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SEMARANG — Penerapan 
layanan kesehatan berbasis sya
riah yang diimplementasikan di 
Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan 
Agung Semarang, Jawa Tengah, 
kian mendapatkan pengakuan 
dan kepercayaan dari kalangan 
perguruan tinggi.

Hal ini setelah RSI yang ber
naung di bawah Yayasan badan 
Wakaf Sultan Agung (YBWSA) 
mendapatkan kepercayaan un
tuk menjadi tempat pembelaja
ran bagi mahasiswa Magister 
Manajemen Rumah Sakit (MM- 
RS) Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY).

Kepercayaan tersebut diwu
judkan melalui penandatanganan 
nota kesepahaman antara RSI 
Sultan Agung dengan MMRS

UMY. Dalam rilisnya, Selasa 
(24/1), penandatanganan keija 
sama dilakukan oleh Ketua Pro
gram Studi Manajemen Rumah 
Sakit Program Pascasaijana U- 
MY, Dr Arlina Dewi, sedangkan 
RSI Sultan Agung diwakili Direk
tur Pelayanan dr H Sampuma.

Pada kesempatan ini, Arlina 
mengatakan RSI Sultan Agung 
Semarang telah memelopori im
plementasi prinsip-prinsip sya
riah dalam pelayananan rumah 
sakit. Bahkan rumah sakit ini 
juga menjadi proyek perconto
han layanan syariah bagi ru
mah sakit Islam.

Di lain pihak, implementasi 
layanan syariah merupakan hal 
yang baru dalam layanan rumah 
sakit. Karena itu, mahasiswa 
program S2 manajemen rumah 
sakit UMY berkepentingan un

tuk memperdalam konsep dan 
penerapan syariah dalam rumah 
sakit ini.

Melalui keij^ sama itu, pihak
nya berharap mahasiswa MMRS 
UMY mampu mempelajari kon
sep syariah yang sudah diapli
kasikan oleh RSI Sultan Agung 
Semarang selama ini dalam 
memperkaya keilmuan mana
jemen pengelolaan rumah sakit.

“Harapannya setelah belajar 
di RSI Sultan Agung, mahasiswa 
MMRS UMY mampu mengapli
kasikan keilmuan tersebut pada 
instansi atau rumah sakit lain
nya,” ujar Arliana.

Sementara itu, setelah sere
moni rombongan MMRS UMY 
didampingi Direktur Umum, Hj 
Miftahul Izah berkesempatan 
melihat secara langsung aplikasi 
pelayanan kesehatan berbasis

syariah di RSI Sultan Agung. Me
reka menyaksikan prinsip pene
rapan syariah dalam beberapa 
layanan di rumah sakit.

Antara lain imbauan pema
kaian hijab bagi pasien perem
puan ketika akan mendapatkan 
kunjungan dokter pria. Selain 
itu, penerapan larangan berkhal- 
wat (red; berduaan berlainan je
nis) antara dokter dan pasien, 
pemanfaatan debu suci untuk 
tayamum bagi pasien yang ber
halangan bersuci dengan air wu- 
dlu sebelum shalat.

Menurut Miftahul Izah, mes
ki fatwa penerapan syariah untuk 
rumah sakit belum secara resmi 
diformalkan pemerintah, tapi se
cara konsep, sudah menuai apre
siasi positif dari kalangan umat 
Islam, termasuk kalangan pergu
ruan tinggi. ■  e d : yusuf assidiq


