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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Rumah Sakit Annisa Pekanbaru 

Awal cikal bakal RS Bersalin Annisa bermula dari sebuah Klinik dan 

Rumah Bersalin Annisa Medika yang didirikan pada tahun 1997. Tujuan utama 

pembangunan klinik ini adalah untuk membantu masyarakat dalam bidang 

kesehatan terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang menurut catatan 

statistik Provinsi Riau tingkat kematian bayi masih tinggi. Tujuan tersebut masih 

dirasakan relevan sampai saat ini sehingga Klinik dan Rumah Bersalin Annisa 

Medika masih terus bertahan dan berkembang yang notabenenya bergerak untuk 

kesejahteraan kesehatan ibu dan anak. 

Kami terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat. Tahun 2009 telah dilakukan renovasi ruang pasien yang 

pada awalnya hanya berjumlah 3 kamar (Kelas I, Kelas II, Kelas III), bertambah 

menjadi 7 kamar dengan kapasitas total menjadi 16 tempat tidur. Mulai tanggal 6 

Novembar 2011 Klinik dan Rumah Bersalin Annisa ditingkatkan statusnya menjadi 

Rumah Sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Bersalin Annisa dengan penambahan 

fasilitas utama kamar operasi dengan fasilitas rawat inap menjadi 25 tempat tidur.  

Hingga saat ini kami telah melayani lebih dari 2000 pasien bersalin yang 

90% diantaranya bersalin secara normal, yang ditolong oleh bidan berpengalaman 

+ 20 tahun, dan Dokter Spesialis Kebidanan, Spesialis Anak, Spesialis Penyakit 
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Dalam, Spesialis Bedah Umum, dan Spesialis Gigi yang berpengalaman serta 

Tenaga Paramedis yang sudah telaten dan profesional. 

2.2 Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Annisa Pekanbaru 

VISI : 

“Menjadi tempat pelayanan kesehatan yang professional, terjangkau, islami 

buat seluruh keluarga indonesia” 

MISI : 

1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan berorientasi kepada kepuasan 

pelanggan. 

2) Memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat dengan 

meningkatkan pemberdayaan individu dalam menangani masalah 

kesehatan. 

3) Menjadikan semua kegiatan pelayanan bernilai spiritual. 

4) Pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.  

MOTTO : 

“Mendampingi Sedekat Sahabat” 

2.3 Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Annisa Pekanbaru 

1. Pendaftaran 

Untuk mengetahui pelayanan dan fasilitas Rumah Sakit Bersalin Annisa 

Pekanbaru, serta pendaftaran dokter di rumah sakit kami. Rumah Sakit Bersalin 
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Annisa Pekanbaru menyediakan Client Service untuk anda. Kami memberikan 

informasi mengenai fasilitas dan pelayanan Rumah Sakit. 

2. Pelayanan Gawat Darurat 

Instalasi Gawat Darurat buka 24 jam, merupakan salah satu unit terdepan 

dari bagian pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan pada pasien gawat 

darurat (emergency) bekerja sama dengan unit terkait lainnya. 

3. Pelayanan Rawat Jalan 

Klinik dokter umum yang disediakan oleh Rumah Sakit Bersalin Annisa 

Pekanbaru disediakan bagi seluruh pasien yang datang dengan segala keluhan atau 

melayani berbagai layananan masalah kesehatan yang dialaminya dari layanan 

konsultasi umum hingga konsultasi kesehatan khusus. Tidak hanya itu, klinik ini 

juga dikelola oleh tim medis yang sangat berpengalaman dan terlatih sehingga 

pasien tidak perlu khawatir apa yang sedang terjadi pada dirinya. 

4. Pelayanan Poli Kandungan 

Rumah Sakit Bersalin Annisa Pekanbaru menyediakan poli kebidanan dan 

kandungan yang melayani pemeriksaan kehamilan, penyakit kandungan dan 

persalinan. Salah satu sarana penunjang yang terbaru saat ini dari kami adalah USG 

4D untuk mengetahui perkembangan janin pada ibu hamil secara akurat, cepat dan 

tepat. Rumah Sakit Bersalin Annisa Pekanbaru juga memiliki tenaga ahli perawat 

dan bidan yang terlatih serta dokter ahli spesialis kandungan dan kebidanan, untuk 

membantu para ibu hamil yang ingin konsultasi seputar masalah kandungan. 
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5. Pelayanan Hypnobirthing 

Hypnobirthing adalah metode relaksasi yang dikhususkan untuk ibu hamil 

agar bisa mendapatkan relaksasi yang mendalam baik secara fisik, nafas dan 

pikiran. Ibu hamil dan bersalin akan direlaksasi hypnobirthing agar persalinan 

menjadi rileks, tenang dan nyaman. 

6. Pelayanan Poli Anak 

Rumah Sakit Bersalin Annisa Pekanbaru memiliki klinik anak yang 

merupakan salah satu pelayanan utama untuk bayi dan anak. Semua masalah yang 

ada pada bayi dan anak akan ditangani langsung oleh dokter spesialis anak, bidan 

serta perawat yang terlatih. Klinik spesialis anak di Rumah Sakit Bersalin Annisa 

Pekanbaru dirancang sedemikian rupa seperti untuk memberikan kenyamanan bagi 

anak selama berada di tempat, tidak hanya itu semua tim medis yang bertugas 

diharuskan untuk melayani dengan ramah tamah khususnya pada sang anak. 

7. Pelayanan Poli Gigi 

Perawatan gigi adalah upaya yang dilakukan agar gigi tetap sehat dan dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik. Kini, Rumah Sakit Bersalin Annisa Pekanbaru 

hadir dengan poli gigi untuk memberikan pelayanan demi pemeliharaan kesehatan 

gigi. 

8. Pelayanan Poli Bedah 

Poli Bedah Umum melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

kesehatan dalam proses pembedahan umum ditangani oleh Dokter Spesialis Bedah 

Umum yang sudah berpengalaman di bidangnya. 
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9. Pelayanan Poli Penyakit Dalam 

Rumah Sakit Bersalin Annisa Pekanbaru menyediakan layanan Poli 

Penyakit Dalam bagi masyarakat yang membutuhkan dengan di tangani oleh 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang sudah berpengalaman. 

10. Pelayanan Imunisasi 

Pelayanan Imunisasi di Rumah Sakit Bersalin Annisa Pekanbaru 

diselenggarakan setiap hari Rabu dan Sabtu, pukul 10:00 s/d 16:00 WIB. 

Diharapkan dengan pelayanan imunisasi ini dapat menyehatkan dan mengurangi 

angka kesakitan pada bayi dan balita. 

11. Pelayanan Farmasi 

Untuk memenuhi kebutuhan farmasi baik obat maupun perbekalan 

kesehatan pasien rawat jalan dan rawat inap. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Bersalin Annisa Pekanbaru siap melayani 24 Jam. 

12. Pelayanan Laboratorium 

Instalasi laboratorium adalah salah satu instalasi di rumah sakit yang 

merupakan pelayanan penunjang yang bertujuan : 

1) Membantu diagnosa suatu penyakit sehingga dokter dapat menangani suatu 

penyakit dengan tepat, cepat, dan akurat. 

2) Menentukan resiko terhadap suatu penyakit dengan harapan suatu penyakit 

dapat terdeteksi secara dini. 

3) Menentukan prognosis / perjalanan penyakit sehingga dapat digunakan 

sebagai pemantau perkembangan dan keberhasilan pengobatan suatu 

penyakit. 
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13. Kamar Bedah 

Melayani pembedahan 24 jam per hari, 7 hari per minggu dan dilengkapi 

dengan sarana dan peralatan modern, serta didukung sumber daya manusia yang 

handal. 

14. Kamar Bersalin 

Persalinan sangat didukung oleh tenaga medis yang ahli, fasilitas dan 

ruangan yang memadai untuk menunjang pelayanan proses persalinan tersebut. 

Rumah Sakit Bersalin Annisa Pekanbaru dengan fokus pelayanan pada ibu 

memiliki fasilitas kamar bersalin yang nyaman untuk para pasien yang akan 

melahirkan. 

15. Pelayanan Perinatologi 

Para ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Bersalin Annisa Pekanbaru akan 

mendapatkan perawatan bagi para bayi sehat di kamar bayi yang tersedia. Kami 

memiliki dokter spesalis anak dan para perawat yang terlatih yang ditempatkan di 

kamar bayi. Kondisi dan kesehatan mereka akan terus dipantau dengan kunjungan 

dokter setiap hari dan dilakukan perawatan atau pemeliharaan pada bayi-bayi 

tersebut. 

2.4 Struktur Organisasi pada Rumah Sakit Annisa Pekanbaru 

Dalam setiap organisasi, struktur organisasi mempunyai arti sangat penting 

agar pelaksanaan kegiatan maupun usahanya dapat berjalan baik dan lancar, dan 

masing-masing unsur dapat berjalan secara profesional. Struktur organisasi juga 

dapat memudahkan berkomunikasi antara sesama karyawan, dapat memudahkan 
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karyawan dalam berkomunikasi serta memperlancar pekerjaan sehingga 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

Struktur organisasi Rumah Sakit Annisa Pekanbaru, akan lebih jelas dapat 

dilihat pada gambar : 
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GAMBAR 2.1 

Struktur organisasi Rumah Sakit Annisa Pekanbaru  

Sumber:  Struktur organisasi Rumah Sakit Annisa Pekanbaru 
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2.5 Uraian Tugas Jabatan Pada Rumah Sakit Annisa Pekanbaru 

Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan yang ada dalam struktur 

organisasi diatas adalah : 

a. Direktur Rumah Sakit Annisa Pekanbaru 

Tugasnya adalah:  

1) Menyusun kebijakan penyusunan program jangka pendek, menengah, dan 

panjang sesuai kebijakan program kesehatan.  

2) Menyusun peraturan pelaksanaan tugas diseluruh aparat rumah sakit. 

3) Mengkoordinasi seluruh sumber daya yang tersebut untuk merealisasikan 

rencana kegiatan secara efektif dan efisien. 

4) Memimpin, mengarahkan, dan mengerakkan seluruh sumber daya manusia 

yang tersedia sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.  

5) Mengkoordinasi dan mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan 

kegiatan rumah sakit serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh 

unsur pelaksana. 

6) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan rumah sakit secara  hierarki 

sebagai bahan informasi serta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

b. Satuan Pengawas Internal  

Tugasnya adalah:  

1) Mengkoordinasi pelatihan, pendidikan, penataran, penelitian, dan 

perpustakaan rumah sakit.  
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2) Menyusun program orientasi pendidikan dan penelitian mahasiswa / siswa 

praktek. 

3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi dengan institusi dan bagian lain 

dalam menyusun rencana pendidikan dan pelatihan rumah sakit.  

4) Melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan 

pendidikan, pelatihan, dan perawatan.  

5) Mengembangkan sistem informasi akuntansi rumah sakit dan 

pelaksanaannya secara konsekuen. 

c. Komite Medik 

Tugasnya adalah:  

1) Melaksanakan penelitian medis dan bidang-bidang lain yang terkait dengan 

peningkatan mutu pelayanan medis. 

2) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan 

yang dilakukan oleh rumah sakit.  

3) Melakukan koordinasi pembuatan laporan rumah sakit dan laporan 

pertanggung jawaban direktur. 

d. Manager On Duty 

Tugasnya adalah:  

1) Sebagai perwakilan perusahaan untuk memberikan informasi, menangani 

keluhan konsumen dan menangani permasalahan yang terjadi pada saat jam 

tugasnya. 

2) Mewakili manajemen untuk mengontrol kegiatan seluruh karyawan di 

perusahaan, pada saat jam dia bertugas. 
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3) Bertanggung jawab sepenuhnya dalam setiap pengambilan keputusan yang 

dilakukan olehnya pada saat jam dia bertugas, karena pada saat itu dia 

diwewenangkan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan yang telah di 

serahkan kepadanya. 

e. Manager Operasional 

Tugasnya adalah:  

1) Mengelola dengan mengkordinasikan dan mengendalikan para staff dalam 

melaksanakan program operasional. 

2) Mengkordinasikan segala rencana kerja pada divisi operasional kepada 

pimpinan rumah sakit. 

3) Melakukan evaluasi, mengawasi, dan mensupervisi terhadap kinerja staf 

pada divisi operasional. 

4) Memberikan pelaporan kepada direktur atas pelaksanaan dan pencapaian 

program dari divisi operasional baik bulanan maupun tahunan. 

5) Menetapkan program penunjang medis dengan fasilitas yang ada agar dapat 

berfungsi secara efektif dan efesien. 

6) Menjalankan dan mengembangkan program penunjang medis dengan 

mengoptimalkan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada. 

f. Kabag Umum dan Keuangan 

Tugasnya adalah:  

1) Menerjemahkan strategi umum Direktur dalam mengelola  rumah sakit di 

bidang pelayanan Umum dan Keuangan. 
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2) Koordinasi unit kerja di bidang umum dan Keuangan: SDM, Akutansi, 

Pemeliharaan, Kebersihan dan Keamanan. 

3) Memfasilitasi aktifitas lintas fungsi unit-unit kerjanya dengan unit-unit 

kerja di luar bidangnya. 

4) Membuat sistem pemasukan, penyimpanan dan pengeluaran uang, contoh: 

sistem kas, penerimaan uang, pembayaran, belanja, penggajian, dll. 

5) Membuat laporan keuangan yang terdiri dari: 

a. Laporan posisi keuangan (neraca) tahunan 

b. Laporan aktivitas (laba/rugi) bulanan 

c. Laporan arus kas bulanan 

d. Catatan atas laporan keuangan bulanan 

6) Membuat tarif pelayanan dan daftar harga barang bersama dengan tim atau 

petugas yang bersangkutan dan dievaluasi ulang setiap 1 tahun atau sewaktu-waktu 

diperlukan.  

7) Mewujudkan pelayanan Umum dan Keuangan dengan memanfaatkan 

perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung 

pelayanan rumah sakit. 

8) Membudayakan kinerja yang akuntabel, disiplin, cepat, tepat dan akurat. 

9) Memberikan laporan atas hasil kerja secara rutin atau insidental sesuai 

keperluan. 

10) Mengembangkan, mengontrol dan mengevaluasi SOP dan aturan di bagian 

Umum dan Keuangan. 
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11) Mengatur pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi pelayanan umum 

dan keuangan serta membuat usulan untuk meningkatkan kualitas layanan di 

unitnya. 

g. Kabag Humas dan Marketing 

Tugasnya adalah:  

1) Mengidentifikasi kebutuhan / masalah yang timbul di Unit Kerja Humas 

dan Marketing. 

2) Merencanakan pelaksanaan pemasaran melalui pelayanan pelanggan secara 

khusus dan customer secara umum dengan metode dan media yang telah disediakan 

oleh RS. 

3) Menangani dan menindaklanjuti aspek-aspek kepuasan pelanggan dengan 

unit kerja lain yang terkait. 

4) Melaksanakan kerja sama dengan instansi / perusahaan dalam bentuk 

sponsorship bagi kegiatan rumah sakit baik yang intern maupun ekstern. 

5) Mengelola umpan balik rujukan pasien dan menjalin kerja sama dengan 

perujuk untuk meningkatkan cakupan pelayanan pasien rawat inap maupun pasien 

rawat jalan. 

6) Mencari dan menindaklanjuti kerja sama layanan kesehatan secara 

berlangganan (JKPM) dengan instansi / perusahaan lain. 

h. Kabag Keperawatan 

Tugasnya adalah: 

1) Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan di bidang keperawatan kepada 

kepala ruang di wilayah kerjanya. 
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2) Memberi bimbingan kepada ruang rawat tentang pelaksanaan pelayanan 

keperawatan sesuai kebijakan di bidang keperawatan yang berlaku.  

i. Ka. Instalasi Farmasi 

Tugasnya adalah:  

1) Mengorganisasi penyelengaraan pengelolaan farmasi secara efektif dan 

efisien.  

2) Melakukan koordinasi dan integrasi di bagian farmasi.  

3) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan bagian farmasi.  

4) Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengelolaan farmasi dan 

produktivitas kerja karyawan.  

5) Membuat laporan bulanan dan tahunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


