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BAB IV 

TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

 

4.1 Dinamika dan Perkembangan RSUD dr. Moewardi 

Pada masa pendudukan Belanda, khusus di wilayah Karesidenan 

Surakarta, selain Rumah Sakit zending Jebres yang didirikan pada tahun 1912 

oleh Gereja Gereformeerd Delft dan Gereja-gereja Zuid Holland ten Noorden, 

terdapat dua rumah sakit lain yang melakukan pelayanan kesehatan terhadap 

masy arakat. Rumah sakit tersebut adalah: 

1.      Ziekenzorg, yang berkedudukan di Mangkubumen dengan nama 

Partikelir Inslandscziekenhuis der verregniging ziekenzorg. Tidak 

diketahui secara pasti kapan rumah sakit swasta pribumi ini didirikan, 

namun yang jelas pada tahun 1907 rumah sakit yang dikelola oleh 

Vereeniging voor zieken verplegingin Nederlandsch-Indie (VZNI) ini 

sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah kolonial. 

2.      Panti Rogo yang merupakan rumah sakit milik pemerintah keratin 

Kasunanan Surakarta. Panti Rogo ini pada masa awalny a merupakan 

tempat perawatan yang dikhususkan untuk kerabat Keraton Surakarta, 

seiring dengan seringnya terjadi wabah penyakit yang dialami oleh 

masyarakat di Surakarta maka rumah sakit ini kemudian menerima 

pasien dari kalangan umum. Diperkirakan rumah sakit ini didirkan pada 

masa pemerintahan Sunan Paku Buwono X. 
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Perkembangan pada masa Pendudukan Jepang, pada tanggal 8 

Desember 1 pasukan Jepang menyerang Pearl Harbour. Selama 6 bulan sejak 

jatuhnya Pearl Harbour itu, Jepang melakukan gerakan yang ofensif. Sejak 

saat itu pula serangan diarahkan ke kepulauan Indonesia. Pada bulan Januari 

1942 terjadi pertempuran seru di Laut Jawa yang membawa keunggulan 

armada Jepang. Setelah berhasil menaklukan Tarakan, Balikpapan, Manado, 

Kendari, dan Pontianak, akhirnya pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang 

mendarat di Teluk Banten dan Indramay u. Satu minggu kemudian tepatnya 

pada tanggal 7 Maret 1942 Semarang, Surakarta dan Yogyakarta sudah 

diduduki oleh Jepang. Setelah dilakukan penyerahan kekuasaan dari pasukan 

Belanda kepada Jepang di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, maka semua 

rumah sakit zending kemudian diokupasi oleh Jepang. Jepang menganggap 

bahwa semua dokter y ang menjadi top manajer disemua rumah sakit 

zending, yang notabene orang Belanda, tidak lain merupakan mata-mata 

Sekutu. Oleh karena itu mereka kem udian ditangkap dan dipindahkan ke 

kamp-kamp konsentrasi dan tidak boleh berhubungan dengan karyawan 

rumah sakit yang dipimpinnya. Setahun kemudian mereka dipulangkan ke 

Belanda sebagai tawanan perang. 

Ketika terjadi pendudukan tentara Jepang atas Indonesia itu, secara 

umum kesehatan masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Surakarta dapat 

dikatakan mengalami kemunduran dibandingkan pada masa penjajahan 

Belanda. Penurunan kualitas kesehatan masyarakat tersebut disebabkan 

karena beberapa hal: pertama, rusaknya prasarana kesehatan akibat 

peperangan, kedua beralihnya fungsi lembaga kesehatan,ketiga memburuknya 
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kesehatan akibat kekurangan pangan. Semua fasilitas kesehatan, baik milik 

pemerintah maupun swasta, diambil alih oleh Eiseikyu (dinas kesehatan) 

untuk keperluan suksesnya perang. Pada masa ini obat sulit sekali ditemukan 

karena kebanyakan dipakai untuk keperluan perang oleh tentara Jepang. 

Keadaan fasilitas rumah sakit juga sangat meny edihkan karena sebagian 

rumah sakit tidak mempunyai kasur dan merawat pasiennya. Seperti terjadi 

pada bidang-bidang lainnya, pada bidang kesehatan pada masa ini juga terjadi 

perubahan organisasional. Dinas kesehatan diganti nama menjadi 

Eiseikyokuy ang merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri 

(Naimubu) dibawah perintah kantor kepala pemerintahan militer 

(Gunseikanbu). 

Disamping dokter-dokter Jepang, di kantor Eiseikyoku juga 

dipekerjakan dokter Indonesia. Sementara dokter-dokter Belanda ditahan atau 

diusir dan dipulangkan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Struktur 

lembaga kesehatan di daerah masih tetap dipertahankan, yang berubah adalah 

pada tingkat karesidenan, disamping dokter karesidenan (pribumi) selalu ada 

dokter Jepang yang bertindak sebagai pengawas. Demikian juga halnya yang 

terjadi pada rumah sakit-rumah sakit yang ada di Surakarta. 

Setelah dokter-dokter Belanda ditahan, dokter-dokter Indonesia 

kemudian memegang peranan di dalam rumah sakit sementara direkturnya 

dipegang oleh dokter Jepang. Selain itu juga terjadi perubahan fungsi 

lembaga rumah sakit, demikian halnya juga terjadi pada rumah sakit yang ada 

di Surakarta. Rumah sakit Ziekenzorg beralih fungsi sebagai interneringkamp 

(tempat tahanan), setelah itu rumah sakit ini dipindah ke Jebres menempati 
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bangunan gedung rumah sakit zending ziekenhuis. Sementara rumah sakit 

zending ziekenhuis pindah ke belakang, tempat dibangun Rehabilitasi 

Centrum (R.C.) Prof. dr. Soeharso. Biasanya alasan pemerintah militer 

Jepang dalam melakukan pengambilalihan rumah sakit-rumah sakit itu karena 

mereka menganggap bahwa lembaga tersebut didirikan dengan menggunakan 

uang subsidi dari pemerintah. 

Periode pasca kemerdekaan terutama pada masa clash II, Rumah sakit 

Ziekenzorg digunakan sebagai “Rumah Sakit Tentara Surakarta” sampai 

dengan tanggal 1 9 Desember 1948. Rumah sakit ini dalam jangka waktu 

tersebut dijadikan sebagai markas bagi tentara dalam mempertahankan 

kemerdekaan dari tentara Belanda yang menduduki wilayah Surakarta pada 

masa agresi militer Belanda II. Sesuai dengan Surat Keputusan Komandan 

Kesehatan Tentara Jawa pada tanggal 26 Nov ember 1948 Nomor: 

246/Sek/MBKD/48, Rumah Sakit Tentara Surakarta dibubarkan dan 

meniadakannya terhitung sejak tanggal 19 Desember 1948. Oleh karena itu 

semua anggota tentara yang berada di rumah sakit itu kemudian 

didemobilisasi serta membebaskan mereka dari tugasnya. Dalam surat 

keputusan itu juga diinstruksikan kepada kepala Rumah Sakit Tentara 

Surakarta untuk menyerahkan lembaga pelayanan kesehatan itu kepada 

Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Surakarta. Dalam perkembangan 

selanjutnya, PMI Daerah Surakarta juga tidak sanggup untuk melanjutkan 

operasional rumah sakit ini, sebagai dampaknya pada tanggal 1 Februari 1949 

rumah sakit ini diserahkan kembali kepada pemilik semula yaitu partikelir 

Inslandscziekenhuis der vereeniging ziekenzorg yang pada waktu itu berganti 
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nama menjadi Perhimpunan Bale Kusolo. Sejak saat itu rumah sakit ini 

bernama rumah sakit Bale Kusolo dengan dipimpin oleh direktur dr. 

R.Soemarno. Sementara itu rumah sakit milik Keraton Kasunanan (Rumah 

Sakit Pantirogo) pada periode ini seiring dengan berubahnya orientasi 

masyarakat pemakainya, berganti nama menjadi Rumah Sakit Kadipolo. 

Rumah Sakit Kadipolo nasibnya serupa dengan Rumah Sakit Zending Jebres 

yang kesulitan memenuhi biaya operasionalnya, oleh karena itu kedua rumah 

sakit ini diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan 

perjuangan pada masa revolusi. 

Periode pasca kemerdekaan menjadi masa menentukan bagi rumah 

sakit-rumah sakit swasta di Jawa untuk menentukan nasibnya. Tidak adanya 

hubungan lagi dengan gereja dan yayasan pendukung di Belanda serta belum 

kuatnya koordinasi yang dilakukan oleh Geraja Kristen Djawa, telah 

menjadikan nasib rumah sakit zending di Yogyakarta dan di Jawa Tengah 

berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itulah setelah Jepang angkat kaki dari 

Indonesia maka rumah sakit zending yang ada di Jawa Tengah dan 

Yogyakarta mempunyai nasib yang berbeda. 

Pada tanggal 25 September 1945 diadakan sebuah pertemuan antara 

para dokter Indonesia dengan para kepala bagian untuk menentukan 

kedudukan rumah sakit sepeninggal pendudukan Jepang. Hasil rapat tersebut 

memutuskan bahwa rumah sakit zending di Yogyakarta harus kembali pada 

asas semula yaitu rumah sakit Kristen dan dikelola oleh pihak swasta. Sehari 

kemudian putusan tersebut disetujui oleh seluruh karyawan rumah sakit 

zending Yogyakarta dan dr. Samallo menjadi direktur yang berasal dari 
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pribumi pertama di lembaga tersebut dan nama rumah sakit diubah menjadi 

Roemah Sakit Oemoem Poesat (RSUP). Kemandirian rumah sakit zending 

Yogyakarta juga tidak terlepas dari bantuan Parkindo (Partai Kristen 

Indonesia). Sebelum kepindahannya kembali ke Jakarta, Inspektur 

Kementerian Kesehatan RI dr. Soemakno beberapa kali menawarkan kepada 

RSUP agar semua pegawainya mau masuk menjadi pegawai negeri agar 

gajinya dapat di sesuaikan dengan peraturan gaji pegawai dan status RSUP 

menjadi milik Negara Republik Indonesia. Namun semua karyawan RSUP 

Yogyakarta menolak usulan Kementerian Kesehatan tersebut dan tetap ingin 

menjadi rumah sakit Kristen yang dikelola pihak swasta. Eksistensi RSUP 

Yogyakarta pada saat itu tidak dapat dilepaskan dari Kesultanan Yogyakarta 

karena Sultan Hamengku Buwono IX akhirnya memberi bantuan sebesar 

f8000 pada awal tahun 1949. Selain itu juga mendapat bantuan dari Dinas 

Kesehatan Belanda sebesar f10.000 pada pertengahan tahun 1949. Dipihak 

lain tawaran yang sama juga dilakukan Kementerian Kesehatan RI terhadap 

pimpinan dan pegawai rumah-rumah sakit zending yang ada di Jawa Tengah. 

Berbeda dengan rumah sakit zending di Yogyakarta, pimpinan dan pegawai 

rumah sakit zending di Jawa Tengah ini mau menerima tawaran dari 

Kementerian Kesehatan RI untuk menjadi pegawai negeri. Alasan 

Kementerian Kesehatan RI dalam melakukan nasionalisasi terhadap rumah 

sakit zending pada waktu itu selain faktor ekonomi, yaitu minimnya dana 

yang dipunyai oleh pengelola rumah sakit juga faktor sosial yaitu pentingnya 

keberadaan sebuah rumah sakit dalam suatu daerah. Setelah dikelola oleh 

pemerintah RI kesembilan rumah sakit Zending Gereformeerd di Jawa 
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Tengah ini kemudian dijadikan sebagai rumah sakit setempat. Kesembilan 

rumah sakit tersebut masing-masing di Blora, Klaten, Jebres-Surakarta, 

Wonosobo, Purwokerto, Magelang, Purbalingga, Purworejo, dan Kebumen. 

Sementara itu dengan alasan yang sama yaitu masalah biaya, pada tahun 1948 

pengelolaan Rumah Sakit Kadipolo diserahkan kepada pemerintah swatantra 

Jawa Tengah, namun dengan syarat bahwa keluarga kraton dan pegawai 

kraton yang dirawat di rumah sakit tersebut mendapat keringanan 

pembiayaan. 

Pada saat itu kemudian muncul suatu rencana untuk mendirikan suatu 

Rumah Sakit Pusat di Surakarta. Sesudah melalui diskusi dan kajian yang 

matang akhirnya nama Bale Kusolo dinilai layak untuk dijadikan nama 

sekaligus identitas bagi rumah sakit di Surakarta. Pengambilalihan Rumah 

Sakit Bale Kusolo oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 2 Maret 1950, No. 384/Sekr./D/7 , 

terhitung mulai tanggal 1 Januari 1950, Rumah Sakit Bale Kusolo diambil 

alih dan dikelola oleh Pemerintah RI. Surat keputusan ini sekaligus 

menetapkan nama Rumah Sakit Bale Kusolo diganti dengan nama Rumah 

Sakit Pusat Surakarta dengan dr. Toha sebagai direktur pertamanya. 

(Selanjutnya tanggal 1 Januari 1950 ditetapkan sebagai hari jadi RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta). 

Sejak saat itu di Surakarta terdapat 3 rumah sakit yang semuanya 

dikelola oleh pemerintah yaitu : 

1. Rumah Sakit “Pusat” Surakarta yang berlokasi di Mangkubumen 

2. Rumah Sakit “Surakarta” yang berlokasi di Jebres 
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3. Rumah Sakit “Kadipolo” yang berlokasi di Kadipolo. 

Keberadaan ketiga rumah sakit pemerintah di Surakarta itu disatu sisi 

menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan 

oleh adanya dua rumah sakit di wilayah yang sama namun keduanya 

menggunakan nama Surakarta yaitu Rumah Sakit Pusat Surakarta dan Rumah 

Sakit Surakarta. Untuk mengakhiri polemik dan permasalahan yang ada di 

tengah-tengah masyarakat Surakarta, maka Inspektur Kepala Jawatan 

Kesehatan Propinsi Jawa Tengah mengirim surat usulan kepada Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 15 September 1953 

dengan nomor surat: K.23429/KK tentang pergantian nama Rumah Sakit di 

Surakarta. Dalam surat tersebut diusulkan adanya pergantian nama rumah 

sakit yaitu : 

1. Rumah Sakit Pusat Surakarta menjadi Rumah Sakit Umum Mangkubumen 

2. Rumah Sakit Surakarta menjadi Rumah Sakit Umum Jebres 

Penggantian nama itu kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan RI tanggal 9 Juli 1954 Nomor 447 51 /R.S. Seiring 

dengan penerapan UU No. 1 /1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Daerah yang menganut sistem otonomi riil. Undang-undang ini membagi 

daerah di Indonesia menjadi dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah 

otonom biasa y ang disebut daerah swatantra dan daerah otonom khusus yang 

disebut dengan daerah istimewa. 

Sehubungan dengan hal itu maka terjadi perubahan pengelolaan ketiga 

rumah sakit yang ada di Surakarta. Jika pada awalnya ketiganya dikelola oleh 

pemerintah pusat secara langsung, maka sejak tahun 1957 pengelolaan ketiga 
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rumah sakit itu diserahkan kepada Pemerintah daerah Swatantra Tingkat I 

Jawa Tengah di Semarang. Namun perubahan pengelolaan rumah sakit ini 

tidak mengurangi hak, tugas, serta kewajibannya untuk melayani pelayanan 

kesehatan pada masyarakat. Selain itu, pemberlakuan undang-undang tersebut 

juga telah menempatkan masingmasing rumah sakit untuk berdiri sendiri 

serta bertanggung jawab kepada pemerintah daerah swatantra tingkat I Jawa 

Tengah. Disamping tugas tetap pelayanan kesehatan kepada masyarakat, 

ketiga rumah sakit itu juga menyelenggarakan pendidikan bagi tenaga para 

medis. Keadaan ini dipandang oleh para pengelola ketiga rumah sakit dan 

juga tokoh masy arakat di Surakarta kurang efektif dan efisien. Atas dasar 

pemikiran itu ditambah dengan tujuan untuk mencapai keseragaman serta 

efisiensi kerja dalam bidang medis-teknis, tata usaha, pendidikan dan juga 

penghematan uang negara, maka dipandang perlu untuk dilakukan 

reorganisasi lembaga-lembaga kesehatan yang ada di Surakarta. Tujuan 

utama dilakukannya reorganisasi ini adalah mempersatukan ketiga rumah 

sakit itu kedalam satu unit dibawah satu orang pimpinan beserta stafnya. 

Dengan memperhatikan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Daerah 

Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 19 Februari 1960 No. 

K.693/UNH, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah memalui surat 

No. H.1 49/2/3 tertanggal 1 Maret 1960 memutuskan untuk menyatukan 

ketiga rumah sakit tersebut kedalam suatu unit organisasi dibawah seorang 

direktur dengan nama Rumah Sakit “Surakarta”. Seiring dengan pelaksanaan 

otonomi daerah, ketiga rumah sakit itu kemudian diserahkan kepada 

pemerintah daerah tingkat I Jawa Tengah. Proses penyatuan ketiga rumah 
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sakit ini diserahkan sepenuhnya kepada kepala Dinas Kesehatan Rakyat 

daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan akhirnya selesai dilakukan pada 

tanggal 1 Juli 1960 yang untuk selanjutnya dipusatkan di Mangkubumen. 

Sementara itu masing-masing rumah sakit kemudian menjadi bagian-bagian 

dari Rumah Sakit Surakarta, yaitu komplek Mangkubumen, Kadipolo, dan 

Jebres. Untuk selanjutnya, mulai tanggal 1 Juli 1960 Rumah Sakit Surakarta 

dipimpin oleh seorang dokter yaitu dr. Mas Ariy otedjo, sebagai direktur 

pertamanya. Dengan selesainya penyatuan ketiga rumah sakit itu, berangsur-

angsur pula pembagian unit-unit dilaksanakan dengan teratur. Untuk 

mencukupi kebutuhan tenaga medis dan non medis maka dilakukan mutasi 

diantara ketiga kompleks dan disesuaikan dengan tugas dan keahlian dari para 

staf tersebut.  

Mulai tanggal 1 Juli 1960 Rumah Sakit Surakarta terdiriatas tiga 

“rumah sakit” yaitu Rumah Sakit Mangkubumen, Rumah Sakit Kadipolo, dan 

Rumah Sakit Jebres. Dengan tujuan melakukan kesatupaduan diantara 

ketiganya dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat, maka diadakan spesialisasi di masing-masing unit 

pelaksana fungsional yang ada di Rumah Sakit Surakarta. Berikut ini adalah 

identifikasi masing-masing rumah sakit : 

1.      Rumah Sakit Kadipolo disebut juga Rumah Sakit Komplek A, khusus 

untuk pelay anan penyakit dalam. Rumah sakit ini terletak di Kampung 

Panularan, Kalurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. 

Rumah sakit ini memiliki luas tanah 24.096 m2, dan luas bangunan 

5.931 m2. 
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2.      Rumah Sakit Mangkubumen disebut juga Rumah Sakit Komplek B, 

untuk pelayanan radiologi, kulit dan kelamin, gigi, mata, THT, 

chirurgie, neurologi dan lain-lain. Rumah sakit ini terletak di Kampung 

Mangkubumen, Kalurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, 

Surakarta. Rumah sakit ini memiliki luas tanah 41.7 40 m2, diperinci 

menjadi 2 bagian yaitu: Recth van opstaal (RVO) vervonding 569 

dengan luas tanah 32.500 m2. Recth van opstaal (RVO) vervonding 57 

0 dengan luas tanah 9.240 m2. 

3.      Rumah Sakit Jebres disebut juga Rumah Sakit Komplek C, khusus 

untuk pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan, kanak-kanak dan 

keluarga berencana. Rumah sakit yang terletak di Kampung Jebres, 

Kalurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta ini mempunyai luas 

tanah 49.622 m2 dan luas bangunan 15.868 m2. Khusus untuk Rumah 

Sakit Jebres (Komplek C) sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1 97 3 Nomor: 

Hukum G 171 /1973 diberi nama Komplek Rumah Sakit Dr. Moewardi. 

Mengingat Rumah Sakit Kadipolo (Komplek A) pada 

perkembangannya dinilai tidak efisien dan tidak memenuhi syarat lagi 

untuk digunakan sebagai rumah sakit, maka pada bulan September 

1976 atas pendapat dari dr. R. Hirlan Saparno Widagdo, selaku Direktur 

Rumah Sakit Umum “Surakarta” dengan persetujuan dari Inspektur 

Kesehatan Raky at Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang, maka 

Rumah Sakit Kadipolo berserta peralatan dan perlengkapan medisnya 

kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Mangkubumen. Sementara itu 
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pemindahan pasien dari Rumah Sakit Kadipolo ke Rumah Sakit 

Mangkubumen baru selesai dikerjakan pada pertengahan bulan Januari 

1977. Dengan selesainya kepindahan pasien ini maka sejak saat itu 

Rumah Sakit Kadipolo tidak berfungsi lagi sebagai lembaga pelayanan 

kesehatan, untuk selanjutnya gedung bekas rumah sakit ini digunakan 

sebagai Kampus Sekolah Pendidikan Keperawatan (SPK). 

Sebagai penghargaan atas jasa pahlawan Dr. Moewardi, yang semula hanya 

digunakan namanya untuk RS Kompleks Jebres, maka dengan Keputusan 

Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1988 

Nomor: 445/29684 telah ditetapkan pemberian nama yang semula RSUD 

Kelas B Propinsi Dati I Jawa Tengah di Surakarta (KompleksMangkubumen 

dan Jebres) menjadi RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Pergantian nama ini 

diresmikan pada tanggal 10 November 1988 bersamaan dengan hari 

pahlawan. 

4.2 Visi dan Misi RSUD dr. Moewardi 

4.2.1. Visi 

Rumah Sakit Terkemuka Berstandar Internasional 

4.2.2. Misi 

1.   Menyediakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan 

sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta 

profesionalisme manajemen pelayanan 

2.   Menyediakan wahana pendidikan dan penelitian kesehatan yang 

unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu layanan. 
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4.3 Instalasi dan Pelayanan RSUD dr. Moewardi 

Instalasi dan pelayanan di RSUD dr. Moewardi dibagi menjadi dua bagian, 

pelayanan Instalasi dan pelayanan lainnya. 

1.     Instalasi RSDUdr. Moewardi adalah sebagai berikut : 

2.     Instalasi Ginjal (HD, CPAD) & Hipertensi 

3.     Instalasi Perawatan Intensiv 

4.     Instalasi Rawat Inap Paviliun Cendana 

5.     Instalasi Rawat Inap Anggrek 

6.     Instalasi Rawat Inap Melati 

7.     Instalasi Rawat Inap Mawar 

8.     Instalasi Pengelola Data Elektronik 

9.     Instalasi Pengolahan Aset 

10.     Instalasi Pencuci Hama dan Cuci Jahit 

11. Instalasi Rekam Medis 

12. Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal 

13. Instalasi Sanitasi 

14. Instalasi Gizi 

15. Instalasi Farmasi 

16. Instalasi Laboratorium Patologi & Mikologi 

17. Instalasi Laboratorium Mikrobiologis Klinik 

18. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik 

19. Instalasi Radioterapi 

20. Instalasi Radiologi 

21. Instalasi Bedah Sentral 
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22. Instalasi Rehabilitasi Medis 

23. Poliklinik Cendana 

24. Instalasi Gawat Darurat 

25. Instalasi Rawat Jalan 

Pelayanan lain RSUD dr. Moewardi adalah sebagai berikut : 

1.     Klinik Napza dan Rumatan Metadon 

2.     Klinik Pelayanan TB MDR 

3.     Pelayanan Home Visit 

4.     Pelayanan Hemodialisa 

5.     Medical Check Up (Uji Kesehatan) 

6.     Klinik Alergi Imunologi 

7.     Klinik Psikologi 

8.     Klinik Voluntary Counselling dan Testing 

9.     Sekar Moewardi Klinik Fertilitas 

10. Hastiti Skin Care 

4.4 Aturan Bisnis Konsultasi Penyakit Kanker Serviks 

Dalam melakukan proses konsultasi pasien tentang penyakit Kanker Serviks 

di sekar Moewardi Klinik Fertilitas memiliki aturan bisnis sebagai berikut: 

1.    Pasien yang ingin berkonsultasi / periksa harus mendaftar terlebih 

dahulu di bagian resepsionis Klinik Fertilitas. 

2.    Setelah mendaftar pasien harus menunggu terlebih dahulu sampai 

namanya dipanggil oleh asisten dokter. 
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3.      Pada saat berkonsultasi / periksa pasien ditanya terlebih dahulu oleh 

dokter tentang gejala yang sedang dirasakan sebelum dilakukan 

pengobatan lebih lanjut. 

4.5 Gejala Kanker Serviks 

1. Terkait dengan erosi serviks 

Pada umumnya pasien kanker serviks banyak yang berkaitan dengan erosi 

serviks, erosi serviks parah adalah penyebab utama terjadinya canceration. 

2. Pendarahan kontak 

Pendarahan kontak adalah gejala kanker  serviks yang paling menonjol, 

sekitar 70%-80% pasien kanker serviks ada timbul gejala pendarahan 

vagina. Kebanyakan terjadi setelah hubungan badan atau pada saat 

melakukan pemeriksaan ginekologi atau terlalu memaksa pada waktu 

buang air besar, ada darah segar bercampur dengan sekresi vagina 

(keputihan). 

3. Pendarahan tidak teratur pada vagina 

Wanita usia lanjut yang telah menopause bertahun-tahun, tiba-tiba 

“menstruasi” lagi tanpa sebab. Jumlah pendarahan tidak banyak, juga tidak 

disertai dengan gejala sakit pada perut dan pinggang, sangat mudah 

diabaikan. Sering adanya pendarahan tidak teratur pada vagina ini adalah 

gejala dini kanker serviks, banyak pasien usia lanjut datang berobat karena 

gejala ini, harus segera mendapatkan diagnosa dini kanker serviks, 

melakukan pengobatan secara tepat waktu. 

 

 

http://www.asiancancer.com/indonesian/cancer-symptoms/cervical-cancer-symptoms/
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4. Rasa sakit 

Perut bagian bawah atau daerah lumbosakral sering terasa sakit, terkadang 

sakit timbul di perut bagian atas, paha atas dan persendian panggul, setiap 

saat masa menstruasi, waktu buang air besar atau hubungan badan, rasa 

sakit akan meningkat, terlebih pada saat infeksi meluas mengarah ke 

belakang sepanjang ligamen uterosakral atau menyebar sepanjang ligamen 

luas di bagian bawah, membentuk peradangan kronis jaringan ikat 

parametrium, pada saat ligamen utama serviks menebal, rasa sakit akan 

lebih berat. Setiap menyentuh serviks, secara langsung menimbulkan rasa 

sakit di iliaka fosa, lumbosakral, bahkan ada pasien kanker serviks yang 

timbul gejala mual. 

5. Peningkatan sekresi vagina (keputihan) 

Dalam klinis sekitar 75%-85% pasien kanker serviks mengalami 

peningkatan sekresi vagina dengan berbagai tingkatan. Kebanyakan 

muncul peningkatan keputihan, belakangan kebanyakan terkait dengan 

perubahan bau dan warna. Kanker serviks dikarenakan rangsangan dari 

lesi kanker, fungsi sekretori dari kelenjar serviks meningkat, menimbulkan 

keputihan seperti lendir. Keputihan abnormal semacam ini, termasuk 

jumlah yang meningkat dan perubahan karakteristik, adalah gejala dini 

kanker serviks. 

4.6 Diagnosa Kanker Serviks 

Kanker serviks adalah penyakit yang membuat banyak wanita 

khawatir dan takut, kanker serviks membahayakan kesehatan dan nyawa 

wanita. Tapi dengan menskrining kanker serviks dan diagnosis kanker 

http://www.asiancancer.com/indonesian/cancer-topics/cervical-cancer/
http://www.asiancancer.com/indonesian/cancer-diagnosis/cervical-cancer-diagnosis/
http://www.asiancancer.com/indonesian/cancer-diagnosis/cervical-cancer-diagnosis/
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serviks yang tepat dapat mencegah kanker serviks dan mendorong 

hasil pengobatan kanker serviks. Berikut ini adalah ahli kanker RSUD dr. 

Moewardi yang memperkenalkan metode diagnosis kanker serviks. 

1. Blade cervix cytologic examination (Serviks Pap) 

Adalah metode utama untuk mendeteksi lesi prekursor kanker serviks dan 

kanker serviks stadium awal. Tapi harus hati-hati dengan posisi bagian 

materi yang diambil dan pemeriksaan mikroskopis yang teliti, tingkat 

negatif palsu bisa sebesar 5% ~ l0%, karena itu, harus dikombinasikan 

dengan kondisi klinis dan melakukan pemeriksaan berkala, sebagai metode 

untuk screening. 

2. Yodium 

Tes serviks atau vagina epitel skuamosa normalnya kaya akan glikogen, 

yang dapat menjadi warna cokelat setelah diberi cairan yodium, sedangkan 

serviks epitel kolumnar, erosi serviks, dan epitel skuamosa abnormal 

(termasuk metaplasia skuamosa, displasia, karsinoma in situ dan area 

karsinoma invasif) tidak ada glikogen, maka tidak berwarna. Dalam klinis 

serviks yang terpapar oleh spekulum vagina, setelah menyeka lendir 

permukaan, memoleskan larutan yodium, ke serviks dan forniks, bila 

ditemukan adanya daerah yodium-negatif abnormal, bisa melakukan biopsi 

dan pemeriksaan patologis untuk daerah ini. 

3. Biopsi serviks dan kanalis servikalis 

Pap smear di serviks yang lebih dari Kelas Ⅲ ~ Ⅳ, tetapi bila biopsi 

serviks negatif, di persimpangan kolom skuamosa, serviks pada titik 6, 9, 

12 dan 3: mengambil empat poin biopsi atau pada daerah yodium tes tidak 

http://www.asiancancer.com/indonesian/cancer-treatment/cervical-cancer-treatment/
http://www.asiancancer.com/indonesian/cancer-diagnosis/
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berwarna dan situs kanker yang dicurigai, mengambil beberapa jaringan 

dan excisional biopsi atau penerapan kuret kecil mengorek endoserviks 

dikirim untuk pemeriksaan patologis. 

4. Kolposkopi 

Kolposkopi tidak dapat langsung mendiagnosis tumor karsinoid, tetapi 

dapat membantu memilih lokasi biopsi untuk melakukan serviks biopsi. 

Menurut statistik, biopsi dengan bantuan dari kolposkopi, akurasi 

diagnostik untuk kanker serviks dini dapat dicapai sekitar 98%. Namun, 

kolposkopi bukan merupakan pengganti untuk Pap smear dan biopsi, juga 

tidak dapat menemukan lesi dalam kanal serviks. Ahli kanker Rumah Sakit 

Modern Cancer Guangzhou mengingatkan diagnosis kanker serviks dapat 

membantu orang untuk deteksi kanker serviks dengan tepat waktu, untuk 

menghindari keterlambatan dalam pengobatan kanker serviks 

4.7 Pengobatan Kanker Serviks 

Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum 

memutuskan cara pengobatan kanker serviks, antara lain ukuran tumor, usia 

pasien kanker serviks dan keadaan kesehatan secara keseluruhan, juga 

tingkat stadium dan lainnya. Tingkat keganasan kanker serviks tinggi, 70% 

pasien kanker serviks saat di diagnosa sudah dalam stadium lanjut. 

Pengobatan kanker serviks diantaranya adalah operasi pengangkatan, 

pengobatan kolaborasi medis barat-timur, radioterapi, kemoterapi dan 

lainnya. 

Saat ini pada umumnya cara pengobatan kanker serviks yang paling 

sering dijumpai adalah dengan operasi dan radioterapi. Operasi cocok 

http://www.asiancancer.com/indonesian/cancer-treatment/cervical-cancer-treatment/
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dilakukan bagi kanker serviks stadium awal, operasi yang diutamakan 

adalah radikal hysterectomi (operasi pengangkatan rahim keseluruhan), 

yaitu mengangkat rahim bagian dari vagina dan jaringan parametrium, 

disaat yang bersamaan juga membersihkan bilateral kelenjar getah bening di 

panggul, apabila ovarium tidak ada perubahan patologis dapat 

dipertimbangkan untuk tidak diangkat. Keunggulan dari pengobatan dengan 

operasi dalam kasus stadium awal adalah cukup sekali operasi sudah bisa 

membersihkan lesi kanker, masa pengobatan pendek. Kekurangannya 

adalah lingkup pengangkatan yang luas, setelah operasi mungkin terjadi 

gangguan fungsi buang air kecil dalam tingkatan tertentu dan komplikasi 

lainnya, diperlukan istirahat dan latihan beberapa waktu baru dapat pulih 

kembali. 

Radioterapi cocok untuk kanker serviks disegala stadium, bahkan 

kanker serviks stadium lanjut. Bagi orang usia lanjut, fungsi jantung kurang 

yang tidak dapat menjalani operasi, radioterapi adalah cara pengobatan 

kanker serviks yang sangat baik. Akan tetapi radioterapi memiliki 

komplikasi tertentu, yang paling utama adalah radioaktif rektum dan infeksi 

kandung kemih, membutuhkan pengobatan yang aktif dan istirahat baru 

dapat pulih perlahan-lahan. 

Pengobatan radiopartikel juga merupakan salah satu cara pengobatan 

yang efektif untuk kanker serviks. Kanker serviks peka terhadap sinar 

radioaktif, kanker serviks stadium dini atau stadium lanjut semuanya 

memiliki hasil pengobatan yang cukup bagus. Pengobatan radiopartikel 

dilakukan dengan menanamkan radiopartikel ke dalam tumor di bawah 
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panduan CT atau USG , partikel-partikel ini di dalam tumor akan terus 

memancarkan sinar radioaktif, mengobati tumor dan memotong jalur 

penyebaran tumor. 

Dari sini bisa terlihat ada banyak macam cara pengobatan kanker 

serviks, pasien kanker serviks diharapkan tidak menyerah terlebih dahulu, 

asalkan bisa bekerja sama dengan dokter, memilih cara pengobatan kanker 

serviks yang cocok untuk diri sendiri, dengan demikian bisa dengan efektif 

mengontrol kanker serviks. 

 

 


