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RS PKU Sruweng Bangun Empat Lantai ̂
SRUWENG - Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Sruweng 
akan membangun gedung empat 
lantai yang dinamakan Monu
men Nyai Walidah. Peletakan 
batu pertam a dilakukan oleh 
Busyro Muqoddas dari Pimpinan 
Pusat M uhammadiyah, baru- 
baru ini.

Peletakan batu pertama dilak- 
samakan bersama dengan penga
jian dan tasyakuran atas peraihan 
anugerah Akreditasi Paripurna 
untuk RS PKU Muhammadiyah 
Smweng. Hadir Ketua Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah (PDM) 
Kebumen Abduh Hisyam, Ketua 
PGM Sruweng, Tenggar War-

dana, dan D irektur RS PKU 
Muhammadiyah Smweng dok
ter Hasan B ayuni dan sesepuh 
Muhammadiyah Smweng yang 
juga termasuk pendiri RS PKU 
Muhammadiyah Smweng Ma- 
syhudi.

D irektur RS PKU M uham
madiyah Smweng dokter Hasan 
Bayuni mengatakan, dibangun
nya gedung empat lantai tersebut 
berawal dari semangat beramal 
warga Muhammadiyah Smweng 
dan perjuangan ibu-ibu Aisyiyah 
Smweng. Hal ini menjadikan 
filosofi mengapa gedung empat 
Lantai ini kemudian dinamakan 
Monumen Nyai Walidah. “Ini

semata mata untuk mengingat 
dan mengenang semangat beliau 
dan juga para ibu Aisyiyah yang 
memprakarsai lahirnya RS PKU 
M uhammadiyah Sm w eng,” 
ujarnya.

Adapun gedung empat lantai 
ini nantinya, lantai 1 untuk polik
linik terpadu, Lantai 2, empat bed 
VK reguler dan dua bed VK VIP, 
serta satu bed VK isolasi. Ruang 
cuci rambut, mang senam ibu 
hamil, ruang anak sehat dan sakit, 
baby spa. Lantai tiga dua mang 
kelas tiga, ruang kelas dua, ruang 
diskusi, mang tindakan, mang 
isolasi, mang kelas 1 dan play- 
ground. Sedangkan lantai 4 ada

lah bed ICU reguler, satu bed 
ICU VIP, enam bed NICU, lima 
ruang IBS, satu ruang CSSD. 
Akreditasi Paripurna 

Lebih lanjut, Hasan Bayuni 
menambahkan, akreditasi pari
purna yang diraih oleh PKU 
Smweng semata-mata adalah 
hasil jerih  payah dan kekom
pakan seluruh elemen fungsional 
dan struktural yang ada di PKU 
Sruweng. “Ini menunjukkan 
bukti bahwa masyarakat Kebu
men semakin percaya bahwa 
PKU Sruweng adalah rumah 
sakit yang Islam i dalam 
pelayanan, serta unggul dalam 
kesigapan penanganan terhadap

pasien,” ujar Hasan Bayuni. I
Dalam acara tersebut diisi 

motivasi dari MPK UMY Alfiaru 
Hermawan yang juga mantan! 
anggota DPR RI Fraksi PPP; 
Sedangkan sebagai puncak acara 
yaitu tausyiah dari Busyro! 
Muqoddas.

Dalam Tausiyahnya Busyro 
Muqoddash mengatakan bahwa; 
inti dari persyarikatan besar yang; 
sudah 108 tahun bertahan tanpa? 
terpecah adalah sebuah n ila i 
ikhlas. N ilai tersebut selalu 
ditanamkan kepada kader-kader 
M uhamm adiyah dari tingkat 
IPM hingga ke Muhammadiyah-r 
Aisyiyah. (J19-26) I


