BUPATI BURU
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum wr. Wb dan salam sejahtera
Yth.

-

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buru

-

Para unsur Forpimda Kabupaten Buru

-

Sdr Sekrertaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli,
Inspektur, Sekwan, Kepala Dinas, badan, kantor dan
bagian di lingkup pemkab. Buru.

-

Sdra. Rektor Universitas IQRA Buru

-

Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Buru

-

Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda

-

Para Dokter dan seluruh staf RSUD, Hadirin yang
berbahagia.

Mengawali sambutan ini, pertama-tama saya mengajak kita
semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kepada kita masih diberi
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kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah dan tugas
pengabdian kepada negeri bupolo tercinta. kita juga bersyukur
hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti Acara Pengresmian
Gedung UGD dan PONEK (Pelayanan Obstetric dan Neonatal
Emergency Komprehensif ) RSUD Kabupaten Buru dalam keadaan
sehat walafiat.
Saudara-saudara, hadirin yang berbahagia,
Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan
memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat
derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah
bersungguh-sungguh

dan

terus-menerus

berupaya

untuk

meningkatkan mutu pelayanan baik yang bersifat promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitasi. Peran tersebut pada dewasa ini
semakin

dituntut

epidemiologik

akibat

penyakit,

adanya
perubahan

perubahan-perubahan
struktur

organisasi,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosioekonomi masyarakat dan pelayanan yang lebih efektif, ramah dan
sanggup memenuhi kebutuhan mereka.
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Era reformasi yang sedang kita jalani, telah membawa perubahan
yang mendasar dalam berbagai bidang kehidupan termasuk
masalah pelayanan kesehatan. Salah satu perubahan mendasar
yang sedang digulirkan saat ini adalah manajemen negara yaitu
dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis
daerah secara resmi perubahan manajemen ini diwujudkan dalam
bentuk Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2015 tentang
Pemerintah Daerah yang menyatakan secara jelas bahwa salah
satu urusan wajib Pemerintah Daerah adalah Pelayanan Dasar
Kesehatan.

Dimana

konsekuensi

logis

dari

undang-undang

tersebut adalah bahwa efektivitas pelayanan kesehatan harus
disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi daerah. Oleh
karean itu, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu
peranan yang cukup penting adalah penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang harus memenuhi berbagai syarat diantaranya;
tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar,
mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu.
Dalam kaitan itu, saya menghimbau kepada seluruh jajaran RSUD
Kabupaten Buru dengan diresmikannya Gedung UGD dan PONEK
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(Pelayanan Obstetric dan Neonatal Emergency Komprehensif ) ini,
agar kedepan lebih meningkatkan kinerjanya dalam melayani dan
mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien yang
datang.
Kami sesungguhnya juga menyadari, bahwa seluruh petugas
Rumah Sakit mengemban tugas yang berat. Di satu sisi, ia
dituntut

memberi

pelayanan

yang

bermutu

yang

dapat

memuaskan pasien dan keluarga. Di sisi lain, perubahan
kecenderungan dari institusi yang sepenuhnya sosial menjadi
sosio-ekonomis juga sudah merupakan kenyataan. Sementara itu,
perubahan – baik ditingkat lokal maupun global – terus saja
terjadi yang memaksa rumah sakit secara terus menerus perlu
menyesuaikan dirinya.
Untuk itu, Sistem pelayanan rumah sakit yang berjalan selama ini
harus ditinjau kembali untuk mengantsipasi persaingan dengan
pelayanan kesehatan tradisional sekarang ini. Rumah sakit tidak
dapat lagi dikelola dengan manajemen sederhana, akan tetapi
harus dikelola oleh SDM yang mumpuni agar mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat yang muncul akibat perubahan-perubahan
paradigma masyarakat seperti tersebut diatas.
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Saudara-Saudara yang berbahagia
UGD atau Unit Gawat Darurat adalah layanan yang disediakan
untuk kebutuhan pasien yang dalam kondisi Gawat Darurat dan
harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan
penanganan darurat yang cepat. Sistem pelayanan yang diberikan
menggunakan sistem triase, dimana pelayanan diutamakan bagi
pasien dalam keadaan darurat (emergency) bukan bedasarkan
antrian. Tujuan dari UGD ini adalah tercapainya pelayanan
kesehatan yang optimal pada pasien secara cepat dan tepat serta
terpadu dalam penanganan tingkat kedaruratan sehingga mampu
mencegah resiko kecacatan dan kematian (to save life and limb).
Sedangkan

Pelayanan

Obstetric

dan

Neonatal

Emergency

Komprehensif (PONEK) yakni melaksanakan perlindungan ibu dan
bayi secara terpadu dan paripurna yang dilaksanakan di Rumah
sakit kabupaten dan menerima rujukan dari oleh tenaga atau
fasilitas kesehatan di tingkat desa dan masyarakat.
Pelayanan Obstetri dan Neonatal regional merupakan upaya
penyediaan pelayanan bagi Ibu dan Bayi Baru Lahir secara
terpadu

dalam

bentuk

Pelayanan
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Emergency Komprehensif (PONEK). Rumah sakit PONEK 24 jam
merupakan

bagian

dari

sistem

rujukan

dalam

pelayanan

kedaruratan dalam maternal dan neonatal, yang sangat berperan
dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Kunci
keberhasila PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang
sesuai kompetensi, prasarana, sarana dan manajemen yang
handal. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah Daerah
dalam penanganan penurunan Angka Kamatian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB) di daerah ini.
Saudara-Saudara yang berbahagia
Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya berpesan
kepada pimpinan RSUD beserta jajarannya agar dapat bersinergi
untuk berbenah dan merubah pelayanan menjadi lebih baik.
Berikanlah pelayanan kepada seluruh pasien dengan pelayanan
yang baik, profesional, efektif dan efisien terhadap pasien dan
harus

bisa

pengguna

menunjukan
jasa

keramahan

pelayanan

Rumah

dan
Sakit,

empati

terhadap

sehingga

image

pelayanan Rumah Sakit kita ini kedepan menjadi lebih baik.
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terutama mengenai SDM dalam mengoperasikan alat-alat medis
yang sudah canggih, obat-obatan dan yang terpenting adalah
profesional dalam pelayanan untuk pengabdian kita di Bumi
Bupolo yang kita cintai ini
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan

ini,

akhirnya

dengan

mengucapkan

Bismillahirahmanirahim, Saya Meresmikan Penggunaan
Gedung UGD dan PONEK (Pelayanan Obstetric dan
Neonatal Emergency Komprehensif ) RSUD Kabupaten
Buru. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat dan
meridhoi setiap tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan
negara serta daerah tercinta ini
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

BUPATI BURU

RAMLY I. UMASUGI, S.Pi, MM
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