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BAB VI 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak merupakan 

Program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Padang yang tujuannya 

mengurangi jumlah kasus kematian ibu. Dimana, kegiatan dari program tersebut 

adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Audit Matenal Perinatal (AMP). 

Pelayanan kesehatan ibu merupakan pelayanan ibu dari masa sebelum hamil 

hingga nifas sedangkan AMP adalah kegiatan menelaah kesakitan dan kematian 

ibu dan upaya untuk menanggulanginya serta upaya untuk meminimalisir agar 

tidak terjadi di masa yang akan datang.  

Berdasarkan teori George R. Terry, Manajemen program dilakukan dari 

Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan 

Pelaksanaan (Actuating) dan Pengawasan (Controlling). Perencanaan yang 

dilaksanakan sudah cukup baik. mulai dari menetapkan tujuan yaitu menurunkan 

Angka Kematian, merumuskan keadaan saat ini dengan kondisi fasilitas kesehatan 

dan sarana prasarana yang ada. Kemudian, melakukan pengorganisasian dengan  

pembagian tugas  dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf di 

bawahnya, dimana Dinas Kesehatan memanajemen program dan Puskesmas 

sebagai pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu di wilayah masing-masing. 

Komunikasi dilakukan dengan baik antara atasan dan bawahan dan juga 

memotivasi setiap orang agar melaksanakan tugas dengan baik. selanjutnya, 

pengawasan yang dilakukan secara langsung berupa pemantauan langsung oleh 
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Kepala Dinas kepada Kabid dan Kasi dan pengawasan tidak langsung  berupa 

pengawasan terhadap laporan kegiatan, yaitu masih belum maksimal sebab masih 

terjadi keterlambatan pelaporan dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan sehingga 

Dinas Kesehatan Kota Padang juga terlambat melakukan pelaporan kepada Dinas 

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan adalah mengingatkan 

puskesmas atau memberikan teguran sebagai bentuk pengawasan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan temuan dan analisis di atas, peneliti mempunyai 

beberapa saran dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan Manajemen Program 

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak oleh Dinas Kesehatan Kota 

Padang : 

1. Kota Padang seharusnya memiliki Peraturan Daerah sendiri tentang 

Pelayanan Kesehatan ibu, sebab saat ini Dinas Kesehatan Kota Padang 

berpedoman hanya kepada Kebijakan dan arahan Kementerian Kesehatan. 

Padahal, setiap daerah memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda-

beda. 

2. Perlu adanya penambahan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas ataupun 

Puskesmas Pembantu di wilayah yang luas seperti  Kec. Pauh, Air dingin, 

Lubuk Buaya ataupun Bungus yang cenderung juga memiliki ibu hamil 

yang banyak. 

3. Perlu adanya kedisiplinan yang lebih dari Puskesmas dalam melakukan 

pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang. Dan perlu adanya 
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tindakan yang lebih tegas dari Dinas Kesehatan Kota Padang kepada 

Puskesmas yang terlambat memberikan laporan kegiatan. 

4. Diharapkan peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur terkait pelaksanaan program 

dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Padang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


