuman kemasan; serta pelayanan kefarmasian; 

10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, pengadaan, 

pengelolaan serta pelaporan obat buffer Kabupaten, obat program 
kesehatan, obat untuk penanggulangan KLB dan Bencana, dan obat 
yang bersifat insidentil; 

11. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 
kesehatan khususnya apoteker dan tenaga teknis kefarmasian; 

12. Menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Penyuluhan 
Keamanan Pangan (SPKP) dan penerbitan Sertfikat Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 

13. Menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan ijin Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT)  

14. Menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi izin usaha 
kecil obat tradisional (UKOT); 

15. Menyiapkan bahan dan pengkoordinasian dalam rangka penerbitan 
rekomendasi ijin operasional Toko Obat, Apotek dan Pedagang Besar 

Farmasi (PBF); 

16. Melaksanakan koordinasi lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

17. Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Sumber Daya Kesehatan. 
 b. Sub Koordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan dalam : 

1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program pembinaan tata 

kelola produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga, serta pengawasan alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rumah tangga; 

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan tentang  
program tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan 

perbekalan kesehatan rumah tangga  serta pengawasan alat kesehatan 
dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan program tata kelola, 
produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 
rumah tangga serta pengawasan alat kesehatan dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga; 

4. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pedoman umum, 

petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program 
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tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga serta pengawasan alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rumah tangga; 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan, pedoman 
umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengawasan alat kesehatan 
dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 
program tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan 

perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengawasan alat kesehatan 
dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan program tata kelola, produksi 
dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 

serta pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 
tangga; 

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program tata kelola, 
produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 

rumah tangga serta pengawasan alat kesehatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga; 

9. Menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dalam rangka 

penerbitan rekomendasi ijin operasional toko alat kesehatan; 

10. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 

kesehatan khususnya tenaga elektromedis; 

11. Melaksanakan fungsi pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan 

beserta pembinaannya di lingkungan Dinas Kesehatan; 

12. Melaksanakan koordinasi lintas sektor sesuai lingkup tugas; 

13. Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Sumber Daya Kesehatan. 

c. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas 

mengoordinasikan kegiatan dalam : 

1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program perencanaan 

kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (pengadaan, 
pendayagunaan dan pengembangan), pendidikan sumber daya 
manusia kesehatan (fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi 

teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan 
pengendalian mutu), analisis kompetensi, pelatihan sumber daya 

manusia kesehatan (pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan 
pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan dan 

institusi pelatihan), pengembangan jabatan fungsional kesehatan, 
pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia 
kesehatan, serta pengembangan kualifikasi sumber daya manusia 

kesehatan berkelanjutan; 

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan tentang  

program perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan 
(pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan), pendidikan sumber 

daya manusia kesehatan (fasilitasi pengembangan dan kemitraan, 
fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, 
dan pengendalian mutu), analisis kompetensi, pelatihan sumber daya 

manusia kesehatan (pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan 
pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan dan 

institusi pelatihan), pengembangan jabatan fungsional kesehatan, 
pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia 
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kesehatan, serta pengembangan kualifikasi sumber daya manusia 

kesehatan berkelanjutan; 

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan program 

perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (pengadaan, 
pendayagunaan dan pengembangan), pendidikan sumber daya 

manusia kesehatan (fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi 
teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan 
pengendalian mutu), analisis kompetensi, pelatihan sumber daya 

manusia kesehatan (pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan 
pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan dan 

institusi pelatihan), pengembangan jabatan fungsional kesehatan, 
pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia 

kesehatan, serta pengembangan kualifikasi sumber daya manusia 
kesehatan berkelanjutan; 

4. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pedoman umum, 

petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program 
perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (pengadaan, 

pendayagunaan dan pengembangan), pendidikan sumber daya 
manusia kesehatan (fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi 

teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan 
pengendalian mutu), analisis kompetensi, pelatihan sumber daya 
manusia kesehatan (pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan 

pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan dan 
institusi pelatihan), pengembangan jabatan fungsional kesehatan, 

pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia 
kesehatan, serta pengembangan kualifikasi sumber daya manusia 

kesehatan berkelanjutan; 

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan, pedoman 
umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan 
(pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan), pendidikan sumber 

daya manusia kesehatan (fasilitasi pengembangan dan kemitraan, 
fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, 

dan pengendalian mutu), analisis kompetensi, pelatihan sumber daya 
manusia kesehatan (pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan 
pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan dan 

institusi pelatihan), pengembangan jabatan fungsional kesehatan, 
pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia 

kesehatan, serta pengembangan kualifikasi sumber daya manusia 
kesehatan berkelanjutan; 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 
program perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan 
(pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan), pendidikan sumber 

daya manusia kesehatan (fasilitasi pengembangan dan kemitraan, 
fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, 

dan pengendalian mutu), analisis kompetensi, pelatihan sumber daya 
manusia kesehatan (pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan 

pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan dan 
institusi pelatihan), pengembangan jabatan fungsional kesehatan, 
pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia 

kesehatan, serta pengembangan kualifikasi sumber daya manusia 
kesehatan berkelanjutan; 

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan program perencanaan 

kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (pengadaan, 
pendayagunaan dan pengembangan), pendidikan sumber daya 
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manusia kesehatan (fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi 

teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan 
pengendalian mutu), analisis kompetensi, pelatihan sumber daya 

manusia kesehatan (pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan 
pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan dan 

institusi pelatihan), pengembangan jabatan fungsional kesehatan, 
pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia 
kesehatan, serta pengembangan kualifikasi sumber daya manusia 

kesehatan berkelanjutan; 

8. Menyiapkan bahan koordinasi program perencanaan kebutuhan 

sumber daya manusia kesehatan (pengadaan, pendayagunaan dan 
pengembangan), pendidikan sumber daya manusia kesehatan 

(fasilitasi pengembangan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan 
penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi, dan pengendalian 
mutu), analisis kompetensi, pelatihan sumber daya manusia 

kesehatan (pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan 
teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan dan institusi 

pelatihan), pengembangan jabatan fungsional kesehatan, 
pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia 

kesehatan, serta pengembangan kualifikasi sumber daya manusia 
kesehatan berkelanjutan; 

9. Memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan analisis jabatan, 

analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; 

10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi registrasi tenaga 

kesehatan; 

11. Menyiapkan bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun 

kesehatan; 

12. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan tenaga 
kesehatan khususnya tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, 

tenaga biostatistik dan kependudukan serta tenaga kesehatan lain; 

13. Melaksanakan koordinasi lintas sektor sesuai lingkup tugasnya; 

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Sumber Daya Kesehatan. 
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