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Muhammadiyah Kembangkan 
Layanan Kesehatan 
Berkualitas dan Merata
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caya,” kata Agus, mene
gaskan.

Pada bagian lain, 
dalam memberikan la- 

amal usaha bi-

sejumlah sarana kese- ^
hatan yang representatif <
di sejumlah wilayah di :
Tanah Air. jp i jy ?  I BL

Baru-baru ini, mi
salnya diresmikan RS di
Kalimantan Barat juga Klinik Apung di Ambon 
•yang biayanya cukup besar. Demikian pula pada 
awal 2016, kata dia, Muhammadiyah mendirikan 
klinik di Mamuju, Sulawesi Barat. Di Halmahera, 
Papua, dan Bali juga sedang disiapkan pendirian 
poliklinik/rumah sakit

"Alhamdulillah, sambutan masyarakat luar 
biasa. Pemerintah Daerah Mamuju bahkan 
berharap agar segera didirikan rumah sakit 
Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini bagian 
dari kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Agus menekankan untuk 
menghadapi berbagai tantangan, amal usaha 
bidang kesehatan umum Muhammadiyah harus 
selalu unggul dan Islami. Menurutnya, unggul 
diartikan bahwa sarana, peralatan, maupun pe
layanan medisnya harus selalu mengikuti per
kembangan zaman.

Oleh karena itu, ia mengharapkan agar RS 
Muhammadiyah di wilayah-wilayah harus ber
juang untuk menjadi unggul dengan melakukan 
akreditasi dan sertifikasi sehingga dipercaya dan 
menjadi rujukan masyarakat. Adapun untuk 
pelayanan Islami haruslah dalam setiap aspek 
memiliki nilai-nilai akhlak nur karimah.

Lebih lanjut Agus mengingatkan memberikan 
pelayanan yang unggul dan Islami merupakan 
tagline dari pelayanan RS PKU Muhammadiyah 
yang tidak bisa dipisahkan. "Cucu Presien Jokowi 
dilahirkan di RS PKU Muhammadiyah Solo me
rupakan kebanggaan bagi Muhammadiyah yang 
meyakini bahwa RS PKU Muhamadiyah yang 
sering dipandang sebelah mata ternyata diper-
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Kepengurusan PP 
Muhammadiyah periode ini 
hingga 2020 perkuat program 
Gerakan 1.000 Poliklinik.

yanan, 
dang kesehatan umum 

berprinsip rahmatan lil alamin yakni tidak 
memandang siapapun apakah itu beragama Islam 
atau non Islam, dan apakah itu orang mampu 
maupun tidak mampu. “Sehingga ketika RS 
Muhammadiyah melayani pasien sakit kemudian 
sehat harus penuh tawakal dan apabila pasien 
wafat husnul khotimah,” ujarnya.

Dijelaskan, pengamalan amal usaha Muham
madiyah selama ini merupakan pengejawantan 
Penolong Kesengsaraan Oemoem (red. bacanya 
Umum), yang sejak awal yang didirikan oleh KH 
Sudja’ pada 1923. Yakni selalu ada penyantunan 
serta pelayanan kepada kaum dhuafa dan mus- 
tad'afin. ■  ed : yusuf assidiq

D O K U M E N

A
mal usaha Muhammadiyah terus 
berkiprah untuk memberikan pe
layanan terbaik kepada masyara
kat. Salah satunya adalah amal 
usaha dalam bidang kesehatan 
umum. Melalui berbagai sarana 
kesehatan yang dimiliki semisal rumah sakit, 

klinik, dan lainnya, Muhammadiyah berupaya 
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di 
seluruh Indonesia.

Disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Bi
dang Pembina Kesehatan Umum dr H Agus Tau- 
fiqurrohman MKes SpS, pelayanan kesehatan Mu
hammadiyah dari waktu ke waktu semakin 
tumbuh dan berkembang. Sehingga bisa dirasa
kan manfaatnya oleh kalangan masyarakat bawah.

"Kami mendorong dan mendukung cabang 
dan ranting maupun amal usaha seperti sekolah, 
perguruan tinggi, dan RS Muhammadiyah yang 
sudah mapan untuk bisa membangun klinik,’kata 
Agus, Rabu (25/10).

Ia menambahkan, layanan kesehatan Mu
hammadiyah juga hadir di wilayah-wilayah 3 T 
(Terluar, Terpencil, dan Tertinggal). Terkait hal 
tersebut, menurut dia, kepengurusan PP Muham
madiyah periode ini hingga 2020 mempunyai 
program Gerakan 1.000 Poliklinik. Dengan pro
gram ini, Muhammadiyah berupaya mendirikan


