PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA

PUSKESMAS PENAGAN
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KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PENAGAN KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 188.45/
/PKM –PNG/ 2020
TENTANG
PENGELOLA PROGRAM DAN URAIAN TUGAS UKM ESENSIAL DAN
KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN UKM PENGEMBANGAN
TAHUN 2020
PADA PUSKESMAS PENAGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS PENAGAN,
Menimbang :

Mengingat

a. bahwa penyelenggaraan pelayanan puskesmas sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun
perencanaan puskesmas berdasarakan analisis kesehatan
masyarakat;
b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses
terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan
balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat
terhadap puskesmas;
c. bahwa penyelenggaraan pelayanan puskesmas dikelola
secara efektif dan efisien, maka perlu disusun kebijakan
pengelolaan puskesmas
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
dalam butir a, b dan c doatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Puskesmas Penagan;
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas;
7. Peraturan Bupati Bangka No. 17 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN
KEPALA
PUSKESMAS
TENTANG
PENGELOLA
PROGRAM
UKM
ESENSIAL
DAN
KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN UKM
PENGEMBANGAN PADA PUSKESMAS PENAGAN.
KESATU
KEDUA

: Kebijakan pengelolaan puskesmas sebagaimana tercantum
dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari surat keputusan ini.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada Tanggal

: Air Petaling
: Januari 2020

KEPALA PUSKESMAS PENAGAN,

MELIASIH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PENAGAN
NOMOR
: 188.45/
/ PKM-PNG/2020
TANGGAL
:
JANUARI 2020

Tata Kelola Sarana Puskesmas
1. Pendirian puskesmas memperhatikan tata ruang daerah, rasio jumlah
penduduk, dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah
Kecamatan
2. Puskesmas harus memiliki ijin operasional yang berlaku
3. Bangunan puskesmas adalah bangunan permanen, tidak bergabung
dengan tempat tinggal atau instansi lain
4. Bangunan puskesmas harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat
5. Tata ruang puskesmas diatur untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
dengan memperhatikan akses, keamanan, dan kenyamanan
6. Pengaturan
tata
ruang
harus
mengakomodasi
kepentingan
penyandang cacat, anak-naka, dan orang usia lanjut
7. Peralatan puskesmas harus disediakan sesuai dengan kebutuhan
pelayanan dan sesuai standar pelayanan
8. Sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas harus dipelihara dengan
baik dan diupayakan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses,
keamanan, dan kelancaran pelayanan
9. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan ijin harus memiliki
ijin yang berlaku
Tata kelola ketenagaan puskesmas
1. Kepala puskesmas adalah tenaga kesehatan
2. Ketentuan persyaratan kepala puskesmas adalah:
a. Memiliki ijazah tenaga kesehatan
b. Pernah mengikuti pelatihan administrasi dan manajemen
puskesmas
3. Harus disusun pola ketenagaan berdasarkan analisis kebutuhan
tenaga
4. Analisis
kebutuhan
tenaga
puskesmas
dilakukan
dengan
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan
masyarakat
5. Kompetensi tiap-tiap tenaga kesehatan harus ditetapkan
6. Uraian tugas tiap-tiap tenaga kesehatan harus disusun dan
disosialisasikan
7. Tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas harus memenuhi
persyaratan perijinan yang ditentukan
Pengelolaan puskesmas
1. Struktur organisasi puskesmas ditetapkan oleh pemerintah daerah
2. Penanggung jawab baik UKM dan UKP ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas dengan kejelasan alur komunikasi dan koordinasi

3. Uraian tugas masing-masing penanggung jawab dan pelaksana harus
disusun
4. Struktur organisasi harus dikaji paling lambat tiga tahun sekali
5. Pelaksanaan uraian tugas harus dievaluasi paling lambat setiap tahun
sekali
6. Karyawan baru wajib mengikuti orientasi yang meliputi orentasi
umum dan orientasi khusus
7. Karyawan mendapat kesempatan untuk mengikuti seminar, workshop
dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
8. Kepala Puskesmas wajib menyampaikan informasi tentang peluang
bagi karyawan untuk mengikuti seminar, workshop dan pelatihan
9. Karyawan yang mengikuti seminar, workshop dan pelatihan
menyampaikan hasil seminar, workshop dan pelatihan
10. Visi, misi, dan tata nilai disusun bersama dengan memperhatikan visi,
misi Dinas Kesehatan Kabupaten
11. Tata nilai puskesmas disusun berdasar kesepakatan bersama
12. Tata nilai yang berlaku di Puskesmas adalah:
a. Bekerja merupakan salah satu ibadah kepada Tuhan Yang Maha
Esa
b. Konsumen dilayani sebagaiman dirinya ingin diperlakukan.
c. Bekerja sama dengan tim yang dilandasi saling menghormati dan
kebersamaan.
d. Menjaga dan Memelihara Puskesmas sebagai milik bersama
e. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin
13. Kinerja puskesmas harus dinilai apakah sejalan dengan visi, misi, dan
tata nilai yang berlaku di puskesmas
14. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM dan UKP wajib
memberikan pengarahan pada karyawan untuk kelancaran tugas
15. Kepala Puskesmas wajib menilai kinerja penanggung jawab UKM dan
UKP sebagai wujud akuntabilitas
16. Pendelegasian wewenangan diatur sebagai berikut:
a. Jika Kepala Puskesmas berhalangan, maka tugas dapat
didelegasikan kepada Kepala Tata Usaha, jika tidak ada keduaduanya maka akan didelegasikan ke Penanggung jawab Upaya
b. Jika pelaksana upaya/ program berhalangan maka tugas dapat
didelegasikan kepada petugas lain sesuai dengan pendidikan dan
kompetensi yang dimiliki
c. Jika dokter berhalangan maka tugas dapat didelegasikan kepada
dokter yang sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang
dimiliki
17.
Pengaturan penyampaian umpan balik dari pelaksana ke penanggung
jawab, dari penanggung jawab ke kepala puskesmas, diatur sebagai
berikut:
a. Pelaporan tertulis dalam bentuk laporan bulanan
b. disampaikan melalui lokmin, papan informasi, sms, apel,
pengarahan kapus, surat.
18. Monitoring kegiatan puskesmas dilakukan melalui;
a. laporan kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab kepada
kepala puskesmas

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

b. laporan pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana kepada penanggung
jawab
c. Lokakarya mini bulanan merupakan forum untuk monitoring
kinerja puskesmas
Dalam penyelenggaraan UKM dan UKP harus diidentifikasi peran
lintas program dan lintas sektor
Peran lintas program dan lintas sektor dievaluasi paling lambat
setahun sekali
Penyusunan dan pengendalian dokumen diatur dalam pedoman
penyusunan dan pengendalian dokumen
Pedoman (manual) mutu harus disusun sebagai dasar dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan puskesmas
Pedoman atau panduan kerja harus disusun untuk tiap upaya
puskesmas baik UKM maupun UKP
Komunikasi internal dilakukan melalui loka karya mini, pertemuanpertemuan pada tiap penanggung jawab baik UKM maupun UKP,
konsultasi dengan kepala puskesmas, konsultasi dengan penanggung
jawab.
Risiko akibat kegiatan puskesmas baik UKM maupun UKP baik
terhadap pengguna, pelaksana, maupun terhadap lingkungan, harus
diidentifikasi, dianalisis dan ditindak lanjuti.
Jika terjadi insiden keselamatan pasien dalam pelayanan klinis wajib
dianalisis dan ditindak lanjuti. Insiden keselamatan klinis yang
termasuk kategori risiko sangat tinggi dan tinggi harus ditindak
lanjuti dengan Root Cause Analysis (RCA), sedang yang termasuk
kateori sedang dan rendah harus dilakukan investigasi sederhana.
Puskesmas wajib melakukan pembinaan pada jaringan dan jejaring
puskesmas
Keuangan puskesmas wajib dikelola sesuai peraturan perundangan
yang berlaku
Data dan informasi wajib dikelola dan dievaluasi sebagai dasar untuk
pengambilan keputusan
Hak dan kewajiban Pengguna:
Hak-hak pengguna adalah:
a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang
berlaku di Puskesmas.
b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa
diskriminasi.
d. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional.
e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien
terhindar dari kerugian fisik dan materi;
f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya
dan peraturan yang berlaku di Puskesmas.
h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada
dokter lain (second opinion) yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP)
baik di dalam maupun di luar rumah sakit.
i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita
termasuk data-data medisnya.
j. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan
dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang
dideritanya.
k. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara
tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko

l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap
tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang
dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam
perawatan di Puskesmas.
Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit
terhadap dirinya.
Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan
agama dan kepercayaan yang dianutnya.
Menggugat dan atau menuntut Puskesmas apabila Puskesmas itu
diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar
baik secara perdata ataupun pidana.
Mengeluhkan pelayanan Puskesmas yang tidak sesuai dengan
standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pengguna puskesmas adalah;
a. Memberi informasi yg lengkap dan jujur tentang
kesehatannya.
b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi.
c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di saryankes.
d. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

masalah

31. Dalam penyelenggaraan pelayanan baik UKM maupun UKP harus
memerhatikan hak dan kewajiban pengguna
32. Setiap petugas puskesmas wajib memahami hak dan kewajiban
pengguna dan memberikan pelayanan dengan memperhatikan hak
dan kewajiban pengguna
33. Peraturan internal disusun berdasar kesepakatan bersama dan wajib
dipatuhi dalam berperilaku dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat
34. Peraturan internal disusun berdasar visi, misi, tata nilai, dan tujuan
puskesmas
35. Kontrak Pihak Ketiga:
a. Sebagian kegiatan puskesmas yang dikontrakkan kepada pihak
ketiga harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama
b. Pihak ketiga harus dievaluasi paling lambat setahun sekali dan
ditindak lanjuti

Ditetapkan di
pada Tanggal

: Penagan
: Januari 2020

KEPALA PUSKESMAS PENAGAN,

MELIASIH

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PENAGAN
NOMOR
: 188.4/
/ PKM.KNG/I/2020
TANGGAL
:
JANUARI 2020

NAMA-NAMA TIM EVALUASI KEGIATAN HASIL PELATIHAN
DI PUSKESMAS PENAGAN TAHUN 2020

Penanggung Jawab

: Kepala Puskesmas

Anggota

: 1. Henny Noprinati, SKM
2. Sri Widayati, M.Keb
3. dr.Tika Kartika
4. dr.Rahmi Fitriastuti

Ditetapkan di
pada Tanggal

: Penagan
:
Januari 2020

KEPALA PUSKESMAS PENAGAN,

MELIASIH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PENAGAN
NOMOR
: 188.4/
/ PKM.KNG/I/2020

TANGGAL

Visi Puskesmas

:

JANUARI 2020

:

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan
responsif melalui sumber daya yang profesional dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.

Misi Puskesmas
•
•
•
•

:

Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat.
Menggerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
Mendorong Hidup Sehat Bagi Individu dan Masyarakat.
Membina Kemitraan Dengan Berbagai Pihak.

Tata Nilai Puskesmas
•
•
•
•
•

:

Bekerja merupakan salah satu ibadah kepada Tuhan Yang Maha
Esa
Konsumen dilayani sebagaiman dirinya ingin diperlakukan.
Bekerja sama dengan tim yang dilandasi saling menghormati dan
kebersamaan.
Menjaga dan Memelihara Puskesmas sebagai milik bersama
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin

Ditetapkan di
pada Tanggal

: Penagan
:
Januari 2020

KEPALA PUSKESMAS PENAGAN,

MELIASIH

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PENAGAN
NOMOR
: 188.4/
/ PKM.KNG/I/2020
TANGGAL
:
JANUARI 2020

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

HAK PASIEN :

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang
berlaku di Puskesmas.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa
diskriminasi.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar
dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan
peraturan yang berlaku di Puskesmas.
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter
lain (second opinion) yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) baik di
dalam maupun di luar rumah sakit.
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita
termasuk data-data medisnya.
10. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan
dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
11. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan
medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan
komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan
yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya
selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam
perawatan di Puskesmas.
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit
terhadap dirinya.
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan
agama dan kepercayaan yang dianutnya.
17. Menggugat dan atau menuntut Puskesmas apabila Puskesmas itu
diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik
secara perdata ataupun pidana.
18. Mengeluhkan pelayanan Puskesmas yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PASIEN :
Memberi informasi yg lengkap dan jujur tentang masalah
kesehatannya.
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi.
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di saryankes.
4. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
1.

Ditetapkan di
pada Tanggal

: Penagan
:
Januari 2020

KEPALA PUSKESMAS PENAGAN,

MELIASIH

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
WAKIL MANAJEMEN ( MANAJEMENT REPRESENTATIVE )
I. Tugas Pokok
Bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas Implementasi Sistem
Manajemen Mutu
II. Fungsi
Sebagai Wakil Manajemen dalam mengkoordinir kegiatan dan penerapan Sistem
Manajemen Mutu.
III Kegiatan pokok
a.

Mengembangkan Sistem manajemen Mutu seseuai persyaratan standart

b.

Menjamin Sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi

c.

Menjamin Sistem Manajemen Mutu dipertahankan

d.

Menjamin Sistem manajemen Mutu diperbaiki terus menerus

e.

Melaporkan hasil kinerja SMM kepada Kepala Puskesmas.

f.

Mengupayakan peningkatan kesadaran /pemahaman karyawan dalam SMM

g.

Membina hubungan dengan pihak eksternal, untuk hal hal yang berkaitan dengan
SMM

h.

Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran QCD (
Quality Control Dokumen ) baik mutu biaya dan ketepatan waktu kepada seluruh
karyawan

i.

Menyelenggarakan pelatihan pelatihan yang diperlukan oleh karyawan bekerja sama
dengan bagian pelatihan

j.

Melakukan Program Promosi dan komunikasi kepada seluruh karyawan

k.

Mengkoordinasikan kegiatan internal Audit

IV. Kegiatan lain
a.

Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan ketersediaan sarana dan Prasarana
sekretariat

b.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh puskesmas

V. Kewenangan
a.

Memeriksa dan merevisi dokumen SMM sebelum disahkan oleh Kepala Puskesmas

b.

Mengusulkan ketersediaan Sumberdaya manusia dalam penerapan SMM ke Kepala
Puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
AUDIT MUTU INTERNAL
I. Tugas Pokok
Bertanggung jawab untuk menentukan tingkat kesesuaian aktivitas pelayanan terhadap
standar sistim manajemen mutu yang telah ditentukan serta efektifitas dari penerapan
sistim.
II. Fungsi
Sebagai alat/ bahan dalam melakukan tindakan koreksi dan pencegahan yang mengarah
pada peningkatan.
III Kegiatan pokok
a.

Membantu mengembangkan sistim manajemen mutu terpadu yang efektif

b.

Menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen

c.

Membantu pembagian sumber daya yang optimal

d.

Membantu untuk mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu

e.

Memungkinkan koreksi tepat waktu.

f.

Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia

g.

Meningkatkan kepuasan konsumen dan pemasaran.

IV. Kegiatan lain
Memastikan pelaksanaan survey kepuasan pelanggan berjalan sesuai prosedur.
V. Kewenangan

a.

Menyusun, melaksanakan dan menganalisa pelaksana AuditMutu Internal

b.

Mengidentifikasi dan menjelaskan ketidaksesuaian yang ditemukan

c.

Meminta persetujuan dari auditee mengenai batas waktu pelaksanaan tindakan
perbaikan.

d.

Mengontrol, memonitor penerbitan dan pengembalian laporan tindakan perbaikan
dan permintaan tindakan perbaikan.

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR TATA USAHA
I.

Tugas Pokok

Mengkoordinir pelaksanaan ketatausahaan
II.

Fungsi

Membantu Kepala Puskesmas dalam Administrasi Ketatausahaan
III.

Kegiatan Pokok
a.

Disposisi surat masuk dan surat keluar

b.

Membuat surat-surat dan menyimpan arsip

c.

Administrasi Kepegawaian

d.

Menyiapkan dan mendokumentasikan/ notulen serta melaporkan kegiatan
Puskesmas

IV.

Kegiatan lain
a.

Membantu kegiatan Puskesmas Keliling

b.

Membantu pembuatan/ penyelesaian SPJ

c.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh puskesmas

V. Kewenangan
a.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan/ mengevaluasi hasil kegiatan
pelayanan kesehatan

b.

Mengidentifikasi jadual kegiatan Koordiator Puskesmas

c.

Menyusun kegiatan Pusling

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
PETUGAS SP2TP
I. Tugas Pokok :
Membuat dan melaporkan hasil kegiatan SP2TP ke Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo
secara pereodik (bulanan).
II.
Fungsi :
Koordinasi dengan unit-unit lain untuk kelancaran pembuatan / penyusunan laporan.
III.

Kegiatan Pokok :
a. Mengkoordinir laporan bulanan dari seksi-seksi,Poliklinik, RI, Pustu dan Pusling.
b. Pengumpulan dan pengolahan data bulanan al :
a)
LB 1 ( Laporan data kesakitan ).
b)
LB 3 ( Laporan Gizi, KIA, Imunisasi dan P2M).
c)
LB 4 ( Laporan bulanan kegiatan Puskesmas).
c. Melaporkan hasil kegiatan ke Kepala Puskesmas.
d. Menjaga dan memelihara alat perangkat keras/lunak untuk kelancaran pengolahan
data.
e. Penyusunan Profil Puskesmas

IV.

Kegiatan Lain :
a. Menjaga kebersihan / kerapian ruang tata usaha.
b. Membuat dan melaporkan data jamkesmas.
c. Pelaksana tim Pusling.
d. Membantu pembuatan SPJ.
e. Membantu pengarsipan surat-surat masuk dan keluar.
f. Membantu pengetikan pembuatan laporan kegiatan program (unit)
g. Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh puskesmas

V. Kewenangan
a. Menyusun dan menentukan perencanaan kegiatan yang terkait dengan tugas dan
fungsi kegiatannya.
b. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Promosi Preventif ke Kepala
Puskesmas Mengumpulkan,
c. Entri data, mengevaluasi, dan melaporkan data hasil kegiatan.

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR UNIT PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN
IV.

Tugas Pokok

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Penyakit berbasis lingkungan
V.

Fungsi

Membantu Kepala Puskesmas dalam Kegiatan Puskesmas khususnya mengatasi penyakit
menular dan penyehatan lingkungan
VI.

Kegiatan Pokok
a.

Melaksanakan pemeriksaan observasi penderita penyakit menular

b.

Menangani dan memantau serta mengevaluasi kejadian / kasus luar biasa yang
berkaitan dengan penyakit menular

VI.

Kegiatan lain
a.

Memberikan pengobatan darurat pada penderita sakit

b.

Mengadakan surveillance penyakit menular

c.

Membantu imunisasi pada bayi dan anak sekolah

d.

Melakukan penyuluhan kesehatan

e.

Mengadakan kunjungan tindak lanjut pada keluarga penderita yang dipandang
perlu

f.

Penyuluhan keluarga dan pengobatan sementara pada pasien gangguan jiwa

g.

Pembinaan/ melatih kader kesehatan

h.

Membantu kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam pengembangan
peran serta masyarakat melalui pendekatan PKMD

i.
v.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh puskesmas

Kewenangan
a. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan/ mengevaluasi hasil kegiatan
pelayanan kesehatan sesuai dengan tugasnya
b. Mengkoordinir kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR SEKSI P2 TB
Tugas Pokok
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular TBC
I.

Fungsi

Membantu Koordinator Yankes Masyarakat

dalam Kegiatan Puskesmas khususnya

mengatasi penyakit menular TBC
II. Kegiatan Pokok
a.

Membuat perencanaan kegiatan P2TB, bersama petugas lintas program terkait.

b.

Melaksanakan kegiatan P2TB bersama petugas lainnya (petugas BP, Laboratorium,
KIA, PKM, Gizi, Kesling, dan lintas sektoral terkait termasuk PMO /Pengawas Minum
Obat, TOMA/Tokoh Masyarakat, Kader, LSM, dll.)

c.

Membantu merencanakan kebutuhan obat TB dan sarana/alat dalam pelaksanaan
kegiatan P2TB

d.

Melaksanakan surveilans, monitoring dan evaluasi kegiatan P2TB

e.

Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan TB

III. Kegiatan lain
a.

Mengadakan surveillance penyakit TBC

b.

Mengadakan kunjungan tindak lanjut pada keluarga penderita yang dipandang perlu

c.

Penyuluhan keluarga penderita TBC beserta masyarakat disekitar rumah penderita
tentang penularan TBC dan kebersihan lingkungan

d.

Pembinaan/ melatih kader kesehatan serta pemantauan Petugas Pendamping Minum
Obat (PMO)

e.

Membantu kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam pengembangan peran
serta masyarakat melalui pendekatan PKMD

f.
IV.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh puskesmas
Kewenangan

a.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan/ mengevaluasi hasil kegiatan
pelayanan kesehatan sesuai dengan tugasnya

b.

Mengkoordinir kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR SEKSI P2 DIARE
Tugas Pokok
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Diare
I.

Fungsi

Membantu Koordinator Yankes Masyarakat dalam Kegiatan Puskesmas khususnya
mengatasi penyakit menular Diare
II.

Kegiatan Pokok
a.

Membuat perencanaan kegiatan P2Diare bersama petugas lintas program terkait.

b.

Melaksanakan kegiatan surveilans, dan mendeteksi KLB.

c.

MelaksanakanPE (bila terjadi KLB), bersama petugas terkait lainnya

d.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan P2Diare

e.

Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan P2Diare, laporan PE dan KLB
(bila terjadi KLB).

III.

Kegiatan lain
a.

Mengadakan kunjungan tindak lanjut pada keluarga penderita yang dipandang
perlu

b.

Penyuluhan keluarga penderita Diare beserta masyarakat disekitar rumah
penderita tentang penularan Diare dan kebersihan lingkungan

c.

Pembinaan/ melatih kader kesehatan

d.

Membantu kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam pengembangan
peran serta masyarakat melalui pendekatan PKMD

e.
IV.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh puskesmas

Kewenangan
a. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan/ mengevaluasi hasil kegiatan
pelayanan kesehatan sesuai dengan tugasnya
b. Mengkoordinir kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR SEKSI P2 KUSTA
Tugas Pokok
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta
I.

Fungsi
Membantu Koordinator Yankes Masyarakat dalam Kegiatan Puskesmas khususnya
mengatasi penyakit Kusta

II. Kegiatan Pokok
a.

Membuat perencanaan kegiatan P2 Kusta bersama petugas lintas program terkait

b.

Melaksanakan kegiatan penemuan penderita bersama petugas lintas program dan
lintas sektoral terkait

c.

Melaksanakan surveilans, monitoring dan evaluasi kegiatan P2 Kusta

d.

Melaksanakan penyuluhan bersama petugas lintas program terkait

e.

Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan P2 Kusta

III. Kegiatan lain
a.

Mengadakan surveillance penyakit Kusta

b.

Mengadakan kunjungan tindak lanjut pada keluarga penderita yang dipandang perlu

c.

Penyuluhan keluarga penderita Kusta beserta masyarakat disekitar rumah penderita
tentang penularan Kusta dan kebersihan lingkungan

d.

Pembinaan/ melatih kader kesehatan

e.

Membantu kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam pengembangan peran
serta masyarakat melalui pendekatan PKMD

f.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh puskesmas

IV. Kewenangan
a.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan/ mengevaluasi hasil kegiatan
pelayanan kesehatan sesuai dengan tugasnya

b.

Mengkoordinir kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR SEKSI P2 MALARIA
Tugas Pokok
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria
I. Fungsi
Membantu Koordinator Yankes Masyarakat dalam Kegiatan Puskesmas khususnya
mengatasi penyakit Malaria
II. Kegiatan Pokok
a.

Membuat perencanaan kegiatan P2Malaria, bersama petugas lintas program dan
lintas sektoral terkait

b.

Melaksanakan surveilans dan mendeteksi adanya KLB

c.

Melakukan PE ( bila terjadi KLB), bersama petugas terkait lainnya

d.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan P2Malaria

e.

Membantu merencanakan kebutuhan obat Malaria dan sarana/alat dalam kegiatan
P2Malaria

f.

Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan P2Malaria, laporan PE dan
laporan KLB (bila terjadi KLB).

III. Kegiatan lain
a.

Mengadakan surveillance penyakit Malaria

b.

Mengadakan kunjungan tindak lanjut pada keluarga penderita yang dipandang perlu

c.

Melakukan kunjungan/ pemeriksaan pada anak sekolah dan Pembinaan kegiatan
UKS

d.

Penyuluhan keluarga penderita Malaria dan metode kebersihan lingkungan

e.

Pembinaan/ melatih kader kesehatan

f.

Membantu kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam pengembangan peran
serta masyarakat melalui pendekatan PKMD

g.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh puskesmas

IV. Kewenangan
a.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan/ mengevaluasi hasil kegiatan
pelayanan kesehatan sesuai dengan tugasnya

b.

Mengkoordinir kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR SEKSI P2 DBD
Tugas Pokok
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD
I.

Fungsi

Membantu Koordinator Yankes Masyarakat dalam Kegiatan Puskesmas khususnya
mengatasi penyakit DBD
II. Kegiatan Pokok
a.

Membuat perencanaan kegiatan P2 DBD bersama petugas lintas program terkait

b.

Melaksanakan surveilans, monitoring dan evaluasi kegiatan P2DBD

c.

Mendeteksi KLB dan melaksankan PE (bila terjadi KLB)

d.

Melaksanakan penyuluhan bersama petugas lintas program terkait

e.

Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan P2 DBD, laporan PE dan KLB (bila
terjadi KLB)

VII.

Kegiatan lain

a.

Mengadakan surveillance penyakit DBD

b.

Mengadakan kunjungan tindak lanjut pada keluarga penderita yang dipandang perlu

c.

Penyuluhan keluarga penderita DBD beserta metode kebersihan lingkungan

d.

Pembinaan/ melatih kader kesehatan

e.

Membantu kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam pengembangan peran
serta masyarakat melalui pendekatan PKMD

f.
v.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh puskesmas
Kewenangan

a.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan/ mengevaluasi hasil kegiatan
pelayanan kesehatan sesuai dengan tugasnya

b.

Mengkoordinir kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR SEKSI P2 ISPA
Tugas Pokok
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA
I.

Fungsi

Membantu Koordinator Yankes Masyarakat dalam Kegiatan Puskesmas khususnya
mengatasi penyakit ISPA
II. Kegiatan Pokok
a.

Membuat perencanaan kegiatan P2 ISPA bersama petugas lintas program terkait

b.

Melaksanakan kegiatan surveilans, monitoring dan evaluasi

c.

Melaksanakan kegiatan penyuluhan bersama petugas lintas program terkait

d.

Membantu perencanaan kebutuhan obat dan sarana/alat dalam kegiatan P2ISPA

e.

Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan P2 ISPA

VIII.

Kegiatan lain

a.

Mengadakan surveillance penyakit ISPA

b.

Mengadakan kunjungan tindak lanjut pada keluarga penderita yang dipandang perlu

c.

Melakukan kunjungan/ pemeriksaan pada anak sekolah dan Pembinaan kegiatan
UKS

d.

Penyuluhan keluarga penderita ISPA beserta metode kebersihan lingkungan

e.

Pembinaan/ melatih kader kesehatan

f.

Membantu kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam pengembangan peran
serta masyarakat melalui pendekatan PKMD

g.
v.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh puskesmas
Kewenangan

a.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan/ mengevaluasi hasil kegiatan
pelayanan kesehatan sesuai dengan tugasnya

b.

Mengkoordinir kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR SEKSI USAHA KESEHATAN KERJA
Tugas Pokok
Menerapkan usaha kesehatan dan keselamatan kerja untuk meminimalisir gangguan yang
timbul akibat dari pekerjaan atau lingkungan kerja
I.

Fungsi

Sebagai koordinator usaha keselamatan dan kesehatan kerja
II. Kegiatan Pokok
a.

Merencanakan kegiatan K3 berdasarkan permasalahan yang ada

b.

Pendataan terhadap alat dan bahan yang berpotensi bahaya

c.

Melakukan pengawasan dan identifikasi bahaya

d.

Merencanakan dan memfasilitasi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan

e.

Melaksanakan evaluasi dan monitoring program kesehatan kerja

III. Kegiatan lain
a.

Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja

b.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas

c.

Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal

IV. Kewenangan
a.

Membuat perencanaan tentang proses pelaksanaan usaha keselamatan dan
kesehatan kerja

b.

Membuat evaluasi kegiatan dalam pertemuan rutin Puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR URUSAN RUMAH TANGGA
Tugas Pokok
Mengurusi dan memfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas rumah
tangga puskesmas
I.

Fungsi
Sebagai koordinator pelaksanaan aktivitas kegiatan urusan rumah tangga

II. Kegiatan Pokok
a. Merencanakan dan mengusulkan pengadaan barang, infrastruktur dan sarana non
alkes
b. Merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana
serta infrastruktur gedung Puskesmas.
c. Melakukan pengawasan dan identifikasi kerusakan alat dan barang non alkes serta
infrastruktur gedung
d. Mengecat secara periodik dalam jangka waktu tertentu gedung puskesmas.
e. Merencanakan dan memfasilitasi penataan alat, bahan, serta infrastruktur
f. Melaksanakan

evaluasi

sementara

dan

monitoring

kegiatan

rumah

tangga

puskesmas.
III. Kegiatan lain
a. Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan urusan rumah tangga puskesmas
b. Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas
c. Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal
IV. Kewenangan
a.

Membuat perencanaan tentang kegiatan rumah tangga puskesmas secara
terstruktur dan terprogram

b.

Membuat evaluasi kegiatan dalam pertemuan rutin Puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR UNIT PENUNJANG
I. Tugas Pokok
Bertanggung jawab mengkoodinir Unit Farmasi, Unit Laboratorium, dan Unit Pendaftaran
supaya sesuai dengan Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja.
II. Fungsi
Sebagai Koordinator , perencana dan evaluasi unit – unit penunjang
III. Kegiatan pokok
a.

Mengkoordinir Unit Farmasi, Unit Laboratorium,dan Unit Pendaftaran

b.

Memastikan bahwa pelayanan unit – unit tersebut sesuai dengan prosedur kerja dan
Instruksi kerja

c.

Mengoptimalkan tenaga pelaksana yang ada di unit – unit tersebut.

d.

Mengkoordinir pembuatan usulan sarana dan prasarana terkait kebutuhan unit – unit
tersebut diatas

e.

Mengadakan kerjasama dengan unit - unit dalam yankes dasar

IV. Kegiatan lain
a.

Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan yang menunjang
kesehatan dasar

b.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas

c.

Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal

V. Kewenangan
a.

Membuat perencanaan tentang proses pelaksanaan dan koordinasi dari Unit
Farmasi, Unit Laboratorium, Unit Kasir dan Unit Pendaftaran

b.

Membuat evaluasi kegiatan dalam pertemuan rutin Puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR SUB UNIT KIA
I. Tugas Pokok
Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pelayanan di Sub Unit KIA sesuai dengan
prosedur kerja dan instruksi kerja
II. Fungsi
Sebagai Koordinator , perencana, dan evaluasi pelayanan Sub Unit KIA.
III. Kegiatan pokok
a.

Mengkoordinir Tenaga pelaksana Sub Unit KIA

b.

Menyusun, menetapkan sasaran mutu dan perencanaan sasaran mutu

c.

Menyusun Prosedur kerja dan Instruksi kerja

d.

Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja

e.

Bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan KIA

f.

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi KIA

g.

Bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, kenyamanan ruang KIA

h.

Bertangggung jawab terhadap kebersihan dan kesterilan alat KIA

i.

Koordinasi dengan unit lain untuk kelancaran pelayanan KIA

j.

Mengusulkan sarana dan prasarana terkait kebutuhan pelayanan Sub Unit KIA

k.

Melaksanakan sistem rujukan baik internal maupun rujukan eksternal.

l.

Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Sub
Unit KIA ke Kepala Puskesmas melalui Koordinator Yankes Dasar.

IV. Kegiatan lain
a.

Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan yang menunjang kegiatan
sosialisasi program KIA

b.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas

c.

Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal

V. Kewenangan
a.

Menyusun, melaksanakan dan menganalisa Sasaran mutu Pelayanan Seksi KIA

b.

Membuat jadual Petugas Pelaksana pelayanan lapangan Seksi KIA untuk diusulkan
Ke Kepala Puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN

KOORDINATOR SEKSI KIA
I. Tugas Pokok
Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pelayanan KIA pada masyarakat di luar
puskesmas sesuai dengan prosedur kerja dan instruksi kerja
II. Fungsi
Sebagai Koordinator , perencana, dan evaluasi pelayanan KIA di lapangan
III. Kegiatan pokok
a.

Mensosialisasikan program KIA pada masyarakat di lapangan dengan mengadakan
upaya penyuluhan

b.

Menyusun, menetapkan sasaran mutu dan perencanaan sasaran mutu

c.

Mengkoordinir Tenaga pelaksana Seksi KIA

d.

Menyusun Prosedur kerja dan Instruksi kerja

e.

Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja

f.

Bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan KIA

g.

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi KIA

h.

Bertangggung jawab terhadap kebersihan dan kesterilan alat KIA

i.

Koordinasi dengan unit lain untuk kelancaran pelayanan KIA di lapangan

j.

Mengusulkan sarana dan prasarana terkait kebutuhan pelayanan Seksi KIA

k.

Melaksanakan sistem rujukan baik internal maupun rujukan eksternal.

l.

Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Seksi
KIA ke Kepala Puskesmas melalui Koordinator Yankes Masyarakat

IV. Kegiatan lain
a.

Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan yang menunjang kegiatan
sosialisasi program KIA

b.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas

c.

Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal

V. Kewenangan
a.

Menyusun, melaksanakan dan menganalisa Sasaran mutu Pelayanan Sub Unit KIA

b.

Membuat jadual Petugas Pelaksana pelayanan Sub Unit KIA untuk diusulkan Ke
Kepala Puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN

KOORDINATOR UNIT KESGA DAN MASYARAKAT
I. Tugas Pokok
Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pelayanan kesehatan keluarga dan masyarakat
di dalam maupun luar puskesmas sesuai dengan prosedur kerja dan instruksi kerja
II. Fungsi
Sebagai Koordinator , perencana, dan evaluasi pelayanan Kesga dan masyarakat di
lapangan
III. Kegiatan pokok
a.

Melaksanakan kegiatan konsultasi kesehatan keluarga dan masyarakat didalam
maupun diluar gedung bersama unit unit PKM, PSM dan Yankesmas

b.

Melaksanakan kegiatan skrining Kesehatan Keluarga

c.

Membantu pelaksanaan kegiatan Posyandu Balita dan Lansia

d.

Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan

e.

Membantu Masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan, bekerjasama dengan
lintas program dan lintas sektoral.

f.

Melaksanakan kegiatan pengiriman pasien yang mengalami masalah kesehatan ke
unit pelayanan pengobatan (Puskesmas, dll.)

g.

Membuat perencanaan, pencatatan kegiatan dan pelaporan kegiatan Kesga dan
masyarakat.

IV. Kegiatan lain
a.

Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan yang menunjang kegiatan
sosialisasi program Kesga dan Masyarakat

b.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas

c.

Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal

V. Kewenangan
a.

Menyusun, melaksanakan dan menganalisa Sasaran mutu Pelayanan Unit Kesga
dan Masyarakat.

b.

Membuat jadual Petugas Pelaksana pelayanan Unit Kesga dan Masyarakat untuk
diusulkan Ke Kepala Puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN

KOORDINATOR SEKSI USILA
I. Tugas Pokok
Bertanggungjawab dalam pelayanan kesehatan usila
II. Fungsi
Sebagai Koordinator pelayanan kesehatan usila di Puskesmas
III. Kegiatan pokok
a.

Mengkoordinir kegiatan kesehatan lansia melalui Posyandu lansia dan kegiatan lain

b.

Membina dan memantau kegiatan Posyandu Lansia

c.

Melakukan skrining dan konseling lansia dibantu petugas lainnya

d.

Membuat perencanaan kegiatan kesehatan lansia

e.

Memberikan konsultasi tentang kesehatan usila

f.

Memberikan konsultasi tentang gaya hidup sehat di masa tua bagi usila

g.

Memberikan perawatan kepada usila

h.

Memberikan penyuluhan tentang pengetahuan tentang kesehatan dan gaya hidup
sehat di masa tua baik di dalam maupun di lapangan

i.

Membuat laporan yang berkaitan dengan pelayanan usila

IV. Kegiatan lain
a.

Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan

b.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas

c.

Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal

V. Kewenangan
a.

Membuat perencanaan tentang pedoman dan pelaksanaan pelayanan usila di
puskesmas

b.

Merencanakan kebutuhan alat dean bahan untuk pelayanan usila

c.

Membuat evaluasi kegiatan dalam pertemuan rutin puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN

KOORDINATOR SUB UNIT PERSALINAN
I. Tugas Pokok
Bertanggungjawab dalam pelayanan proses persalinan di puskesmas
II. Fungsi
Sebagai Koordinator pelayanan persalinan di puskesmas
III. Kegiatan pokok
a.

Membantu ibu hamil yang akan melahirkan di puskesmas

b.

Memberikan pengobatan bagi gangguan dalam proses persalinan

c.

Memberikan konsultasi tentang keamanan proses persalinan kepada ibu hamil

d.

Memberikan perawatan kepada ibu dan bayi baru lahir dan masa nifas

e.

Memberikan pengetahuan tentang ASI Eksklusif kepada Ibu pasca persalinan

f.

Memberikan penyuluhan tentang pengetahuan kehamilan dan persalinan kepada
pasien baik di dalam puskesmas maupun di lapangan

g.

Membuat laporan yang berkaitan dengan pelayanan persalinan

IV. Kegiatan lain
a.

Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan dan perencanaan
program

b.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas

c.

Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara
Internal maupun eksternal

V. Kewenangan
d.

Membuat perencanaan tentang pedoman dan pelaksanaan pelayanan persalinan
di puskesmas

e.

Merencanakan kebutuhan alat dean bahan untuk pelayanan persalinan

f.

Membuat evaluasi kegiatan dalam pertemuan rutin puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR UNIT RAWAT JALAN
I.Tugas Pokok
a.

Bersama dengan koordinator Bidang Yankes Dasar mengidentifikasi dan mengelola
program perbaikan mutu pelayanan rawat jalan

b.

Bersama dengan koordinator Bidang Yankes Dasar menyusun prosedur kegiatan
yang terkait dengan pelayanan rawat jalan

II. Fungsi
Sebagai koordinator tenaga pelaksana pelayanan rawat jalan setiap hari
III. Kegiatan pokok
a. Menyusun rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan rawat jalan
b. Memastikan dan mengevaluasi pelaksanaan rawat jalan dilakukan sesuai prosedur
c. Mengusulkan sarana dan prasarana terkait kebutuhan pelayanan rawat jalan
d. Koordinasi dengan petugas lain tentang kesiapan pelayanan rawat jalan
IV. Kegiatan lain
a. Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan dan perencanaan program
b. Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas
c. Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal
V. Kewenangan
g. Membuat perencanaan tentang pedoman dan pelaksanaan pelayanan persalinan di
puskesmas
h. Merencanakan kebutuhan alat dan bahan untuk pelayanan persalinan

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN

KOORDINATOR SUB UNIT KESEHATAN MATA
I.Tugas Pokok
Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan mata di Puskesmas
II. Fungsi
Sebagai koordinator pelayanan di sub unit kesehatan mata
III. Kegiatan pokok
a. Memberikan konsultasi tentang pedoman serta solusi yang berkaitan dengan
kesehatan mata kepada pasien
b. Memberikan penyuluhan tentang kesehatan mata kepada pasien baik di dalam
puskesmas maupun di lapangan
c. Membuat laporan yang berkaitan dengan kesehatan mata
IV. Kegiatan lain
a. Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan dan perencanaan program
b. Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas
c. Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal
V. Kewenangan
a. Membuat perencanaan tentang pedoman dan pelaksanaan pelayanan kesehatan
mata di puskesmas
b. Merencanakan kebutuhan alat dan bahan untuk pelayanan kesehatan mata

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR SUB UNIT KHUSUS
I.Tugas Pokok
Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa dan mata di
Puskesmas
II. Fungsi
Sebagai koordinator pelayanan sub unit kesehatan jiwa dan mata
III. Kegiatan pokok
a. Memberikan pengarahan dan pedoman pelaksanaan pelayanan kepada sub unit
kesehatan mata dan jiwa
b. Memberikan konsultasi tentang pedoman serta solusi yang berkaitan dengan
kesehatan mata dan jiwa kepada sub unit jiwa dan mata
c. Memberikan konsultasi tentang pedoman serta solusi yang berkaitan dengan
kesehatan mata dan jiwa kepada pasien
d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa dan mata
e. Membantu masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan, bekerjasama dengan
lintas program dan lintas sektoral
f.

Membuat laporan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa dan mata

IV. Kegiatan lain
a. Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan dan perencanaan program
b. Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas
c. Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal
V. Kewenangan
a. Membuat perencanaan tentang pedoman dan pelaksanaan pelayanan kesehatan
mata dan jiwa di puskesmas
b. Merencanakan kebutuhan alat dan bahan untuk pelayanan kesehatan mata dan jiwa

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN

KOORDINATOR SEKSI PERKESMAS
I. Tugas Pokok
Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Asuhan Keperawatan di Puskesmas
maupun di lapangan baik untuk sasaran individu, keluarga, kelompok, institusi maupun
masyarakat
II. Fungsi
Sebagai koordinator kegiatan Asuhan Keperawatan di puskesmas maupun di lapangan
III. Kegiatan pokok
a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Asuhan Keperawatan dalam gedung dan luar
gedung, baik untuk sasaran individu, keluarga, kelompok, institusi, maupun
masyarakat
b. Melaksanakan kegiatan perkesmas di dalam maupun di luar gedung bersama
petugas paramedis yang lain
c. Melaksanakan kegiatan skrining Kesehatan Keluarga
d. Membantu pelaksanaan kegiatan Posyandu Balita dan Lansia
e. Melaksanakan penyuluhan kesehatan
f.

Membantu masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan, bekerjasama dengan
lintas program dan lintas sektor.

g. Melaksanakan kegiatan pengiriman pasien yang mengalami masalah kesehatan ke
unit pelayanan pengobatan (Puskesmas, dll)
h. Membuat perencanaan, penvatatan dan pelaporan Perkesmas
IV. Kegiatan lain
a. Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan dan perencanaan program
b. Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas
c. Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal
V. Kewenangan
c. Membuat

perencanaan tentang pelaksanaan kegiatan Asuhan Keperawatan

kesehatan masyarakat
d. Merencanakan kebutuhan alat dan bahan untuk pelayanan kesehatan mata dan jiwa

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR SEKSI GIZI
I. Tugas Pokok
Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan program gizi dan penyediaan makanan bagi
pasien yang dirawat sesuai kebutuhan gizi
II. Fungsi
Sebagai koordinator dalam penyelenggaraan program gizi dan konsultan gizi dalam
penyediaan makanan bagi pasien di rawat inap
III. Kegiatan pokok

a. Membuat perencanaan kegiatan program Gizi, bersama petugas lintas
program dan lintas sektoral terkait
b. Melaksanakan kegiatan dalam rangka UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga),
mengkoordinir kegiatan penimbangan dan penyuluhan Gizi di Posyandu.
c. Melaksanakan pendataan sasaran dan distribusi Vitamin A, Kapsul Yodiol dan Tablet
besi (Fe)
d. Melaksanaan PSG (Pemantauan Status Gizi)
e. Bersama dengan petugas lintas program dan lintas sektoral melaksanakan SKPG
(Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi)
f. Melaksanakan pematauan Garam beryodium
g. Mendeteksi dan melaporkan adanya Balita KEP
h. Mengkoordinir pelaksanaan PMT penyuluhan dan PMT Pemulihan Balita KEP
i. Melaksanakan konseling Gizi di klinik Gizi maupun di Posyandu
j. Membina Gizi Institusi
k. Bersama petugas lintas sektoral merencanakan, memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan PMT-AS.
l. Bersama dinas lintas sektoral terkait melaksanakan Sistim Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG)
m. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program Gizi
IV. Kegiatan lain
a. Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan dan perencanaan program
b. Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas
c. Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal
V. Kewenangan
a.

Membuat perencanaan tentang sistem penyehatan makanan

b. Merencanakan pengadaan raw material / bahan mentah makanan
c. Membuat evaluasi kegiatan pemberian gizi baik di dalam puskesmas maupun di
masyarakat

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
KOORDINATOR SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN
I. Tugas Pokok
Bertanggungjawab dalam penyehatan lingkungan di puskesmas
II. Fungsi
Sebagai koordinator dalam penyehatan lingkungan dan penanganan limbah medis dan non
medis
III. Kegiatan pokok
a. Membuat perencanaan kegiatan Kesling (Kesehatan Lingkungan)
b. Melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan TTU (Tempat-Tempat Umum), TP2M
(Pempat Pembuatan dan Penjualan Makanan), TP3 (Tempat Penyimpanan dan
Penjualan Pestisida), Home Industri, Salon, dan Pabrik/Perusahaan.
c. Melaksanakan Pemantauan Jentik Berkala (PJB), dan Pemberantasan Sarang Nyamuk
(PSN), bersama lintas program dan lintas sektoral, serta masyarakat
d. Melaksanakan pendataan dan pembinaan Rumah Sehat, SAMIJAGA (Sarana Air
Minum dan Jamban Keluarga) dan SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah)
e. Melaksanakan penyuluhan kesehatan lingkungan bersama dengan petugas lintas
program dan lintas sektoral terkait
f.

Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Kesling.

IV. Kegiatan lain
a. Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan pelayanan dan perencanaan program
b. Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas
c. Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal
V. Kewenangan
a. Membuat perencanaan tentang sistem penyehatan lingkungan
b. Merencanakan kebutuhan alat dan bahan untuk keperluan penyehatan lingkungan dan
penanganan limbah
c. Membuat evaluasi kegiatan dalam pertemuan rutin Puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
BENDAHARA PENGELUARAN
I. Tugas Pokok
Bertanggungjawab dalam proses pencatatan pengeluaran uang di puskesmas
II. Fungsi
Sebagai petugas pencatat pengeluaran keuangan di puskesmas
III. Kegiatan pokok
a. Menerima dan membukukan dalam Buku Kas Umum penerimaan pengembalian setoran
Puskesmas
b. Mencatat dan membukukan dalam Buku Kas Umum semua pengeluaran Puskesmas
(Operasional. Pembangunan/rehab fisik ringan, jasa medis dan pengeluaran untuk
kegiatan Puskesmas lainnya).
c. Membuat laporan keuangan penerimaan pengembalian setoran dan pengeluaran
Puskesmas, serta SPJ dan pendukung lainnya.
d. Membantu Kepala Puskesmas dalam membuat perencanaan penggunaan dana
Puskesmas
e. Membantu Kepala Puskesmas dalam membuat laporan keuangan Puskesmas.
f.

Membuat SPJ ASKES (Jasa Pelayanan & Jasa Sarana)

IV. Kegiatan lain
a. Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan perencanaan program
b. Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas
c. Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal
V. Kewenangan
a. Membuat perencanaan tentang sistem pencatatan dan pembukuan pengeluaran
Puskesmas
b. Membuat evaluasi kegiatan dalam pertemuan rutin di puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
BENDAHARA PENERIMA
I. Tugas Pokok
Bertanggungjawab dalam proses pencatatan penerimaan / pendapatan uang di Puskesmas
II. Fungsi
Sebagai petugas penerima dan pencatat pendapatan keuangan di puskesmas
III. Kegiatan pokok
a. Menenerima dan membukukan, serta menyetorkan semua penerimaan Puskesmas ke
Kas Daerah
a. Melakukan pencatatan semua penerimaan dalam Buku Kas Umum dan Buku Bantu,
serta pembukuan penerimaan dan pengeluaran karcis
b. Merencanakan kebutuhan karcis/kuitansi
c. Membuat laporan penerimaan / pendapatan Puskesmas dan pembukuan penunjang
lainnya

IV. Kegiatan lain
a.

Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan perencanaan program

b.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas

c. Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal

V. Kewenangan
c. Membuat perencanaan tentang sistem pencatatan dan pembukuan pendapatan
Puskesmas
d. Membuat evaluasi kegiatan dalam pertemuan rutin di puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN
URUSAN INVENTARIS
I. Tugas Pokok
Bertanggungjawab dalam proses pencatatan keluar masuk barang/ bahan medis dan non
medis di Puskesmas
II. Fungsi
Sebagai petugas pencatat dan penerima barang/alat/bahan medis dan non medis di
Puskesmas
III. Kegiatan pokok
a. Menerima & mencatat barang-barang/alat medis dan non medis yang dikirim ke
Puskesmas.
b. Melaksanakan pencatatan keluar masuknya barang pada buku inventaris barang/alat
medis dan non medis.
c. Membuat laporan inventaris barang/alat medis dan non medis.
d. Memonitor penggunaan barang/alat, dan melaporkan kondisi/keadaan/alat tersebut.
e. Membuat RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit)
f.

Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) & memasangnya disetiap ruangan.

IV. Kegiatan lain
a.

Berkoordinasi dengan unit lain dalam kegiatan perencanaan program

b.

Mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Puskesmas

c.

Berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pelatihan baik secara Internal
maupun eksternal

V. Kewenangan
a. Membuat perencanaan tentang kebutuhan alat/barang/bahan medis dan non medis di
Puskesmas
b. Membuat evaluasi kegiatan dalam pertemuan rutin di puskesmas

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN

KOORDINATOR SEKSI UKS
I. Tugas Pokok
Bertanggungjawab dalam upaya-upaya peranserta dan peningkatan derajad kesehatan anak
sekolah melalui program UKS dan UKGS
II. Fungsi
Sebagai koordinator penyuluh kesehatan dalam pemberdayaan peranserta anak sekolah dalam
upaya mewujudkan derajad kesehatan yang optimal
III. Kegiatan pokok
a. Membuat perencanaan kegiatan UKS/UKGS
b. Melaksanakan kegiatan UKS/UKGS di sekolah (SD/MI, SLTP dan SLTA) bersama
petugas lainnya
c. Melaksanakan kegiatan pembinaan PHBS di sekolah
d. Melaksanakan kegiatan pengiriman pasien ke unit pelayanan pengobatan
e. Melaksanakan kegiatan pembunaan UKS/UKGS dan pembinaan kebersihan lingkungan
kepada dokter kecil dan guru UKS
f.

Berkoordinasi dengan petugas imunisasi membantu melaksanakan kegiatan imunisasi

