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Sinergi UMY dan RSISA Fokus 
Layanan Syariah

•  B0W0 PRIBADI

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.

RSI yang bernaung di bawah 
Yayasan badan Wakaf Sultan 
Agung (YBWSA) pun mendapat
kan kepercayaan untuk menjadi 
tempat pembelajaran bagi ma
hasiswa Magister Manajemen 
Rumah Sakit (MMRS) Univer
sitas Muhammadiyah Yogya
karta (UMY).

Hal ini terungkap dalam rilis 
yang disampaikan pihak RSI Sul
tan Agung, belum lama ini. Ke
percayaan tersebut diwujudkan 
melalui penandatanganan nota 
kesepahaman antara RSI Sultan

Agung dengan MMRS UMY.
Pihak UMY diwakili oleh 

Ketua Program Studi Manaje
men rumah sakit Program Pas
casarjana UMY, Dr Arlina Dewi, 
sedangkan RSI Sultan Agung 
diwakili Direktur Pelayanan dr 
H Sampuma.

Dalam kesempatan ini, Arli
na mengatakan RSI Sultan Agung 
telah memelopori implementasi 
prinsip- prinsip syariah dalam 
pelayananan rumah sakit. 
Bahkan rumah sakit ini juga 
menjadi proyek percontohan 
layanan syariah bagi RS 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 kerja sama ini, pi
haknya berharap mahasiswa 
MMRS UMY mampu mempe
lajari konsep syariah yang sudah 
diaplikasikan RSI Sultan Agung 
selama ini dalam memperkaya 
keilmuan manajemen pengelo
laan rumah sakit.

“Harapannya, setelah bela
jar di RSI Sultan Agung, maha
siswa MMRS UMY mampu 
mengaplikasikan keilmuan ter
sebut pada instansi atau rumah 
sakit lainnya,” kata 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.

Mereka menyaksikan prinsip 
penerapan syariah dalam bebe
rapa layanan di rumah sakit ini.
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