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Ketua Umum PMI: RSPMI, Gabungan Misi Kemanusiaan dan Layanan Masyarakat
Peresmian Poliklinik Reguler, ICU/ICCU dan layanan Hemodialisa di Gedung G RSPMI Bogor, oleh Ketua
Umum PMI Jusuf Kalla, Selasa pagi (21/2/2012). Dalam acara ini, sekaligus dilakukan pemberian dan
peresmian nama baru Gedung G, menjadi Gedung Gardena.
Bersama dengan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, turut hadir Ibu Mufida Jusuf Kalla dalam acara
pengguntingan pita di depan pintu masuk Gedung G, RSPMI Bogor sebagai simbol dimulainya acara
peresmian gedung baru tersebut.
“Sarana poliklinik reguler merupakan salah satu yang potensial disamping layanan ICU/ICCU dan layanan
hemodialisa, yang perlu terus dikembangkan mengingat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.
RSPMI Bogor berupaya menyediakan layanan terbaik kepada masyarakat,” ucap Direktur RSPMI Bogor
dr. Andi Wisnubaroto dalam laporannya di acara peresmian di Gedung G, RSPMI Bogor, Selasa
(21/2/2012).
Terkait layanan kesehatan, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dalam sambutannya menyebutkan, ”RSPMI
menggabungkan misi kemanusiaan dengan layanan masyarakat. Tentu hal ini tidak bisa lepas dari
perkembangan layanan dan kebutuhan masyarakat. Dan kami seimbangkan layanan untuk masyarakat
yang mampu dan kurang mampu, supaya yang kurang mampu itu bisa tetap terbantu.”
Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa dalam dunia rumah sakit, ada tiga bidang pekerjaan yang harus tetap
maju, pertama adalah layanan dokter, kedua adalah layanan teknologi kesehatan, dan yang ketiga
adalah layanan istirahat yang sekelas hotel. Menurutnya jika ketiga hal tersebut juga bisa digabungkan,
maka kualitas layanan di RSPMI juga tidak akan ketinggalan jaman.
Peresmian gedung baru ini ditandai pula dengan penandatanganan prasasti gedung oleh Ketua Umum
PMI Jusuf Kalla dan Walikota Bogor Diani Budiarto. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan
kerja sama pelayanan hemodialisa dan Manfaat Tambahan PT. Jamsostek (Persero), dan Penandatangan
Perpanjangan Kerjasama Pelayanan Hemodialisa PT. Askes dengan RSPMI Bogor, yang disaksikan oleh
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, Ketua Bidang Kesehatan dan Donor Darah Markas Pusat PMI dr. Farid
Husein, dan Walikota Bogor Diani Budiarto.*
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Humas RSPMI Bogor, Yudha Wahyu W, Hp.
08179001027.

