
Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang pada masa awal berdirinya, 

merupakan rumah sakit khusus untuk pasien kusta. Seiring dengan perkembangan 

kebutuhan masyarakat, maka pada tahun 1999 secara bertahap berkembang menjadi 

rumah sakit yang membuka pelayanan untuk pasien umum, hingga kemudian pada 

tanggal 26 Desember 2000 Pemerintah meresmikan rumah sakit kusta ini menjadi 

rumah sakit umum kelas C melalui Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan 

Sosial No 1810/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang perubahan status rumah sakit 

khusus menjadi rumah sakit umum.  

RSUD Tugurejo mengalami perkembangan yang demikian pesat hingga dalam 

waktu tiga tahun yaitu pada tanggal 19 November 2003 Pemerintah meningkatkan status 

menjadi rumah sakit kelas B melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No 

1600/Menkes/SK/XI/2003 tentang peningkatan kelas B non pendidikan Rumah Sakit 

Umum Daerah Tugurejo Semarang milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Lokasi RSUD Tugurejo sangat strategis, berada di bagian Barat Kota Semarang 

berjarak 15 km dari pusat Kota Semarang tepatnya di Jalan Raya Tugurejo, yang 

merupakan Jalur utama Pantura.  Rumah Sakit Tugurejo dikelilingi oleh perumahan 

penduduk yang padat serta lingkungan industri yang potensial, seperti kawasan Industri 

Candi dan Kawasan Industri Gunamekar. 

Visi RSUD Tugurejo adalah ”menjadi rumah sakit yang Prima, Mandiri dan 

Terdepan di Jawa Tengah”.  Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam misi 

yang merupakan langkah strategis menuju tercapainya visi organisasi.  Misi RSUD 

Tugurejo adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelayanan 

medis dan memberikan kenyamanan kepada pasien, keluarga dan karyawan 

3. Meningkatkan Program Pembangunan Mutu Pelayanan Medis dan Non Medis 

secara berkesinambungan 



4. Mewujudkan kemandirian, efisiensi, efektifitas dan fleksibilitas pengelolaan 

keuangan 

5. Menjadi pusat rujukan dan pendidikan Penyakit Kusta 

6. Meningkatkan Pengembangan Pelayanan Unggulan 

Dalam pelaksanaan visi dan misi tersebut, terdapat nilai-nilai organisasi yang 

dianut dan dikembangkan serta diinternalisasikan terhadap seluruh karyawan.  Nilai-nilai 

tersebut adalah sebagai berikut : 

R amah  dalam bersikap   

S antun dalam berbicara   

T anggung jawab dalam tugas  

U nggul dalam pelayanan  

G igih dalam usaha  

U tama dalam karya  

R api dalam penampilan  

E mpati dalam rasa  

J ujur dalam bertindak  

O rientasi pelayanan prima  

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi 
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan RSJD Provinsi Jawa Tengah 
adalah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan Upaya Penyembuhan, Pemulihan, 
Peningkatan, Pencegahan, Pelayanan Rujukan dan Menyelenggarakan 


