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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak 

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari 

Kabupaten Bengkalis yang berdiri pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Luas wilayah Kabupaten Siak ± 

8.556,09 km
2
. Kabupaten Siak terletak pada posisi 1

0
16’30” Lintang Utara sampai 

dengan 0
0
20’49” Lintang Utara dan 100

0 
54’21”

 
Bujur Timur

 
sampai dengan 102

0 

10’59” Bujur Timur dengan ketinggian wilayah antara 2 – 8,4 dari permukaan 

laut. 

Secara umum Kabupaten Siak beriklim tropis dengan suhu 

udara/temperatur antara 25-32 derajat celcius dengan kelembaban dan curah hujan 

yang cukup tinggi yang mencapai 1.965 mm/tahun. Permukaan tanah terdiri atas 

dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di bagian barat dan 

selatan. Struktur tanah terdiri dari podsolik merah dan kuning dan alluvial serta 

tanah argonosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa. Wilayah Kabupaten 

Siak dibelah oleh Sungai Siak yang merupakan salah satu jalur internasional yang 

terkenal dengan kedalamannya. Di samping itu juga banyak terdapat tasik/danau 

yang tersebar disemua wilayah Kabupaten Siak yang merupakan daya tarik 

tersendiri untuk objek wisata masa depan.  
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Batas wilayah Kabupaten Siak terdiri dari: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan 

dan Kota Pekanbaru. 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten 

Pelalawan. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. 

Jarak Ibu Kota Siak Sri Indrapura dari Ibu Kota Propinsi Riau di 

Pekanbaru ± 120 km, dapat ditempuh melalui jalur sungai dan jalur darat dengan 

waktu tempuh ± 2 jam. 

Administrasi Pemerintahan Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan 

yaitu: Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Minas, Kecamatan 

Tualang, Kecamatan Kandis, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Sungai 

Mandau, Kecamatan Dayun, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Koto Gasib, 

Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Mempura dan 

Kecamatan Pusako. 

Bupati dan Wakil Bupati yang menjabat periode tahun 2016 – 2021 yaitu 

Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si. 

 

4.2 Kependudukan Kabupaten Siak 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, jumlah penduduk 

Kabupaten Siak pada akhir Bulan Desember 2016 sebanyak 408.034 orang, 

dengan jumlah penduduk laki-laki 211.717 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 
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196.317. Data ini dipakai sebagai acuan jumlah penduduk tahun 2016. Tren 

jumlah penduduk Kabupaten Siak setiap tahunnya terus meningkat. Gambaran 

jumlah penduduk Kabupaten Siak Tahun 2001-2016 selengkapnya disajikan pada 

Gambar 2.1 di bawah ini. 

Gambar 4.1 

Jumlah Penduduk Kabupaten Siak 

Tahun 2001 - 2016 (dalam ribuan jiwa) 
 

 
 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2018 

 

Dari grafik terlihat juga sampai tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah 

penduduk, dan setelah tahun 2014 kelihatan penurunan yang signifikan. Hal ini 

berkemungkinan dapat disebabkan oleh pengurangan tenaga kerja disalah satu 

perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, dan juga menurunnya dana bagi hasil 

Kabupaten Siak.  

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Siak tahun 2016 sebesar 108 

yang artinya jumlah penduduk laki-laki 1 persen lebih banyak dibandingkan 

jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 108 laki-laki. 

Berdasarkan distribusi penduduk menurut kelompok umur, dapat diperoleh 

gambaran komposisi penduduk Kabupaten Siak Tahun 2016 sebagaimana 

disajikan pada Gambar 2.2 berikut ini. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jml Penddk 256 270 281.9 296.2 302.6 312.5 318.5 315.6 356.7 328.6 388.5 427.8 472 491 471 408

 -

 50

 100
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 200
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 300

 350

 400
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Gambar 4.2 

Persentase Penduduk Menurut Golongan Umur 

di Kabupaten Siak Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2018 

 

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang 

berusia muda (0-14 tahun) sebesar 29,95%, yang berusia produktif (15-64 tahun) 

sebesar 67,93% dan yang berusia tua (≥ 65 tahun) sebesar 2,12%. Dengan 

demikian maka angka beban tanggungan (Dependency Ratio) penduduk 

Kabupaten Siak pada tahun 2016 sebesar 47,22%. 

Berdasarkan luas wilayah, maka dapat diketahui tingkat kepadatan 

penduduk Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 47,69 jiwa per km
2
. Tingkat 

kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tualang yakni 324,95 jiwa per 

km
2
 dan terendah di Kecamatan Sungai Mandau yakni 4,26 jiwa per km

2
. Pola 

penyebaran penduduk di Kabupaten Siak sangat tidak merata. Kecamatan Tualang 

dengan luas wilayah 343,6 km
2
 jumlah penduduknya pada tahun 2016 sebanyak 

111.652 jiwa sementara Kecamatan Sungai Mandau dengan luas wilayah 1.705 

km
2
 jumlah penduduknya hanya 7.259 jiwa. 

7.70% 22.25% 

53.66% 

14.27% 2.12% 

0 - 4 tahun 5 - 14 tahun 15 - 44 tahun 45 - 64 tahun '>= 65 tahun



49 
 

 

Siak; 6.29% 
Sungai Apit; 7.11% 

Minas; 6.88% 

Tualang; 27.36% 

Sungai Mandau; 1.78% Dayun; 7.10% 
Kerinci Kanan; 5.40% 

Bunga Raya; 5.94% 

Koto 

Gasib;  

4,98% 

Lubuk Dalam; 

 4,35% 

Sabak Auh; 2.74% Mempura; 3.22% Pusako; 1.40% 

Gambar 4.3 

Persentase Distribusi Penduduk menurut Kecamatan 

di Kabupaten Siak Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2018 

 

Berdasarkan Gambar 2.3 di atas terlihat adanya ketimpangan penyebaran 

penduduk di Kabupaten Siak. Sebanyak 27,36% penduduk Kabupaten Siak 

bermukim di Kecamatan Tualang dan 15,34% bermukim di Kecamatan Kandis, 

sedangkan di Kecamatan Sungai Mandau hanya 1,78% dan Kecamatan Pusako 

hanya 1,40%.  

 

4.3 Sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 

Dinas Kesehatan Kabupaten Siak beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim, 

Siak. Dinas Kesehatan Kabupaten Siak berdiri pada tahun 1999. Dari tahun 2014-

2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Siak di kepalai dr. H.R. Tonny Chandra, A, M. 

Kes. 

Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dibidang 

kesehatan, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 15 Puskesmas, 19 Puskesmas 

Pembantu. 

Kandis 

15,34% 
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4.4 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 

4.4.1 Visi 

Adapun visi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak adalah “Masyarakat 

Siak Yang Sehat Dan Mandiri”. 

4.4.2 Misi 

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menggerakkan 

kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian 

masyarakat untuk hidup sehat. 

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan 

berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya 

promotif-preventif. 

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk 

mewujudkan jaminan sosial kesehatan masyarakat. 

4. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat 

kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu 

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. 

5. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, 

berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi 

kesehatan yang bertanggung-jawab. 
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4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak. Dinas 

Kesehatan Kabupaten Siak Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu: 

4.5.1 Tugas Pokok 

Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah 

daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 

penyelenggaraan kesehatan. 

4.5.2 Fungsi 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan kesehatan. 

2. Penyelenggaraan pelayanan umum dan penyelenggaraan kesehatan. 

3. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan. 

4. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas. 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

4.6 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.4 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 
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Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, terdiri dari: 

A. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinir 

penyelengaraan urusan rumah tangga daerah di bidang Kesehatan dalam rangka 

pelaksanaan azaz desentralisasi. 

Uraian tugas Kepala Dinas Kesehatan terdiri dari: 

1. Merumuskan Kebijakkan Teknis di bidang Kesehatan; 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang 

Kesehatan; 

3. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian tugas di bidang 

Kesehatan; 

4. Memberikan pertimbangan dan sarana terkait bidang Kesehatan Kepada 

atasan; 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; 

B. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas setiap bidang dipimpin oleh kepala yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris. 

Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. Setiap Seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. 
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Unit pelaksanaan teknis di pimpin oleh kepala yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris. Kelompok jabatan 

fungsional dalam melaksanakkan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional 

yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala Dinas 

melalui sekretaris. Sekretariat mempunyai operasionalisasi kerja, memberi tugas, 

memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas kesekretariatan. 

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan kebijakkan teknis administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga; 

2. Penyelenggaraan kebijakkan administrasi umum; 

3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan Sub Bagian; 

4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian. 

Sekretariat terdiri dari:  

a. Sub Bagian Perencanaan  

Subbagian perencanaan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi 

kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan 

melaporkan tugas penyusunan program perencanaan dan pelaporan.  

Subbagian perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

1) Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian penyusunan 

program; 

2) Mendistribusikan tugas dan membei petunjuk kepada staffnya; 
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3) Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada staffnya; 

4) Menyusun rencana perjalanan Dinas; 

5) Mengendalikan rencana tahunan; dan 

6) Merencanakan kebutuhan sarana dan sarana prasarana Dinas meliputi 

pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan; 

7) Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; 

8) Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut 

ketentuan yang berlaku; 

9) Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Dinas; 

10) Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) 

11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas; 

12) Melaksanakan Penyusunan bahan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP); 

13) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA; 

14) Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan 

kegiatan; 

15) Mengevaluasikan hasil kegiatan; 

16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b. Sub Bagian Keuangan 

Subbagian keuangan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, 

member petunjuk, member tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan 

keuangan, kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
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Subbagian keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

1) Membuat rencana operasionaisasi program kerja Sub bagian Keuangan; 

2) Membuat daftar usulan kegiatan; 

3) Membuat daftar gaji dan melaksanakan pengkajian; 

4) Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan 

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5) Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan daerah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

6) Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; 

7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; 

8) Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas 

persetujuan penguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat 

daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran 

dengan keputusan Bupati; 

9) Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi; 

10) Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan 

sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuaan pengguna anggaran; 

11) Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat 

Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta 

lampiranya dan laporan bulanan; 

12) Mengevaluasi hasil Program Kerja; 

13) Membuat Laporan Hasil Kegiatan; 

14) Melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh pimpinan. 
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c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, meberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian. 

Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

1) Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian umum dan 

Kepegawaian; 

2) Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, administrasi barang 

dan perlengkapan Dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan 

pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor; 

3) Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan 

Dinas serta rumah Dinas kantor; 

4) Melaksanakan tugas humas dan keprotokoler Dinas, mengumpulkan, 

mengelola dan menyiapkan data kepegawaian Dinas; 

5) Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai Dinas dan bahan usulan 

kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data 

pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian; 

6) Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, 

pensiun dan surat cuti pegawai dinas; 

7) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas; 

8) Melaksanakkan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

inventarisasian perlengkapan dinas; 
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9) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan 

dan kendaraan dinas; 

10) Menyelengarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, 

kenaikan pangkat, gaji berkala; 

11) Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai dan kehadiran 

pegawai; 

12) Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepgawaian (DUK) 

dan bahan pembuatan DP-3 setiap Pegawai; 

13) Mengevaluasi hasil Program Kerja; 

14) Menyusun Laporan hasil kegiatan; 

15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

C. Bidang Pelayanan Kesehatan  

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan 

pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan 

kesehatan tradisonal. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan 

Kesehatan mempunyai fungsi: 

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 

peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional; 

2. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya 

serta pelayanan kesehatan tradisional; 
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3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer 

dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta 

pelayanan kesehatan tradisonal;  

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari: 

a. Seksi Kesehatan Rujukkan 

Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukkan tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kesehatan Rujukan. 

Seksi kesehatan rujukkan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Rujukkan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staff sesuai bidang tugas; 

3) Menilai pretasi kerja staff sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karier; 

4) Melaksanakan koordinasi dan supervisi Kesehatan Rujukkan; 

5) Melaksanakan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan Kesehatan Rujukan; 

6) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Kesehatan 

Rujukan; 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

lingkup bidang tugasnya; 
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b. Seksi Kesehatan Primer 

Seksi Kesehatan Primer tugas merencanakan operasionalisasi, memberi 

tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas Kesehatan Primer. 

Seksi Kesehatan Primer dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

1) menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan 

kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan 

perorangan, akreditasi Fasyankes Tingkat I, program Haji, program Gigi 

dan Mulut serta Klinik Pratama KORPRI; 

2) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan 

primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, 

akreditasi Fasyankes Tingkat I, program Haji, program Gigi dan Mulut 

serta Klinik Pratama KORPRI; 

3) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan pnmer 

meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, 

akreditasi Fasyankes Tingkat I, program Haji, program Gigi dan Mulut 

serta Klinik Pratama KORPRI; 

4) memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer meliputi 

rneliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, 

akreditasi Fasyankes Tingkat I, program Haji program Gigi dan Mulut 

serta Klinik Pratama KORPRI; dan 

5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. 
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c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional merencanakan operasionalisasi, 

memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Kesehatan Tradisional. 

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

1) Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas 

pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empirrs, komplementer 

dan integrasi; 

2) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang fasilitas 

pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empms, komplementer 

dan integrasi; 

3) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pelayanan 

keschatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan 

integrasi; 

4) Memantau, evalusi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan 

tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi;  

6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. 

D. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

surveilans dan imunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 
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pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta 

NAPZA dan bencana. 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

2. Penyelengaraan Kebijakkan administrasi umum; 

3. Pembinaan pengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;  

4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat 

struktural dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

dan. 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian terdiri dari: 

a. Seksi Surveylance dan Imunisasi 

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Surveylance dan Imunisasi. 

Seksi Surveylance dan Imunisasi dalam melaksanakan tugas mempunyai 

fungsi: 

1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang surveilens, wabah dan 

bencana, KLB, karantina serta imunisasi; 

2) Melaksanakan kebijakan di bidang surveilens, wabah dan bencana, KLB, 

karantina serta imunisasi; 
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3) Menyusun norma, standar prosedur dan kriteria di bidang surveilens, 

wabah dan bencana, KLB, karantina serta imunisasi; 

4) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilens, wabah 

dan bencana, KLB, karantina serta imunisasi; 

5) Memantau, evaluasi dan pelaporar, di bidang surveilens, wabah dan 

bencana, KLB karantina serta imunisasi; dan 

6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas 

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 

mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular. 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam 

melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

1) Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor 

dan zoonosis; 

2) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan 

zoonosis; 

3) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan 

zoonosis; 
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4) Memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan 

zoonosis; dan 

7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. 

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, 

memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa. 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Surveilans dan Kesehatan 

Matra sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staff sesuai bidang tugas; 

3) Menilai pretasi kerja staff sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karier; 

4) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan Surveilans dan 

Kesehatan Matra; 

5) Melaksanakan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan Surveilans dan 

Kesehatan Matra; 
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6) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Surveilans dan Kesehatan 

Matra; 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

lingkup bidang tugasnya 

E. Bidang Kesehatan Masyarakat 

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

dan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai 

fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang peningkatan 

kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, 

gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peningkatan kesehatan 

keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi 

masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan 

kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, 

gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 
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4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan 

keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi 

masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;  

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan lingkup bidang tugasnya. 

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari: 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas 

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 

mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat.  

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

1) Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan 

maternal cian neonatal balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan 

remaja, UKS, usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, determinan kesehatan (intelegensia) dan lanjut usia serta 

perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 

2) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan 

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

remaja, UKS, usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, determinan Kesehatan (intelegensia) dan lanjut usia serta 

perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;. 
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3) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal 

dan neonatal, balita. Dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, UKS, 

usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

determinan kesehatan (intelegensia) dan lanjut usia serta perlindungan 

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 

4) Memantau, evaluasi, dan pelaporan di penyiapan penyusunan norma, 

standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, 

balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, UKS, usia 

reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, determinan 

kesehatan (intelegensia), dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat; dan 

9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sesuai dengan 

lingkup bidang tugasnya. 

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas 

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 

mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Promosi dan 

Pemberdayaan Masyarakat. 

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

1) Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, 
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informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber 

daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

2) Menyusun rencana kegiatan pelayanan promosi kesehatan berdasarkan 

data program dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

pedoman kerja; 

3) Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan Seksi 

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; 

4) Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi kegiatan Seksi Promosi 

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

5) Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan, 

pembinaan PSM/UKBM, fasilitator desa siaga serta koordinasi lintas 

program terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangundangan 

yang berlaku; 

6) Melaksanakan pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 

(UKBM) yang meliputi Poskesdes, Posyandu; 

7) Membuat catatan dan laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;  

8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. 

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai 

tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, 
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menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi 

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga. 

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam 

melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan rencana dan program kerja seksi Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staff sesuai bidang tugas; 

3) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan Kesehatan 

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; 

4) Melaksanakan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan Kesehatan 

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; 

5) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggunggjawaban pelaksanaan tugas; 

6) Melaksanakan pengawasan TTU (tempat-tempat umum), pengawasan 

depot air minum, dan penyehatan lingkungan pemukiman, sarana air 

bersih, jamban, SPAL, pembuangan sampah; 

7) Melaksanakan penyuluhan kesehatan lingkungan bersama dengan lintas 

program dan lintas sektoral terkait; 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

lingkup bidang tugasnya. 

F. Bidang Sumber Daya Kesehatan 

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan 
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prizinan, sarana dan prasarana kesehatan serta pengambangan sumber daya 

manusia kesehatan. 

Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai 

fungsi: 

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

kefarmasian dan perizinan, saranan prasarana kesehatan serta 

pengambangan sumber daya manusia kesehatan; 

2. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian dan 

perizinan, saranan prasarana kesehatan serta pengambangan sumber daya 

manusia kesehatan; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian dan perizinan, 

saranan prasarana kesehatan serta pengambangan sumber daya manusia 

kesehatan; 

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.  

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari: 

a. Seksi Kefarmasi dan Perizinan 

Seksi Kefarmasi dan Perizinan mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kefarmasi dan Perizinan. 

Seksi Kefarmasi dan Perizinan dalam melaksanakan tugas mempunyai 

fungsi: 
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1) Melaksanakan rencana dan program kerja Kefarmasi dan Perizinan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staff sesuai bidang tugas; 

3) Menilai pretasi kerja staff sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karier; 

4) Melaksanakan koordinasi dan supervisi Kefarmasi dan Perizinan; 

5) Melaksanakan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan Kefarmasi dan 

Perizinan; 

6) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kefarmasi dan Perizinan; 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

lingkup bidang tugasnya. 

b. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan 

Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sarana dan Prasarana 

Kesehatan. 

Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana 

Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staff sesuai bidang tugas; 
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a. Menilai pretasi kerja staff sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karier; 

b. Melaksanakan koordinasi dan supervisi Sarana dan Prasarana Kesehatan; 

c. Melaksanakan dan menetapkan petunjuk Sarana dan Prasarana Kesehatan; 

d. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Sarana dan Prasarana 

Kesehatan; 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

lingkup bidang tugasnya. 

c. Seksi Pengembangan SDM Kesehatan 

Seksi Pengembangan SDM Kesehatan mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengembangan SDM 

Kesehatan. Seksi Pengembangan SDM Kesehatan dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan SDM 

Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staff sesuai bidang tugas; 

3) Menilai pretasi kerja staff sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karier; 

4) Melaksanakan koordinasi dan supervisi Pengembangan SDM Kesehatan; 
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5) Melaksanakan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan Pengembangan 

SDM Kesehatan; 

6) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pengembangan SDM 

Kesehatan; 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

lingkup bidang tugasnya. 

G. Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis 

operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan. 

H. Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian; 

2. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. 

 

 


