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 Dr. Priyo Wahjuana sebagai Ketua Tim 
Akreditasi dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa rangkaian persiapan Akreditasi sudah di-
lakukan sejak 2016 sampai dengan 2019. Selama 
3 tahun berjalan dan Alhamdulillah telah melalui 
semua ini dengan baik dan dengan kompak serta 
dukungan dari seluruh stakeholder baik itu dari 
pimpinan, direksi, dan teman-teman karyawan 
baik itu yang organic, teman-teman Komite me-
dis, teman-teman outsourching, sehingga pelak-

sanaan akreditasi kemarin berhasil dengan baik. 
 “Akreditasi bukan sebuah sertifikat yang 
sudah kita terima tetapi sebuah awal, ada bebe-
rapa tingkatan yang harus kita lalui. Ada  3 ting-
katan, singkatannya dengan SRI. S nya adalah 
sebatas kita menerima sertifikat dan sudah kita 
terima, R nya adalah Risk Management, jadi kita 
lanjutkan dengan proses Risk Management yang 
kita buat dengan terus-menerus, I nya adalah 
Inovasi. Jadi mari kita lakukan tingkatan berikut-
nya, lakukan Risk Management karena seluruh 
elemen penilaian di aplikasi adalah merupakan 
Risk Management. Berikutnya kita lalui dengan 
Inovasi, sehingga kita tidak hanya mendapatkan 
selembar kertas ataupun sertifikat yang sebatas-
nya”, ujar dr. Priyo Wahjuana.
 Selaku ketua Akreditasi dr. Priyo Wahjua-
na, mengucapkan banyak terima kasih atas duku-
ngan segala pihak atas kerja kerasnya, tanpa be-

PENCAPAIAN AKREDITASI 
TINGKAT PARIPURNA

Rumah Sakit Krakatau Medika

ebagai ungkapan rasa syukur atas 
diraihnya Akreditasi tingkat PARIPURNA 

Rumah Sakit Krakatau Medika melaksanakan 
acara tasyakuran pada Selasa 29 Oktober 
2019 di lapangan depan PPK1 Krakatau 
Medika yang diikuti seluruh pihak internal 
PT Krakatau Medika. 

S

Assalamu’alaikum wr.wb.
 KM News kembali hadir menyapa Anda 
kembali dengan edisi ke-62 ini menghadirkan 
peristiwa-peristiwa penting terkait kegiatan PT. 
Krakatau Medika baik dilingkungan internal atau-
pun eksternal dalam rangka bersinergi dengan 
lembaga atau stake holder. Liputan utama di edisi 
ini diantaranya pencapaian Akreditasi Paripurna, 
pembaca akan mengetahui akreditasi rumah sakit 
adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang 
diberikan oleh lembaga independen penyelenggara 
akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, 
setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi 
standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk 
meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
 Tak hanya itu saja, kali ini KM News membe-
rikan informasi bahwasannya PT Krakatau Medika 
Raih penghargaan Peringkat Gold dalam TKMPN 
XII. TKMPN merupakan ajang kebolehan dan keber-
hasilan perusahaan swasta nasional, dan BUMN, 
RSUD dan juga puskesmas. Dalam mengelola mutu 
dan produktivitas perusahaan, baik perseorangan 
maupun kelompok dengan berbagai pendekatan 
sistem manajemen. 
 KM News kali ini juga diwarnai dengan ada-
nya visitasi lapangan Dinas Kesehatan Kota Cilegon 
dalam Pembinaan Krakatau Medika Hospital, Pemi-
lihan Ketua SKKM Periode 2019-2022, Peringatan 
Maulid Nabi Muhammad 1441 H Baitul Mall Kraka-
tau Medika berikan santunan, melakukan silaturah-
mi dengan masyarakat terkait pembangunan Klinik 
BPJS Krakatau Medika, mengadakan Seminar De-
teksi Dini & Tata Laksana Kegawatan Gagal Ginjal 
Kronik, dan adanya pelepasan karyawan purna 
bakti, penyerahan penghargaan karya bakti dan 
pengukuhan karyawan organik. Semoga pemberian 
penghargaan ini bisa semakin mendekatkan PT 
Krakatau Medika dengan visi dan misinya.
 Akhir kata, semoga apa yang redaksi sajikan 
di KM news edisi ini dapat memberikan manfaat 
untuk pembaca setia. Tetap semangat dan terus 
semangat!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Krakatau Medika



kerja sama tidak akan meraih 
hasil seperti seka-rang ini dan 
juga mengucapkan banyak terima 
kasih khusunya kepada Direksi, 
teman-teman semua, dan seluruh 
pokja yang sudah melaksanakan 
atau ikut proses akreditasi.
 Direktur Rumah Sakit Kraka-
tau Medika dr. Rachmat Setiasa, 
mengucapkan “Alhamdulillah 
berkat ridho Allah kita berhasil 
lulus langsung bintang 5. Ini ber-
kat dukungan semua, baik para 
Direksi, teman-teman semua, dan 
juga teman-teman Dokter dari 
Komite Medis, Komite Perawatan, 
dan komite-komite lainnya. Ten-
tunya ini yang kedua, banyak 

rumah sakit biasanya remedial.  
Kita dua kali melakukan akreditasi 
langsung, ini bukan hal yang 
tercapainya biasa saja, menurut 
saya ini suatu hal yang positi 
sekali dan catatan penting adalah 
surveior itu terkesan dengan kita. 
Jadi mereka begitu pulang kesan-
nya positif, nah ini juga membuk-
tikan bahwa akreditasi itu bukan 
jadi beban tetapi menjadi suatu 
kebahagiaan.”, tuturnya.
 Harapan beliau untuk ke-
depannya akreditasi ini tidak ha-
nya sebatas kemarin saja, banyak 
juga catatan-catatan yang perlu 
ditingkatkan, yang masih kurang 
diperbaiki, yang sudah dicapai 

leboh tingkatkan kedepannya, 
dan mudah-mudahan kita selalu 
diberi kesehatan, sehingga 
perusahaan terus maju, terus jaya, 
dan tentunya karyawan sejahtera, 
tutur Direktur Rumah Sakit dr. 
Rachmat Setiarsa.
 Direktur Utama Didik Su-
geng K, menyampaikan bahwa 
akreditasi ini tidak hanya sekedar 
ajang kelulusan atau sertifikat 
akreditasi. Setelah adanya akre-
ditasi ini kita belajar bagaimana 
resiko-resiko yang timbul ini kita 
lakukan pencegahan. Harapan 
yang sudah disampaikan ayo kita 
lakukan perbaikan apa yang harus 
kita perbaiki, supaya kedepan 
menjadi lebih baik. Sertiikat Akre-
ditasi Paripurna ini menjadi dasar 
kita untuk meningkatkan layanan 
dan market kita, agar kedepannya 
lebih baik lagi.
 Kesan dan pesan dari per-
wakilan Pokja Akreditasi, Siwi 
Hartati menyampaikan bahwa 
mudah-mudahan dengan sertifi-
kasi akreditasi paripurna ini kita 
bisa menjadikan momentum 
untuk pelanggan kita sehingga 
pelanggan-pelanggan kita ini 
menjadi lebih percaya dengan 
pelayanan kita, intinya sebagai 
tonggak bangkitnya pelayanan 
yang lebih baik lagi untuk pe-
layanan pelanggan kita.

 Di akhir acara tasyakuran 
ditampilakn tarian Budaya Peru-
sahaan dari perwakilan Karyawati 
Krakatau Medika. Terlihat karya-
wan/ karyawati mengikuti tarian 
ini dengan bahagia. Semoga dari 
diraihnya hasil akreditasi paripur-
na ini seluruh pihak internal Kra-
katau Medika semakin sangat 
dalam mengerjakan pekerjaan-
nya, pelanggan makin setia. 
#(Humas KM)

Direktur Utama PT KM serahkan secara 
simbolis Sertifikat Akreditasi kepada 
Direktur Rumah Sakit Krakatau Medika 
(29/10)

Karyawan secara khidmat mengikuti apel tasyakuran pencapaian Akreditasi Paripurna

Krakatau Medika mengi-
kuti Temu Karya Mutu & 

Produktivitas Nasional XXIII di 
Kota Solo, pada Senin-Jumat, 18-
22 November 2019 di The Sunan 
Hotel & Aston Hotel. Kota Solo 
menjadi tuan rumah dalam kegia-
tan ini, TKMPN merupakan ajang 
kebolehan dan keberhasilan peru-
sahaan swasta nasional, dan 
BUMN, RSUD dan juga 

puskesmas. Dalam mengelola 
mutu dan produktivitas perusa-
haan, baik perseorangan maupun 
kelompok dengan berbagai pen-
dekatan sistem manajemen. 
 Dalam kegiatan ini PT Kra-
katau Medika mengirimkan Dua 
Tim Kaizen, yaitu Tim Kaizen 
Move-On (Unit Mawar) & Tim 
Kaizen Cute Baby (Unit Alaman-
da). PT Krakatau Medika menda-

patkan 2 Peringkat GOLD yang 
diikuti dari 193 Tim, penerimaan 
penghargaan akan diberikan pada 
Jumat, 22 November 2019. Acara 
yang berlangsung selama 4 (Em-
pat) hari ini, mengusung tema 
“Dengan Semangat Inovasi Kita 
Tingkatkan Mutu dan Produktivi-
tas dalam hubungan Era Industri 
4.0”.

 Koordinator Krakatau Me-
dika Ilham T. Sukarno, mengata-
kan pengalaman pertama bagi 
Krakatau Medika bisa mengirim-
kan wakil untuk mengikuti ajang 
konvensi mutu eksternal. Banyak 
pengalaman yang di dapat, mulai 
dari yang terkecil hingga yang 
besar. Bisa sharing dengan peng-
giat mutu dari seluruh Perusahaan 

PT. KRAKATAU MEDIKA 
RAIH GOLD DALAM TKMPN XXIII

Foto bersama peserta Tim Kaizen Krakatau Medika

Tim Kaizen Cute Baby (Alamanda) berfoto bersama dan memperlihatkan prestosi 
penghargaan Peringkat GOLD

PT
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se-Indonesia. Dari hal yang ter-
kecil saja bisa menjadi inovasi 
yang luar biasa buat perusahaan 
baik dari segi kualitas, efisiensi 
waktu, kendali biaya, memper-
mudah proses pekerjaan dan se-
bagainya. Semoga ini bukan per-
tama dan terakhir untuk Krakatau 
Medika bisa mengirimkan wakil 
perusahaan keajang mutu eks-
ternal dan bagi tim yang akan 
berangkat selanjutnya tetap jaga 
nama baik perusahaan, berikan 
citra positif perusahaan keperu-
sahaan lainnya. Dan mengucap-
kan banyak terima kasih kepada 
managemen jajaran Direksi Kra-
katau Medika atas kepercayaan 
dan support yang diberikan ke-
pada Tim Kaizen selama kegiatan 

berlangsung sehingga bisa mem-
bawa hasil yang baik dan insya 
allah kedepannya semakin baik, 
tutur Koordinator Krakatau Me-
dika. 
 Keberhasilan yang di dapat 
oleh Tim Kaizen Krakatau Medika 
ini semakin mengukuhkan peru-
sahaan sebagai pemimpin yang 
dinilai mampu meningkatkan per-
forma perusahaan dengan menge-
depankan inovasi serta efesiensi 
dan evektivitas di segala bidang. 
Pengembangan inovasi terus di-
lakukan agar rutin terlibat TKMPN 
guna mengukur efektivitas inovasi 
dalam mendukung komitmen pe-
rusahaan untuk peningkatan mutu 
efisiensi secara berkesinambu-
ngan. #(Humas KM) 

Tim Kaizen Move On (Unit Mawar) berfoto bersama dan memperlihat kan prestasi 
penghargaan peringkat GOLD

unjungan lapangan (visitasi) 
Dinas Kesehatan Kota Cile-

gon dilaksanakan di ruang Den-
drobium RS Krakatau Medika; tu-
juan dari visitasi ini adalah untuk 
melihat apakah Krakatau Medika 
sudah memenuhi regulasi terkait 
dengan ijin operasional Rumah 
Sakit yang akan berakhir di bulan 
Desember 2019. 
 Dr. Rachmat Setiarsa, SPJP 
selaku Direktur Rumah Sakit pada 
acara tersebut menyampaikan 
bahwa “mudah-mudahan masu-
kan-masukan dari temen-temen 
Dinas Kesehatan Kota Cilegon ini 
menjadi koreksi bagi kami Rumah 
Sakit Krakatau Medika agar kede-
pannya bisa compliance, kedua 
memenuhi semua yang di persya-
ratkan serta terjaminnya safety 

dari Rumah Sakit; dan yang  ke-
tiga tentunya juga kualitas laya-
nan di Rumah Sakit kami bisa 
lebih baik, itu tujuan daripada 
visitasi pada hari ini”. Semua ini 
sudah dituangkan kedalam regu-
lasi, artinya bahwa regulasi dibuat 
untuk suatu kebaikan, bukan un-
tuk menakut-nakuti dan juga bu-
kan untuk menghambat. Kegiatain 
ini sudah dibantu oleh dr. Febri-
naldo untuk melakukan konsultasi 
dan diterima dengan baik, dengan 
dr. Priyo Wahyuana MARS dan 
juga temen-temen semua saling 
berkomunikasi satu sama lain.
 Beliau berharap keberadaan 
RS Krakatau Medika ini berguna 
bagi masyarakat kota Cilegon, ke-
dua bisa bermanfaat untuk mensi-
nergikan program-program yang 

ada di Dinas Kesehatan kota Cile-
gon agar Krakatau Medika Hospi-
tal bisa membantu untuk keber-
hasilan bagi masyarakat kota Ci-
legon, karena pada dasarnya Ru-
mah Sakit, Dinas, dan juga Apara-
tur dari Kota Cilegon adalah me-
layani masyarakat. Kebetulan Kra-
katau Medika berada dibidang 
kesehatan, tutur dr. Rachmat 
Setiarsa Sp.Jp.
 Dr. Kamilah Hafid Elfatah 
menyampaikan hasil rapat dengan 
bagian Hukum Dinas Perijinan 
Terpadu bahwa adanya peraturan 
Permenkes baru. Kemarin, beliau 
sudah bersurat ke Provinsi beserta 
jawabannya, dengan  adanya pe-
raturan Permenkes baru maka 
Permenkes yang lama dihapus-
kan. Sementara, di Permenkes 
baru ini tidak mengundang teknis 

seperti persyaratan apa saja, ini 
hanya OSS.
 Dari hasil pembahasan 
terkait adanya peraturan baru ha-
sil perjanjian Rumah Sakit, dr. 
Kamilah Hafid Elfatah menyata-
kan sudah berkoordinasi dengan 
Provinsi dan disampaikan dengan 
adanya Peraturan Permenkes baru 
maka Permenkes yang lama di-
hapus. Sepanjang peraturan baru 
tidak mengatur teknis itu maka 
tetap mengacu kepada peraturan 
yang lama. Artinya, persyaratan 
pun masih menggunakan peratu-
ran yang lama, kecuali nanti jika 
peraturan baru sudah diterbitkan. 
Acara visitasi dilanjutkan dengan 
tinjauan lapangan, didampingi 
oleh dr. Rina Susanti sebagai 
Manager Pelayanan Medik dan 
Keperawatan. #(Humas KM)

VISITASI LAPANGAN DINKES KOTA CILEGON 
Untuk Pembinaan Krakatau Medika Hospital

Pihak Dinas Kesehatan pada saat melakukan tinjau lapangan di Ruang Farmasi

Direktur Rumah Sakit memberikan sambutan saat visitasi Dinas Kota Cilegon 

K
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atusan karyawan PT Krakatau 
Medika melakukan pemili-

han Ketua Serikat Karyawan Kra-
katau Medika untuk periode 
2019-2022, pada Rabu s/d Kamis 
(27-28/11), Panitia Pemilihan 
Ketua SKKM menggelar acara per-
hitungan suara digelar di Bakoel 
Happy, pada Jumat (29/11). 
 Pemilihan kali ini merupa-
kan yang kedua kalinya diseleng-

garakan di Bakoel Happy, terda-
pat pada tiga orang calon ketua 
yaitu Tarmizi (Mutu), Handilala 
(Radiologi), dan M. Rahmatulloh 
(BPJS Center), ketiganya bersaing 
ketat memperebutkan 376 suara 
yang telah masuk ke kotak suara 
panitia. 
 Dari perhitungan suara, Tar-
mizi unggul dengan memperoleh 
174 suara (46%), Handilala mem-

peroleh 54 suara (14%), dan M. 
Rahmatulloh memperoleh 141 
suara (38%) selisih degan Tarmizi 
yaitu 34 suara. Sedangkan suara 
yang tidak syah 7 suara (2%).
 Pada Senin, 16 Desember 
2019 serah terima jabatan Ketua 
SKKM dan Rapat Umum Anggota 
SKKM yang diselenggarakan di 

TARMIZI  TERPILIH SEBAGAI KETUA SKKM 
Periode 2019-2022

Ketua Pelaksana Pemilihan Ketua SKKM Periode Tahun 2019-2022 memberikan sambutan 
saat perhitungan suara calon ketua SKKM 

R

R atusan dhuafa serta guru 
ngaji, dan marbot mendapat-

kan santunan dari BMKM PT Kra-
katau Medika dalam rangka mem-
peringati Maulid Nabi Muham-
mad 1441 H yang dilaksanakan 
Jumat, 15 November 2019 di 
Masjid Asy-Syifa PT Krakatau 
Medika. 
 Ketua BMKM PT Krakatau 
Medika Achmad Wahidin mengu-
capkan banyak terima kasih ke-
pada bapak dan ibu yang sudah 
hadir dalam acara penerimaan 
bingkisan dari BMKM PT Krakatau 
Medika. Acara ini merupakan  
bukti kepedulian karyawan PT 
Krakatau Medika kepada saudara-
saudara yang membutuhkan, dan 
kegiatan ini dapat dilaksanakan 
secara rutin oleh pengurus BMKM 
PT Krakatau Medika. 
 Menurutnya total yang di-
berikan kepada dhuafa berjumlah 
115 orang diantaranya dari tu-
kang becak, sapu jalan, tukang 
ojek RSKM, tukang parkir RSKM, 

tukang babat rumput, marbot 
Masjid As-Syifa, Bus Jemputan 
RSKM, pengelola limbah, tukang 
kebun, dan tukang parkir KMHC, 
23 guru ngaji yang penerima 
secara insentif, dan 21 marbot. 
Bingkisan ini akan diserahkan 

langsung oleh pengurus BMKM 
PT Krakatau Medika, dan santu-
nan ini yang diberikan agar bisa 
bermanfaat dan mendapatkan ke-
berkahan. Dan memohon maaf 
sebesar-besarnya apabila dalam 
penyediaan tempat atas salah kata 

memohon maaf sebesar-besarnya, 
ungkapnya. 
 Salah satu penerima intensif 
H. Hasbulloh menyampaikan 
saya mewakili teman-teman yang 
hadir di acara ini dan saya me-
ngucapkan banyak terima kasih 

HASIL PERHITUNGAN SUARA

Tarmizi

Handilala 

M. Rahmatulloh

Suara Tidak Sah

174

54

141

7

46%

14%

38%

2%

NAMA CALON
JUMLAH SUARA

PEMILIHAN
PROSENTASE

Ruang Diklat Krakatau Medika. 
Dalam sambutannya Tarmizi me-
ngucapkan banyak terima kasih 
atas kepercayaan yang diberikan 
untuk menerima amanah sebagai 
Ketua SKKM Periode 2019-2022 
dalam kesempatan secara khusus 
mengucapkan banyak terima 
kasih kepada pengurus SKKM 
Periode 2016-2019 yang selama 
ini berjuang demi kesejahteraan 
karyawan. Banyak sekali per-
juangan-perjuangan yang dila-
kukan oleh pengurus sebelumnya 

lah pembagian doorprize sekali-
gus menutup acara ini. Dalam 
pembagian doorprize ini meru-
pakan salah satu daya tarik kar-
yawan untuk menyaksikan acara 
dari awal hingga akhir acara. Me-
nurut salah seorang karyawan 
yang mendapatkan doorprize 
mengungkapkan, “Kepengurusan 
SKKM yang terbentuk periode 
2019-2022 lebih solid, dengan 
kebersamaan SKKM akan menjadi 
lebih kokoh”, ungkapnya. 
#(Humas KM)

untuk perusahaan mencapai tu-
juan yang dicapai. Saya berharap 
atas dukungan dan kerja sama 
yang baik untuk bersama-sama 
memberikan banyak manfaat 
untuk perbaikan perusahaan. 
 Yang unik pada acara serah 
terima jabatan ketua SKKM dan 
Rapat umum anggota SKKM ada-

PERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD 1441 H, 
Baitul Maal Krakatau Medika Berikan Santunan

Pengurus BMKM berfoto bersama dengan masyarakkat yang mendapatkan santunan di Masjid Asy-Syifa PT Krakatau Medika
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kepada pengurus BMKM PT Kra-
katau Medika yang sudah banyak 
membantu kepada kami semoga 
diberikan keberkahan bagi Kra-
katau Medika. Mudah-mudahhan 
PT Krakatau Medika bisa berkon-
tribusi ke yang lainnya ini salah 
satu sebagai bentuk shodaqoh, 

tutur H. Hasbulloh. 
 Kegiatan ini di tutup 
dengan pencerahan dan ditutup 
dengan doa sekaligus penyerahan 
santunan dan bingkisan. Pencera-
han kali ini dalam rangka mem-
peringati Nabi Muhammad SAW 
1441 H ini akan disampaikan 

langsung oleh H. Hasbulloh yang 
menyampaikan bahwa Maulid 
Nabi Muhammad SAW diperi-
ngati seluruh umat islam ketika 
12 Rabiul Awal setiap tahunnya. 
Ba-nyak orang yang berlomba 
dalam kebaikan untuk mendapat-
kan pa-hala dari Allah SWT. 

Beberapa hal yang dapat 
dilakukan saat Maulid Nabi 
Muhammad SAW, diantaranya 
membaca shalawat nabi, 
bersedekah, dan berpuasa. 
#(Humas KM)

amis, 24 Oktober 2019 ber-
tempat di Sappheer The Ro-

yale Krakatau Lt.2 telah diseleng-
garakan Silaturahmi dan Ramah 
Tamah dengan tokoh masyarakat 
dalam rangka sosialisasi rencana 
pembangunan di PT Krakatau 
Medika. Acara ini dihadiri oleh 
Direktur Komersial, Komisaris, 
Staf Ahli Kemasyarakatan Humas 
& Csr, dan pejabat struktural  PT 
Krakatau Medika serta Camat Ke-
camatan Purwakrta, Lurah Kelu-
rahan Kotabumi, dan tokoh ma-
syarakat linkungan Kubang 
Wates. 
 Direktur Komersial Suriadi 
Arif, menyampaikan bahwa se-
cara khusus ingin menyampaikan 
akan ada 2 program pembangu-
nan yang akan dilaksanakan da-
lam waktu dekat, pertama akan 
membangun Klinik BPJS dan yang 
kedua akan membangun Suppor-
ting Facities yang akan bersebela-
han dengan Klinik BPJS tersebut. 
Alasan membangun Supporting 
Facilities ini karena poli klinik 
yang ada di Rumah Sakit keli-
hatannya harus ditambah.
 Tahapan yang sedang dila-
kukan saat ini adalah sedang me-
ngurus perizinan, berdasarkan 
hasil koordinasi kemungkinan 

izin akan keluar kurang lebih di 
bulan Januari, jika tidak ada ham-
batan program pembangunannya 
bisa dimulai. 2 program pemba-
ngunan Krakatau Medika untuk 
tahun 2020 ini ada beberapa fa-
silitas-fasilitas dalam rangka me-
lengkapi sarana kesehatan yang 
ada di Kota Cilegon, tutur Suriadi 
Arif.

 Namun Komisaris Krakatau 
Medika H. Nawawi Sahim me-
nyampaikan, dengan adanya pro-
gram pemmbangunan Krakatau 
Medika tentunya lahan yang akan 
digunakan bersentuhan dengan 
masyarakat, maka dari itu Kra-
katau Medika sangat diharuskan 
untuk permisi kepada masyrakat 
sekitar. Hal-hal yang berkaitan 

dengan teknis pelaksanaan pro-
gram pembangunan harus disele-
saikan secara adat, secara baik, 
secara musyawarah dalam rangka 
keterlibatan semua dengan tidak 
mengabaikan ketentuan. Jangan 
sampai mengabaikan prinsip-prin-
sip perusahaan dan yang paling 
penting semua dipersiapkan se-
suai dengan regulasi dan keten-
tuan yang ada.
 Sekretaris Camat Purwakar-
ta Wawan Ikhwan, menyampai-
kan atas kepedulian sosial Kraka-
tau Medika pun sudah banyak, 
khususnya di Wilayah Kecamatan 
Purwakarta dalam kurun waktu 3 
tahun. Ada beberapa program 
yang dijalankan oleh Bidang Hu-
mas & CSR Krakatau Medika yaitu 
diantaranya pembangunan pos-
yandu, ada pembangunan keseha-
tan masyarakat dan lain sebagai-
nya, tutur Sekretaris Camat Pur-
wakarta.
 Semoga apa yang diharap-
kan oleh Krakatau Medika dan 
tokoh masyarakat dapat terlaksana 
dengan baik, Rumah Sakit Kraka-
tau Medika semakin berkembang 
dan maju sehingga dapat membe-
rikan manfaat lebih pula untuk 
masyarakat sekitar. #(Humas PT. 
KM)

MASYARAKAT SEKITAR MENDUKUNG 
PEMBANGUNAN KLINIK BPJS 

Direktur Komersial, Komisaris, Staf Ahli Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat foto bersama usai acara sosialisasi pembangunan 
Klinik PPK 1

Situasi saat acara Silaturahmi dan Ramah Tamah berlangsung, dilaksanakan di Sapphire The Royale Krakatau
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Pelepasan Karyawan Purna Bakti 
umat, 04 Oktober 2019 ber-
tempat di Ruang Dendrobium 

di selenggarakan pelepasan karya-
wan yang memasuki purna bakti 
yaitu Bapak Samsudi dan Ibu Kur-
niati Dewi. Acara ini dihadiri oleh 
Direksi PT Krakatau Medika dan 
Karyawan. 
 Ketua SKKM menyampai-
kan selamat kepada karyawan 
yang telah purna tugas sesuai de-
ngan ketentuan yang sudah dite-
tapkan perusahaan, kami doakan 
senantiasa selalu tetap dilimpah-
kan rahmatnya oleh Allah, kese-
hatan dan  tentu tetap jalin silah-
turahmi sampai kapanpun. 
 Di lanjut dengan Direktur 
Utama Krakatau Medika, beliau 
mengucapkan terima kasih dan 
selamat menempuh purna tugas. 
Tak lupa juga beliau meminta 
maaf apabila selama berinteraksi 
ada hal-hal yang tidak berkenan, 
“Saya pribadi dan seluruh karya-
wan Krakatau Medika mohon 
maaf apabila selama berinteraksi 
ada hal-hal yang tidak berkenan 

itu bukan dari pribadi dan karena 
situasi pekerjaan yang menuntut 
harus selesai,” tuturnya.
 Ibu Kurniati Dewi, memulai 
karirnya di PT Krakatau Steel pada 
tahun 1983 dan setelah 11 tahun 
bekerja di PT Krakatau Steel. Pada 
1994 sesuai aturan yang berlaku 
di PT  Krakatau Steel saat itu, be-

liau diperbantukan ke PT Kraka-
tau Medika dan ditempatkan di 
bagian Keuangan dan pada tahun 
2018 bergabung di bagian Humas 
setelah sebelumnya di bagian 
Rumah Tangga. Dengan tugasnya 
sebagai Humas dan CSR, Kraka-
tau Medika telah memberikan 
makanan kepada anak-anak yang 
kekurangan gizi (di Kubang Lam-
pit, Kelurahan Tegal Bunder) serta 
merenovasi posyandu (di Anyelir 
III Lin. Pengairan Atas, Kelurahan 
Kotabumi).  
 Beliau mengucapkan terima 
kasih karena Krakatau Medika 
telah memberikan hadiah biaya 
naik haji, beserta suaminya. Tak 
lupa juga beliau meminta maaf 
jika ada perkataan dan perilaku 
yang kurang berkenan. “Semoga 
Krakatau Medika ke depannya 
semakin jaya dan makmur karena 
banyak menolong masyarakat 
sekitarnya”, tuturnya. 
 Bapak Samsudi, mencerita-
kan dari awal mulai bekerja di 
acara Purna Bakti ini, tak lupa 

juga beliau mengucapkan terima-
kasih kepada Krakatau Medika 
tempat dimana beliau bekerja 
sampai akhir purna tugasnya. 
“Terimakasih untuk Krakatau Me-
dika, saya mohon maaf apabila 
ada kesalahan atau perkataan saya 
ini ada yang menyinggung pera-
saan temen. Apabila kurang ber-
kenan saya mohon maaf.” Selepas 
dari rumah sakit ini, beliau akan 
tetap membawa baik nama rumah 
sakit yang telah membesarkan 
beliau.
 Setelah acara penyampaian 
pesan dan kesan selesai, dilanjut 
dengan pemberian penghargaan 
kepada Karyawan Purna Bakti. 
Semoga pengalaman yang telah 
didapatkan selama bekerja di PT 
Krakatau Medika dapat menjadi 
kenang-kenangan terbaik, dan 
tidak dilupakan. Semoga selalu 
diberikan kesehatan oleh Allah 
SWT, serta sukses selalu di hari-
hari purna baktinya, Aamiin ya 
Rabbal Alamin. #(Humas KM)Direktur Rumah Sakit, Direktur Utama, Karyawan Purna Bakti, Direktur Komersial, 

Direktur Keuangan&SDM foto bersama di penghujung acara.

Foto bersama jajaran Direksi, karyawan purna bakti serta tamu undangan.

PT Krakatau Medika kem-
bali menyelenggarakan 

kegiatan pelepasan purna bakti 
yang dilaksanakan pada Jumat, 29 
November 2019 di Ruang Den-
drobium. Kegiatan kali ini sangat 
berbeda karena bukan hanya 
pelepasan purna bakti, pada kali 
ini juga melakukan penyerahan 
penghargaan karya bakti 15 tahun 
dan pengukuhan karyawan orga-
nik.
 Ketua Serikat Karyawan Kra-
katau Medika (SKKM) Agus Wira-
wan dalam sambutannya, atas 
nama pribadi dan organisasi Se-

rikat Karyawan Krakatau Medika 
(SKKM) mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya pada 
bapak/ibu yang purna tugas dan 
apresiasi sebesar-besarnya selama 
ini sehingga Krakatau Medika 
sampai dengan saat ini bisa tum-
buh berkembang dan jaya. Pak 
Agung Indarwanto  selama beliau 
ditugaskan di Unit Gawat Darurat 
pasti banyak yang dia tolong pa-
sien-pasien dan beliau sangat baik 
dan murah senyum. Bu Iin Mut-
mainah dalam masa perjalanan di 
Krakatau Medika banyak apresiasi 
dalam menjalankan tugasnya dan 

Pelepasan Purna Bakti, Penyerahan Penghargaan Karya Bakti 
dan Pengukuhan Karyawan Organik PT Krakatau Medika

Foto bersama jajaran direksi, sekretaris perusahaan, tamu undangan dengan 
karyawan purna bakti, karya bakti, dan karyawan organik Krakatau Medika 

J

PT

www.krakataumedika.com



Edisi 62 Februari 2020

orang yang sangat baik. Dan kami 
mendoakan agar bapak/ibu dapat 
beraktivitas lebih baik dan kami 
memohon maaf yang sebesar-be-
sarnya atas literasi di Krakatau 
Medika. Ucapan banyak terima 
kasih atas karyawan yang menda-
patkan karya bakti selama 15 
tahun dan karyawan yang baru 
diangkat organik, ungkapnya.
 Direktur Utama PT Kraka-
tau Medika Didik Sugeng K dalam 
sambutannya, mengucapkan ba-
nyak terimakasih kepada bapak/ 
ibu yang purna tugas. Kami sangat 
berterima kasih kepada pak 
Agung Indarwanto beliau sagat 
membantu dalam pengawasan 
zona khususnya di rumah sakit 

untuk perbaikan internal, mudah-
mudahan dalam masa purna tu-
gasnya dapat diisi dengan kegia-
tan yang bermanfaat dan waktu-
nya lebih banyak. Ibu Iin Mutma-
inah sangat berpariatif sehingga 
beliau betah di Krakatau Medika 
dan usaha beliau lancar. Untuk 
karyawan karya bakti 15 tahun 
mengucapkan selamat ini bentuk 
apresiasi dari Krakatau Medika 
untuk karyawan yang setia de-
ngan budaya perusahaannya dan 
untuk teman-teman yang diangkat 
menjadi karyawan organik, kita 
sama-sama memajukan Krakatau 
Medika dan melakukan perjala-
nannya agar perusahaan jaya dan 
karyawan sejahtera, ujarnya. 

 Pak Agung Indarwanto se-
bagai purna tugas Krakatau Me-
dika mengucapkan banyak terima 
kasih kepada jajaran direksi, ma-
nager, dan teman-teman sejawat 
dan memohon maaf yang sebesar-
besarnya dan mendoakan agar 
Krakatau Medika semakin jaya, 
berkembang, SDM handal dan 
fasilitas yang meningkat tentunya 
unggulan rumah sakit yang ter-
baik di Banten dan Indonesia, 
ungkapnya.
 Sementara itu, Ibu Iin Mut-
mainah sebagai purna tugas me-
nyampaikan ucapan banyak teri-
ma kasih sebesar-besarnya kepada 
bapak/ibu yang telah banyak 
membantu dalam melaksanakan 

pekerjaan sehari-hari baik kritik 
dan sarannya. Pesan saya untuk 
teman-teman tetap semangat, 
tingkatkan bekerja, inofasi, ke-
kompokkan, persaudaraan, Kra-
katau Medika semakin jaya, ter-
depan dengan keramahannya, 
dan terbaik. Memohon maaf atas 
kehilaan, tutur ibu Iin Mutma-
inah.
 Acara pelepasan purna bak-
ti, penyerahan penghargaan karya 
bakti dan pengukuhan karyawan 
organik Krakatau Medika dibuka 
dengan pembcaan visi-misi peru-
sahaan, doa, sambutan-sambutan, 
dan ditutup dengan ramah tamah. 
#Humas

rakatau Medika Hospital 
mengadakan Seminar Medis 

yaitu bertemakan “Deteksi Dini & 
Tata Laksana Kegawatan Gagal 
Ginjal Kronik” pada hari Kamis, 
17 Oktober 2019. Dengan 
pembicara dr. Arayana Sp.PD, 
FINASIM dan Prof. Dr. Suhar-
djono Sp.PD, KGH. Lebih 
menarik lagi seminar dipandu 
oleh dr. Arnadi Taslim Sp.PD, 
FINASIM. Para dokter yang hadir 
sangat antusias mengikuti acara 
tersebut, bahkan hadir beberapa 
dokter dari Perusahaan di wilayah 
Cilegon. Seminar tersebut meru-
pakan bagian dari acara peresmi-
an penambahan kapasitas layanan 
Ruang Hemodialisa. 
 Didik Sugeng K. selaku Di-
rektur Utama dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa mengingi-
nkan Rumah Sakit Krakatau Medi-
ka ini tidak hanya sekedar untuk 
menyembuhkan penyakit khusus-
nya penyakit-penyakit yang ada di 

masyarakat, tetapi juga bagaima-
na memberikan sosialisasi pende-
katan dan sebagainya, sebagai 
upaya untuk memberikan pendi-
dikan atau wawasan agar bagai-
mana penyakit-penyakit itu di-
cegah.
 Harapan beliau semoga Kra-
katau Medika tetap bisa berman-
faat dan berguna untuk masyara-

kat disekitar dan  dengan adanya 
seminar medis ini bisa bermanfaat 
buat kita semua.
 Komisaris Krakatau Medika 
Agus Prayitno dalam sambutan-
nya, kita ketahui bahwasanya 
untuk hemodialisa ini diberbagai 
rumah sakit sangat tinggi, dikare-
nakan dengan perkembangan tek-
nologi, perkembangan pola ma-
kan, penyakit, obat dan sebagai-
nya penyakit ginjal ini sangat me-
nonjol dan bertambah dengan 
cepat. Mudah-mudahan seminar 
ini sangat bermanfaat bagi kita 
semua.
 Dengan apa yang telah 
disampaikan oleh dr. Arayana 
Sp.PD, FINASIM tentang ginjal, 
bahwa faktor-faktor gagal ginjal 
kronik yaitu obesitas, usia yang 
sudah diatas 50-an, komplikasi ke 
ginjal, dan lainnya. Ini yang harus 
diperhatikan untuk mendapatkan 
suatu deteksi dini itu dari penye-
bab yang paling sering, kemudian 
faktor resiko lainnya. Terkadang 
kita memang harus memperhati-
kan suatu penyakit, dipantau terus 
menerus. 

 Demikian halnya dengan 
Prof. Dr. Suhardjono Sp.PD, 
KGEH menyampaikan bahwa bisa 
dikatakan tugas kita harus meme-
lihara fungsi ginjal, jadi sangat 
penting disini adalah bagaimana 
mempertahankan fungsi ginjal 
dan juga bagaimana mengham-
bat/memperlambat turunan fungsi 
ginjal dan turunan komplikasi. 
Penyakit gagal ginjal kronik cu-
kup sering didapatkan, di Indone-
sia dan seluruh dunia. 
 Kegiatan seminar ditutup 
dengan pembagian plakat dari 
Direktur Rumah Sakit dr. Rachmat 
Setiarsa kepada pembicara dan 
moderator seminar, dilanjutkan 
peresmian penambahan fasilitas 
dan peningkatan layanan rumah 
sakit, dengan menghadirkan rua-
ngan baru Hemodialisa. Ruang 
Hemodalisa yang baru ini meme-
nuhi kebutuhan ruang yang lebih 
luas dengan kapasitas pelayanan 
lebih besar agar bisa memperluas 
akses pasien yang membutuhkan 
hemodialisa untuk mendapatkan 
layanan yang profesional. 
#(Humas KM)

Sayangi Ginjal Kita dengan Mengetahui 
“Deteksi Dini & Tata Laksana Kegawatan Gagal Ginjal Kronik”

Foto bersama Jajaran Direksi, Komisaris  beserta Pembicara dan Moderator Seminar 
Medis, pada saat pemberian plakat 

Suasana pada saat dr. Arayana Sp.PD, FINASIM menyampaikan materi di acara Seminar Medis yang dilaksanakan oleh Krakatau 
Medika Hospital
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