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 KM News kembali hadir menyapa 
Anda kembali dengan memasuki edisi ke-
63. Di edisi ini diawali dengan berita 
mengenai program kesehatan di Tempat 
Kerja dalam mengurangi obesitas 
karyawan Krakatau Medika. Redaksi juga 
menyajikan PT Krakatau Medika adakan 
Jumat Bersih dan 5R dalam rangka 
menyambut HUT PT Krakatau Medika 
yang ke-24.
 KM News edisi kali ini juga diwar-
nai dengan Pelepasan Purna Bakti dan 
Karyawan Proses Organik Krakatau 
Medika. Tak hanya itu saja, Edisi kali ini 
Krakatau Medika adakan pemilihan 
Ketua Koperasi PRIMKOKAM periode 
2020-2023, selanjutnya PT Krakatau 
Medika salurkan bantuan kesehatan 
kepada korban banjir bandang di Lebak. 
Dan SD Madani Cilegon adakan Hospital 
Tour di PT Krakatau Medika.
 Akhir kata, semoga sajian kami kali 
ini dapat memberikan manfaat untuk 
pembaca setia KM News. Ayo semangat 
berbagi dan menginspirasi !

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Krakatau Medika

alam rangka menyambut Hari Ulang 
Tahun PT Krakatau Medika yang Ke- 
24 Panitia Pembina K3 (P2K3) melaku-

kan suatu inovasi guna mencegah dan menang-
gulangi obesitas. Maka dari itu, Panitia K3 (P2K3) 
menyusun program ini dalam bentuk lomba di 
bulan K3 tahun 2020 dengan tujuan memberikan 
solusi pencegahan dan penanggulangan obesitas 
di PT Krakatau Medika melalui beberapa pro-
gram penurunan obesitas.
 Program obesitas menunjukkan bahwa pro-
gram-program kesehatan yang diterapkan di tem-
pat kerja bisa efektif membantu seseorang untuk 
menurunkan berat badannya. Permasalahan 
obesitas ini apabila tidak segera ditangani akan 
menimbulkan berbagai komplikasi penyakit yang 
membahayakan kesehatan yaitu seperti hiper-

Kesehatan merupakan hal paling 
utama yang menopang kehidupan 

setiap makhluk, terutama setiap 
manusia. Jika kesehatan seorang 

individu terjamin, maka segala 
aktivitas kehidupan individu tersebut 

akan terjamin. Salah satu unsur 
penting penyusun kesehatan adalah 
bagaimana pengaturan pola makan 

yang sehat, seimbang dan bergizi. 
Pola makan yang sehat, seimbang 

dan bergizi seringkali dihubungkan 
dengan gaya hidup. 

Direktur Utama PT Krakatau Medika beserta jajarannya membuka kegiatan Program Kesehatan di Tempat Kerja

Program Kesehatan 
di Tempat Kerja

Kurangi Obesitas Karyawan Krakatau Medika
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ermasalahan tersebut dapat 
kita atasi dengan melakukan 

penerapan program 5R (Ring-
kas, Rapi, Resik, Rawat dan 
Rajin). Beragam cara dan teknis 
pelaksanaan 5R didalam sebuah 
perusahaan dilakukan. Berawal 
dari sebuah bentuk kepedulian 
seluruh karyawan PT Krakatau 
Medika, baik dari pihak Manaje-
men hingga seluruh karyawan 
kegiatan Jumat Bersih dan 5R ini 
diadakan agar tumbuh rasa ke-
pedulian seluruh karyawan ter-
hadap area kerjanya masing-
masing. 
 Selesai senam, sebagai 

bentuk komitmen Direksi, tiga 
Direksi PT Krakatau Medika 
langsung meninjau progress 
penerapan 5R di unit-unit kerja 
yang ada di PT Krakatau Medi-
ka, didampingi dengan tim 
Departemen Mutu. Pada Jumat 
bersih dan 5R kali ini, Direktur 
Utama meninjau Instalasi Reha-
bilitasi Medik, Direktur Rumah 
Sakit meninjau Informasi, dan 
Direktur Keuangan & SDM 
Bidang Sistem Informasi (SI). 
Masing-masing Direksi mem-
berikan arahan agar penerapan 
5R dapat berjalan dengan lancar 
dan sukses. #Humas PT KM 
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Acara Jum’at Bersih dan 5R 
di PT Krakatau Medika 

dilaksanakan pada tanggal 
31 Januari 2020, dimulai 
dengan kegiatan senam 

pagi yang dimulai dari jam 
07.00 WIB. Permasalahan 

kebersihan merupakan 
tanggung jawab kita 

semua, sejak dirumah, di 
lingkungan tempat tinggal, 

bahkan hingga di 
lingkungan tempat kerja. 

Masalah kebersihan 
khususnya permasalahan 

sampah menjadi persoalan 
dunia.

PT KRAKATAU MEDIKA
Adakan Jumat Bersih dan 5R 

P

Situasi Senam 
Bersama Sebelum 

Kegiatan Jumat 
Bersih dan 5R

tensi, penyakit arteri koroner, ke-
gagalan jantung, infeksi saluran 
penapasan, diabetes militus, per-
lemakan hati, hingga problem 
psikiatri dan sosial.
 Kegiatan program obesitas 
ini dilakukan selama 39 hari di 
hari kerja dan dilaksanakan mulai 
dari 06 Januari s/d 27 Februari 
2020. Lokasi kegiatan dilaksana-
kan di lingkungan PT Krakatau 
Medika, yang diikuti 43 karyawan 
PT Krakatau Medika. Berikut tu-
juan yang hendak dicapai dalam 
menerapkan program penurunan 

angka obesitas pada karyawan, 
yaitu menciptakan pola hidup 
sehat, tercapainya kondisi tubuh 
yang ideal dan sehat, mencegah 
kom-plikasi penyakit, menurunkan 
biaya kesehatan karyawan, men-
jadi pilot project keberhasilan 
program, dan dapat dijadikan 
salah satu revenew kepada peru-
sahaan pelanggan. Semoga 
kegiatan program obesitas ini 
dapat bermanfaat bagi karyawan 
yang me-ngikuti program ini. 
#Humas PT KM

Para peserta mulai 
melakukan jogging 
pada pagi hari di 

lingkungan 
Krakatau Medika



alam acara tersebut se-
luruh direksi PT Kraka-
tau Medika hadir beser-

ta Sekretaris Perusahaan, Ketua 
Serikat Karyawan Krakatau Me-
dika, Karyawan/Karyawati PT 
Krakatau Medika. Kegiatan ini 
diawali dengan pembacaan doa 
secara bersama-sama, lalu mem-
bacakan visi-misi perusahaan, 
dan dilanjutkan dengan sambu-
tan-sambutan. 
 Ketua Serikat Karyawan 

Krakatau Medika (SKKM) Tar-
mizi SKM dalam sambutannya, 
pertama-tama mengucapkan 
banyak terimakasih kepada Ibu 
Ani Karyani yang sudah banyak 
membantu dan pengabdiannya 
selama di Krakatau Medika, dan 
Ibu Ani Karyani terakhir penu-
gasan menjabat sebagai Staf 
Direktur Rumah Sakit harapan 
kami setelah ibu purna tugas 
semoga Rumah Sakit Krakatau 
Medika bisa lebih baik lagi. Dan 
untuk teman-teman yang men-
dapatkan karyawan organik 
harapan kami bapak/ibu harus 
bekerja keras, menjadi karya-
wan yang lebih baik, dan tetap 
semangat untuk kemajuan 
Krakatau Medika. 
 Direktur Utama Didik 
Sugeng K. dalam sambutannya 
menyampaikan ucapan banyak 
terimakasih kepada Ibu Ani 
Karyani atas pengabidannya 
selama 37 tahun di Krakatau 
Medika dan kami meminta 
sambung doa kepada ibu agar 
Krakatau Medika harapannya 
bisa tercapai. Ibu Ani Karyani 
dapat diberikan kesehatan dan 
sukses. Dan untu karyawan 
organik kami mengucapkan 

selamat dan bergabung di Kra-
katau Medika agar bisa mem-
bawa dan menjaga nama baik 
Krakatau Medika bisa mening-
katkan kinerjanya. 
 Sementara itu, Ibu Ani 
Karyani yang telah bekerja sela-
ma 37 tahun di Krakatau Medi-
ka, saya bekerja di Krakatau 
Medika sudah cukup lama dan 
saya merasakan perkembangan-
nya Rumah Sakit Krakatau Me-
dika dari poli yang di sumampir 
hingga di Krakatau Medika saat 
ini. Mengucapkan banyak teri-
makasih kepada Rumah Sakit 
Krakatau Medika yang memberi-
kan izin untuk melanjutkan pen-

didikan saya selama bertugas di 
Krakatau Medika. Untuk penga-
laman saya sangat berkenang 
dengan pasien bisa menolong 
pasien dengan cara melahirkan, 
ini kepuasan bagi saya. Dan tak 
lupa mengucapkan banyak teri-
makasih kepada Krakatau Medi-
ka yang sudah banyak mem-
bantu hingga saya lulus bekerja, 
memohon doa agar saya diberi-
kan kesehatan dan selalu lindu-
ngan Allah SWT. Dan saya doa-
kan untuk Krakatau Medika 
selalu jaya, visi-misi tercapai, 
berkembang lebih baik, bagus 
dan karyawan sejahtera, tutur 
Ani Karyani. #Humas PT KM 

DAN KARYAWAN PROSES ORGANIK
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PT Krakatau Medika 
kembali menyelenggara-

kan kegiatan pelepasan 
karyawan purna bakti 
dan karyawan proses 

organik. Pada Jumat, 07 
Februari 2020 bertempat 

di Ruang Dendrobium. 
Pelepasan karyawan 

purna bakti dilakukan 
bersamaan dengan 

proses karyawan 
organik PT Krakatau 

Medika. 

Ani Karyani

Reni Retnowati
dr. Erlando Rizky Nugraha
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KARYAWAN PURNA BAKTI

KARYAWAN PROSES ORGANIK

Pelepasan Purna Bakti

Foto bersama 
seluruh jajaran direksi, 
sekretaris perusahaan, 

tamu undangan dengan 
karyawan purna bakti 
dan karyawan proses 

organik PT KM
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Riky Terpilih Menjadi
KETUA KOPERASI PRIMKOKAM 

Salah Satu Karyawan PT Krakatau Medika Saat Memilih Hak Suaranya dalam 
Pemilihan Ketua PRIMKOKAM 

Riky Ketua PRIMKOKAM Terpilih 
Masa Periode 2020-2023

enurut Ketua Panitia 
Pemilihan Ketua 

PRIMKOKAM Antom Kurnia, 
pemilihan ketua PRIMKOKAM 
diawali dengan penyampaian 
dan sosialisasi Tata Tertib 
Pemilihan kepada seluruh 
Anggota Primkokam. Hal ini 
dilakukan agar semua anggota 
paham dan sepakat supaya tidak 
ada kendala di kemudian hari. 
Lebih lanjut Ketua Panitia 
menjelaskan, pemi-lihan ketua 
PRIMKOKAM dilakukan dua 
kali putaran, putaran pertama 
kita menjaring 3 bakal calon 

dengan suara terbanyak, dari 
tiga calon tersebut kita sodorkan 
surat pernyataan kesiapan dan 
bersedia menjadi ketua pengu-
rus. Dari tiga bakal calon 
tersebut terpilih dua calon yang 
siap maju ke putaran berikutnya 
/ terakhir yaitu Riky dan 
Achmad Wahi-din, kedua calon 
tersebut di-wajibkan mampu 
menyampai-kan visi dan 
misinya bila ter-pilih menjadi 
ketua di hadapan seluruh 
anggota koperasi PRIM-
KOKAM. 
 Pada  pemilihan putaran 

terakhir dan hasil perhitungan 
suara dihadapan seluruh anggo-
ta pada Jumat, (31 Januari 2020) 
Riky terpilih sebagai ketua 
pengurus periode selanjutnya 
dengan memperoleh suara 
terbanyak 133 (36,74%), 
Achmad Wahidin 129 
(35,64%), dan Khoirul Shaleh 
98 (27,07%). Dijelaskan Ketua 

panitia, “Serah terima jabatan 
dilakukan secara langsung 
dengan kegiatan Rapat Anggota 
Tahunan Primkokam”, tutur 
Ketua Panitia pemilihan ketua 
koperasi. Dalam acara ini apa 
yang diinginkan dan siapa yang 
terpilih Primkokam tetap maju 
dan amanah. #Humas PTKM

alam rangka 
meningkatkan 
kesejahteraan Primer 
Koperasi Karyawan PT 
Krakatau Medika 
(PRIMKOKAM) 
mengadakan Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) 
sekaligus Laporan 
Pertanggungjawaban 
Pengurus periode 2017-
2019 dan Pemilihan Ketua 
Koperasi periode 2020-
2023, bertempat di Ruang 
Diklat PT Krakatau 
Medika. Dihadiri oleh 
Pengurus koperasi, 
Anggota Koperasi dan 
jajaran Direksi PT 
Krakatau Medika. 

Para Calon Kandidat Ketua PRIMKOKAM Periode 2020-2023

M



kibat banjir bandang dan 
tanah longsor mengaki-
batkan rumah-rumah 

masyarakat rusak dan hancur di-
terjang derasnya air sungai. Dam-
pak lain akibat banjir ini adalah 
masalah kesehatan, masyarakat 
saat ini mengeluhkan kesehatan-
nya. 
 PT Krakatau Medika bersa-
ma PT Krakatau Steel Group 
menyalurkan bantuan kepada 
masyarakat terdampak bencana 
banjir bandang dan longsor di 
Kabupaten Lebak Banten, yang 
dilaksanakan pada Jumat, 10 
Januari 2020. Upaya ini merupa-
kan bentuk kepedulian PT Kraka-
tau Medika terhadap masyarakat 
serta wujud kerja sama dengan 
masyarakat dan perusahaan.
 Bantuan yang diberikan PT 

Krakatau Medika bersama PT Kra-
katau Steel Group memberikan 
pelayanan kesehatan secara gratis 
di Desa Somang Kecamatan Sajira 
Kabupaten Lebak, yang daerah-
nya berdampak akibat banjir ban-
dang dan tanah longsor. Pelaya-
nan Kesehatan kepada masyarakat 
ini dipimpin langsung dengan dr. 
Siti Noviyanti dan 2 (Dua) tenaga 
medis Febriansyah dan Kaharis-
ma. Sebanyak 32 orang yang 
datang ke posko pelayanan ke-
sehatan PT Krakatau Medika.
 Semoga masyarakat di Ka-
bupaten Lebak dengan dapat 
mendapatkan pelayanan keseha-
tan dapat mengurangi beban 
akibat dampak banjir bandang 
dan tanah longsor yang terjadi di 
wilayahnya. #Humas PT KM

PT Krakatau Medika 
Salurkan Bantuan Kesehatan
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Curah hujan besar pada awal tahun 2020 
menyebabkan banjir di beberapa wilayah 

di Indonesia termasuk di Kabupaten 
Lebak, Banten. Beberapa di wilayah 

Kabupaten Lebak ini diterjang banjir 
bandang dan tanah longsor pada daerah 

aliran sungai yang meluap di 6 (Enam) 
Kecamatan Kabupaten Lebak. 

Kepada Korban Banjir Bandang di Lebak

Salah Satu Warga 
Sedang Memeriksa 
Kesehatannya di 
Posko Pelayanan 

Kesehatan Krakatau 
Medika

Foto Bersama 
Petugas Kesehatan 
dari PT Krakatau 
Medika di depan 
Posko Pelayanan 

Kesehatan

A
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Hospital tour adalah 
kegiatan kunjungan ke 
rumah sakit sambil be-

lajar mengenal alat-alat keseha-
tan, pengenalan profesi di ru-
mah sakit dan materi tentang 
cara hidup sehat yang dapat 
diaplikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari.  Acara dibuka lang-
sung oleh Unit Humas & Bina 
Lingkungan PT Krakatau Medi-
ka, yang dimana dalam program 
ini anak-anak diperkenalkan 
secara umum tentang rumah 
sakit dan beragam profesi yang 
ada dirumah sakit. Selain itu, 
anak-anak juga mendapatkan 
edukasi kesehatan tentang pen-
tingnya kebiasaan cuci tangan 
dan etika batuk yang baik dan 
benar, hal ini sangat penting 
untuk ditanamkan sejak dini 
demi kesehatan. Anak-anak juga 
mendapatkan pelajaran tentang 
kesehatan gigi dan tentang men-
jaga kesehatan.
 Hal yang menarik adalah 
saat anak-anak diajak berkeliling 
ke unit-unit pelayanan. Mulai 
dari Poli Gigi hingga Poli Anak 
untuk mengenal alat-alat penun-

jang medis yang ada di rumah 
sakit, supaya dapat tertanam di 
dalam benak siswa/i SD Madani 
Cilegon bahwa rumah sakit 
tidak seseram yang dibayang-
kan, mengingat selama ini anak-
anak masih takut diperiksa 
dokter atau diajak ke rumah 
sakit untuk berobat. Rute yang 
dilalui pun telah disiapkan 
khusus sebelumnya sehingga 
anak-anak tidak bersinggungan 

dengan pasien yang berobat dan 
tidak mengganggu kenyamanan 
pasien. 
 Dengan adanya kegiatan 
ini diharapkan dapat memberi-
kan edukasi yang baik kepada 
siswa/i SD Madani Cilegon 
sehingga sejak usia belia sudah 
memahami bagaimana perilaku 
hidup sehat dan mengenal 
tentang rumah sakit. #Humas 
PT KM

Mengenal Rumah Sakit

Rabu, 29 Januari 2020 
dalam rangka program 

kunjungan ke PT 
Krakatau Medika dan 
bekerja sama dengan 

Humas & Bina Ling-
kungan PT Krakatau 

Medika dalam 
memenuhi program 

Corporate Social 
Responsibility (CSR) 
yang di rencanakan 

oleh SD Madani Cilegon 
melalui  Hospital Tour 

bagi siswa/i kelas 4 
berkaitan dengan tema 

“Cita-citaku dan 
Profesi”. Sejumlah 72 
siswa sekolah dasar 

dari SD Madani Cilegon 
turut mengikuti 

kegiatan.

Melalui Hospital Tour

Foto Bersama 
Siswa/i SD Madani 
Cilegon Bersama 
Dewan Guru & 
Jajaran Mentor 

PT Krakatau Medika

Salah Satu 
Siswi SD 

Madani Cilegon 
Sedang Mem-

peragakan Cara 
Membersihkan 

Gigi

H
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