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SDM yang Pancasilais





“Dan berencanalah kalian, 

Allah membuat rencana dan Allah 

Sebaik –baiknya perencana”

(Ali Imran, 54)





“Jadikanlah dunia di tangan ku, bukan di  hatiku”



“Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, 

tetapi kekakayaan adalah hati yang merasa cukup”

(HR. Al-Bukhari No. 644)







“Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain,

Pasti Allah akan memudahkannya

Di dunia dan di akhirat”

(HR.Muslim)
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Konsep Manajemen di klinik harapan sehat

“Bekerja sebagai ibadah untuk mencari Ridho Allah SWT“



Internal 

Stake Holder

1.Owner

Akad dan mufakat, keterbukaan manajemen, melibatkan para 

owner dalam pembuatan dan pengambilan keputusan

2. Manajerial

Memberikan kesempatan untuk berkembang dan ber-inovasi, 

memprasaranai kebutuhan tools dalam mengelola manajemen

3. Karyawan

Akad perjanjian kerja yang  jelas dan mufakat, tidak 

melakukan diskriminasi hal apapun kepada karyawan, 

memeberikan apresiasi dan reward bagi karyawan terbaik

“Menjadi individu yang tawakal, amanah dan saling 

mengingatkan dalam beragama, karena orang baik 

akan berkumpul dengan orang baik”



Eksternal

Stake Holder

1. Mitra

Amanah, selalu berkoordinasi dan berkolaborasi

2. Pasien

Memberikan pelayanan yang bermutu, akad dalam bertransaksi 

sehinga ada mufakat dan sama sama rido, memberikan 

kemudahan dalam mengakses pelayanan, mengingatkan kepada 

pasien bahwa kesembuhan adalah Allah yang menyembuhkan

“Dan apabila aku sakit dialah (Allah) yang menyembuhkan aku” 

QS Surah  Asy-Syu’ara, ayat 80

3. Pemerintah regulator

Membantu pemerintah dalam menngkatkan derajat kesehatan 

masyarakat

4. Lingkungan sosial 

Tanggung jawab sosial kami wujudkan dalam progrm kerja kami
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PROGRAM KERJA KLINIK HARAPAN SEHAT



Program kesehatan



Penanganan dan pelayanan kesehatan

bagi masyarakat ekonomi rendah

pepaya merah

Program kesehatan



Pemeriksaan dan penanganan komprehensif terpadu

masalah penyakit kronis

pisangku manis

Program kesehatan



Informasi kesehatan terbaru agar kita pintar

Ikan bakar

Program kesehatan



Pelayanan dan penanganan kesehatan datang kerumah dan 

ketok pintu

Pepes tahu

Program kesehatan



Air Bening
Ayo ikut rembuk bersama menjaga lingkungan

Program Lingkungan dan lingkungan hidup



Kedondong
Kampung sehat damai toleransi dan gotong royong

Program Lingkungan dan lingkungan hidup



Matahari
Masyarakat optimis mengejar harapan dan mimpi

Program Lingkungan dan lingkungan hidup



Cilaku Seger
Ciptakan lingkungan dan prilaku responsive gender

Program Lingkungan dan lingkungan hidup



MELINDA

Melawan lintah darat

Program Kemiskinan



BERAS DELIMA

Berbagi rasa dengan lintas sesama

Aki Dadan, begitu orang memanggilnya, 

seniman besar Cianjur yang sudah banyak

mengharumkan nama kota kelahirannya. Ia

merupakan salah satu dari sedikit sekali

maestro Cianjuran yang tersisa di tanah

Pasundan. 

Program Kemiskinan



BEBAS CERMAT
(BEASISWA BAGI ANAK CERDAS, 

TIDAK MAMPU DAN SEMANGAT)

Program Pendidikan



TAUCO
(TEMAN ANAK UNGGUL CERDAS DAN OPTIMIS)

Program Pendidikan



Gerakan Bagi Senyum Ibu Pertiwi
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