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Kata Pengantar 

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga kami diberikan kemudahan dalam menyelesaikan diktat ini. 

 Kepemimpinan di bidang kesehatan sangat dibutuhkan, terlebih saat ini perubahan 

menuju kualitas atau mutu sangat dibutuhkan tangan dingin managemen pemimpin sehingga 

bisa mewujudkan tujuan dari pada organisasi. 

 Kepemimpinan saat ini berkembang sangat jauh berbeda dengan jaman dahulu terlebih 

semakin banyaknya tenaga profesional yang ada di pelayanan kesehatan. Sehingga diharapkan 

dengan pola kepemimpinan yang baik tentunya sesuai dengan dinamika sumberdaya manusia 

yang ada di fasilitas kesehatan tersebut akan bisa mewujudkan mutu yang berkualitas.  

Tiada gading yang tak retak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang 

telah memberikan bantuan baik secara materi maupun moril atas penyelesaian diktat ini. 

Diktat kami pun masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami terbuka terhadap saran dan 

kritik yang membangun demi kesempurnaan diktat ini. Harapan kami diktat ini dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Akhir kata, semoga diktat ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

                  Penulis  

 

 

 

     Laboratorium Ilmu Kesehatan Masyarakat 

             Dr. Rony prasetyo  

             Nip. 196809272005011001 
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