
 
 

 
WALIKOTA MAGELANG 

 
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 

 
NOMOR   70  TAHUN 2011 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MAGELANG, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok 

Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Barat; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  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 
tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang 
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 

2); 
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Susunan, Kedudukan  dan Tugas 
Pokok Organisasi Dinas Daerah ( Lembaran Daerah 
Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang. 

3. Walikota adalah Walikota Magelang. 
4. Perangkat daerah kota adalah unsur pembantu walikota dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat 
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan dan kelurahan. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah 
Tidar  Kota Magelang.  

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota 
Magelang 

7. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Tidar Kota Magelang. 
8. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar 

Kota Magelang. 

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Tidar Kota Magelang. 

10. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar 
Kota Magelang. 
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11. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota 
Magelang. 

 
 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI  

 

Pasal 2 
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : 
a. Direktur; 

b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan : 
 1. Bagian Sekretariat, membawahkan : 

a. Sub Bagian Tata Usaha; 
b. Sub Bagian Kepegawaian; 
c. Sub Bagian Rumah Tangga. 

 2. Bagian Keuangan, membawahkan : 
a. Sub Bagian Anggaran; 

b. Sub Bagian Akuntansi; 
c. Sub Bagian Verifikasi dan Pengawasan. 

 3. Bagian Perencanaan, membawahkan : 

a. Sub Bagian Rekam Medis; 
b. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; 
c. Sub Bagian Program dan Evaluasi. 

 4. Instalasi. 
c.  Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan : 

 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan : 
a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap; 
b. Seksi Pelayanan Medik Non Rawat Inap. 

 2. Bidang Penunjang, membawahkan : 
a. Seksi Penunjang Medik; 
b. Seksi Penunjang Non Medik. 

 3. Bidang Keperawatan, membawahkan : 
a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap; 

b. Seksi Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap. 
 4. Instalasi. 
d. Komite Medik 

e. Komite Keperawatan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
 

BAB III  

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
 

Bagian Kesatu  

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 
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Pasal 3  
Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan 

kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan 
yang terpadu, upaya peningkatan dan pencegahan, serta 

melaksanakan upaya rujukan. 
 

Pasal 4 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :  
a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan 

kesehatan d lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; 
b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, 

pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian 
Rumah Sakit Umum Daerah; 

c. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan 

tugas pokok sesuai dengn peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

d. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan 
operasional di lingkup tugasnya. 

 

Pasal 5 
Rincian tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah : 
a. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis 

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah; 
b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang  pelayanan kesehatan di 

Rumah sakit Umum; 
c. Mengkoordinir dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta 

urusan umum dan kepegawaian; 

d. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan 
program dan kegiatan pada sekretariat serta bidang-bidang 
dibawahnya; 

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang pelayanan 
kesehatan khususnya di rumah sakit; 

f. Melaksanakan operasional Rumah Sakit Umum; 
g. Menetapkan pedoman kerja dan standar operasional prosedur (SOP) 

di lingkungan Rumah Sakit; 

h. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat bidang kesehatan pada Rumah Sakit Umum; 

i. Mengelola manajemen keuangan dan sumberdaya Rumah Sakit 
Umum; 

j. Mengkoordinasikan pemungutan PAD yang menjadi tanggung jawab 

unitnya; 
k. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas / instansi 

terkait untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan di 

rumah sakit; 
l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
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m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan; 

n. Menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaporan; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Bagian Kedua  

Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

 
Pasal 6  

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas 

menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan 
dan perencanaan rumah sakit serta instalasi yang menjadi tanggung 

jawabnya. 
 

Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan perencanaan di bidang penyelenggaraan 
kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan perencanaan; 

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan 

kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan perencanaan; 
c. Pengkoordinasian pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan, 

pengelolaan keuangan dan perencanaan; 

d. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan 
kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan perencanaan. 

 
Pasal 8 

Rincian tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Wakil Direktur Umum 
dan Keuangan; 

b. Menganalisis dan  mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum dan keuangan 
yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan 

perencanaan rumah sakit di lingkungan rumah sakit umum; 
c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada bagian di bawahnya; 
d. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan 

dan perencanaan RS; 
e. Mengkoordinir instalasi yang ada dibawahnya; 

f. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 
terkait lainya sesuai dengan bidang tugasnya; 

g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
h. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

i. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Paragraf 1 
Bagian Sekretariat 

 
Pasal 9 

Bagian Sekretariat mempunyai tugas membantu menyelenggarakan 
kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan tata usaha, 
kepegawaian dan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah. 

 
Pasal 10 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bagian Sekretariat 

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan rumah tangga;  
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan 

kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan 

rumah tangga; 
c. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian dan rumah tangga; 
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan kesekretariatan 

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan rumah tangga. 

 
Pasal 11 

Rincian tugas Bagian Sekretariat adalah : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bagian Sekretariat; 
b. Menganalisis dan  mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis bidang sekretariat; 
c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada bagian sekretariat; 
d. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi 

pengelolaan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga; 
e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 

terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 

f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas bawahan; 

g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan; 

h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Pasal 12 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pengelolaan ketaausahaan Rumah Sakit Umum Daerah. 

 
Pasal 13 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Tata 

Usaha;  
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b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 
sub Bagian Tata Usaha; 

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha. 
 

Pasal 14 
Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; 

b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 
perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan 
ketatausahaan; 

c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya; 
d. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan tata usaha meliputi surat 

menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan rapat pertemuan di 
rumah sakit; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 

terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 
f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 15 
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pengelolaan administrasi kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah. 
 

Pasal 16 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15, Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana program dan kebijakan Sub Bagian 

Kepegawaian;  
b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

Sub Bagian Kepegawaian; 
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian.  
 

Pasal 17 
Rincian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian; 
b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan 

kepegawaian; 
c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya; 
d. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kepegawaian meliputi 

perencanaan, pengembangan pegawai dan administrasi 
kepegawaian baik PNS maupun kontrak; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 
terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 
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f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas bawahan; 

g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan; 

h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 18 
Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pengelolaan rumah tangga Rumah Umum Daerah. 

 
Pasal 19 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18, Sub Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : 
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian 

Rumah Tangga;  
b. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga perkantoran; 

c. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sub 
Bagian Rumah Tangga. 

 

Pasal 20 
Rincian tugas Sub Bagian Rumah Tangga adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Rumah 

Tangga; 
b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan rumah 
tangga; 

c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya; 

d. Menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan meliputi urusan 
rumah tangga, inventaris, kendaraan dinas dan pengadaan barang; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 

terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 
f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 2 

Bagian Keuangan 

 
Pasal 21 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 

dan pengelolaan anggaran, akuntansi, verifikasi serta pengawasan di 
lingkup Rumah Sakit Umum Daerah. 
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Pasal 22 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bagian Keuangan 
yang meliputi anggaran, akuntansi, verifikasi serta pengawasan;  

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan 

keuangan yang meliputi anggaran, akuntansi, verifikasi serta 
pengawasan; 

c. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi 

anggaran, akuntansi, verifikasi serta pengawasan; 
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan pengelolaan 

keuangan yang meliputi anggaran, akuntansi, verifikasi serta 
pengawasan. 

 

Pasal 23 
Rincian tugas Bagian Keuangan adalah : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bagian Keuangan; 
b. Menganalisis dan  mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan; 

c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada Bagian Keuangan; 
d. Menyelenggarakan kegiatan keuangan yang meliputi pengelolaan 

anggaran, akuntansi, verifikasi dan pelaporan; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 
terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 

f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas bawahan; 

g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 
h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Pasal 24 

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
pengelolaan anggaran dan mobilisasi dana rumah sakit. 

 

Pasal 25 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24, Sub Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi : 
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian 

Anggaran;  

b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Anggaran meliputi penyusunan, 
pengendalian dan evaluasi anggaran dan mobilisasi dana rumah 
sakit; 

c. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sub 
bagian anggaran. 
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Pasal 26 
Rincian tugas Sub Bagian Anggaran adalah : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Anggaran; 
b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan Anggaran; 
c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya; 
d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran meliputi penerimaan, 

penganggaran program dan kegiatan, serta penyusunan anggaran 
rumah sakit dan perubahannya; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 

terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 
f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Pasal 27 

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

pengelolaan dan penyusunan laporan akuntansi Rumah Sakit Umum 
Daerah. 

 

Pasal 28 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27, Sub Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi : 
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian 

Akuntansi;  

b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan akuntansi; 
c. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sub 

bagian. 

 
Pasal 29 

Rincian tugas Sub Bagian Akuntansi adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Akuntansi; 
b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan Akuntansi; 
c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya; 

d. Melaksanakan kegiatan akuntasi meliputi pembukuan, pembuatan 
neraca rumah sakit; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 

terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 
f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 

g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan; 

h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal 30 

Sub Bagian Verifikasi dan Pengawasan mempunyai tugas 
melaksanakan urusan verifikasi dan pengawasan pengelolaan 

keuangan rumah sakit. 
 

Pasal 31 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30, Sub Bagian Verifikasi dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi : 
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian 

Verifikasi dan Pengawasan;  
b. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pengawasan; 

c. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sub 
bagian. 

 

Pasal 32 
Rincian tugas Sub Bagian Verifikasi dan Pengawasan adalah : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Verifikasi 
dan Pengawasan; 

b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan verifikasi 
dan pengawasan; 

c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya; 

d. Menyelenggarakan kegiatan keuangan yang meliputi pengelolaan 
anggaran, akuntasi, verifikasi dan pelaporan; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 
terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 

f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 3 

Bagian Perencanaan 

 
Pasal 33 

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
perencanaan rumah sakit yang meliputi rekam medis, hukum dan 
hubungan masyarakat, program dan evaluasi. 

 
Pasal 34 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

33, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : 
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bagian 

Perencanaan yang meliputi rekam medis, hukum dan hubungan 
masyarakat, program dan evaluasi;  
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b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan 
meliputi rekam medis, hukum dan hubungan masyarakat, program 

dan evaluasi; 
c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan rumah sakit umum; 

d. Pelaksanaan kegiatan perencanaan meliputi rekam medis, hukum 
dan hubungan masyarakat, program dan evaluasi; 

e. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan perencanaan 

rumah sakit umum. 
 

Pasal 35 

Rincian tugas Bagian Perencanaan adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bagian Perencanaan; 

b. Menganalisis dan  mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 
bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan; 

c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian bawahannya; 

d. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan yang meliputi rekam 
medis, hukum dan humas serta penyusunan program dan evaluasi; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 
terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 

f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Pasal 36 

Sub Bagian Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah. 
 

Pasal 37 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36, Sub Bagian Rekam medis menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Rekam 
Medis;  

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

Sub Bagian Rekam Medis; 
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Rekam Medis. 

 
Pasal 38 

Rincian tugas Sub Bagian Rekam Medis adalah : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Rekam 
Medis; 

b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan rekam 
medis; 

c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya; 
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d. Menyelenggarakan pengelolaan rekam medis sesuai dengan 
peraturan yang berlaku; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 
terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 

f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas bawahan; 

g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 
h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Pasal 39 

Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pengkajian hukum dan hubungan masyarakat 
Rumah Sakit Umum Daerah. 

 
Pasal 40 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39, Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan 
fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian 
Hukum dan Hubungan Masyarakat;  

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; 
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Hukum dan Hubungan 

Masyarakat. 
 

Pasal 41 

Rincian tugas Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Hukum dan 

Hubungan Masyarakat; 

b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 
perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan hukum 

dan hubungan masyarakat; 
c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya; 
d. Menyelenggarakan kegiatan hukum dan humas meliputi pengkajian 

hukum/hukum kesehatan, masalah hukum, perpustakaan serta 
kehumasan rumah sakit; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 
terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 

f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal 42 
Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan penyusunan program dan evaluasi. 
 

Pasal 43 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
42, Sub Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian 
Program dan Evaluasi;  

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

Sub Bagian Program dan Evaluasi; 
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Evaluasi; 

d. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan program dan 
evaluasi rumah sakit umum. 

 

Pasal 44 
Rincian tugas Sub Bagian Program dan Evaluasi adalah : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan 
Evaluasi; 

b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan program 
dan evaluasi; 

c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya; 

d. Melaksanakan kegiatan penyusunan program dan evaluasi meliputi 
pelaporan rutin kegiatan rumah sakit baik untuk internal dan 

eksternal, penyusunan buku laporan tahunan / profil rumah sakit; 
e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja atau pihak 

terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 

f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas bawahan; 

g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 
h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Bagian Ketiga  

Wakil Direktur Pelayanan 
 

Pasal 45  
Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan 
penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang dan keperawatan serta 

instalasi yang menjadi tanggung jawabnya. 
 

Pasal 46 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan perencanaan di bidang penyelenggaraan pelayanan 
medik, penunjang dan keperawatan; 
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b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan 
medik, penunjang dan keperawatan; 

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang 
dan keperawatan; 

d. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan 
pelayanan medik, penunjang dan keperawatan. 

 

Pasal 47 
Rincian tugas Wakil Direktur Pelayanan adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Wakil Direktur 

Pelayanan; 
b. Menganalisis dan  mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan 
pelayanan medik, penunjang dan keperawatan di lingkungan 
rumah sakit umum; 

c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada bidang di bawahnya; 
d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik yang meliputi 

pelayanan medik rawat inap dan pelayanan medik non rawat inap; 
e. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi 

pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik; 

f. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi 
pelayanan keperawatan rawat inap dan pelayanan keperawatan non 
rawat inap; 

g. Mengkoordinir pengelolaan instalasi yang ada di bawah tanggung 
jawabnya; 

h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit atau pihak 
terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; 

i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

k. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 1 

Bidang Pelayanan Medik 

 
Pasal 48 

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan urusan 
bidang pelayanan medik Rumah Sakit Umum Daerah. 

 

Pasal 49 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
48, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan 
Medik yang meliputi pelayanan medik rawat inap dan pelayanan 

medik non rawat inap;  



- 16 - 
 

 
 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan 
medik yang meliputi pelayanan medik rawat inap dan pelayanan 

medik non rawat inap; 
c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan medik yang meliputi pelayanan 

medik rawat inap dan pelayanan medik non rawat inap; 
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan pelayanan 

medik yang meliputi pelayanan medik rawat inap dan pelayanan 

medik non rawat inap. 
 

Pasal 50 

Rincian tugas Bidang Pelayanan Medik adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pelayanan Medik; 

b. Menganalisis dan  mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 
bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan medik rumah 
sakit umum; 

c. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelayanan medik; 
d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik yang meliputi 

pelayanan medik rawat inap dan pelayanan medik non rawat inap; 
e. Mengkoordinir kebutuhan kegiatan pelayanan medik rawat inap 

dan pelayanan medik non rawat inap; 

f. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan dengan 
komite medik; 

g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

j. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Pasal 51 
Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan di bidang pelayanan medik rawat inap meliputi instalasi rawat 
inap dan rawat intensif Rumah Sakit Umum Daerah. 
 

Pasal 52 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

51 Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap menyelenggarakan fungsi : 
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pelayanan 

Medik Rawat Inap;  

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap; 

c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap. 
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Pasal 53 
Rincian tugas Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap adalah : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan Medik 
Rawat Inap; 

b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 
perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pelayanan 
medik rawat inap; 

c. Menyelenggarakan pelayanan medik rawat inap; 
d. Mengkoordinir kebutuhan instalasi rawat inap dan rawat intensif; 
e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Pasal 54 

Seksi Pelayanan Medik Non Rawat Inap mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan medik non rawat inap 
meliputi rawat jalan, gawat darurat, bedah sentral dan hemodialisa 
Rumah Sakit Umum Daerah. 

 
Pasal 55 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54, Seksi Pelayanan Medik Non Rawat Inap menyelenggarakan fungsi : 
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pelayanan 

Medik Non Rawat Inap;  
b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

Seksi Pelayanan Medik Non Rawat Inap; 

c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Medik Non Rawat Inap.  
 

Pasal 56 
Rincian tugas Seksi Pelayanan Medik Non Rawat Inap adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan Medik 

Non Rawat Inap; 
b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pelayanan 
medik non rawat inap; 

c. Menyelenggarakan pelayanan medik non rawat inap; 

d. Mengkoordinir kebutuhan instalasi rawat jalan, gawat 
darurat,bedah sentral dan hemodialisa; 

e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
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g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan; 

h. Melaksanakan tertib administrasi pelaporan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

 
Paragraf 2 

Bidang Penunjang 

 
Pasal 57 

Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 

urusan penunjang pelayanan medik Rumah Sakit Umum Daerah.  
 

Pasal 58 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
57, Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Penunjang 
yang meliputi pelayanan penunjang medik dan pelayanan 

penunjang non medik;  
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan 

penunjang yang meliputi pelayanan penunjang medik dan 

pelayanan penunjang non medik; 
c. Pelaksanaan kegiatan penunjang yang meliputi pelayanan 

penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik; 

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan penunjang 
yang meliputi pelayanan penunjang medik dan pelayanan 

penunjang non medik. 
 

Pasal 59 

Rincian tugas Bidang Penunjang adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penunjang; 
b. Menganalisis dan  mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 

bahan perumusan kebijakan teknis bidang penunjang; 
c. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelayanan penunjang; 

d. Menyelenggarakan kegiatan penunjang yang meliputi pelayanan 
penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik; 

e. Mengkoordinir kebutuhan kegiatan pelayanan penunjang medik 

dan penunjang non medik; 
f. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan 

penunjang dengan komite medik fungsional serta bidang/sub 
bidang terkait; 

g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 

i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan; 

j. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



- 19 - 
 

 
 

Pasal 60 
Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di 

bidang penunjang medik meliputi Instalasi Radiologi, Patologi Klinik 
dan Bank daerah rumah sakit, patologi anatomi, Rehabilitasi Medik, 

Gizi dan Farmasi. 
 

Pasal 61 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
60, Seksi Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi : 
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penunjang 

Medik;  
b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

Seksi Penunjang Medik; 
c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Penunjang Medik. 
 

Pasal 62 
Rincian tugas Seksi Penunjang Medik adalah : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penunjang Medik; 
b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan penunjang 

medik; 
c. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelayanan penunjang medik; 
d. Menyelenggarakan kegiatan penunjang medik; 

e. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan 
penunjang medik dengan komite medik fungsional, bidang/sub 

bidang terkait; 
f. Mengkoordinir kebutuhan kegiatan pelayanan penunjang medik 

yang meliputi Radiologi, Patologi Klinik (PK) dan Bank Darah 

Rumah Sakit (BDRS), Patologi Anatomi (PA), Rehabilitasi Medik 
(RM), Gizi dan Farmasi; 

g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

j. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Pasal 63 

Seksi Penunjang Non Medik  mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

di bidang pelayanan penunjang non medik meliputi instalasi sarana 
dan prasarana rumah sakit, sanitasi rumah sakit, mortuary dan 
ambulance. 

 
Pasal 64 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
63, Seksi Penunjang Non Medik  menyelenggarakan fungsi : 
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a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penunjang 
Non Medik;  

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Penunjang Non Medik; 

c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Penunjang Non Medik. 
 

Pasal 65 

Rincian Seksi Penunjang Non Medik  adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penunjang Non 

Medik; 

b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 
perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan penunjang 

non medik; 
c. Melaksanakan kegiatan penunjang non medik; 
d. Menyelenggarakan kegiatan penunjang non medik; 

e. Mengkoordinir kebutuhan kegiatan pelayanan penunjang non 
medik yang meliputi Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit 

(IPSRS), Sanitasi, Mortuary/Pemulasaraan Jenazah dan 
Ambulance; 

f. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan 

penunjang Non medik dengan Komite medik fungsional, bidang/sub 
bidang terkait; 

g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

j. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

Paragraf 3 
Bidang Keperawatan 

 
Pasal 66 

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pelayanan keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah. 
 

Pasal 67 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
66, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang 
Keperawatan yang meliputi keperawatan rawat inap dan 
keperawatan non rawat inap;  

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan 
keperawatan yang meliputi keperawatan rawat inap dan 

keperawatan non rawat inap; 



- 21 - 
 

 
 

c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi 
pelayanan keperawatan rawat inap dan keperawatan non rawat 

inap; 
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan pelayanan 

keperawatan yang meliputi keperawatan rawat inap dan 
keperawatan non rawat inap. 
 

Pasal 68 
Rincian tugas Bidang Keperawatan adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Keperawatan; 

b. Menganalisis dan  mengkaji data dan informasi lainnya sebagai 
bahan perumusan kebijakan teknis bidang keperawatan; 

c. Melaksanakan pengawasan kegiatan keperawatan; 
d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan keperawatan meliputi 

asuhan medis, asuhan keperawatan paripurna yang meliputi 

pelayanan keperawatan rawat inap dan keperawatan non rawat 
inap; 

e. Mengkoordinir kebutuhan kegiatan pelayanan keperawatan 
meliputi SDM Keperawatan dan peralatan keperawatan; 

f. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan 

keperawatan dengan Komite medik fungsional, serta bidang/sub 
bidang terkait; 

g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 

j. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Pasal 69 
Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan di bidang  pelayanan keperawatan rawat inap 
pada instalasi Rawat Inap dan Rawat Intensif Rumah Sakit Umum 
Daerah. 

 
Pasal 70 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69, Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap menyelenggarakan  
fungsi : 

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pelayanan 
Keperawatan Rawat Inap;  

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap; 
c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap. 
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Pasal 71 
Rincian tugas Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap adalah : 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan 
Keperawatan Rawat Inap; 

b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 
perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pelayanan 
keperawatan rawat inap; 

c. Melaksanakan pengawasan kegiatan keperawatan rawat inap; 
d. Menyelenggarakan pelayanan keperawatan rawat inap; 
e. Mengkoordinir kebutuhan kegiatan pelayanan keperawatan rawat 

inap meliputi SDM keperawatan dan peralatan keperawatan; 
f. Mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan  pelayanan asuhan 

keperawatan di rawat inap dan rawat intensif; 
g. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan 

keperawatan dengan Komite medik fungsional, serta bidang/sub 

bidang terkait; 
h. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 

j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan; 

k. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Pasal 72 
Seksi Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan non rawat 

inap Rumah Sakit Umum Daerah. 
 

Pasal 73 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
72, Seksi Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap menyelenggarakan 

fungsi : 
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pelayanan 

Keperawatan Non Rawat Inap;  

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap; 

c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Keperawatan Non Rawat 
Inap. 

 

Pasal 74 
Rincian tugas Seksi Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap adalah : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan 

Keperawatan Non Rawat Inap; 
b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan 

perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pelayanan 
keperawatan non rawat inap; 
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c. Melaksanakan pengawasan kegiatan keperawatan non rawat inap; 
d. Menyelenggarakan pelayanan keperawatan non rawat inap; 

e. Mengkoordinir kebutuhan kegiatan pelayanan keperawatan non 
rawat inap meliputi SDM keperawatan dan peralatan keperawatan; 

f. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan 
keperawatan dengan Komite medik fungsional, serta bidang/sub 
bidang terkait; 

g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan; 
i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan; 
j. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 75 
Rumah Sakit Umum Daerah harus melaksanakan ketentuan di dalam 
Peraturan Walikota ini setelah penetapan Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 
 

 
BAB V  

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 76  

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 

Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, 
Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga 

Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi 
Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 77 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Magelang. 

 
Ditetapkan di  Magelang 
pada tanggal 22 Desember 2011  

 
WALIKOTA MAGELANG, 

 
 
 

 
SIGIT WIDYONINDITO 

 

 
Diundangkan di  Magelang 
pada tanggal 22 Desember 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, 

 
 
 

SUGIHARTO 
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 71 
 


