


Sejarah Berdiri RSML  
(Musibah Banjir Bandang) 

Bulan Mei 1968, Kabupaten Lamongan ditimpa 
musibah banjir bandang akibat jebolnya 
tanggul Bengawan Solo di desa Truni, 
Kecamatan Babat dan beberapa tanggul yang 
jebol di tempat lainnya sehingga air meluap 
hingga perkotaan Lamongan, bahkan meluas 
ke barat hamper mencapai Bojonegoro dan 
Tuban, dan ke arah timur dan utara sampai 
dengan wilayah Gresik tergenang air.  

 



Pada awalnya Balai Pengobatan Islam menempati lokasi di jalan 
Basuki Rahmad (Kauman) Lamongan pada bulan Juli 1968. Hanya 
berselang 1 bulan berikutnya karena tidak ada pasien maka 
dipindahkan ke Jl KH Ahmad Dahlan No 10, Lamongan. Dengan 
berpindahnya BP Islam Lamongan di Jl KH Ahmad Dahlan No 10, 
dianggap sebagai tonggak dan lahirnya BP Islam Lamongan yang 
bertepatan pada tanggal 10 Agustus 1968, dengan mottonya 
“Ramah, Santun, Senyum, Ikhlas dan Memasyarakat Berdasarkan 
Pedoman Al Qur’an Surat Al Ma’un”. 

Saat ini, BP Islam Lamongan telah menjelma menjadi Rumah Sakit 
Muhammadiyah Lamongan, di jalan Jaksa Agung Suprapto 76 
Lamongan dengan kapasitas 240 tempat tidur baru diatas lahan 
seluas + 4,17 hektare (41.716 m2). Dengan pelayanan medis yang lebih 
modern dalam lingkungan yang asri dan bernuansa Islami, RS 
Muhammadiyah Lamongan  terus berupaya untuk mewujudkan visi, 
misi dan tujuan RS Muhammadiyah Lamongan. 



VISI RSML 



Milestones DMC RSML 



1. Pada tahun 2008-2011 RS Muhammadiyah 
Lamongan mendapat amanah dari PP 
Muhammadiyah menjalankan program 
Hospital and Community Preparedness for 
Disaster Management (HCPDM).  

2. Dalam kurun waktu ini terjadi perubahan 
besar yaitu:  
 MDMC RSML berubah nama menjadi DMC RSML,  

 Peningkatan kapasitas secara terstruktur dan 
terencana, antara lain pimpinan RS diikutkan 
dalam WS Kebencanaan, program sertifikasi 
anggota DMC RSML menjadi instruktur BTCLS, 
serta  

 Struktur dan tata organisasi menjadi lebih baik dan 
teratur  Hospital Emergency Incident 
Commander System (HEICS) 

 



 Dalam kurun waktu ini DMC RSML juga resmi 
menjadi tim tersendiri dan mandiri yang berada di 
bawah koordinasi langsung dari direktur RSML 
serta mendapat anggaran tiap tahun untuk semua 
program kerjanya. 

 Pada tahun 2014, RS Muhammadiyah Lamongan 
dibawah kepemimpinan dr. Erwin Santosa, SpA 
mewajibkan seluruh karyawan kontrak 1 dan 2 
untuk menjadi anggota, hal ini menjadi sejarah 
baru dalam pengembangan unit DMC di RSML 

 Kegiatan DMC pada saat pra bencana adalah 
memberikan pelatihan PPGD awam bagi 
masyarakat sekitar  

 Kerjasama dengan pihak kepolisian untuk 
peningkatan kapasitas anggota laka lantas 
terhadap PPGD serta kerjasama untuk 
pengambilan korban kecelakaan di TKP 

 Tim yang dikirim ke bencana wajib membuat 
pelaporan kegiatan dan keuangan kepada rumah 
sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban 

 

 



 

 

1. Komite/ tim secara khusus dibentuk 

oleh direksi yang bergerak di bidang 

medis bencana  dan kegawat 

daruratan 

2. Mengisi kontrak komitmen dengan 

persetujuan orang tua/suami/istri 

dan atasan kerja 

Sumber Daya Manusia 



 

 
Keuangan (Finansial) 

1. Sejak tahun 2011 disepakati adanya dana 

“lumbung bencana” yang ditabung setiap 

bulan dengan jumlah tertentu (Rp 10 juta per 

bulan), yang dimasukkan dalam RKAT RS 

 

2. Program DMC setiap tahun mengajukan 

anggaran belanja untuk program kegiatan 

selain pengiriman bencana (peningkatan 

kapasitas anggota DMC, kegiatan untuk 

masyarakat, simulasi bencana RS dll) 

 



 

 

1. Adanya rooster list setiap minggu yg terdiri dari 

dokter, perawat, non medis  setiap rooster list 

disosialisasikan ke masing-masing Karu 

2. Mekanisme sosialisasi kepada semua yang 

mempunyai anggota DMC dalam unit kerjanya 

3. Adanya divisi dalam DMC yang menjalankan 

tugas pokok fungsi setiap personel (keuangan, 

logistic, administrasi, perijinan, transport) 

 

Pengembangan Metode 



 

 

1. DMC mempunyai gudang logistic yg siap utk 

dipergunakan sewaktu-waktu 7x24 jam oleh 

tim yg akan bertugas 

2. Logistik akan selalu dicek rutin dan ditambah 

(jika diperlukan) oleh divisi logistic dmc 

Dukungan Sarana 

Prasarana 



3. Pada tahun 2014-2015 RS Muhammadiyah 
Lamongan mendapat amanah dari PP 
Muhammadiyah menjalankan program 
Hospital Preparednes and Community 
Readiness for Disaster  (HPCRED).  

4. Dalam kurun waktu ini yang dihasilkan adalah:  
 Peningkatan kapasitas anggota dmc sebagai 

fasiltator RPBRS, fasilitator KOMD  

 Adanya modul pelatihan RPBRS dan KOMD 

 



 

 
STRUKTUR ORGANISASI 

DMC 



 

 Kapasitas Anggota DMC 

1. Jumlah Anggota DMC 95 orang 

2. Instruktur AGD 118 Jakarta 12 orang 

3. Fasilitator RPBRS dan KOMD 14 

orang 

4. Instruktur ACLS 10 orang 

5. Pengurus MDMC PP 2 orang 

6. Pengurus MLHPB PWM 2 orang 

7. Pengurus MLHPB PDM 4 orang 

 



 

 RESPON BENCANA DMC 

RSML 
1. Bencana erupsi gunung merapi 

2. Bencana erupsi Rokatenda NTT 

3. Bencana erupsi gunung kelud 

4. Gempa Padang Sumatra barat 

5. Gempa alor 

6. Gempa Lombok 

7. Gempa Palu 

8. Banjir bandang wasior papua barat 

9. Banjir bandang Ambon 

10. Banjir manado 

11. Banjir babat DAS bengawan solo 

12. Banjir sampang 

13. Badai Hainan Filipina 

14. Pengungsi Ronghiya di bangladesh 

 








