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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KLINIK BERSALIN BIDAN R. ARDININGSIH 

Amd. Keb. ROWOSARI TEMBALANG SEMARANG 

 

4.1 Tinjauan Sejarah 

Klinik bersalin R. Ardiningsih Amd. Keb. berdiri pada tanggal 1 

November 2003, jadi sampai saat ini sudah 7 tahun memberikan layanan 

kepada masyarakat sekitarnya. Sebelum adanya klinik tersebut masyarakat 

Rowosari dan sekitarnya berobat ke puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) 

Tembalang yang jaraknya lumayan jauh dari Rowosari. Puskesmas Tembalang 

tidak dapat melayani masyarakat setiap hari setiap saat, hal ini dikarenakan 

Puskesmas hanya melayani masyarat dari jam 08.00 sampai 13.00 WIB. 

Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan kapan saja ketika ia 

merasakan sakit. Dengan alasan inilah didirikan klinik bersalin 24 jam setiap 

hari di Rowosari Tembalang Semarang. 

Klinik bersalin merupakan pusat layanan kesehatan yang bekerjasama 

dengan Puskesmas Tembalang. Seiring dengan kebutuhan pelayanan 

kesehatan saat ini, klinik bersalin tidak hanya melayani persalinan saja, tetapi 

juga memperluas pelayanan kesehatan lainnya, antara lain: layanan kesehatan 

anak, terapi, kesehatan mata, juga disediakannya apotik 24 jam. Pada tanggal 

4 Februari 2010 klinik bersalin diganti dengan nama Balai Pengobatan dan 

klinik bersalin bidan R. Ardiningsih Amd. Keb. Rowosari Tembalang 

Semarang.  
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4.2 Letak Geografis 

Klinik bersalin R. Ardiningsih, Amd. Keb. beralamat Rowosari krasak 

RT 04 RW 05 Tembalang Semarang. Klinik bersalin berada di tengah-tengah 

masyarakat Rowosari, hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan 

pelayanan kesehatan 24 jam.  

Walaupun klinik bersalin R. Ardiningsih Amd. Keb. berada di wilayah 

masyarakat namun suasananya sangat tenang sekali. Selain itu sebagai sarana 

untuk melengkapi kebutuhan masyarakat maka dalam kompleks klinik 

bersalin terdapat musholla untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah 

SWT ,dan juga apotik yang berada dalam lingkungan klinik.    

 
4.3 Sarana dan Fasilitas 

Klinik bersalin didirikan tidak hanya semata-mata untuk memperoleh 

keuntungan saja, tetapi tujuan utamanya adalah sebagai pelayanan kesehatan 

yang bergerak di bidang keagamaan. Sedangkan sarana dan fasilitas yang telah 

ada sebagaimana wawancara dengan saudari Asrofah (19 mei 2010) adalah:  

a) Terdapat satu buah musholla 

b) Terdapat ruang khusus untuk persalinan dan pengobatan 

c) Dekorasi yang bertuliskan dengan ayat-ayat al-Qur’an dan kata-kata 

mutiara yang bertemakan penyembuhan penyakit dan kesehatan. Dekorasi 

ini selain sebagai sarana juga sebagai pengingat agar tidak mudah putus 

asa.  

d) Rawat jalan dan rawat inap 

e) Apotik 24 jam. 



 43 

4.4 Perawat dan Rohaniawan  

      Perawat di klinik bersalin R. Ardiningsih, Amd. Keb. berjumlah tujuh 

orang, diantaranya:  

a) Asrofah 

b) Ana lutfiya 

c) Zanik ima isyah  

d) Siti lestari 

e) Eva sari 

f) Nur inayah 

g) Indah setyorini 

Adapun petugas Bimbingan Rohani ada  dua orang, yaitu: 

a) Dian Nuryani  

b) Titik Indah 

Berikut struktur organisasi klinik bersalin bidan R. Ardiningsih, Amd. Keb. 

Rowosari Tembalang Semarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimpinan 
R. Ardiningsih, Amd.Keb. 

Kord. Bag. Administrasi 
Zanik Imaisyah  

Kord. Bag. Keperawatan  
Asrofah   

Kord. Bag. Pelayanan  
Evasari   

Kord. Bag. Bimroh  
Dian Nuryani   

Kord. Pembantu 
Umum  

Nur Inayah   


