
SALINAN 

   

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 151 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI 
DAN TATA  KEP.TA DINAS KRSET-TATAN KABI JPATRN PONOROGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 
ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagun~ Apnratur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu 
melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian 
tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten 
Ponorogo; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupate- n 	lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya 8s Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur 8s Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri. Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi 
Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1502); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); 
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1 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negaui Rcpublik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) 
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 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS 
KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Ponorogo. 

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Ponorogo. 

7. Sekretaris adalah SekretarisDinas Kesehatan Kabupaten 
Ponorogo. 

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu sesuai kewenangan Dinas. 

9. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) adalah unit yang 
mel-ksanakan kegiatan  te11111s operasional dan/atau kegiatan 
teknis penunjang tertentu sesuai kewenangan Dinas dan 
memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang 
milik daerah serta bidang kepegawaian. 
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10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki 
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 

12. Sub koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang 
diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan 
kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja 
sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang 
organisasi dan tata kerja instansi. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Hukum, Kepegawaian 
dan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional; 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok 
Jabatan Fungsional; 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok 
Jabatan Fungsional; 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok 
Jabatan Fungsional; 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; 

h. Unit Organisasi Bersifat Khusus; dan 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
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(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan 
huruf i berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara 
langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau 
Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

BAB Iil 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Ke Satu 
Dinas 

Pasal 4 

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai 
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan 
kepada Daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan urusan kesehatan; 
b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 5 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas koordinasi penyusunan program, 
evaluasi dan pelaporan, penyusunan peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum, penataan organisasi dan tata 
laksana, administrasi umum, administrasi kepegawaian, 
keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian 	penyusunan 	program 	dan 

penyelenggaraan tugas tugas Dinas secara terpadu dan 
tugas pelayanan administratif; 

b. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-
undangan; 

c. penyelenggaraan advokasi hukum; 
d. pengelolaan organisasi dan tata laksana; 
e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; 
f. pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji 

pegawai; 
g. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta kepustakaan; 
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h. pengelolaan asset, rumah tangga, perlengkapan dan 
sarana prasarana; 

i. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan; 

penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaivasi 
dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan; 

k. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja 
organisasi; 

I. analisis determinan kesehatan; 

m. pengelolaan penelitian kesehatan; dan 

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

Pasal 6 

Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: 

a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan 
perundang-undangan; 

b. melaksanakan advokasi hukum; 

c. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana; 

d. mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian; 

e. melokukon pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, 
surat menyurat, kearsipan serta kepustakaan; 

f. melaksanakan urusan rumah tangga dan keamanan; 

g. melaksanakan penyusunan rencana dan pengadaan sarana 
prasarana; 

h. melaksanakan pengelolaan, perawatan, pemeliharaan 
prengkpan kntr dan sarana prasarana;eia 	ao  

i. menyelenggarakan protokoler, humas dan perjalanan dinas; 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
Dinas. 

Bagian Ketiga 
Bidang Kesehatan Masyarakat 

Pasal 7 

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan 
keluarga dan gizi masyarakat; kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga; serta promosi kesehatan 
dan pemberdayaan masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan 
keluarga dan gizi masyarakat; kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga; serta promosi kesehatan 
dan pemberdayaan masyarakat; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) 
di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 
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kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 
serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

d. koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi 
masyarakat; kcschatan lingkungan, kesehatan kerja dan 
olah raga; serta promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat; 

e. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan 
keluarga dan gizi masyarakat; kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga; serta promosi kesehatan 
dan pemberdayaan masyarakat; 

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan 
keluarga dan gizi masyarakat; kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga; serta promosi kesehatan 
dan pemberdayaan masyarakat; 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

Bagian Keempat 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Pasal 8 

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan operasional di bidang imunisasi, 
surveilans epidemiologi dan karantina; pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, 
penyakit zoonotik; pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular; upaya kesehatan jiwa; pencegahan dan 
pengendalian penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, 
rl n Zat Adiktif  laipnya (NAPZA); serta pelayanan 
kesehatan haji; 

b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang imunisasi, 
surveilans epidemiologi dan karantina; pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, 
penyakit zoonotik; pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular; upaya kesehatan jiwa; pencegahan dan 
pengendalian penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, 
dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); serta pelayanan 
kesehatan haji; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) 
di bidang imunisasi, surveilans epidemiologi dan 
karantina; pencegahan dan pengendalian penyakit 
menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik; 
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; 
upaya kesehatan jiwa; pencegahan dan pengendalian 
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
lainnya (NAPZA); serta pelayanan kesehatan haji; 
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d. koordinasi di bidang imunisasi, surveilans epidemiologi 
dan karantina; pencegahan dan pengendalian penyakit 
menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik; 
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; 
upaya kesehatan jiwa; pencegahan dan pengendalian 
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
lainnya (NAPZA); serta pelayanan kesehatan haji; 

e. bimbingan teknis dan supervisi di bidang imunisasi, 
surveilans epidemiologi dan karantina; pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, 
penyakit zoonotik; pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular; upaya kesehatan jiwa; pencegahan dan 
pengendalian penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, 
dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); serta pelayanan 
kesehatan haji; 

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang imunisasi, 
surveilans epidemiologi dan karantina; pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, 
penyakit zoonotik; pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular; upaya kesehatan jiwa; pencegahan dan 
pengendalian penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, 
dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); serta pelayanan 
kesehatan haji; 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

Bagian Kelima 
Bidang Pelayanan Kesehatan 

Pasal 9 

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
pelayanan Kesehatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi 

a. perumusan kebijakan operasional di bidang peningkatan 
pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan 
kesehatan primer; peningkatan pelayanan, fasilitas, mutu 
dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan; peningkatan 
pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan 
kesehatan tradisional dan komplementer; penanggulangan 
krisis kesehatan; pengelolaan jaminan kesehatan; 
pengelolaan telemedicine; pengelolaan Program Indonesia 
Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan 
perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas); 
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b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peningkatan 
pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan 
kesehatan primer; peningkatan pelayanan, fasilitas, mutu 
dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan; peningkatan 
pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan 
kesehatan tradisional dan komplementer; penanggulangan 
krisis kesehatan; pengelolaan jaminan kesehatan; 
pengelolaan telemedicine; pengelolaan Program Indonesia 
Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan 
perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas); 

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) 
di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, mutu dan 
akreditasi pelayanan kesehatan primer; peningkatan 
pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan 
kesehatan rujukan; peningkatan pelayanan, fasilitas, 
mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan tradisional dan 
komplementer; penanggulangan krisis kesehatan; 
pengelolaan jaminan kesehatan; pengelolaan telemedicine; 
pengelolaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 
Keluarga (PIS-PK) dan perawatan kesehatan masyarakat 
(perkesmas); 

d. koordinasi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, 
mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer; 
peningkatan pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi 
pelayanan kesehatan rujukan; peningkatan pelayanan, 
fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan 
tradisional dan komplementer; penanggulangan krisis 
kesehatan; pengelolaan jaminan kesehatan; pengelolaan 
telemedicine; pengelolaan Program Indonesia Sehat dengan 
Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan perawatan kesehatan 
masyarakat (perkesmas); 

e. bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan 
pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan 
kesehatan primer; peningkatan pelayanan, fasilitas, mutu 
dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan; peningkatan 
pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan 
kesehatan tradisional dan komplementer; penanggulangan 
krisis kesehatan; pengelolaan jaminan kesehatan; 
pengelolaan telemedicine; pengelolaan Program Indonesia 
Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan 
perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas); 

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
peningkatan pelayanan, fasilitas, mutu dan akreditasi 
pelayanan kesehatan primer; peningkatan pelayanan, 
fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan 
rujukan; peningkatan pelayanan, fasilitas, mutu dan 
akreditasi pelayanan kesehatan tradisional dan 
komplementer; penanggulangan krisis kesehatan; 
pengelolaan jaminan kesehatan; pengelolaan telemedicine; 
pengelolaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 
Keluarga (PIS-PK) dan perawatan kesehatan masyarakat 
(perkesmas); dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 
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Bagian Keenam 
Bidang Sumber Daya Kesehatan 

Pasal 10 

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang bidang kefarmasian, alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber 
daya manusia kesehatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan 
fungsi : 

a. perumusan kebijakan operasional di bidang produksi dan 
distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga, pengawasan  alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rumah tangga; tata kelola obat 
publik, obat tradisional, kosmetika, makanan minuman 
kemasan dan perbekalan kesehatan; pelayanan 
kefarmasian; serta pengembangan dan pemberdayaan 
sumber daya manusia Kesehatan; 

b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang produksi dan 
distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga; pengawasan alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rumah tangga; tata kelola obat 
publik, obat tradisional, kosmetika, makanan minuman 
kemasan dan perbekalan kesehatan; pelayanan 
kefarmasian; serta pengembangan dan pemberdayaan 
sumber daya manusia Kesehatan; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) 
di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat 
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 
pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 
rumah tangga; tata kelola obat publik, obat tradisional, 
kosmetika, makanan minuman kemasan dan perbekalan 
kesehatan; pelayanan kefarmasian; serta pengembangan 
dan pemberdayaan sumber daya manusia Kesehatan; 

d. koordinasi di bidang produksi dan distribusi sediaan 
farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 
tangga; pengawasan alat kesehatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga; tata kelola obat publik, obat 
tradisional, kosmetika, makanan minuman kemasan dan 
perbekalan kesehatan;; pelayanan kefarmasian; serta 
pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia 
Kesehatan; 

e. bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan 
distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga; pengawasan alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rumah tangga; tata kelola obat 
publik, obat tradisional, kosmetika, makanan minuman 
kemasan dan perbekalan kesehatan; pelayanan 
kefarmasian; serta pengembangan dan pemberdayaan 
sumber daya manusia Kesehatan; dan 
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f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi 
dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rumah tangga; pengawasan alat 
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; tata 
kelola obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan 
minuman kemasan dan perbekalan kesehatan; pelayanan 
kefarmasian; serta pengembangan dan pemberdayaan 
sumber daya manusia Kesehatan; dan 

g• pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

BAB IV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 11 

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan tenis penunjang Dinas yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB 
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS 

Pasal 12 

Pada Dinas terdapat rumah sakit daerah sebagai Unit Organisasi 
Bersifat Khusus (UOBK) yang memberikan layanan professional 
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 13 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh 
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai 
peraturan perundang- undangan. 

(4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-
undangan. 

(5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat ditunjuk dan diberikan tugas sebagai sub koordinator 
untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris 
atau Kepala Bidang. 
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(6) Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara 
langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang. 

(7) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan 
pejabat yang berwenang. 

(8) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati. 

BAB VII 
TATA KERJA 

Pasal 14 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala 
Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Unit Organisasi Bersifat 
Khusus (UOBK), dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi 
lain di i>>ar Pemerintah Daerah 	dengan tugas poknknyA 
masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan 
mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta 
menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan 
organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

BAB VIII 
PENGISIAN JABATAN 

Pasal 15 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas 
pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi: 

a. teknis; 

b. manajerial; dan 

c. sosial kultural. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang 
ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya 
sampai dengan ditetapkannya : 

a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan 
jabatan; dan/atau 

b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

(2) Unit Pelaksana Teknis yang ada sebelum Peraturan Bupati ini 
berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas berdasarkan 
Peraturan Bupati ini. 

BAB X 
KETENTUAN PRNUTI IP 

Pasal 17 

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 
Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Bupati 
Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 113) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar Retip nrn ng 	 memerint2hkn pPngi ndangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 31 Desember 2021 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 
Diundangkan diP^n"rog^ 

pada tanggal 31-12-2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 151. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BA4 IAN HUKUM 
SEKRET A rIAT DAERAH 

SOEGENG a  KOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003 
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KEPALABA IAN HUKUM 
SEKRE IAT DAERAH 

SOEGENG RAKOSO, S.H., M.H. 
NIP. 19680605 199303 1 003 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 
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