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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

Rencana strategis RSUD RAA SOEWONDO Kabupaten Pati Tahun 2017-

2022 merupakan dokumen strategis yang akan menjadi acuan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati periode lima tahun 

ke depan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan ada kesatuan langkah 

atau sinergitas di antara para pemangku kepentingan dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan rumah sakit yang berkualitas dan terjangkau bagi  

masyarakat Kabupaten Pati dan sekitarnya.  

Beberapa kendala yang muncul selama kurun waktu lima tahun 

terakhir, dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan rumah sakit yang 

berkualitas dan terjangkau, telah terpetakan dalam dokumen ini. Diperlukan 

konsistensi, komitmen, dan kerjasama yang kuat semua pihak terkait agar 

arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan bisa dimplementasikan secara lebih efektif dan berdaya guna serta 

secara lebih komprehensif dapat mendorong terwujudnya peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat, sebagai salah satu unsur yang harus terpenuhi demi 

tercapainya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.  

Sebagai penutup kata, mari kita tingkatkan kerjasama, komitmen dan 

sinergitas sesuai kapasitas masing-masing untuk selalu padu dalam langkah 

mewujudkan cita-cita sebagaimana Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah lima tahun ke depan yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 

dan Pelayanan Publik, melalui upaya peningkatan kinerja pelayanan 

kesehatan rumah sakit guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Pati secara lebih luas, inklusif dan berkeadilan. Peran serta semua 

pihak baik kapasitasnya sebagai pelanggan maupun sebagai pihak yang 

berkepentingan dalam hal peningkatan manajemen kelembagaan serta 

pengambil kebijakan, untuk selalu kritis dan terbuka dalam mengawal 

keberhasilan rumah sakit kebanggaan warga Kabupaten Pati guna 

mewujudkan rumah sakit yang berdaya saing, modern, berkualitas, 

terjangkau dan ramah lingkungan, sehingga akan selalu tampil terdepan 

dalam pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di daerah. 
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Demikian Dokumen Perencanaan Strategis RSUD RAA SOEWONDO 

Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan  pedoman dalam 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit Kabupaten Pati lima 

tahun ke depan.  
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