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RINGKASAN 

BAGINDA ASANO 

" Fungsi Pengawasan Dan Perencanaan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan " 

di bawah bimbingan Bapak Drs. H. John H,Msi. Sebagai Pembimbing I dan Thu Dra. 

Isnaniah Lks sebagai Pembimbing II. 

Implementasi pengawasan menitikberatkan pada : pemberian kesehatan 

kepada masyarakat,yang meliputi pemberian kesehatan dan pemeriksaan secara gratis 

yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan serta Dinas Kesehatan Kota Medan. 

Sebagai alat perencanaan menyatakan target yang akan dicapai selama periode 

yang akan datang dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target 

yang ditetapkan. Melalui perencanaan hubungan kerja antar bagian dapat diketahui 

sehingga diupayakan sinkroninasi secara kesekuruhan. 

Struktur organisasi perusahaan adalah suatu aspek yang sangat penting dan 

secara langsung berpengaruh terhadap daya guna perusahaan untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan struktur organisasi maka mekanisme pelaksanaan tugas dapat berjalan 

dengan baik, karena dalam struktur organisasi tersebut telah jelas ditetapkan hal-hal 

yang menjadi tanggung jawab seseorimg atau bagian. 

Selain memberikan pelayanaan kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kota 

Medan juga memperluas kegiatan pelayanan kesehatan yang ada baik di pedesaan 

maupun di perkotaan serta di kecamatan yang ada. Dengan adanya pemberian 

pelyanan kesehatan yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Medan, maka kebutuhan 

akan kesehatan akan dapat dipenuhi oleh masyarakat. 

Adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah 

ketidakmaksimalnya pengawasan seperti apa yang direncanakan sebelumnya. Dari 

kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perusahaan sebaiknya dapat lebih memperhatikan dan lebih meningkatkan mutu 

pegawai dalam hal untuk mengikuti pendidikan dan latihan baik yang 

diselenggarakan pihak swasta atau pun pemerintah. Hal ini penting untuk lebih 
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memantapkan pengawasaan terutama masalah kesehatan masyarakat serta 

pelayanan yang baik dalam menghadapi masyarakat, sehingga kemampuan dan 

ketrampilan aparat operasional lebih merata dan terarah. 

2. Pelayanan yang baik perlu ditingkatkan agar terlaksananya mutu yang telah 

dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan 

harus dapat berjalan dengan baik dan benar. Di samping itu perusahaan harus 

mengenal diri kepada masyarakat baik melalui mass media penerangan, iklan 

maupun berupa sponsor. 

3. Agar diperoleh manfaat dan pengawasan yang lebih tinggi sebagai alat yang baik 

dan benar, perusahaan sebaiknya menyusun laporan prestasi untuk tiap jangka 

waktu yang lebih singkat, misalnya selama tiap bulan. Hal ini disebabkan varian 

harus diidentifikasi secepatnya, karena semakin singkat saat pelaporan dengan 

terjadinya varians, maka makin besar kesempatan mengambil tindakan. 
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A Alasan Pemihhan Judul 

BABI 

PENDAHULUAN 

Perencanaan merupakan suatu rencana yang akan di susun oleh suatu 

perusahaan yang secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang 

dinyatakan dalam unit (kesatuan) dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan 

datang. Oleb karena itu maka 1embaga kesehatan merupakan salab satu motor 

penggerak roda setiap pembangunan. Dalam kaitan ini, lembaga tersebut bukan hanya 

sebagai suatu badan yang melayani aktivitas-aktivitas ekonomi saja, tetapi juga 

merupakan faktor penentu dalam menunjang Jaju pertumbuhan. 

Dalam kondisi pertumbuhan perekonomian sekarang ini, seperti halnya di 

Indonesia, fungsi pengarahan dari pada pemberian kesehatan bukan hanya terletak di 

tangan lembaga kesehatan itu saja, tetapi juga terletak di lembaga non kesehatan. 

Salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kota Medan yang ikut memegang peranan 

penting bagi perekonomian bangsa. Keberadaan Dinas Kesehatan Kota Medan ini . 

sangat esensial, selain mudah mendapatkan kesehatan di setiap rumah sakit dan 

puskesmas, juga karena adanya pengetahuan tentang penting kesehatan bagi 

rnasyarakat dan diri sendiri secara umum. 

Untuk terwujudnya tujuan organisasi perusahaan tadi, penman perencanaan 

dan pengawasan yang dilakukan selain merupakan tugas pokok menejerial sangatl�h 

diperlukan sebagai kegiatan utama yang tidak dapat dipisahkan antara perencanaan 

dan pengawasan. Dengan demikian adalah sangat rnenarik untuk rnengetengahkan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 

pembahasan mengenai bentuk usaha ini terutama dal;:im se� perencanaan dan 

pengawasan operasional perusahaan itu sendiri. 

Adapun maksud dan tujuan Dinas Kesehatan Kota MecJan · sebagai m1s1 

utamanya adalah turut melaksanakan dan menunJang pelaksanaan dan program 

pemerintah di bidang Keschatan dan pembangunan nasional pada umumnya melalui 

penyaluran kesehatan yang ada di seluruh daerah. 

Sementara itu di satu sisi kecakapan seorang manaJer mem11npm suatu 

perusahaan tidak terlepas dari fungsi-fungsinya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan operasional perusahaan. Perencanaan 

dan pengawasan sebagai fungsi terakhir manajer, sehingga dari hasil perencanaan 

dan pengawasan tersebut manajer akan mengetahui sejauh mana basil yang telah 

diperoleh dan apakah hasil tersebut telah sesuai dengan rencana perusahaan. 

Manusia sebagai pelaksana dari tugas-tugas di dalam pencapaian tujuan 

perusahaan, mempunyai keterbatasan-ketebatasan. Karena itulah rencana sering tidak 

mencapai sasaran dalam reahsasinya. Peranan fungsi perencanaan dan pengawasan 

ada!ah untuk mengurangi bahkan berusaha meniadakan penyimpangan-· 

penyimpangan dan memperbaikinya serta untuk mendeteksi kemungkinan kesalahan 

yang berakibat kerugian di masa-masa mendatang. 

Dalam uraian di atas tadi, penuhs ingin membahas lebib lanjut dalam suatu 

karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai objek 

penelitian, karena dianggap dapat memenuhi persyaratan dan mampu memberikan 

data-data yang diperlukan. Akhimya dengan alasan tersebut diatas, apa dan 

bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam implementasinya sebagai studi kasus 
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