
BUPAII MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR: ob -TAHUN2OI4

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN STRATEGI GUGUS PULAU BIDANG KESEHATAN

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

a. bahwa der4iat kesehatan masyarakat yang semakin tingg,

merupakan investasi strategis pada Sumber Daya Manusia

supaya semakin produktif dari wakru ke waktu;

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan

batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab dan

kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata,

bermutu, berhasil-guna dan berdaya-guna dengan

mempertimbangkan karakteristik kepulauan di Kabupaten

Maluku Tenggara Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Penetapan

Penerapan Strategi Gugus Pulau Bidang Kesehatan Di

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

l. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru,

dan Kabupaten Mduku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor t74, Tasrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

06 Tahun 2OOO (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOO Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3961);
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun L984 Nomor 20, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor

99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3656);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 19O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 37961;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 Nomor 1O9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2351;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2AA4 tentang Praktek

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa3\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa37l; sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

asaal;

Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa56\;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun

2005-2025;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OA9 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

1OO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3495);

Undang*Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072l,;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang

Pembenhrkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523al';

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3781);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7371;
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Nomor 02 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERAPAN

STRATEGI GUGUS PUI,AU BIDANG KESEHATAN DI

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

5. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan urusan wajib pemerintah

di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait kesehatan di Provinsi

Maluku;

6. Gugus pulau adalah kelompok pulau-pulau yang memiliki kesamaan

ekosistem, sosial budaya (kependudukan), transportasi, potensi sumber daya

alam, dan perekonomian;

7. Pendekatan gugus pulau bidang kesehatan adalah pembagian wilayah

pembangunan kesehatan menjadi kelompok pulau-pulau yang memiliki

kesamaan ekosistem, sosial budaya (kependudukan), transportasi, potensi

sumber daya alam, dan perekonomian;

8. Pusat gugus dalam strategi gugus pulau adalah fasilitas kesehatan yang

menyediakan upaya kesehatan sekunder dan membawahi beberapa sub

gugus dan/atau satelit gugus di dalam satu gugus pulau;

9. Sub gugus dalam strategi gugus pulau adalah fasilitas kesehatan yang

menyediakan upaya kesehatan prirner di satu wilayah yang telah ditetapkan,

menyediakan beberapa layanan kegawatdaruratan dasar, dan membawahi

paling sedikit satu satelit gugus;

10. Satelit gugus dalam strategi gugus pulau adalah fasilitas kesehatan yang

menyediakan upaya kesehatan primer di suatu wilayah yang telah

ditetapkan;
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pelayanan kesehatan untuk perorangan dan masyarakat yang

diselenggarakan secara terpadu berdasarkan tingkatan dan saling

mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya;

Upaya kesehatan ditujukan untuk kesehatan fisik, mental, termasuk

intelegensia dan sosial sesuai tingkatan;

Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk
memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan

penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan yang diselenggarakan

sesuai tingkatan;

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap

kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan

serta mencegah dan menanggulangr timbulrrya masalah kesehatan

masyarakat yang diselenggarakan sesuai tingkatan;

Terdapat tiga tingkatan upaya kesehatan, yaitu upaya kesehatan tingkat

pertama/primer, upaya kesehatan tingkat kedua/sekunder, dan upaya

kesehatan tingkat ketiga/ tersier;

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat dan/atau tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik

peningkatan, pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan yang dilakukan

oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, termasuk swasta;

Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga

kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang

terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen

kesehatan;

Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis (dokter umnm, dokter grgr dan

dokter spesialis), tenaga perawatan (paramedis dan bidan), dan tenaga non

perawatan (tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi,

tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis);

Tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi tenaga administrasi dan

tenaga teknis lainnya;

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat dan obat tradisional dan

kosmetika;

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk biologi yang digunakan

untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi

dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

t7.
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22. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak

mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta

memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur

dan memperbaiki fungsi tubuh;

23. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non

instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat

agar mampu mengidentilikasi masalah, merencanakan dan melakukan

pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang

ada, baik instansi lintas sektoral maupun lembaga swadaya masyarakat,

tokoh masyarakat dan swasta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pedoman penerapan strategi gugus pulau bidang kesehatan adalah

memberikan arah, pedoman, landasan, dan kepastian hukum bagr setiap

pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan daerah.

Pasal 3

Secara rrmllrn, penerapa.n strategi gugus pulau di bidang kesehatan bertujuan

untuk menyediakan upaya kesehatan berkualitas dan komprehensif yang dapat

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut ditujukan

untuk :

a. menurunkan angka kematian ibu dan balita :

i. menurunkarr 4Oo/o angka kematian ibu dalam periode 2OL3 (387 per IOO.OOO

kelahiran hidup) s.d. 2Ol7 (225 per IOO.OOO kelahiran hidup);

ii. menurunkan sepertiga angka kematian anak dalam periode 2Ol3 (2O per

1.OOO kelahiran hidup) s.d. 2017 (L2 per 1.OOO kelahiran hidup).

b. mencapai eliminasi malaria di kabupaten pada tahun 2O3O;

c. mencapai desa UCI 1OO% dan eliminisi tetanus neonatomm di kabupaten pada

tahun 2O2O;

d. menumnkan prevalensi gizi bumk di kabupaten dari O.2o/o pada tahun 2Ol2

menjadi O.Oto/o pada tahun 2Ol7;

e. menurunkan prevalensi kasus TBC, HIV, Kusta dan Rabies di kabupaten;

f. menurunkan prevalensi TBC menjadi sepertiga pada tahun 2Ol7 (baseline

talrun 2OL2l;

.-)



tahun 2Ol2l:
a. tidak ada penemuan kasus baru HIV/AIDS di tahun 2OL7;

b. mencapai eliminiasi rabies pada tahun 2OL7.

h. meningkatkan usia harapan hidup di kabupaten menjadi 65 tahun pada tahun

2Ol7 (baseline 2OI2).

Pasal 4

Fungsi pedoman penerap€rn strategi gugus pulau bidang kesehatan adalah

sebagai :

a. acuan bagi Pemenntah Kabupaten dalam penyelenggaraar: urusan kesehatan;

b. acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan di

kabupaten;

c. acuan bagi swasta untuk membangun usaha dan turut berpartisipasi aktif

dalam bidang kesehatan di kabupaten;

d. acuan bagi akademisi/perguruan tinggr dalam penyiapan sumber daya dan

memberikan masukan pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan di

kabupaten.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasa-l 5

Penerapan strategi gugus pulau di bidang kesehatan sebagai upaya

penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah dilaksanakan berdasarkan

prinsip :

a. secara merata, berkeadilan, berkelanjutan dan saling mendukung dengan

upaya pembangunan daerah lainnya;

b. paripurna, bermutu, arraatt, berdasarkan bukti, sesuai kebutuhan dan

menggunakan teknologi tepat guna; dan

c. menjunjung tinggi dan menghormati Hak Asasi Manusia, martabat manusia,

kemajemukan nilai sosial budaya dan kemajemukan nilai keagamaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penerapan strategi gugus pulau bidang kesehatan meliputi:

a. sub sistem upaya kesehatan;

b. sub sistem sumber daya manusia kesehatan;



d.

e.

sub sistem pemberdayaan masyarakat; dan

sub sistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan.

BAB IV
PENERAPAN

Bagian Kesatu
Sub Sistem Upaya Kesehatan

Pasal 7

Sub sistem upaya kesehatan adalah pengelolaan upaya kesehatan yang

terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upaya

peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan

guna menjamin tercapainya derajat masyarakat yang setinggi-tingglnya.

Unsur-unsur sub sistem upaya kesehatan terdiri dari:

a. upaya kesehatan;

b. fasilitas pelayanan kesehatan; dan

c. pembinaan dan pengawasa.n upaya kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan

peroranga.n dan/atau fasilita"s pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan

tingkatan, yang diselenggarakan oleh pemerintah (termasuk TNI/POLRI),

Pemerintah Daerah Provinsi/KabupatenfKota, dan/atau masyarakat yang

sifatnya sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat.

Terdapat dua tingkatan f,asilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten,

meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertarnalprimer, dan fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat kedua/ sekunder.

Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut pada ayat (4)

ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengorganisasian fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (41

disusun berdasarkan strategr gugus pulau yang meliputi :

a. pusatgugus;

b. sub gugus; dan

c. satelit gugus.

Bagran Kedua
Sub Sistem Sumber Daya manusia

Pasal 8

(U Sub sistem sumber daya manusia kesehatan adalah pengelolaan upaya

pengemb€rngan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, yang

meliputi upaya perencana€rn, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan

dan pengawas€rn mutu sumber daya manusia kesehatan berdasarkan

(1)

(21

(3)

(4)
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pendekatan gugus pulau untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan

kesehatan guna mewujudkan derqiat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.

Sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga

pendukung/penunjang kesehatan mempunyai hak untuk memenuhi

kebutuhan dasarnya (Hak Asasi) sebagai makhluk sosial, wajib memiliki

kompetensi, kewena.ngan untuk mengabdikan dirinya di bidang kesehatan,

mempunyai etika, berakhlak luhur, dan berdedikasi tinggr dalam melakukan

tugasnya.

Penyelenggaraan sub sistem sumber daya manusia kesehatan terdiri dari:

a. perencanaan sumber daya manusia kesehatan;

b. pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan;

c. pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan.

Bagian Kettga
Sub Sistem Sediaan Formasi, Alat Kesehatan dan Makanan,

Pasal 9

Sub Sistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan adalah pengelolaan

berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat/manfaat, mutu sediaan

farmasi, alat kesehatan dan mak€lnan.

Pelaku usaha bertanggungjawab atas keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu

produk sesuai dengan fungsi usahanya dan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

(3) Unsur-unsur sub sistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan terdiri

dari:

a. komoditi;

b. pelayanan kefarmasian; dan

c. pengawasan.

Bagian Keempat
Sub Sistem Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 1O

Sub sistem pemberdayaan masyarakat adalah pengelolaan penyelenggara€rn

berbagai upaya kesehatan, baik peroranga"n, kelompok, maupun masyarakat

secara terencana, terpadu dan berkesinambungan guna tercapainya derqiat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Unsur-unsur sub sistem pemberdayaan masyarakat terdiri dari:

a. penggerak pemberdayaan;

b. sasaran pemberdayaan; dan

c. kesiatan hidup sehat.

(3)

(1)
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(3) Pemerintah, masyarakat dan swasta menjadi inisiator, motivator dan fasilitator

yang mempunyai kompetensi memadai dan dapat membangun komitmen

dengan dukungan para pemimpin, baik formal maupun informal.

Bagian Keempat
Sub Sistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan

Pasal 1 1

(1) Sub sistem manajemen, Informasi dan regulasi kesehatan adalah pengelolaan

yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi

kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi

kesehatan yang mendukung sub sistem lainnya dari SKN guna menjamin

tercapainya derqjat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

(21 Penyelenggaraan sub sistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan

terdiri dari:

a. kebijakan kesehatan;

b. administrasi kesehatan;

c. hukum kesehatan; dan

d. informasi kesehatan.

(3) Kebijakan kesehatan merupakan pedoman yang menjadi acuan bagi semua

pelaku pembangunan kesehatan, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta

dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan dengan

memperhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.

(a) Administrasi kesehatan merupakan kegiatan perencanaan, pengaturan dan

pembinaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan

pembangunan kesehatan.

(5) Hukum kesehatan merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan

di bidang kesehatan dan segala upaya penyebarluasan, penerapan dan

penegakan aturan tersebut dalam rangka memberikan Perlindungan Hukum,

terutama kepada individu dan masyarakat dan pencapaian tujuan

pembangunan kesehatan.

(6) Informasi kesehatan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data

sebagai masukan bagi pengambil keputusan di bidang kesehatan.

i

I
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PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN SWASTA

Pasal 12

(1) Pernerintah Kabupaten mempuyai peran sebagai berikut :

a. sebagai penanggungiawab, penggerak, pelaksana dan pembina

Pembangunan Kesehatan dalam lingkup wilayah kerjanya berdasarkan

kewenangan di bidang kesehatan yang diatur dalam ketentuan peraturan

perr..r.ndang-undangan yang berlaku serta kebij akan pembangunan nasional;

b. menetapkan kebijakan kesehatan daerah dengan mengacu pada kebijakan

pembangunan kesehatan nasional dan prioritas pembangunan kesehatan

spesifik daerah yang disusun berdasarkan bukti dari berbagai sumber

melalui proses pengkajian dan perumusan kebijakan yang melibatkan

masyarakat dan berbagai stakeholders terkait yang berorientasi pada

kepentingan masyarakat serta didukung dengan sumber daya rnanusia

yang kompeten untuk dilaksanakan secara bersarna oleh seluruh pelaku

pemba"ngunan kesehatan secara sinergi dan dinamis;

c. mengembangkan suatu mekanisme yang memungkinkan terciptanya

Sinergisme Pembangun€rn Kesehatan dengan Pembangunan Daerah secara

keselurrrhan yang melibatkan berbagai sektor kunci di Kabupaten,

termasuk pelaku usaha dan masyarakat;

d. rnenjamin ketersediaan dana, sumber daya manusia yang memadai dan

profesional, fasilitas kesehatan sesuai keperluannya, sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan makanan yang dikelola dengan manjemen kesehatan yang

baik, terutarna berkaitan dengan administrasi kesehatan dan pengaturan

hukum kesehatan serta didukung dengan informasi yang akurat, valid,

tepat waktu dan tepat kebutuhan;

e. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan

berkualitas dalam jumlah yang memadai dan merata guna rnenjamin

penyediaan Layanan Kesehatan berkualitas;

f. mengembangkan kebijakan yang mendorong terciptanya pemberdayan

rnasyarakat dan kontrol sosial masyarakat terhadap pembangunan

kesehatan daerah dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya

setempat;

g. rnelakukan fungsi monotoring dan pengarvasan terhadap penyelenggaran

kesehatan bagi masyarakat neiskin;

h. rnelalui instansi terkait mernbuka akses informasi dan di.alog, menyiapkan

regulasi, menyiapkan masyarakat dangan membekali pengetahuan dan

keterampilan bagi masyarakat, dukungan sumber daya untuk rnembangun

kemandirian dalarn upaya kesehatan dan rnendorong terbentuknya upaya



kemandirian dalam upaya kesehatan;

i. melalui instansi terkait membuka akses transportasi perhubungan darat,

laut dan udara dalam memperrnudah akses terhadap pelayaan kesehatan.

(2) Selain peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), demerintah Kabupaten

bersama-sama dengan Pemerintah :

a. rnelakukan upaya penempatan tenaga kesehatan yang ditujukan untuk
mencapai pemerataan yang berkeadilan dalam pembangunan kesehatan;

b. melakukan berbagai pengaturan untuk memberikan imbalan materiil atau

non material kepada tenaga kesehatan di daerah yang tidak diminati seperti

daerah terpencil, daerah sangat terpencil, daerah tertinggal, daerah

perbatasan, pulau-pulau terluar d.an terdepan, serta daerah bencana dan

rawan konflik;

c. melakukan upaya dgtr, semua tenaga kesehatan memenuhi standar

kompentensi tertentu sesuai bidangnya sebagai persyaratan bagr

penyediaan pelayanan kesehatan yang mutu dan diterima oleh masyarakat;

d. menjamin agar setiap sumber daya manusia kesehatan remunnerasl

yang wajar dan layak sesuai dengan tanggung jawab, pengalaman dan

kompetensinya;

e. memastikan tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang

memadai, teralokasi secara adil dan merata., serta termanfaatkan secara

berhasil guna dan berdaya guna, termasuk dana untuk penelitian,

pengembangan dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan;

f. menjamin keamanan, khasiat, manfaat dan mutu sediaan farmasi, alat

kesehatan dan makanan melalui pembinaan, pengawasan dan

pengendalian secara profesional, bertanggungiawab, independen,

transparan dan berbasis bukti ilmiah;

g. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di bidang farmasi melalui

persaingan usaha yang adil, pemberian insentif kebijakan perpajakan dan

perbangkan, serta kepastian proses perijinan;

h mendorong terwujudnya kontrol sosial yang kuat dari masyarakat terhadap

kualitas pelayanan kesehatan;

i. mengembangkan kebijakan-kebijakan terhadap pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin.

(3) Peran Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, swasta dan organisasi profesi :

a. melakukan upaya agar semua tenaga kesehatan memenuhi standar

kompetensi tertentu sesuai bidangnya sebagai prasyarat bagi penyediaan

pelayanan kesehatan yang bermutu dan diterima oleh masyarakat;



OU*U"n "J""t" transparan, terbuka dan lintas institusi melalui jenjang

jabatan struktural dan jabatan fungsional;

c. pernerintah dan Pernerintah Daerah bersama organisasi profesi dan swasta

mengupayakan penyelenggara€rn pendidikan berkelanjutan dalam rangka

peningkatan karir dan profesionalisme tenaga kesehatan. Peningkatan

kualitas sumber daya manusia kesehatan tersebut diantaranya dapat

dilakukan melalui pelatihan yang terakreditasi dan dilaksanakan oleh

institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi baik pra-jabatanf"pre-

seruid maupun "in-seruicd.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Subsistem Upaya Kesehatan

Pasal 13

(1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyelenggaraan,

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan pada

skala kabupaten.

{2) Upaya kesehatan yang dimaksudkan dalam ayat I di atas mencakup upaya

kesehatan primer dan sekunder baik ditujukan untuk perorangan maupun

masyarakat pada skala kabupaten, termasuk penyelenggaraan upaya

kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan :

a. upaya kesehatan perorangan menekankan pada pelayanan pengobatan dan

pemulihan di pusat gugus, sub gugus maupun satelit gugus.

b. upaya kesehatan masyarakat meliputi:

i. promosi kesehatan;

ii. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga;

iii. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

iv. pengendalian penyakit tidak menular;

v. upaya penyehatan lingkungan, penyediaan sanitasi dasar, pencegahan

dan penanggulangan pencemaran lingkungan;

vi. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;

vii. program kesehatan sekolah;

viii. program kesehatan usia lanjut (USILA);

ix. operasional penanggulangan bencana dan wabah dan;

x. pelayanan kesehatan haji setempat;

xi. upaya kesehatan glgl dan mulut;

xii. upaya kesehatan jiwa; dan

xiii. upaya kesehatan mata dan kesehatan kerja.

1.,



(3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan

berperan dalam hal :

a. memastikan penyelenggara€rn upaya kesehatan yang berkualitas, merata,

tepat guna, dan tepat sasaran;

b. berkerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, organisasi profesi dan

asosiasi rumah sakit menyelen registrasi, akreditasi, dan

sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;

c. melakukan pembinan upaya kesehatan dan fasilitasi kesehatan yang

ditunjuk untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan, harus didukung

dengan standar pelayanan yang selalu dikaji dalam periode tertentu sesuai

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan;

d. rnelakukan pengawasan upaya kesehatan dan fasilitasi kesehatan yang

ditujukan untuk menjarnin konsistensi penyelenggaraan upaya kesehatan

dan dilakukan secara intensif, baik internal mau.pun eksternal serta dapat

melibatkan masyarakat dan swasta.

Bagran Kedua
Sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 14

(1) Dinas Kesehatan dalam kaitannya dengan lingkup sub sistem sumber daya

manusia kesehatan berperan mengatur perencanaan, pengadaan,

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam

rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(21 Perencanaan sumber daya manusia kesehatan yarrLg meliputi jenis, jumlah dan

kualilikasinya dilakukan berdasarkan fakta, dengan memperhatikan

kebutuhan sumber daya rnanusia kesehatan yang diutarnakan, baik dalam

upaya kesehatan primer maupun upaya kesehatan sekunder sesuai dengan

hrjuan Pembangunan Kesehatan dan kecenderungan permasalahan kesehatan

di rnasa depan.

(3) Selain peran sebagaimana dimaksud pada ayat (U Dinas Kesehatan juga

berperan :

a. memberikan masukan kepada Badan Kepegawaian Daerah perihal

penempatan tenaga kesehatan strategi;

b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan

Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia

kesehatan di kabupaten;

c. merencanakan dan melakukan pengembangarl sumber daya manusia

kesehatan melalui pendidikan pelatihan terakreditasi, magang, seminar dan

kegiatan-kegiatan lainya sesuai kebutuhan;

d. mengelurkan izin praktik tenaga kesehatan tertentu pada skala kabupaten;
.l



melalui sistem karier, penggajian, dan insentif untuk hidup layak sesuai

dengan tata nilai di masyarakat dan beban tugasnya agar dapat berkerja

secara profesional;

f. bersama-sama dengan organisasi profesi melakukan pembinaan dan

pengawasan praktik profesi bagi tenaga kesehatan melalui uji kompentensi,

sertifikasi, registrasi dan pemberian izin praktik bagi tenaga kesehatan

yang memenuhi syarat;

g. bertanggung jawab terhadap registrasi, akreditasi, dan sertifikasi tenaga

kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagran Ketiga
Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Pasal 15

(1) Dinas Kesehatan dalam kaitanya dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan

makanan berperan menyelenggarakan dan bertanggng jawab terhadap :

a. perencanan, penyediaan, pengelolaan, pendistribusian, pemantauan,

pengawasan dan pengendalian mutu obat, alat kesehatan, reagensia dan

vaksin ada skala kabupaten sesuai tingkatan puskesmas, satelit sampai

dengan pusat gugus;

b. menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di semua fasilitas pelayanan

kesehatan;

c. menyelenggarakan pelayanan penggunan obat yang rasional;

d. melakukan pengawasan untuk menjamin persayaratan keamanan,

khasiat/manfaat, mutu produk sediaan farmasi, dan alat kesehatan di

kabupaten secara terpadu dan bertanggung jawab;

pengambilan sampling (contoh) dan pemeriksaan Sediaan Farmasi di

lapangan sebagai bagran dari kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi;

pemerikasan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;

mengeluarkan sertifikasi kesehatan dan PKRT kelas I; dan

mendorong secara berkelanjutan pengembangan dan pemanf,aatan sumber

daya alam di kabupaten yang dapat digunakan sebagai obat atau bahan

baku obat.

e.

f.

ob'

h.

(21 Menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada (1)

huruf b dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. mengutamakan kesejahteraan pasien dalam segala situasi dan kondisi;

b. melaksanakan kegiatan inti farmasi yang meliputi pengelolaan obat darl

produk kesehatan lainya, menjamin mutu, memberikan informasi dan

saran serta memonitor penggunaan obat oleh pasien;

rl



(3)

c. memberikan kontribusi dalam peningkatan peresepan yang rasional,

ekonomis dan tepat; dan

d. memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai untuk setiap individu.

penyelanggara€rn upaya penggunaan obat yang rasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut;

a. penerapan dattil obat esensial kabupaten dalam upaya pelayanan

kesehatan tingkat primer, selmnder dan tersier melalui pemanfaatan

pedoman terapi dan formularium berbasis buldi ilmiah terbaik dan

mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN);

b. audit dan urnpan balik dalam penggunaan obat rasional;

c. pengemba.ngan mekanisme pemantauan ketersediaan obat esensial dan

langkah-langkah perbaikan di setiap fasilitas kesehatan;

d. penerapa.n pendekatan farmako ekonomi melalui analisis biaya efektif dan

biaya manfaat pada seleksi obat yang digunakan di semua tingkat

pelayanan kesehatan;

e. penyediaan informasi obat yang benar, objektif, dan lengkap berdasarkan

atas Informasi Obat Nasional Indonesia (IONU untuk mendukung tenaga

profesi kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat dan tenaga kesehatan

lainnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan dan keamanan penggunaan

obat termasuk pengguna€rn obat yang rasional;

f. pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE). Informasi kepada masyarakat antara lain penggunaan obat generik

dan pengelolaan berbagai penyakit secara tepat seperti penyakit diare dan

lain-lain; dan

g. pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dalam melaksanakan

penggunaan obat rasional di semua fasilita.s pelayanan kesehatan.

Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam kabupaten yang dapat

digunakan sebagai obat atau bahan baku obat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf h dilakukan melalui :

a. peningkatan penelitian dan pengembangan bahan baku obat, obat, dan

obat tradisional untuk menunjang pembangunan kesehatan; dan

b. pengembangan pemanfaatan obat tradisional yang arn€ur, memiliki khasiat

nyata yang teruji secara ilmiah, bermutu tinggi, dan dimanfaatkan secara

luas baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan

dalam pelayanan kesehatan formal.

(41
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Pasal 16

Dalam kaitanya dengan sediaan makanan Dinas Kesehatan bertanggung jawab :

1. melakukan pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi

rumah tangga skala kabupaten untuk menjamin persayaratan keamanan,

khasiat/ manfaat, mutu produk makanan dan rninuman di Kabupaten secara

terpadu dan bertanggung jawab;

2. melakukan pengambrlarr Sampling {contoh) dan pemeriksaan produk makanan

dan minuman di lapangan sebagai bagian dari kegiatan pengawasan makanan

dan minuman.

Bagran Keempat
Subsistem Pemberd ayaarr Masyarakat

Pasal 17

Dina,s Kesehatan bertanggung jawab terhadap perenc€Lnaan, penyelenggaraan,

pernantauan dan pengawasan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat di kabupaten untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya.

Pemberdayaan rmasyarakat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditujukan

untuk:

a. menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta menjadi

penggerak dalam pembangunan kesehatan;

b. menghasilkan kegiatan hidup sehat yang dilakukan sehari-hari oleh

masyarakat, sehingga membentuk kebiasaan dan pola hidup, tumbuh dan

berkembang, serta melembaga dan membudaya dalam kehidupan

bermasyarakat; dan

c. menciptakan pengawasan sosial di bidang kesehatan.

Sasaran pemberd ayaarr meliputi:

a. perorangan terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi, Iigur

masyarakat;

b. kelompok terdiri dari organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi,

kelompok masyarakat), dan masyarakat luas yang berperan sebagai agen

perubahan untuk penerapa.n perilaku hidup sehat.

Untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimkasud pada

ayat (1), Dinas Kesehatan menJrusun perencanaan pemberdayaan masyarakat

di Kabupaten berdasarkan pada falfia dan masalah kesehatan yang menjadi

perhatian masyarakat setempat maupun masyarakat luas serta dengan

mempertimbangkan potensi sumber daya dan nilai-nilai sosial budaya

masyarakat.

(3)

(4)



ayat 1 aiti"rrr^t rn berdasarkan prinsip:

a. tata nilai peror€rngan, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan sosial

budaya, kebutuhan dan potensi setempat;

b. memperhatikan karakteristik dan kekhususan masyarakat, seperti

masyarakat di desa, kota, daerah pesisir, daerah pegunungan dan aliran

sungai;

c. meningkatkan akses untuk memperoleh informasi dan kesempatan untuk
mengemukakan pendapat serta keterlibatan dalam proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri, kelutrBa, masyarakat

dan lingkungannya;

d. pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan serta kepedulian dan peran aktif dalam berbagai Upaya

Kesehatan;

e. kemitraan yang didasari oleh semangat kebersamaan dan gotong-royong

serta terorganisir dalam berbagai kelompok atau kelembagaan masyarakat;

dan

f. kemampuan masyarakat untuk mengoptimalkan dan menggerakkan segala

sumber daya setempat serta tidak bergantung kepada pihak lain.

(6) Pemberdayaan masyarakat di lakukan melalui :

a. pendekatan peroranga.n, kelompok dan masyarakat luas sesuai dengan

kepentin galrnya dan yang berhasil guna serta berdaya guna;

b. pendekatan ketatanan, seperti rumah tangga, institusi pendidikan, tempat

kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan agar terwujud pemberdayaan

asyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna serta tedamin

kesinambungannya; dan

c. penggunaan media cetak dan elektronik.

(7) Dalam pemberdayaan masyarakat secara lebih spesilik dapat didampingi oleh

penggerak yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator

pada tingkat kecamatan atau desa.

(8) Selain tanggung jawab dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Kesehatan juga bertanggung jawab untuk :

a. melakukan pembinaan untuk kesinambungan pemberdayaan masyarakat,

antara lain melalui pemberian insentif, pendampingan, lomba dan

kompetisi;

b. melakukan advokasi ke atas, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi

melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan, serta

advokasi kebawah, kecamatan dan desa.



(1)

(21

Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan

Pasal 18

Dinas Kesehatan menyelenggarakan administrasi kesehatan kabupaten

sebagai rrrusuul wajib bidang kesehatan yang meliputi perencanaan,

pengaturan dan pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pelaksanaan administrasi kesehatan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 di atas dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, terpadu,

berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan nasional dengan

memperhatikan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kesehatan Daerah,

beriorientasi pada kepentingan masyarakat, responsif gender, memanfaatkan

Teknologi Informasi, didukung Sumber Daya Manusia yang kompeten, dan

pembiayaan yang mencukr-lpi, serta dilaksanakan secara sinergi dan dinamis

dengan sektor terkait lain, pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan

desentralisasi dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku, serta menjunjung tinggr penyelenggaraan tata pemerintahan yang

baik (good gouernancel.

Selain tanggungiawab dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Kesehatan mempuyai tanggungiawab dan peran sebagai berikut :

a. bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses koordinasi, integrasi,

regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi upaya peningkatan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya pada skala Kabupaten;

b. mendorong terselenggaranya penelitian dan pengembangan upaya

kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten, baik melalui

survei kesehatan daerah maupun bentuk-bentuk penelitian lainnya; dan

c. menyelenggarakan penapisan IPTEK di bidang Pelayanan Kesehatan untuk
meningkatkan penyelenggara€rn Upaya Kesehata.n berdasarkan bukti

ilrniah.

Pasal 19

Dalam kaitannya dengan informasi kesehatan, Dinas Kesehatan bertanggung

jawab terhada.p pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan

kabupaten.

Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat I di atas meliputi :

a. pengelolaan sistem informasi kesehatan daerah, yang meliputi landasan

hukum, perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian, kerjasama

dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan

pengawasErn;

(3)

(1)
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b. pelaksanaa.n sistem informasi kesehatan daerah, yang meliputi data dan

informasi serta indikator, sumber data dan pengelolaan atau pengumpulan,

pengolahan, penyajian dan analisa data serta informasi kesehatan;

c. sumber daya sistem informasi kesehatan, yang meliputi sumber daya

manusia, pembiayaan, ilmu dan teknologi serta sarana dan prasarana

seperti sumber daya data, sumber daya jaringan, perangkat lunak dan

perangkat keras;

d. pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan yang meliputi

pengembangan indikator, pengembangan metode dalam sistem informasi

kesehatan, penelitian dan pengembangan sistem informasi kesehatan; dan

e. peningkatan produk dan diseminasi informasi kesehatan.

(21 Selain peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan

bertanggungiawab terhadap penyelenggaraan surveilans epidemiologi,

penyelidikan kejadian luar biasa/I{LB, termasuk masalah gizi.

Pasal 2

Dalam kaitannya dengan Regulasi Kesehatan, Dinas Kesehatan melakukan

analisis dan menyiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk
menJrusun kebijakan daerah yang strategis guna meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Selain tanggung jawab dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Kesehatan mempuyai tanggung jawab dan peran meliputi;

a. pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan di kabupaten;

b. penertiban rekomendasi izin sarana kesehatan meliputi RS Pemerintah klas

C, kelas D, RS swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik
umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga / dokter grgr

keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional serta

sarana penunjang yang setara sesuai peraturan perundang-undangan;

c. pemberian rekomendasi izin BPF cabang, PBAK dan industri kecil obat

tradisional; dan

d. pengaturan dan mengeluarkan iiln apotek dan toko obat oleh Dinas

Kesehatan.

(1)

(21



I]A.D VI

PUSAT GUGUS
Bagra.n Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Pusat gugus merupakan fasilitas kesehatan yang menyediakan upaya

kesehatan sekunder (rujukan), bertindak sebagai tempat pendidikan dan

pelatihan, pengelolaan obat, pengelolaan dan pemeliharaan alat kesehata.n,

dan pengelolaan informasi pada tingkat gugus.

(21 Fasilitas kesehatan yang pada pusat gugus ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

(3) Fasilitas kesehatan yang dapat ditetapkan sebagai pusat gugus merupakan

Rumah Sakit Pemerintah Tipe C atau D atau Rumah Sakit Pratama atau

puskesmas rawat inap yang telah ditingkatkan.

(4) Pusat gugus dapat terdiri atas beberapa fasilitas kesehatan yang menjalankan

fungsi spesifik dari pusat gugus sebagaimana yang tertera dalam ayat 1 pasal

2O, seperti pusat gugus untuk upaya kesehatan perorangan sekunder dalam

hal ini adalah RS pratama atau RS tipe D atau RS tipe C, dan pusat gugus

untuk upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam hal ini adalah puskesmas

rawat inap yang telah ditingkatkan

Bagran Kedua
Subsistem Upaya Kesehatan

Pasal 22

Yang dimaksud dengan upaya kesehatan sekunder yang tercantum dalam

pasal 20 ayat 1 adalah upaya kesehatan lanjutan yang terdiri dari pelayanan

kesehatan peroranga"n sekunder (PKPS) dan pelayanan kesehatan masyarakat

sekunder (PKMS).

PKPS adalah pelayanan kesehatan spesialistik yang menerima rujukan dari

pelayanan kesehatan perorangan primer meliputi rujukan kasus, spesimen

dan ilmu pengetahuan serta wajib merujuk kembali ke fasilitas kesehatan

yang merujuk :

a. pelaksanaan PKPS oleh dokter spesialis atau dokter yang sudah

mendapatkan pendidikan khusus dan mempunyai rjin praktik serta

didukung tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan;

b. pelaksanaan PKPS di rumah sakit setara Rumah Sakit Pemerintah tipe C

atau tipe D atau Rumah Sakit Pratama, baik milik Pemerintah, masyarakat

maupun swasta;

c. pelayanan kesehatan yang arnan, sesuai, efektif, efisien dan berdasarkan

bukti (euidene based medicinel serta didukung pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi harus dilakukan oleh PKPS;

(1)

(2t

l
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d. dalam proses rujukan yang memerlukan penggunaan rumah tunggu

persalinan, maka pusat gugus bertanggung jawab dalam pengelolaan

rumah tunggu dan penyediaan upaya kesehatan selama ibu berada di

rumah tunggu.

(3) PKMS menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat

primer dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber

daya manusia kesehatan untuk kegiatan-kegiatan berikut:

a. penyelenggaraan dan pembinaan progrErm promosi kesehatan dan

pemberdayan masyarakat pada tingkat gugus;

b. penyelenggaraan dan pembinaan program kesehatan ibu dan anak, serta

keluarga pada tingkat gugus;

c. penyelengga-raan dan pembinaan program perbaikan gizi masyarakat pada

tingkat gugus;

d. penyelenggaraan dan pembinaan program penyehatan lingkungan,

penyediaan sanitas dasar, pencegahan dan penanggulangan pencemaran

lingkungan pada tingkat gugus;

e. penyelenggaran dan pembinaan program pengendalian penyakit menular

dan tidak menular pada tingkat gugus;

f. pengembangan, penyelengg€rraan, dan pembinaan program kesehatan

sekolah pada tingkat gugus;

g. penyelenggaran dan pernbinaan program kesehatan usia lanjut (USILA)

pada tingkat gugus;

h. penyelenggaraan dan pembinaan penanggulangan bencana dan wabah

pada tingkat gugus;

i. Penyelenggaraa.n dan pernbinaan program kesehatan grgi dan mulut; dan

j. Penyelenggaraan dan pembinaan program kesehatan mata dan kesehatan

keda.

(4) Pusat gugus berperan dalam memastikan penyelenggaraan upaya kesehatan

yang berkualitas, tepat guna, dan tepat sasaran pada tingkat gugus.

(5) Pusat gugus melalukan koordinasi dan pengawasan upaya kesehatan pada

tingkat gugus yang ditujukan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan

upaya kesehatan dan dilakukan secara intensif, baik internal maupun

eksternal serta dapat melibatkan masyarakat dan swasta.



(1)

(21

Dagtarr ll.euga
Sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 23

Pusat gugus menyelenggarakan perencanaan, pendayagunaarr, penguatan,

pembinaan, dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan pada

tingkat gugus secara berkelanjutan.

Perencanaan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat 1 merupakan upaya rnenetapkan jenis, jumlah dan kualifikasi

tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran kesehatan

pada tingkat gugus berdasarkan fakta, perhitungan kebutuhan dan beban

kerja, serta masukan dari satelit dan sub gugus.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam pembangunan

kesehatan di kabupaten maluku tenggara barat guna pelayanan kesehatan

yang optimal, bermutu dan terpercaya bagi masyarakat terutama masyarakat

di daerah - daerah terpencil, baik kapasitas teknis (medis dan non-medis)

maupun kapasitas non-teknis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan dalam bentuk magang, atau on-the-job trainirtg, dan usulan

pelatihan maupun pendidikan sesuai kebutuhan di tingkat gugus.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1

dilaksanakan untuk tenaga kesehatan profesi dan non-profesi pada tingkat

gugus :

a. pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagi tenaga kesehatan profesi

dilakukan melalui registrasi dan pemberian rekomendasi lisensi bagi tenaga

kesehatan yang memenuhi syarat;

b. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan dilakukan

melalui penerapan sistem karier, penggajian dan insentif untuk hidup layak

sesuai dengan tata nilai di masyarakat dan beban tugasnya agar dapat

bekerja secara professional;

c. pengawasan sumber daya manusia kesehatan dilakukan untuk mencegah

terjadinya pelanggaran disiplin melalui pengawasan melekat dan

pengawasan profesi.

Bagran Keempat

Subsistem Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Pasal 24

(U Pusat gugus menyelenggarakan perencanaan, penyediaan, pengelolaan,

pendistribusian, pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu obat, alat

kesehatan, reagensia dan vaksin pada tingkat gugus.

(3)

(4)

I



(3)

(21 Dalam men5rusun perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan

sebagaimana yang dimaksr.ld dalam ayat 1, pusat gugus mendapat masukan

dari satelit dan sub gugus.

Perencanaan kebutuhan obat tersebut mengacu pada Daftar Obat Esensial

kabupaten, formularium obat fasilitas kesehatan (Puskesmas atau Rumah

Sakit), dan sumber acuan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam men5ruslrn perencanaan obat dan alat kesehatan, pusat gugus juga

men5rusun rencana distribusi ke sub gugus dan satelit gugus.

Dalam penyelenggaraan distribusi, layanan kefarmasian dan pengelolaan obat

dan alat kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, pusat gugus

harus memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Sediaan Farmasi

dan alat kesehatan serta memberi perlindungan masyarakat dari penggunaan

yang salah dan penyalahgunaan obat dan atrat kesehatan.

Perryelenggaraan kefarmasian pada tingkat gugus dilakukan dengan:

a. mengutamakan kesejahteraan pasien dalam segala situasi dan kondisi;

b. melaksanakan kegiatan inti farmasi yang meliputi pengelolaan obat dan

produk kesehatan lainnya, menjamin mutu, memberikan informasi dan

saran serta mernonitor penggurraan obat oleh pasien;

c. memberikan kontribusi dalam peningkatan peresepan yang rasional dan

ekonomis serta penggunaan yang tepat; dan

d. memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai untuk setiap individu.

{71 Pusa.t gugus berperan dalam penyelenggarazrn upaya penggunaan obat yang

rasional pada tingkat gugus melalui:

a. penerapan Daftar Obat Esensial kabupaten dalam upaya pelayanan

kesehatan tingkat prirner, sek"under melalui pemanfaatan pedoman terapi

dan formularium berbasis bukti ilmiah terbaik dan mengacu pada Daftar

Obat Esensial Nasional (DOEN);

audit dan umpan ba-tik dalam penggunaan obat rasional;

pengembangar. mekanisme pemantauan ketersediaan obat esensial dan

langkah-laragkah perbaikaa di satelit, sub gugus dan pusat gugus;

penyediaan informasi obat yang benar, objektif, dan lengkap berdasarkan

atas Informasi Obat Nasional Indonesia (IONI) untuk mendukung tenaga

profesi kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat dan tenaga kesehatan

lainnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

sehingga dapat rneningkatkan kemanfaatan dan keamanan penggunaan

obat termasuk penggunaan obat yang rasional;

(4)

(s)

(6)

b.

C.

d.



e. pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE). Informasi kepada masyarakat antara lain penggunaan obat generik

dan pengelolaan berbagai penyakit secara tepat seperti penyakit diare dan

lain-lain; dan

f. pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dalam melaksanakan

penggunaan obat rasional di semua fasilitas pelayanan kesehatan.

(8) Pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1, mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

a. pengembangan mekanisme pemantauan ketersediaan dan penggunaan

obat, serta langkah-langkah perbaikan pada tingkat gugus (pusat gugus,

sr-rb gugus dan satelit gugus);

b. pengernbangan mekanisrne pemantauan ketersediaan dan perneliharaan

alat kesehatan, serta langkah-langkah perbaikan pada tingkat gugus (pusat

gugus, sub gugus dan satelit gugus).

(9) Pusat gugus turut berperan dalam pengambilan sampling (contoh) dan

pemeriksaan sediaan farmasi di lapangan sebagai bagian dari kegiatan

pengawasan sediaan farmasi.

Pasal 25

Pusat Gugus menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan produksi makanan

dan minuman pada Tingkat Gugus dengan dukungan dari Dinas Kesehatan

Kabupaten :

1. pengambilan sampel/contoh makanan dan minuman yang diproduksi pada

tingkat gugus secara berkala;

2. pemeriksaan setempat sarana produksi dan pemasaran produk makanan dan

minuman pada tingkat gugus.

Bagran Kelima

Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

(1) Rrsat gugus bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyelenggErraan,

pemantauan dan pengawasan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat pada tingkat gugus.

(21 Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditujukan

untuk:

a. menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta menjadi

penggerak dalam pembangunan kesehatan;



(3)

{41

(s)

rnasyarakat, sehingga membentuk kebiasaan dan pola hidup, tumbuh dan

berkembang, serta melernbaga dan membudaya dalam kehidupan

bermasyarakat; dan

c. menciptakan pengawasan sosial di bidang kesehatan.

Sasaran pemberdayaan meliputi peroranga.n (tokoh masyarakat, tokoh agama,

politisi, Iigur masyarakat, dan sebagainya), kelompok {organisasi
kemasyarakatan, organisasi profesi, kelompok masyarakat), dan masyarakat

luas yang berperan sebagai agen perubahan untuk penerapan perilaku hidup

sehat (subyek pernbangunan kesehatan).

Pusat gugus n:Ien5rusun perencanaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat
gugus berdasarkan fakta dan masalah kesehatan dengan mempertimbangkan

potensi sumber daya, nilai-nilai sosial budaya masyarakat, dan masukan dari

satelit dan sub gugus.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagairnana dimaksud dalam

ayat 1 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. tata nilai peroranga"n, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan sosial

budaya, kebutuhan dan potensi setempat;.

b. memperhatikan karakteristik dan kekhususan masyarakat, seperti

rnasyarakat di desa, kota, daerah pesisir, daerah pengunungan dan aliran

sungai;

c. rneningkatkan akses untuk memperoleh informasi dan kesempatan untuk
rnengemukakan pendapat serta keterlibatan dalam proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri, keluarga, masyarakat

dan lingkungannya;

d. pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan serta kepedulian dan peran aktif dalam berbagai upaya

kesehatan;

e. kemitraan yang didasari oleh semangat kebersamaan dan gotong-royong

serta terorganisir dalarn berbagai kelompok atau kelembagaan masyarakat;

dan

f. kernampuan masyarakat untuk mengoptimalkan dan menggerakkan segala

sumber daya setempat serta tidak bergantung kepada pihak lain.

(6) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain dilakukan

melalui:

a. pendekatan perorangan, kelompok dan masyarakat luas sesuai dengan

kepentingannya dan yang berhasil guna serta berdaya guna;



V)

(8)

D. penoeKatan Ketatanan, seperu ruman f,angga, rrruLrLuur psrr(rrurlr.drr, Luu^yqr

kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan agar terwujud pemberdayaan

masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjamin

kesinambungannya; dan

c. penggunaan media cetak dan elektronik.

Pusat gugtrs berperan dalam pembinaan untuk kesinambungan

pemberdayaan masyarakat di tingkat gugus antara lain denga.n pemberian

insentif, pendampingan, lomba dan kompetisi.

Pemberdayaan masyarakat di tingkat gugus secara spesilik dapat didampingi

oleh penggerak yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan

dinamisator pada tingkat kecamatan atau desa.

Bagran Keenam

Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan

Pasal 27

Pusat gugus menyelenggarakan administrasi kesehatan pada tingkat gugus

sebagai urusan wqiib bidang kesehatan yang meliputi perencanaan,

pengaturan dan pembit:.aain, pengawasan dan pertanggungiawaban.

Pelaksanaan administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat I di

atas dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, terpadu,

berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan nasional dengan

memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan daerah,

beriorientasi pada kepentingan masyarakat, responsif gender, mema.nfaatkan

teknologi informasi, didukung sumber daya manusia yang kompeten, dan

pembiayaan yang mencukupi, dilaksanakan secara sinergi dan dinamis

dengan sektor terkait lain, pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan

desentralisasi dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta menjunjung tinggi penyelenggaraan tata pemerintahan yang

baik (good gouernane).

Pusat gugus bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi upaya peningkatan dera.iat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya pada tingkat gugus.

Pasal 28

(1) Pusat gugus bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem informasi

kesehatan pada tingkat gugus.

(1)

(2t

(3)



ayat 1 di atas meliputi :

a. pengelolaan sistem informasi kesehatan daerah, yang meliputi landasan

hukum, perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian, kerjasama

dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan

pada tingkat gugus;

b. pelaksanaan sistem informasi kesehatan daerah, yang meliputi data dan

informasi serta indikator, sumber data dan pengelolaan atau pengumpulan,

pengolahan, penyajian dan analisa data serta informasi kesehatan pada

tingkat gugus;

c. sumber daya sistem informasi kesehatan, yang meliputi sumber daya

manusia, pembiayaan, ilmu dan teknologi serta sarana dan prasarana

seperti sumber daya data, sumber daya jaringan, perangkat lunak dan

perangkat keras pada tingkat gugus; dan

d. peningkatan produk dan diseminasi informasi kesehatan pada tingkat

gugus.

(3) Pusat gugus berperan dalam penyelenggaraan surveilans epidemiologi,

penyelidikan kejadian luar biasall{LB, termasuk masalah glzi pada tingkat

gugus.

BAB VII

SUB GUGUS

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 29

Sub gugus merLlpakan fasilitas kesehatan yang menyediakan upaya kesehatan

primer dan pelayanan kegawatdaruratan dasar, termasuk di dalamnya

kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal dasar.

Dinas Kesehatan Kabupaten menetapkan fasilitas kesehatan yang menjadi sub

gugus.

Fasilitas Kesehatan yang dapat ditetapkan sebagai sub gugus merupakan

Puskesmas PONED.

Bagian Kedua
Subsistem Upaya Kesehatan

Pasal 30

(1) Upaya kesehatan primer yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1 terdiri dari

pelayanan kesehatan perorangan primer (PKPP) dan pelayanan kesehatan

masyarakat primer (PKMP).

(1)

(21

(3)



(4)

(21 PKPP adalah pelayanan kesehatan dimana tedadi kontak pertama secara

perorangErn sebagai proses awal pelayanan kesehatan dengan penekanan pada

pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan

dan pencegahan, termasuk di dalamnya pelayanan kebugaran dan gaya hidup

sehat (lealthy hfe stytel.

(3) PKPP diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan

mempunyai kompetensi seperti yang ditetapkan sesuai ketentuan yang

berlaku serta dapat dilaksanakan di rumah, tempat kerja, dan Puskesmas dan

jejaringnya (Ptrstu, Polindes dan Poskesdes).

PKPP dapat diselenggarakan sebagai pelayanan yang bergerak (ambulatoryl

atau menetap, dapat dikaitkan dengan tempat kerja, seperti klinik
perusahaan, atau dapat disesuaikan dengan lingkungan/kondisi tertentu

(kesehatan matra seperti kesehatan haji, kesehatan pada penanggulangan

bencana, kesehatan transmigrasi, kesehatan di bumi perkemahan, kesehatan

dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,

kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat, kesehatan kelautan dan

bawah air, kesehatan dirgantara/penerbangan, dan kesehatan dalam situasi

khusus dan/atau serba berubah).

Dalam proses rujukan yang memerlukan penggunaan rumah tunggu

persalinan, sub gugus bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan

memfasilitasi rujukan dan penempatan di rumah tunggu.

Dalam memfasilitasi penggunaan rumah tunggu tersebut, sub gugus

bekerjasama dengan stakeholder terkait, seperti Pemerintah Kecamatan dan

Pemerintah Desa, masyarakat dan swasta.

PKMP adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan

pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok dan

masyarakat di wilayah kerjanya, meliputi:

a. penyelenggaraan program promosi kesehatan;

b. penyelenggaraan program kesehatan ibu dan anak serta keluarga;

c. penyelenggaraan program perbaikan gizi masyarakat;

d. penyelenggaraan program penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi

dasar, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;

e. penyelengaraat't program pengendalian penyakit menular dan tidak

menular;

f. penyelenggaraan program kesehatan sekolah;

g. penyelenggaraan program kesehatan usia lanjut (USILA);

h. penyelenggaraan penanggulangan bencana dan wabah;

(s)

(6)

(71



gigi dan mulut;

keswa; dan
kes mata & kerja (matra).

Bagian Ketiga

Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 31

Sub gugus menyelenggarakan perencanaan, pendayagunaan, penguatan,

pembinaan, dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan di

wilayah kerjanya secara berkelanjtrtan.

Perencanaan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat 1 merupakan upaya menetapkan jenis, jumlah dan kualifikasi

tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran kesehatan

pada tingkat gugus berdasarkan fakta, perhitungan kebutuhan dan beban

kerja, serta masukan dari satelit dan sub gugus.

(3) Sub gugus berperan dalam memberikan rekomendasi upaya penguatan

kapasitas sumber daya manusia kesehatan baik kapasitas teknis (medis dan

non-medis) maupun non-teknis.

(4) Sub gugus melakukan penilaian kinerja sumber daya manusia kesehatan di

wilayah kerjanya mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai bagian dari

pembinaan dan pengawasan melekat sumber daya manusia kesehatan.

Bagian Keempat
Subsistem Farrr.asi, Alat Kesehatan dan Makanan

Pasal 32

Sub gugus menyelenggarakan perencanaan, penyediaan, pengelolaan,

pendistribusian, pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu obat, alat

kesehatan, reagensia dan vaksin di wilayah kerjanya.

Perencanaan kebutuhan obat tersebut mengacu pada Daftar Obat Esensial

kabupaten, formularium obat fasilitas kesehatan (Puskesmas atau Rumah

Sakit), dan sumber acuan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan layanan kefarmasian dan pengelolaan obat dan alat

kesehatan, sub gugus harus memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan

mrrtu sediaan farmasi dan alat kesehatan serta memberi perlindungan

masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat

kesehatan.

1.

j.
k.

(1)

(21

(1)

(21

(3)



(4) Penyelenggaraan layanan kefarmasian pada tingkat Sub Gugus dilakukan

dengan:

a. menguatamakan kesejahteraan pasien dalam segala situasi dan kondisi;

b. melaksanakan kegiatan inti farmasi yang meliputi pengelolaan obat dan

produk kesehatan lainnya, menjamin mutu, memberikan informasi dan

saran serta memonitor penggunaan obat oleh pasien;

c. memberikan kontribusi dalam peningkatan peresepa.n yang rasional dan

ekonomis serta pengguna€rn yang tepat; dan

d. memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai untuk setiap individu.

(5) Sub gugus turut berperan dalam penyelenggaraan upaya penggunaan obat

yang rasional pada tingkat gugus melalui:

a. penerapan daftar obat esensial kabupaten melalui pemanfaatan pedoman

terapi dan formularium;

b. pemantauan ketersediaan obat esensial dan langkah-langkah perbaikan di

unit-unit pelayanan jejaringnya, seperti pustu, polindes dan poskesdes;

c. penyediaan informasi obat yang benar, objektif, dan lengkap berdasarkan

atas informasi obat yang telah dikembangkan oleh kabupaten;

d. pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi

(kie). informasi kepada masyarakat antara lain penggunaan obat generik

dan pengelolaan berbagai penyakit secara tepat seperti penyakit diare dan

lain-lain; dan

e. pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dalam melaksanakan

penggunaa.n obat rasional di semua jejaring pelayanan sub gugus (pustu,

polindes dan poskesdes).

(6) Sub gugus turut berperan dalam pengambilan sampling (contoh) dan

pemeriksaan sediaan farmasi di lapangan sebagai bagian dari kegiatan

pengawasan sediaan farmasi.

Pasal 33

Sub gugus menyelen pembinaan dan pengawasan produksi makanan

dan minuman pada di wilayah kedanya dengan dukungan dari pusat gugus dan

Dinas Kesehatan Kabupaten, meliputi :

a. pengambilan sampel/contoh makanan dan minuman yang diproduksi pada

tingkat gugus secara berkala;

b. pemeriksaan setempat sarana produksi dan pemasaran produk makanan dan

minuman.



Bagran Kelima

Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 34

(U Sub gugus bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyelenggaraan,

pemantauan dan pengawasan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerjanya"

{21 Pernberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditujukan

untuk:

neenumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta menjadi

penggerak dalam pernbangunan kesehatan;

menghasilkan kegiatan hidup sehat yarrg dilakukan sehari-hari oleh

masyarakat, sehingga membentuk kebiasaan dan pola hidup, tumbuh dan

berkembang, serta melembaga dan membudaya dalam kehidupan

bermasyarakat; dan

c. rnenciptakan pengawasan sosial di bidang kesehatan.

(3) Sasaran pemberdayaan meliputi perorangan (tokoh masyarakat, tokoh agarna,

politisi, figur masyarakat, dan sebagainya), kelompok (organisasi

kemasyarakatan, organisasi profesi, kelornpok masyarakat), dan masyarakat

luas yang berperan sebagai agen perubahan untuk penerapan perilaku hidup

sehat (subyek pembangunan kesehatan)-

(4) PenSrusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan

berdasarkan fakta dan masalah kesehatan yang menjadi perhatian

masyarakat setempat maupun masyarakat luas serta dengan

mempertimbangkan potensi sumber daya, nilai-nilai sosial dan budaya

masyarakat.

(5) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagairnana dimaksud dalam

ayat L dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. tata nilai perorang€rn, kehrarga dan masyarakat, sesuai dengan sosial

budaya, kebutuhan dan potensi setempat;

b. rnemperhafikan karakteristik dan kekhususan masyarakat, seperti

masyarakat di desa, kota, daerah pesisir, daerah pegunungan dan aliran

sungai;

c. meningkatkan akses untuk memperoleh inforrnasi dan kesernpatan untuk

mengemukakan pendapat serta keterlibatan dalam proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri, kelutrB&, masyarakat

dan lingkungannya;

b.

rd



(6)

kemampuan serta kepedulian dan peran aktif dalam berbagai upaya

kesehatan;

e. kemitraan yang didasari oleh semangat kebersamaan dan gotong-royong

serta terorganisir dalam berbagai kelornpok atau kelembagaan

masyarakat; dan

f" kemampuan masyarakat untuk mengoptimalkan dan menggerakkan

segala sumber daya setempat serta tidak bergantung kepada pihak lain.

Penyetrenggaraan pemberdayaana masyarakat tersebut antara lain dilakukan

melalui:

a. pendekatan peroranga"n, kelompok dan ma,syarakat luas sesuai dengan

kepentingzrnnya dan yang berhasil guna serta berdaya guna;

b. pendekatan ketatanan, seperti rumah tangga, institusi pendidikan, tempat

kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan agar terwujud pemberdayaan

masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjamin

kesinambungannya; dan

c. penggunaan media cetak dan elektronik.

Sub gugus berperan dalam pembinaan untuk kesinambungan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerjanya antara lain dengan pemberian insentif,

pendampingan, lomba dan kompetisi.

Sub gugus menunjuk dan menetapkan pendamping desa yang berperan

sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator pada tingkat desa

berdasarkan masukan dari Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat,

tokoh agarna dan masyarakat.

Bagian Keenam

Subsistem Manajemen, trnformasi dan Regulasi Kesehatan

Pasal 35

Sub gugus menyelenggarakan administrasi kesehatan di wilayah kerjanya

sebagai urusan wajib bidang kesehatan yang meliputi perencanaan,

pengaturan dan pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban;

Pelaksanaan administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di

atas dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, terpadu,

berlandaskan pada arah kebijakan pernbangunan nasional dengan

rnemperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan daerah,

beriorientasi pada kepentingan masyarakat, responsif gender, memanfaatkan

teknologi informasi, didukung sumber daya manusia yang kompeten, dan

{7)

(8)

(1)

(21



(1)

{21

dengan sektor terkait lain, pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan

desentralisasi dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta menjunjung tinggi penyelenggaraan tata pemerintahan yang

baik (g ood g ouernancel .

(3) Sub gugus bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi upaya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya pada tingkat kecarnatan dan desa.

Pasa1 36

Sub gugus bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem informasi

kesehatan di wilayah kerjanya.

Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 di atas meliputi:

a. pengelolaan sistem informasi kesehatan daerah, yang meliputi landasan

hukum, perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian, kerjasama

dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan

pada tingkat kecamatan dan desa;

b. pelaksanaan sistem informasi kesehatan daerah, yang meliputi data dan

informasi serta indikator, sumber data dan pengelolaan atau pengumpulan,

pengolahan, penyajian dan analisa data serta informasi kesehatan pada

tingkat kecamatan dan desa;

c. sumber daya sistem informasi kesehatan, yang meliputi sumber daya

manusia, pembiayaan, ilmu dan teknologi serta sarana dan prasarana

seperti sumber daya data, sumber daya jaringan, perangkat lunak dan

perangkat keras pada tingkat kecamatan dan desa; dan

d. peningkatan produk dan diseminasi informasi kesehatan pada tingkat

kecamatan dan desa.

(3) Sub gugus berperan dalam penyelenggaraan surveilans epidemiologi,

penyelidikan kejadian luar biasalKlB, termasuk masalah gizi pada tingkat

kecamatan dan desa.

(1) Satelit gugus merupakan

Kesehatan Primer.

BAB VIII

SATELIT GUGUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

fasilitas kesehatan yang menyediakan Upaya



(3)

satelit gugus.

Fasilitas kesehatan yang dapat ditetapkan sebagai satelit

Puskesmas perawatan maupun non-perawatan non-poned.

gugus merupakan

Bagi2n Kedua
Subsistem Upaya Kesehatan

Pasal 38

(1) Upaya kesehatan primer yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1 terdiri dari

pelayanan kesehatan perorangan primer (PKPP) dan pelayanan kesehatan

masyarakat primer (PKMP).

PKPP adalah Pelayanan Kesehatan dimana tedadi kontak pertama secara

perorangan sebagai proses awal Pelayanan Kesehatan dengan penekanan pada

pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan

dan pencegahan, termasuk di dalamnya pelayanan kebugaran dan gaya hidup

sehat ltaalthg hfe stglel.

PKPP diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan

mempunyai kompetensi seperti yang ditetapkan sesuai ketentuan yang

berlaku serta dapat dilaksanakan di rumah, tempat kerja, dan Puskesmas dan

jejaringnya (Pustu, Polindes dan Poskesdes).

PKPP dapat diselenggarakan sebagai pelayanan yang bergerak (ambutatoryl

atau menetap, dapat dikaitkan dengan tempat kerja, seperti klinik
perusahaan, atau dapat disesuaikan dengan lingkungan/kondisi tertentu

(kesehatan matra seperti kesehatan haji, kesehatan pada penanggulangan

bencana, kesehatan transmigrasi, kesehatan di bumi perkemahan, kesehatan

dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,

kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat, kesehatan kelautan dan

bawah air, kesehatan dirgantara/penerbangErn, dan kesehatan dalam situasi

khusus dan/atau serba berubah).

Dalam proses rujukan yang memerlukan penggunaarl rumah tunggu

persalinan, Satelit Gugus bertanggungjawab dalam mengidentifikasi dan

memfasilitasi rujukan dan penempatan di rumah tunggu.

Dalam menafasilitasi penggunaan rurnah tunggu tersebut, Satelit Gugus

bekerjasama dengan stakeholder terkait, seperti Pemerintah Kecamatan dan

Pemerintah Desa, masyarakat dan swasta.

PKMP adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan

pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok dan

masyarakat di wilayah kerjanya, meliputi :

a. penyelenggaraan program promosi kesehatan;

b. penyelenggaraan program kesehatan ibu dan anak serta keluarga;

{41

{21

(3)
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(6)
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a. ,.rrr.t.rr["r"rr, ,..O"* penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi

dasar, pencegahan dan pena.nggulangan pencemaralr lingkungan;

e. penyelenggaraan program pengendalian penyakit menular dan tidak

menular;

f. penyelenggaraan program kesehatan sekolah;

g. penyelenggaraan program kesehatan usia lanjut (USILA); dan

h. penyelenggaraan penanggulangan bencana dan wabah;

i. grgl dan mulut;

j. keswa;

k. mata dan kerja.

Bagran Ketiga

Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 39

(1) Satelit gugus menyelen perencanaan, pendayagunaan, penguatan,

pembinaan, dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan di

wilayah kerj anya secara berkelanjutan.

(21 Perencanaan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat 1 merupakan upaya menetapkan jenis, jumlah dan kualifikasi

tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran kesehatan di

wilayah kerjanya berdasarkan fakta, dan perhitungan kebutuhan dan beban

kerja.

(3) Satelit gugus berperan dalam memberikan rekomendasi upaya penguatan

kapasitas "u*b.lr daya manusia kesehatan baik kapasitas teknis (medis dan

non-medis) maupun non-teknis.

(41 Satelit gugus melakukan penilaian kinerja sumber daya manusia kesehatan di

wilayah kerjanya mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai bagian dari

pembinaan dan pengawasan melekat sumber daya manusia kesehatan.

Bagian Keempat

Subsistem Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan

Pasal 40

(1) Satelit gugus menyelenggarakan peiencanaan, penyediaan, pengelolaan,

pendistribusian, pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu obat, alat

kesehatan, reagensia dan vaksin di wilayah kerjanya.

(21 Perencanaan kebutuhan obat tersebut mengacu pada Daftar Obat Esensial

Kabupaten, formularium obat Puskesmas, dan sumber acuan lainnya sesuai

dengan Perafirran Perundang-undangan yang berlaku.



kesehatan, satelit gugus harus memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan

mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan serta memberi perlindungan

masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat

kesehatan.

(4) Penyelenggaraan layanan kefarmasian di satelit gugus dilakukan dengan:

a. menguatamakan kesejahteraan pasien dalam segala situasi dan kondisi;

b. melaksanakan kegiatan inti farmasi yang meliputi pengelolaan obat dan

produk kesehatan lainnya, menjamin mutu, memberikan informasi dan

saran serta memonitor penggunaan obat oleh pasien;

c. memberikan kontribusi dalam peningkatan peresepan yang rasional dan

ekonomis serta penggunaan yang tepat; dan

d. memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai untuk setiap individu.

(5) Satelit gugus tumt berperan dalam penyelenggaraan upaya penggunaan obat

yarrg rasional pada tingkat gugus melalui:

a. penerapan Daftar Obat Esensial Kabupaten melalui pemanfaatan pedoman

terapi dan formularium;

b. pemantauan ketersediaan obat esensial dan langkah-tangkah perbaikan di

unit-unit pelayanan jejaringnya, seperti Pustu, Polindes dan Poskesdes;

c. penyediaan informasi obat yang benar, objektif, dan lengkap berdasarkan

atas Informasi Obat yang telah dikembangkan oleh Kabupaten;

d. pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE). Informasi kepada masyarakat antara lain penggunaan obat generik

dan pengelolaan berbagai penyakit secara tepat seperti penyakit diare dan

lain-lain; dan

e. pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dalam melaksanakan

penggunaan obat rasional di semua jejaring pelayanan Satelit Gugus

(Pustu, Polindes dan Poskesdes).

(6) Satelit gugus turut berperan dalam pengambilan sampling (contoh) dan

pemeriksaan sediaan farmasi di lapangan sebagai bagian dari kegiatan

pengawasall sediaan farmasi.

Pasal 41

Satelit gugus menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan produksi makanan

dan minuman pada di wilayah ker.janya dengan dukungan dari pusat gugus dan

Dinas Kesehatan Kabupaten, meliputi :

1. pengambilan sampel/contoh makanan dan minuman yang diproduksi pada

tingkat gugus secara berkala:



mlnuman.

Bagian Kelima

Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 42

(1) Satelit gusls bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyelenggaraan,

pemantauan dan pengawasan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerjanya.

(2) Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditujukan
untuk:

a. menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta menjadi

penggerak dalam pembangunan kesehatan;

b. menghasilkan kegiatan hidup sehat yang dilakukan sehari-hari oleh

rnasyarakat, sehingga membentuk kebiasaan dan pola hidup, tumbuh dan

berkembang, serta melembaga dan membudaya dalam kehidupan

bermasyarakat; dan

c. menciptakan pengawasan sosial di bidang kesehatan.

(3) Sasaran pemberdayaan meliputi perorangan (tokoh masyarakat, tokoh agama,

politisi, figu. masyarakat, dan sebagainya), kelompok (organisasi

kemasyarakatan, organisasi profesi, kelompok masyarakat), dan masyarakat

luas yang berperan sebagai agen perubahan untuk penerapan perilaku hidup

sehat (subyek pembangunan kesehatan).

(4) Pen5rusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan

berdasarkan fakta dan masalah kesehatan yang menjadi perhatian

masyarakat setempat maupun masyarakat luas serta dengan

mempertimbangkan potensi sumber daya, nilai-nilai sosial dan budaya

masyarakat.

(5) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dirnaksud dalam

ayat 1 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. tata nilai perorangan, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan sosial

budaya, kebutuhan dan potensi setempat;

b. memperhatikan karakteristik dan kekhususan masyarakat, seperti

masyarakat di desa, kota, daerah pesisir, daerah pengunungan dan aliran

sungai;

c. meningkatkan akses untuk memperoleh informasi dan kesempatan untuk
mengemukakan pendapat serta keterlibatan dalam proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri, keluarga, masyarakat

dan lingkungannya;



(6)

kemampuan serta kepedulian dan peran aktif dalam berbagai upaya

kesehatan;

e. kemitraan yang didasari oleh semangat kebersamaan dan gotong-royong

serta terorganisir dalam berbagai kelompok atau kelembagaan masyarakat;

dan

f. kemampuan masyarakat untuk mengoptimalkan dan menggerakkan segala

sumber daya setempat serta tidak bergantung kepada pihak lain.

Penyelenggaraan pemberdayaar: masyarakat tersebut antara lain dilakukan

melalui:

a. pendekatan perorangan, kelompok dan masyarakat luas sesuai dengan

kepentingannya dan yang berhasil guna serta berdaya guna;

b. pendekatan ketatanan, seperti rumah tangga, institusi pendidikan, tempat

kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan agar terwujud pemberdayaan

masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjamin

kesinambungannya; dan

c. penggunaan media cetak dan elektronik.

Satelit gugus berperan dalam pembinaan untuk kesinambungan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya antara lain dengan pemberian

insentif, pendampingan, lomba dan kompetisi.

Satelit gugus menunjuk dan menetapkan pendamping desa yang berperan

sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator pada tingkat desa

berdasarkan masukan dari Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat,

tokoh agama dan masyarakat.

Bagian Keenam

Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan

Pasal 43

Satelit gugus menyelenggarakan administrasi kesehatan di wilayah kerjanya

sebagai urusan wajib bidang kesehatan yang meliputi perencanaan,

pengaturan dan pembinaan, pengawasan dan pertanggungiawaban.

Pelaksanaan administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di

atas dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, terpadu,

berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan nasional dengan

memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan daerah,

beriorientasi pada kepentingan masyarakat, responsif gender, memanfaatkan

teknologi informasi, didukung sumber daya manusia yang kompeten, serta

pembiayaan yang mencukupi, dilaksanakan secara sinergi dan dinamis

dengan sektor terkait lain, pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan

{7)

(8)

(1)

(2)



desentralisasi dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta menjunjung tinggi penyelenggaraan tata pemerintahan yang

baik (good gouernanel.

(3) Satelit gugus bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi upaya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya pada tingkat kecamatan dan desa.

Pasal 44

(1) Satelit gugus bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem informasi

kesehatan di wilayah kerjanya.

(21 Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan sebagaiman yang dimaksud

dalam ayat 1 di atas meliputi:

a. pengelolaan sistem inforrnasi kesehatan daerah, yang meliputi landa.san

hukum, perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian, kerjasama

dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan

pada tingkat kecannata.n dan desa;

b. pelaksataaarl sistem inforrnasi kesehatan daerah, yang meliputi data dan

informasi serta indikator, sumber data dan pengelolaan atau pengumpulan,

pengolahan, penyajian dan analisa data serta informasi kesehatan pada

tingkat kecarnatan dan desa;

c. sumber daya sistem informasi kesehatan, yang meliputi sumber daya

manusia, pembiayaan, ilmu dan teknologi serta sarana dan prasarana

seperti sumber daya data, sumber daya jaringan, perangkat lunak dan

perangkat keras pada tingkat kecamatan dan desa; dan

d. peningkatan produk dan diseminasi informasi kesehatan pada tingkat

kecamatan dan desa.

(3) Satelit gugus berperan dalam penyelenggaraan surveilans epidemiologi,

penyelidikan kejadian luar biasall{LB, termasuk masalah glzi pada tingkat

kecamatan dan desa.

BAB xIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditindaklanjuti

dengan Keputusan Bupati.

g/



Pasal 46

Perafuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda.ngan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : U ltar11 2Ol4

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
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SEKERTARIS DAERAH

2014

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014

NOMOR : g0


