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BAB II 

PROFIL TEMPAT KERJA PRAKTEK 

 

2.1 Profil Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik   

1. Nama Rumah Sakit  : RS Muhammadiyah Gresik 

2. Tipe Rumah Sakit  : C 

3. Status Kepemilikan 

a. Pemilik   : Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

b. Pendiri   : PDM Kabupaten Gresik 

c. Penyelenggara  : MPKU-PS PDM Kab. Gresik 

4. Alamat Lengkap  : 1. Jl. KH. Kholil No. 88 Gresik 

: 2. Jl. Sindujoyo No. 4 Gresik 

5. Kecamatan   : Gresik, Kode Pos: 1. 61115 

         2. 61116 

6. Kabupaten   : Gresik 

7. Provinsi   : Jawa Timur 

8. No. Telp./Fax.  : (031) 3981275, 3981561/ 3985459 

9. Alamat Email  : rsabmg@yahoo.com 

10. Berdiri Sejak  : 1969 M 

11. Luas Lahan yang Dimiliki : 2.997 m2 

12. Status Tanah  : Hak milik 

13. Luas Seluruh Bangunan : 1.975 m2 

14. Izin yang Dimiliki  : Keputusan Bupati Gresik 

  Nomor: 503.2.9/04/437.74/2017 

 

2.2 Riwayat Singkat Berdirinya Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik 

Rumah sakit ini berdiri sejak tahun 1969 den gan nama Balai 

Kesehatan Ibu dan Anak ‘Aisyiyah. Gedung yang ditempati masih kontrak 

dan pindah-pindah. Pada tahun 1979 BKIA ‘Aisyiyah ini ditingkatkan 

fungsinya menjadi Rumah Bersalin ‘Aisyiyah yang menempati gedung milik 

sendiri di Jl. Sidujoyo No. 4 yang peresmiannya tepat pada tanggal 23 Jumadil 
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Awal 1339 H bertepatan dengan tanggal 21 April 1979 M. Pada periode ini 

pengelola Rumah Bersalin ‘Aisyiyah Gresik adalah Piminan Daerah 

‘Aisyiyah Kabupaten Gresik. Pada Tahun 1996 Rumah Bersalin ‘Aisyiyah 

ini di tingkatkan lagi fungsinya menjadi Rumah Sakit Anak Bersalin 

Muhammadiyah Gresik dengan ijin sementara pengelolaan dari Kanwil 

Depkes RI Jawa Timur sejak tanggal 21 September 1996 hingga 21 

September 1997 dan surat Perpanjangan ijin sementara sejak tanggal 21 

September 1997 hingga 21 September 1998. Sejak Peningkatan fungsi 

menjadi Rumah Sakit Anak dan Bersalin, maka pengelolaannya diambil alaih 

oleh Pimpinan Daerah muhammadiyah Kabupaten Gresik dan pada tanggal 

09 November 2005 berganti nama menjadi Rumah sakit Muhammadiyah 

Gresik hingga sekarang. 

 

2.3 Visi Misi Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik 

2.3.1 Visi 

Menjadi pusat rujukan kesehatan keluarga di Gresik tahun 2019. 

2.3.2 Misi 

1. Memberikan layanan kesehatan keluarga yang profesional, jujur, 

transparan. 

2. Menyelenggarakan fungsi sosial dan dakwah muhammadiyah u 

ntuk mewujudkan 

3. Menyelenggarakansystem manajemen dengan tata kelola yang 

baik 

2.3.3 Motto 

Jujur, Transparan, Kekeluargaan. 
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2.4 Struktur Organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Muhammdiyah Gresik 

Berdasarkan struktur organisasi di atas, berikut uraian penjelasan setiap 

bagian yang ada pada RS.Muhammadiyah Gresik adalah sebagai berikut: 

1. Direktur 

 Peran utama direktur dalam perusahaan adalah sebagai pemimpin 

atau leader yang mengelola dan mengawal jalannya perusahaan dalam 

upaya untuk menggapai tujuan perusahaan. Selain tugas tersebut, direktur 

juga bertugas sebagai pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan-

kebijakan perusahaan dan meminta pertanggung jawaban dari para 

manajer dalam perusahaan. 

2.   Peran dari wakil direkur medik adalah sebagai pemimpin 

departemen pada bidang medik dan bertanggung jawab kepada direktur 
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atas kinerja departemen medik. Selain itu, wakil direktur medik juga 

bertanggung jawab atas pelayanan pada bagian pelayanan medis, 

penunjang medik, dan perawat, serta mengecek dan mengontrol kinerja 

serta pelaksaan tugas pada bagian dibawahnya. 

3.  Peran dari wakil direktur umum adalah sebagai pemimpin 

departemen pada bidang umum dan bertanggung jawab kepada direktur 

atas kinerja departemen umum, selain itu wakil direktur umum juga 

bertanggung jawab atas pelayanan pada bagian umum dan bagian 

keuangan dan serta mengontrol dan mengecek serta pelaksanaan tugas 

pada bagian dibawahnya. 

4.  Peran dari bagain pelayanan medik mempunyai tugas pokok 

memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di 

bidang pelayanan medis.Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang 

Pelayanan Medis mempunyai fungsipenyusunan rencana kebutuhan 

pelayanan medis, elektromedik dan rehab medis;pengelolaan dan 

penyajian data pelayanan medis, elektromedik dan rehab medis 

pengelolaan dan pelayanan perawatan medik, elektromedik dan rehab 

medis 

5.  Peran dari bagian penunjang medik mempunyai tugas pokok 

memimpin dan mengkoordinasi tugas-tugas bidang penunjang medik 

sesuai dengan bidang tugasnya, untuk menyelenggarakan tugas bidang 

penunjang medis mempunyai fungsi penyusunan standar farmakologi, 

pelayanan instalasi medik, dan pengelolaan sarana dan prasarana medik. 

6.  Peran dari bagian keperawatan mempunyai tugas pokok memimpin, 

melaksanakan dan mengkoordinasi pengelolaan asuhan, etika dan profesi 

keperawatan serta pengelolaan logistic keperawatan. 

7.  Peran dari bagian keuangan mempunyai tugas pokok membantu 

direktur umum dalam mengkoordinasikan tugas bagian ketatausahaan, 

keuangan dan penelitian dan pengembanga dan tugas-tugas bagian sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
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8.  Peran dari bagian umum mempunyai tugas pokok membantu dan 

mengkoordinasi dalam bagian sarana dan prasarana, logistic dan 

kebutuhan rumah tangga di RS Muhammadiyah Gresik. 
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