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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

RUMAH SAKIT ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG 

2.1 Sejarah Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang 

Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah terletak di Jl. Wonodri No. 22 Kota 

Semarang. Didirikan pada tanggal 27 Agustus 1975 (19 Syaban 1395 H) dengan tujuan 

sebagai sarana dakwah untuk mengamalkan amar maruf nahi munkar. Nama 

ROEMANI dipakai sebagai sebagai penghargaan kepada pelopor dan pemrakarsa 

berdirinya rumah sakit yaitu Bapajk H. Achmad Roemani, Seorang dermawan muslim 

yang mewakafkan bangunan diatas tanah seluas 13.000 meter persegi. 

Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah pernah mendapat bantuan dari Presiden RI 

berupa bangsal perawatan bagi penderita kurang mampu, dari Depatermen Kesehatan 

berupa mobil ambulan, peralatan bedah, laboratorium dan peralatan rontgen. Bantuan 

dari para dermawan Kota Semarang, diantaranya H. Ibrahim Djamhuri,SH 

mewakafkan gedung dan perlengkapan berkapasitas 8 (delapan) tempat tidur (sekarang 

menjadi Gedung Sulaiman AS) dan keluarga H. Hetami mewakafkan gedung untuk 

ruang intensif, Operasi, Rontgen dan Ruang Pertemuan. 

Berkat kerja keras pimpinan dan seluruh karyawan, Rumah Sakit Roemani 

Muhammadiyah Semarang berhasil mengukir beberapa prestasi di tingkat nasional. 

Adapun prestasi yang pernah diraih RS. Roemani Muhammadiyah antara lain:  

• Pada tahun 1990 menerima penghargaan dari Mentri Kesehatan RI berupa 

Pataka Nugraha Karya Husada sebagai RS umum swasta kelas C 

berpenampilan terbaik pertama dalam segi manajemen RS dan pelayanan 

kesehatan.  

• Pada tanggal 7 Desember 1998, memeperoleh sertifikat Akreditasi penuh 5 

bidang pelayanan dari Depatermen kesehatan RI. 
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•  Pada bulan Januari 2003, memperoleh sertifikat Akreditasi penuh 12 bidang 

pelayanan dari Depatermen Kesehatan RI. 

• Pada Bulan Nopember 2008, Memperoleh Sertifikat Juara 3 Rumah Sakit 

Sayang Ibu dan Bayi Kota Semarang. 

• Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI DirJen Pajak KanWil Jateng 

atas Kontribusi Dalam Pembiayaan Negara melalui Pembayaran Pajak tahun 

2010 untuk Menjalin Pembangunan Bangsa. 

• Penghargaan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atas 

Dukungan Pengamanan Kesehatan pada HUT RI ke – 66 pada tahun 2011 

dengan Upacara yang diadakan tanggal 13 – 17 Agustus 2011. 

• Pada bulan Januari 2012, memperoleh sertifikat Akreditasi penuh 16 bidang 

pelayanan dari Kementrian Kesehatan RI. 

• Pada bulan Desember 2012 memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2008. 

• Pada tahun 2014 mendapat Satria Brand Award rangking 3 kategori RSU 

Swasta Se-Jateng. 

Untuk meraih prestasi tersebut memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang 

tidak ringan baik pengorbanan tenaga, pikiran dan sumber dana. Unuk menambah 

kepercayaan masyarakat, Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang terus 

berbenah diri dengan melakukan perbaikan baik di bidang pelayanan medis maupun 

sarana fisik. 

Adapun jajaran Direksi yang saat ini sedang mengemban amant Persyarikatan 

Muhammadiyah untuk megembangkan Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah 

Semarang adalah: 

1. Prof. Dr. H. Rifki Muslim, SpB,SpU 

2. Drg. Sri Rahayuning Pangestuti 

3. Solich Jamin, M.Si,Akt 
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Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan dan usaha pimpinan dan karyawan 

Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang dalam Mengelola dan 

mengembangkan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah ini. 

2.2 Visi , Misi dan Motto Rumah Sakit Roemani 

2.2.1 Visi Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang 

Adapun visi Rumah Sakit Roemani Muhammdiyah Semarang adalah: 

“Terwujudnya Rumah Sakit terkemuka berkualitas global dengan pelayanan prima 

yang dijiwai nilai-nilai islam, didukung oleh pendidikan dan aplikasi teknologi 

mutakhir”. 

 Rumah Sakit Roemani mengusung visi dengan menjadi Rumah sakit yang 

terkemuka tanpa menyampingkan kualitas pelayanan yang secara global dan nilai-

nilai dalam islam, semua itu dapat diartikan rumah sakit bekerja dengan baik demi 

mendapatkan simpati, dengan hal itu maka Rumah Sakit Roemani akan menjadi 

rumah sakit yang disegani dilingkungannya. Bukan hanya itu, Rumah Sakit 

Roemani mengikuti adanya perkembangan zaman yang sangat akan membantu 

didalam menyelesaikan pekerjaan. 

2.2.2 Misi Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang 

Adapun misi Rumah sakit Roemani Muhammadiyah Semarang adalah: 

1. Melakukan pengelola Rumah Sakit yang profesional berlandaskan nilai-nilai 

islami dan berstandar internasional. 

2. Meningkatkan danmengembangkan kualitas kepribadian dan 

profesionalisme sumber daya insani Rumah Sakit. 

3. Melakukan kerjasama dalam kerangka pengembangan Rumah Sakit umum 

dan Pendidikan. 

2.2.3 Motto Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang 

Adapun motto Rumah sakit Roemani Muhammadiyah Semarang adalah: 

“Rumah sehat Keluarga Islami”. Rumah Sakit yang dapat menjadikan suatu tempat 

dengan sumber ketenangan oleh setiap orang yang menempatinya dengan tetap 
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megedepankan nuansa islami didalam seluruh kegiatan di Rumah Sakit Roemani 

Muhammadiyah Semarang. 

2.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme normal 

dimana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan 

perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau 

posisi-posisi maupun orang-orang yng menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan 

tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur ini mengandung 

unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi 

dalam pembuatan keputusan dan ukuran-ukuran satuan kerja (Hani Handoko, 1995: 

169). 

Adapun tugas dan wewenang tiap-tiap bagian adalah sebagai berikut: 

1. Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Kota Semarang 

Sebagai unsur pembantu pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai 

penyelenggara amal usaha, program, dan kegiaan pokok dalam bidang kesehatan 

sesuai dengan kebijakan pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. 

2. Direktur Utama 

Memimpin,mengelola penyelenggaraan serta pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

Roemani, dengan cara mengembangkan kepemimpinan kolektif dengan berpedoman 

pada kaidah atau peraturan yang berlaku dengan dibantu komite-komite dan Sistem 

Pengendalian Intern (SPI). 

3. Komite-komite terdiri dari: 

a. Komite Medik 

Menyusun standar pelayanan, membantu pelaksanaannya, melaksanakan 

pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan etika profesi anggota medis 

fungsional, mengembangkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan 

serta penelitian dan pengembangan. Komite medik membawahi staf medik 
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fungsional yang merupakan kelompok dokter yang bekerja di instansi dalam 

jabatan fungsional. 

b. Komite Perawat 

Merupakan wadah non-struktural  rumah sakit  yang mempunyai fungsi 

utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga 

keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan 

pemeliharaan  etika dan disiplin  profes. 

c. Komite Etika 

Merupakan badan dalam rumah sakit yang memiliki tugas untuk 

menangani berbagai masalah etika yang timbul dalam rumah sakit. Kinetic 

Energy Recovery Systems (KERS) dapat menjadi sarana efektif dalam 

mengusahakan Saling pengertian antara berbagai pihak yang terlibat seperti 

dokter, pasien, keluarga pasien dan masyarakat tentang berbagai masalah etika 

hukum kedokteran yang muncul dalam perawatan kesehatan di rumah sakit. 

Ada tiga fungsi KERS ini yaitu pendidikan, penyusun kebijakan dan 

pembahasan kusus. Jadi salah satu tugas KERS adalah menjalankan fungsi 

pendidikan etika. 

4. Satuan Pengawas Intern (SPI) 

Merupakan salah satu unsur pengendalian intern yang penting, yaitu 

merupakan aparat pemeriksa/pengawas intern Rumah Sakit. SPI bertugas dalam 

mengaudit laporan keuanagn, mengaudit kinerja, mengaudit kepatuhan dalam rumah 

sakit. 

5. Sekretariat 

Melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan permasalahan 

umum  serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tertib administrasi di 

bidangnya. Sekretariat di Rumah Sakit Roemani bertugas dalam menaungi Direksi 

untuk memudahkan dalam kegiatan teknis, pelaksanaan pengendalian surat, 

pelaksana Agenda dan Pelaksana Distribusi/Kurir. 
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6. Direktur Pelayanan Medis 

Membantu direktur dalam bidang teknis pelayanan medis berdasarkan standar 

pelayanan medis Rumah Sakit Roemani dan bertanggung jawab kepada Direktur 

dalam rangka penyelenggaraan Rumah Sakit Roemani. 

Direktur Pelayanan Medis membawahi: 

A. Bidang Pelayanan Medis 

Bidang Pelayanan Medis memiliki tangung jawab dalam semua kegiatan rumah 

sakit yang berhubungan dengan medis, bertanggung jawab tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan bertanggung jawab dalam surat ijin 

praktek pelayanan medis dokter. Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan 

tugasnya berkoordinasi dengan Bidang Keperawatan. 

Bidang Pelayanan Medis membawahi: 

1. Sie Pelayanan Medis 

Bekerja di bawah naungan Bidang Pelayanan Medis dan menjalankan tugasnya 

secara bersamaan. Sie Pelayanan Medis mengantikan Bidang Pelayanan Medis saat 

Bidang Pelayanan Medis sedang tidak menjalankan tugasnya. 

B. Bidang Keperawatan 

a. Mengelola pelayanan asuhan keperawatan yang dilengkapi dengan perangkat 

lunak dan perangkat keras sesuai dengan mutu pelayanan yang diharapkan 

dengan cara mengembangkan kemampuan sumber daya keperawatan secara 

efektif dan efisien. 

b. Menyusun program atau rencana kerja bagian keperawatan. 

c. Membuat standar untuk pembinaan dan pengembangan tenaga keperawatan. 

Bidang keperawatan membawahi: 

1. Sie Perawatan Rawat Inap 

Bertanggung jawab dengan segala urusan ruang rawat inap, antara lain: 

Ruanag Ayub, Ruang Sulaiman, Ruang Ismail, Ruang PICU. Sie Perawatan 

Rawat Inap bertugas langsung dalam merawat aset ruang inap rumah sakit 

sebagai penopang keberhasilan kinerja rawat inap. 
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2. Sie Keperawatan Rawat jalan & Unit Khusus 

Bertanggung jawab dengan segala urusan ruang rawat jalan, antara lain: Ruanag 

poliklinik, Ruanagan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Ruangan HR, 

Ruangan IGD . Sie Perawatan Rawat jalan & Unit Khusus bertugas langsung 

dalam merawat aset ruang rawat jalan & Unit Khusus rumah sakit sebagai 

penopang keberhasilan kinerja rawat jalan & unit khusus. 

7. Direktur Umum & Keuangan 

a. Membantu Direktur dalam bidang administrassi dan manajemen keuangan 

yang meliputi pendapatan, penerimaan dan pengeluaran rumah sakit agar 

terlaksana efektif dan efisien. 

b. Mengamankan kebijakan keuangan organisasi rumah sakit dan bertanggung 

jawab kepada direktur dalam rangka penyelenggaraan Rumah Sakit Roemani. 

c. Membantu Direktur dalam bidang pelayanan administrasi umum dalam rangka 

penyelenggaraan rumah sakit. 

Direktur Umum & Keuangan membawahi: 

A. Bagian Kerohanian 

Bertanggung jawab memberikan pelayanan rohani yang Islami kepada pasien 

maupun karyawan Rumah Sakit Roemani. 

Bagian Kerohanian Membawahi: 

1. Sub Bagian Yan Rohani Pasien 

Memberikan pelayanan rohani yang Islami kepada pasien yang membutuhkan 

serta memandikan jenasah yang wafat. 

2. Sub Bagian Bina Islami Pegawai 

Memberikan bimbingan rohani kepada karyawan, salah satunya dengan 

agenda kegiatan doa bersama dan kajian yang dilaksanakan setiap pagi. 

B. Bagian SDI dan Umum 

Mengelola program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman 

dan taqwa menuju tercapainya kondisi lingkungan sejahtera lahir batin dalam 
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lingkungan yang Islami untuk tercapainya tujuan Rumah sakit secara efektif dan 

efisien. 

Bagian SDI dan Umum membawahi: 

1. Sub Bagian Personalia 

Sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan 

penarikan, seleksi, pengembangan, pemberian kompensasi dan penilaian prestasi 

kerja serta pengintregasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia 

agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi atau perusahaan dan masyarakat. 

2. Sub Bagian Diklat 

Mengelola dan melaksanakan pengawasan fungsi kehumasan serta teknis 

dengan efektif dan efisien agar berdaya guna dan berhasil dalam pelayanan. 

3. Sub Bagian Rumah Tangga 

Mengelola dan melaksanakan pengawasan dan fungsi kerumah tanggan 

seperti pengadaan barang rumah tangga instansi secara teknis dengan efektif dan 

efisien agar berhasil dalam pelayanan. 

C. Bagian Keuangan dan Akuntansi 

Mengelola dan mengamankan pendapatan rumah sakit, aset rumah sakit dan 

pengendalian anggaran rumah sakit secara efektif dan efisien. 

Bagian Keuangan dan akuntansi Membawahi: 

1. Sub Bagian Keuangan 

Bertanggung jawab atas kelancaran transaksi keuangan dan kelancaran 

tagihan serta pelaorannya. 

2. Sub Bagian Akuntansi 

Bertanggung jawab atas kelancaran pencatatan transaksi keuangan dan 

kelancaran pelaporannya. 

3. Sub Bagian Pelayanan Asuransi 

Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi pasien jaminan BPJS dan 

pelaporannya. 
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D. Bagian Marketing dan Humas  

Mengelola  pemasaran rumah sakit agar lebih dikenal oleh masyarakat. 

Bagian Marketing dan Humas membawahi: 

1. Sub Bagian Marketing 

Bertanggung jawab dengan pemasaran rumah sakit dengan diadakan beberapa 

even seperti: donor darah, diskon medis, diskon non medis, operasi gratis. 

2. Sub Bagian Humas dan PKRS 

Bertanggung jawab dengan mencitakan peluang strategis dalam upaya 

mensosialisasikan program-program yang di buat dengan demikian tidak terjadi 

masalah yang bisa menurunkan citra Rumah Sakit Roemani. 

3. Sub Bagian Pengembang Usaha 

Bertanggung jawab dengan berkembangnya unit usaha yang dimiliki rumah 

sakit, antara lain: koperasi rumah sakit dan kantin rumah sakit. 
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Gambar 2.1 

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ROEMANI MUHAMMADIYAH 

SEMARANG 
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2.4 Pelayanan Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang 

Rumah Sakit Roemani sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang 

bergerak di bidang pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sebagai berikut: 

2.4.1 RAWAT JALAN 

1. Klinik Umum 

Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan umum 

yang menyediakan pelayanan medis dasar, diselenggarakan oleh tenaga kesehatan. 

Klinik umum memilik ruang perawatan darurat yang siaga untuk mengatasi 

bahaya dalam waktu secepatnya dan memberikan pertolongan pertama pada 

pasien. Rumah Sakit Roemani melayani berbagai klinik umum mulai dari 

KIA/KB, Gigi dan Mulut, Psikologi, Konsultasi Gizi, Fisioterapi, pijat bayi, Baby 

Spa dan Senam Hamil. Untuk menunjang semua pelayanan, Rumah Sakit Roemani 

memiliki beberapa dokter yang kompeten di bidangnya. 

2. Klinik Spesialis 

Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara 

khusus, diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang telah mempelajari lebih 

mendalam dalam suatu pelayanan kesehatan. Klinik Spesialis menagani kesehatan 

secara khusus yang sudah tidak bisa ditangani oleh klinik umum antara lain: Bedah 

umum, Penyakit Dalam, kebidanan & Penyakit, Kandungan, Anak, THT, Mata, 

Saraf, Kulit dan Kelamin, Psikiatri. 

3. Klinik Sub Sepesialis 

Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara 

khusus yang lebih mendetail, diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang telah 

mempelajari lebih mendalam dalam suatu pelayanan kesehatan. Klinik Sub 

Spesialis menangani pelayanan kesehatan antara lain: Bedah Urologi, Bedah 

Tulang, Bedah Anak, Bedah Saraf, Bedah Tumor, Bedah Plastik, Bedah Mulut, 

Bedah Digestif, Bedah Thorax. 
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4. General Check Up 

General Check Up atau yang lebih dikenal dengan Medical Check Up adalah 

Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara 

menyeluruh untuk mengetahui kondisi tubuh pasien, berguna untuk mengetahui 

kesehatan pasien apakah ada penyakit yang di derita pasien. Dengan mengetahui 

penyakit lebih dini akan memudahkan didalam pencegahan maupun penyembuhan 

penyakit pasien. General Check Up dalam beberapa tahun ini telah menjadi 

persyaratan didalam melamar pekerjaan, di Rumah sakit Roemani melanyani 

General Check Up untuk berbagai Kebutuhan antara lain: Umum, Calon 

Karyawan, Calon TKI ke Luar Negri. 

2.4.2 RAWAT INAP 

Perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, 

di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit. Ruangan itu antara 

lain: Ruang Sulaiman, Ruang Ismail, Ruang Ayub, Ruang Ayub, Ruang Ismail & 

Ayub. 

2.4.3 RAWAT INTENSIF 

 Perawatan khusus yang mengelola pasien dalam kondisi kritis atau sakit 

berat, cedera dengan penyulit yang mengancam jiwa, yang membutuhkan tenaga 

terlatih dengan didukung oleh peralatan khusus. Rawat Intensif Rumah Sakit 

Roemani menyadiakan anatara lain: Icu, Picu, Nicu, Bbrt. 

2.4.4 TINDAKAN KHUSUS 

Tindakan Khusus Rumah Sakit Roemani menyediakan pelayanan antara 

lain: HD (Cuci Darah), Cystoscopy / Endoscopy, TURP, Lithotripsy. 

2.4.5 PENUNJANG MEDIS & PELAYANAN 24 JAM 

1. Pendaftaran 

2. Laboratorium Klinik 

3. Instalasi Gawat Darurat  

4. Instalasi Farmasi 
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5. Instalasi Radiologi Rumah Sakit Roemani menyediakan antara lain: 

Pemeriksaan ESWL  (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy), Pemeriksaan 

Radiografi, Pemeriksaan Panoramic & Cephalometri, Pemeriksaan USG, 

Pemeriksaan Echocardiografi, Pemeriksaan MSCT (Muti Slice Computerized 

Tomography). 

6. Instalasi Rehabilitasi Medika Rumah Sakit Roemani menyediakan antara lain: 

Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitas, Fisioterapi, Terapi Wicara, 

Ortetik Prostetik. 

7. Instalasi Bedah Sentral Medika Rumah Sakit Roemani menyediakan antara 

lain: Laparascopy, Urologi, Bedah Digestiv, Bedah Kebidanan, Bedah Anak, 

Bedah THT, Bedah Tumor, Bedah Tulang, Badah Umum, Bedah Gigi dan 

Mulut, Bedah Syaraf, Bedah Mata, Bedah Thoraxs. 

2.4.6 KEROHANIAN 

Kerohanian Rumah Sakit Roemani melakukan bimbingan dan penyuluhan 

antara lain : Bimbingan rohani kepada pasien dan keluarganya, Melakukan do’a 

pagi, tadarus Al-qur’an dan ceramah, Perawatan Khusnul Khotimah (Perawatan 

Jenasah). 

2.4.7 GIZI 

Rumah Sakit Roemani mlakukan kegiatan antara lain: Konsultasi Gizi Rawat 

Jalan, Konsultasi Gizi Rawat Inap, Pelayanan Rawat inap dan Rawat Jalan. 

2.5 Lokasi Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang 

Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang terletak di Jl. Wonodri 22 

Semarang, 50242 dengan nomor Telepon : 024-8444623 (Hunting) dan nomor 

Fax : 024-8415752 
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Gambar 2.2 

DENAH RUMAH SAKIT ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG 

 

sumber: Google Maps 

2.6 Waktu Kerja 

Jam kerja yang di terapkan RS Roemani Muhammadiyah Semarang dibagi 

menjadi dua bagian medis dan non medis,bagian non medis adalah : 

Senin – Jum’at   : 07:00 – 14:00 

Sabtu                  : 07:00 – 12:00 

 

 

 

 

 


