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Dr. Rizky menjelasan sebagai berikut ;

ada Desember 2019, kasus pneumonia misterius 
pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi 
Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum 

diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan 
pasar ikan di Wuhan.Tanggal 18 Desember hingga 29 
Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat 
dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). 
Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus 
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Assalamualaikum Wr.  Wb.

 Hai sobat KMNews... KMNews kembali 
hadir menyapa anda diedisi ke 65 pada 
situasi saat ini pandemi Covid-19 yang 
melanda semua negara termasuk dibumi 
Indonesia yang kita cintai. Pada kali ini 
redaksi sempat mewawancarai dr.Rizky 
Derajat Spesialis penyakit paru yang juga 
sebagai ketua Tim Covid RS Krakatau Medika 
dan menjelaskan apa itu virus corona dan 
bagaimana penanganannya. 

 Dan redaksi pada kali ini meyajikan 
berita-berita tentang pemberian bantua APD 
oleh para pendonasi ke PT Krakatau Medika, 
dan berita tentang kegiatan Baitul Mall 
Krakatau Medika (BMKM) berbagi takjil ke 
para karyawan yang sedang menjalankan 
ibadah puasa. Dan adanya kickoff meeting 
EBITDA tahun 2020 untuk pencapaian kinerja 
PT Krakatau Medika. Dan digelarnya RAT 
Primkokam dengan dikukuhkannya ketua 
baru Primkokam sdr. Riki.

 Akhir kata semoga sajian kami kali ini 
dapat memberiakn manfaat untuk pembaca 
setia sobat KMNews. Tetap jaga jarak , rajin 
cuci tangan, memakai masker ,dan jaga 
kesehatan !

Wassalamualaikum Wr.  Wb.

Salam Krakatau Medika  

Mengenal 
dan Bagaimana Pencegahanya
VIRUS CORONA / COVID-19 

Dr. RIZKY DRAJAT, Sp P 
Ketua Tim Penanganan Covid-19 

RS Krakatau Medika

KM (Maret 2020) , pada saat itu tim 

Humas PTKM mewancarai dr. Rizky 

Drajat, Spesisalis Penyakit Paru sebagai 

Ketua Tim Penaganan Covid-19 RS 

Krakatau Medika terkait dengan penyakit 

yang sedang mewabah di Indonesia 

bahkan penjadi Pandemi di beberapa 

wilayah Dunia.
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ini meningkat pesat, ditandai 
dengan dilaporkannya sebanyak 
44 kasus. Tidak sampai satu bulan, 
penyakit ini telah menyebar di 
berbagai provinsi lain di China, 
Thailand, Jepang, dan Korea Sela-
tan. Sampel yang diteliti menun-
jukkan etiologi coronavirus baru. 
Awalnya, penyakit ini dinamakan 
sementara sebagai 2019 novel 
coronavirus (2019-nCoV), kemu-
dian WHO mengumumkan nama 
baru pada 11 Februari 2020 yaitu 
Coronavirus Disease (COVID-19) 
yang disebabkan oleh virus Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coro-
navirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini 
dapat ditularkan dari manusia ke 
manusia dan telah menyebar se-
cara luas di China dan lebih dari 
190 negara dan teritori lainnya.5 
Pada 12 Maret 2020, WHO mengu-
mumkan COVID-19 sebagai pan-
demik. Hingga tanggal 29 Maret 
2020, terdapat 634.835 kasus dan 
33.106 jumlah kematian di seluruh 
dunia. Sementara di Indonesia 
sudah ditetapkan 1.528  kasus 
dengan positif COVID-19 dan 136 
kasus kematian. 

EPIDEMIOLOGI
 Sejak kasus pertama di Wu-
han, terjadi peningkatan kasus 
COVID-19 di China setiap hari dan 
memuncak diantara akhir Januari 
hingga awal Februari 2020. Awal-
nya kebanyakan laporan datang 
dari Hubei dan provinsi di sekitar, 
kemudian bertambah hingga ke 
provinsi-provinsilain dan seluruh 
China.7 Tanggal 30 Januari 2020, 
telah terdapat 7.736 kasus terkon-
firmasi COVID-19 di China, dan 86 
kasus lain dilaporkan dari berbagai 
negara seperti Taiwan, Thailand, 
Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lan-
ka, Kamboja, Jepang, Singapura, 
Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, 
India, Australia, Kanada, Finlandia, 
Prancis, dan Jerman. COVID-19 
pertama dilaporkan di Indonesia 
pada tanggal 2 Maret 2020 sejum-
lah dua kasus. Data 31 Maret 2020 

menunjukkan kasus yang terkon-
firmasi berjumlah 1.528 kasus dan 
136 kasus kematian. Tingkat mor-
talitas COVID-19 di Indonesia 
sebesar 8,9%, angka ini merupakan 
yang tertinggi di Asia Tenggara. 
Per 30 Maret 2020, terdapat 
693.224 kasus dan 33.106 
kematian di seluruh dunia. Eropa 
dan Amerika Utara telah menjadi 
pusat pandemi COVID-19, dengan 
kasus dan kematian sudah melam-
paui China. Amerika Serikat men-
duduki peringkat pertama dengan 
kasus COVID-19 terbanyak dengan 
penambahan kasus baru sebanyak 
19.332 kasus pada tanggal 30 
Maret 2020 disusul oleh Spanyol 
dengan 6.549 kasus baru. Italia 
memiliki tingkat mortalitas paling 
tinggi di dunia, yaitu 11,3%.5

VIROLOGI
 Coronavirus adalah virus 
RNA dengan ukuran partikel 120-
160 nm. Virus ini utamanya me-
nginfeksi hewan, termasuk di an-
taranya adalah kelelawar dan unta. 
Sebelum terjadinya wabah COVID-
19, ada 6 jenis coronavirus yang 
dapat menginfeksi manusia, yaitu 

alphacoronavirus 229E, alphaco-
ronavirus NL63, betacoronavirus 
OC43, betacoronavirus HKU1, 
Severe Acute Respiratory Illness 
Coronavirus (SARS-CoV), dan 
Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus (MERS-CoV).
 Coronavirus yang menjadi 
etiologi COVID-19 termasuk dalam 
genus betacoronavirus. Hasil ana-
lisis filogenetik menunjukkan 
bahwa virus ini masuk dalam 
subgenus yang sama dengan 
coronavirus yang menyebabkan 
wabah Severe Acute Respiratory 
Illness (SARS) pada 2002-2004 
silam, yaitu Sarbecovirus.15 Atas 
dasar ini, International Committee 
on Taxonomy of Viruses mengaju-
kan nama SARS-CoV-2.
 Struktur genom virus ini me-
miliki pola seperti coronavirus 
pada umumnya (Gambar 1). Se-
kuens SARSCoV-2 memiliki kemiri-
pan dengan coronavirus yang di-
isolasi pada kelelawar, sehingga 
muncul hipotesis bahwa SARS-
CoV-2 berasal dari kelelawar yang 
kemudian bermutasi dan mengin-
feksi manusia. Mamalia dan bu-
rung diduga sebagai reservoir 

perantara. Pada kasus COVID-19, 
trenggiling diduga sebagai reser-
voir perantara. Strain coronavirus 
pada trenggiling adalah yang 
mirip genomnya dengan corona-
virus kelelawar (90,5%) dan SARS-
CoV-2 (91%). Genom SARS-CoV-2 
sendiri memiliki homologi 89% 
terhadap coronavirus kelelawar 
ZXC21 dan 82% terhadap SARS-
CoV.  Hasil pemodelan melalui 
komputer menunjukkan bahwa 
SARS-CoV-2 memiliki struktur tiga 
dimensi pada protein spike 
domain receptor-binding yang 
hampir identik dengan SARS-CoV. 
Pada SARS-CoV, protein ini memi-
liki afinitas yang kuat terhadap 
angiotensinconverting-enzyme 2 
(ACE2). Pada SARS-CoV-2, data in 
vitro mendukung kemungkinan 
virus mampu masuk ke dalam sel 
menggunakan reseptor ACE2. 
Studi tersebut juga menemukan 
bahwa SARS-CoV-2 tidak menggu-
nakan reseptor coronavirus lainnya 
seperti Aminopeptidase N (APN) 
dan Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-
4).

TRANSMISI
 Saat ini, penyebaran SARS-
CoV-2 dari manusia ke manusia 
menjadi sumber transmisi utama 
sehingga penyebaran menjadi 
lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 
dari pasien simptomatik terjadi 
melalui droplet yang keluar saat 
batuk atau bersin. Selain itu, telah 
diteliti bahwa SARS-CoV-2 dapat 
viabel pada aerosol (dihasilkan 
melalui nebulizer) selama setidak-
nya 3 jam. WHO memperkirakan 
reproductive number (R0) COVID-
19 sebesar 1,4 hingga 2,5. Namun, 
studi lain memperkirakan R0 
sebesar 3,28.24.

Redaksi : Virus corona merupakan 
virus jenis apa, penularan melalui 
apa?
- Coronavirus merupakan 

TABEL SEBARAN KASUS DAN CASE FATALITY RATE COVID-19 
BERDASARKAN USIA DAN JENIS KELAMIN

Usia/
Jenis Kelamin

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
>79

Laki-laki

Perempuan

51,4

48,6

Kasus (%)

0,9
1,2
8,1

17,0
19,2
22,4
19,2

8,8
3,2

38,5
61,5

Kasus (%)

1,0
5,2

27,8
10,3
14,0
19,2
12,6

6,4
3,4

1,39
0,75

CFR (%)

0
0
0

0,1
0,1
0,4
1,5
5,3

10,8

2,8
1,7

CFR (%)

0
0,2
0,2
0,2
0,4
1,3
3,6

8
14,8

57,9
42,1

Kasus (%)

0,6
0,8
3,8
7,1

12,3
19,1
17,7
19,9
18,1

10,3
6,2

CFR (%)

0
0
0

0,4
0,6
1,2
4,9

15,3
23,6

China (n=72.314) Korea Selatan (n=8.413) Italia (n=35.731)
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keluarga besar virus yang me-
nyebabkan penyakit ringan 
sampai berat, seperti common 
cold atau pilek dan penyakit 
yang serius seperti MERS dan 
SARS

- Penularannya dari hewan ke ma-
nusia (zoonosis) dan penularan 
dari manusia ke manusia sangat 
terbatas.

- Untuk 2019-nCoV masih belum 
jelas bagaimana penularannya, 
diduga dari hewan ke manusia 
karena kasus-kasus yang muncul 
di Wuhan semuanya mempunyai 
riwayat kontak dengan pasar 
hewan Huanan

Redaksi : Seperti apa tanda-tanda 
virus ini, gejalanya?

0Gejalanya demam >38 C, batuk, 
sesak napas yang membutuhkan 
perawatan di RS. Gejala ini 
diperberat jika penderita adalah 
usia lanjut dan mempunyai 
penyakit penyerta lainnya, seperti 
penyakit paru obstruktif menahun 
atau penyakit jantung

Redaksi : Bagaimana 
mengantisipasi penularan virus 
corona?
- Dengan meningkatkan kewas-

padaan dan kesiapsiagaan di 
pintu masuk negara, baik di 
bandara, pelabuhan maupun 
lintas batas darat negara.

- Di pintu masuk negara terutama 
yang ada akses langsung de-
ngan Wuhan atau Cina, mengak-
tifkan penggunaan thermal 
scanner sebagai deteksi awal 
gejala demam pada pelaku per-
jalanan yang masuk. Jika ada 
yang “tertangkap” dengan alat 
ini maka dilakukan pemeriksaan 
lebih lanjut dan jika perlu 
dirujuk ke RS rujukan untuk 
perawatan lebih lanjut.

Redaksi : Dampak yang 
ditimbulkan akibat virus corona?
- Untuk 2019-nCoV, dari kasus-

kasus yang ditemukan saat ini, 
dampaknya tidak terlalu besar 
dan angka kematiannya kecil 
(hingga tanggal 19 Januari 2020 
terjadi 2 kematian dari 198 kasus 
yang dilaporkan di Wuhan). 
Hingga saat ini WHO belum 
memberlakukan travel restric-
tion untuk Wuhan. Namun demi-
kian tetap harus diwaspadai 
karena sumber penularan dan 
perkembangan virus ini masih 
belum jelas

- Berbeda dengan MERS dan SARS 
yang juga disebabkan oleh coro-
na virus, dimana kedua penyakit 
ini mempunyai dampak yang 
sangat besar baik dalam sektor 
kesehatan maupun sosial 
ekonomi dunia.

Redaksi : Bagaimana Kesiap-

siagaan Indonesia dalam 
antisipasi virus ini? 
-  Kemenkes telah menerbitkan 

Surat Edaran kepada seluruh 
Dinas Kesehatan Provinsi dan 
Kab/Kota, RS Rujukan, Kantor 
Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan 
Balai Teknik Kesehatan Lingku-
ngan (BTKL) untuk meningkat-
kan kewaspadaan dan kesiap-
siagaan dalam mengahdapi 
kemungkinan masuknya 
penyakit ini.

 - Bandara2 di seluruh Indonesia 
terutama yang mempunyai 
penerbangan langsung dari 
Cina, meningkatkan kewaspa-
daan diantaranya dengan me-
ngaktifkan thermal scanner, 

memberikan health alert card 
dan KIE pada penumpang. 

- Akan dilakukan simulasi kesia-
pan yang akan melibatkan lintas 
sektor untuk mengantisipasi jika 
penyakit ini masuk ke Indonesia 

- Penyebaran KIE kepada masya-
rakat agar tidak panik namun 
tetap waspada terhadap penya-
kit ini. 

 
Redaksi : Himbauan untuk warga 
seperti apa?
 -  Agar tidak panik dan tetap 

waspada.
 -  Bila melakukan perjalanan ke 

Cina terutama Kota Wuhan:
- Menerapkan PHBS dengan 

sering mencuci tangan dengan 

sabun atau cairan pembersih 
tangan mengandung alkohol .

- Menghindari kontak dengan 
hewan, pasar hewan dan agar 
tidak mengonsumsi daging 
mentah atau daging hewan liar. 

- Menghindari kontak dengan 
orang sakit. 

- Jika mengalami gejala2 demam 
dan gangguan pernapasan, 
menghindari keluar rumah 
kecuali untuk berobat, segera 
berobat, gunakan masker dan 
menerapkan etika bersin/batuk.

- Bila gejalanya muncul saat 
sudah kembali ke tanah air, agar 
segera berobat dan menyam-
paikan riwayat perjalanannya 
kepada dokter. #
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enyemprotan Cairan Disinfek-
tan yang dilakukan ini berda-

sarkan intruksi langsung dari Wa-
likota Cilegon dengan bertujuan 
untuk pencegahan berkembang-
nya Virus Corona (Covid-19) di 
setiap wilayah, khususnya di ling-
kungan Kecamatan Purwakarta. 
Dan kegiatan ini dapat menghim-
bau kepada seluruh masyarakat 

antuan APD ini diberikan 
untuk para tenaga medis 

yang ada di Rumah Sakit Krakatau 
Medika yang merupakan garda 

Kecamatan Purwakarta agar tidak 
mengadakan kegiatan yang men-
jadikan berkumpulnya  massa 
untuk menghindari Covid-19 ini.
 Untuk mencegah hal-hal 
yang tidak diinginkan terutama 
dalam penyebaran Virus Corona 

terdepan dalam membantu 
masyarakat yang terpapar Covid-
19 dan merupakan bentuk 
kepedulian dan komitmen untuk 

(Covid-19) ini maka kita perlu ikuti 
himbauan dari Pemerintah Kota 
Cilegon melalui menyeterilkan 
lingkungan kerja, tempat beriba-
dah, dan titik-titik keramaian 
dengan menyemprotkan Cairan 
Disinfektan. Semoga dengan 

membantu sesama. Rumah Sakit 
Krakatau Medika juga 
mengucapkan banyak terimakasih 
atas bantuan yang diberikan 

ikhtiar yang dilakukan ini semua 
masyarakat khususnya masyarakat 
Kecamatan Purwakarta selalu 
sehat dan dijauhkan dari Covid-19 
ini. Humas PT Krakatau Medika. 
#Humas KM

Komandan Kodim (Dandim) Kota 
Cilegon, semoga bantuan ini 
bermanfaat bagi teman-teman 
medis kami. #Humas KM

Foto Bersama Sebelum Penyemprotan Disinfektan Covid-19 di Lingkungan Kecamatan Purwakarta 

dan Penyemprotan Cairan Disinfektan di Lingkungan Kecamatan Purwakarta  

Untuk mengatasi 

penyebaran Virus 

Corona (Covid-19) 

Krakatau Medika ikut 

berpatisipasi dengan 

Kecamatan Purwakarta 

dalam melaksanakan 

penyemprotan Cairan 

Disinfektan di seluruh 

wilayah Kecamatan 

Purwakarta. Kegiatan ini 

dilaksanakan Pada 

Selasa, 24 Maret 2020 di 

Kantor Kecamatan 

Purwakarta.

dari Komandan Kodim (Dandim) Kota Cilegon Berupa Masker dan Handsanitizer 

Penyerahan Bantuan APD Yang Diserahkan Langsung oleh Komandan Kodim Kota Cilegon Kepada Direktur Rumah Sakit Krakatau Medika 

Krakatau Medika Ikut Cegah Penyebaran Virus Corona 

Peduli Tenaga Medis Krakatau Medika Mendapatkan Bantuan 

Peduli dengan tenaga 

medis yang berjuang di 

garda terdepan dalam 

menghadapi pendemi 

Covid-19 Komandan 

Kodim (Dandim) Kota 

Cilegon memberikan 

bantuan berupa Masker 

dan Handsanitizer yang 

diterima langsung oleh 

Direktur Rumah Sakit 

Krakatau Medika yang 

dilaksanakan pada 

Kamis, 23 April 2020 di 

Kantor Kodim Kota 

Cilegon.

B

P
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antuan berupa masker medis 
dan sarung tangan, Surgical 

Mask 82.500, KN 95 Mask 2.000, 
Protective PM 2,5 Mask 8.00, dan 
Sarung Tangan / Gloves 4.000 itu 
secara simbolis diserahkan oleh 
Direktur Produksi Krakatau Steel 
Djoko Muljono dan diterima oleh 
Walikota Cilegon Edi Eriyadi dan 
didistribusikan secara simbolis dari 
Walikota Cilegon kepada Direktur 
Utama PT Krakatau Medika Didik 
Sugeng K. Kegiatan ini dilaksana-
kan pada Jumat, 08 Mei 2020 di 
BPBD Kota Cilegon. 
 Bantuan alat kesehatan ter-
sebut merupakan sinergi Krakatau 
Steel Group dengan mitranya yaitu 
Rajawali Corporation dan Rock-
check Group yang bekerjasama 
dalam hal perindustrian. Bantuan 

Krakatau Steel Group ini juga dibe-
rikan oleh mitra-mitra Krakatau 
Steel lainnya. Dengan adanya ban-
tuan ini diharapkan mampu men-
cegah penyebaran Covid-19 dan 
semoga tidak berkembang lebih 
lanjut. 
 Upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Cilegon sudah 

insentif dilakukan dan diharapkan 
dapat dilakukan juga oleh masya-
rakat Kota Cilegon sehingga men-
jadi contoh baik bagi daerah lain 
untuk pencegahan Covid-19. 
Krakatau Steel Group juga tetap 
melakukan tata cara pencegahan 
Covid-19 sebagai upaya Krakatau 
Steel Group agar Covid-19 tidak 

terjangkit pada semua karyawan di 
Perusahaan Krakatau Steel Group. 
Ucapan Terimakasih kepada Kra-
katau Steel Group dan kalangan 
industry lainnya, bantuan yang 
diberikan ini sangat bermanfaat 
dan membantu pencegahan 
Covid-19 secara signifikan. 
#Humas KM

KRAKATAU STEEL GROUP BAGIKAN APD

PT Krakatau Steel Group 

mendistribusikan 

bantuan alat pelindung 

diri (APD) bagi tenaga 

medis yang telah 

berjuang digarda 

terdepan dalam 

penanganan pendemi 

Covid-19 di Wilayah 

Kota Cilegon khususnya 

PT Krakatau Medika. 

Untuk Tenaga Medis di Kota Cilegon 
Salah Satunya PT Krakatau Medika

Penyerahan Simbolis APD dari Walikota Cilegon kepada Direktur Utama PT Krakatau Medika 

Walikota Cilegon, Direktur Produksi Krakatau Steel, Ketua DPRD Kota Cilegon berfoto bersama dengan para jajaran penerima APD

B
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 asalnya, dalam menangani 
pasien, para tenaga medis 

harus menggunakan APD yang 
lengkap agar tidak terpapar virus 
corona. Berangkat dari pemikiran 
tersebut, PT Chandra Asri membe-
rikan bantuan berupa alat pena-
nganan medis ke Rumah Sakit 
Krakatau Medika. Diantarannya  
alat penanganan medis terdiri dari 
masker, hazmat, gloves, dan rapid 
test kit. 
 Acara simbolis penerimaan 

elangkaan alat pelindung 

diri (APD) untuk tenaga 

medis dalam menangani 

Covid-19 mem-buat salah 

satu industri kimia yang 

beroperasi di Kota Cilegon 

mem-berikan bantuan APD 

untuk para pejuang di 

garda terdepan dalam 

melawan wabah pandemi 

Covid-19 ini.

APD dilaksanakan pada Kamis, 09 
April 2020 di Posko Gugus Tugas 
Covid-19 di Gedung BPBD Kota 
Cilegon. Acara ini dihadiri lang-
sung Walikota Kota Cilegon, Kepala 

Dinas Kesehatan Kota Cilegon, dan 
Tamu Undangan yang menerima 
bantuan APD tersebut. Dan APD 
yang diberikan oleh PT Chandra 
Asri ke Rumah Sakit Krakatau 

Medika bukan hanya satu kali saja 
namun beberapa kali Rumah Sakit 
Krakatau Medika selalu mendapat-
kan APD yang diberikan oleh PT 
Chandra Asri.  #Humas KM

untuk Rumah Sakit Krakatau Medika

Foto Bersama dalam Kegiatan Penyerahan APD Secara Simbolis yang diserahkan langsung oleh PT Chnadra Asri dengan Walikota Cilegon 
dan Direktur PT Krakatau Medika  

P

PT CHANDRA ASRI SALURKAN APD 

antuan ini merupakan bagian dari program PERISKA Krakatau 
Steel peduli dalam penang-gulangan covid-19 dan dapat ber-

manfaat bagi tim kesehatan di PT Krakatau Medika. Penanganan pe-
nyebaran covid-19 ini merupakan perhatian tanggung jawab kita 
bersama. Ini merupakan partisipasi aktif dari PERISKA Krakatau Steel 
agar penyebaran covid-19 tidak banyak mewabah di wilayah Kota 
Cilegon. #Humas KM

PERISKA KRAKATAU STEEL 
BAGIKAN APD  

Foto bersama dalam simbolis penyerahan APD dari PERIKSA Krakatau Steel 
ke PERISKA Krakatau Medika

SERIKAT KARYAWAN 
KRAKATAU MEDIKA (SKKM) 

Berupa Coverall & Masker 
ke PT Krakatau Medika

Mengkordinir dan Memberikan 
Bantuan APD ke PT Krakatau Medika

PERISKA Krakatau Steel membagi-kan bantuan covid-19 

kepada tenaga medis di PT Krakatau Medika berupa coverall 

dan masker. Bantuan ter-sebut diserahkan langsung oleh 

Pengurus PERISKA Krakatau Steel dan diterima langsung 

oleh Pengurus PERISKA Krakatau Medika. Bantuan ini 

diserahkan pada Jumat, 08 Mei 2020. 

rakatau Medika sebagai garda terdepan  yang memberikan 
pelayanan kesehatan pada pasien-pasien covid-19 sangat mem-

butuhkan APD (Alat Pelindung Diri) untuk melindungi tenaga medis-
nya maka diperlukan penggalangan donasi oleh SKKM. Semoga apa 
yang sudah diberikan oleh SKKM menjadi ladang ibadah dan berkah 
untuk PT Krakatau Medika dan semakin kuat sinergitas dalam mem-
bangun perusahan Jaya dan Karyawan  Sejahtera.#humascsr

Cilegon 16/6/20, Serikat Karyawan Krakatau Medika (SKKM) 

memberikan bantuan APD kepada PT Krakatau Medika bantuan 

diberikan langsung oleh Ketum SKKM bapak Tarmizi, SKM, pada 

kesempatan tersebut Tarmizi menyampaikan SKKM sebagai 

mitra kerja PT Krakatau Medika disaat pandemic Covid-19 ini 

berinisiatif mengkoordinir bantuan dari beberapa perusahaan KS 

group yang akan diberikan kepada PT Krakatau Medika. 

B K
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etua SKKS Muhamad Reza 
Rinaldy mengatakan, donasi 

alat kesehatan tersebut merupa-
kan salah satu bentuk kepedulian 
SKKS terhadap pendemi Covid-19 
yang tengah terjadi. “Kami senan-
tiasa berkomitmen untuk mendu-
kung Pemerintah Indonesia dan 
masyarakat Kota Cilegon dalam 
sitausi seperti merebaknya Covid-

19 ini. Kami turut prihatin teruta-
ma para tim medis yang selalu 
berjuang untuk melawan Covid-
19”.
 Dia mengatakan, atas dasar 
kepedulian dirinya bersama rekan-
rekan menyerahkan donasi ban-
tuan berupa alat pelindung diri 
(APD). Bahkan pihaknya juga me-
ngikuti himbauan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Kota 
Cilegon untuk mengimplementasi-
kan jarak sosial (social distancing) 
dan kebijakan kerja dari rumah 
untuk menjamin keamanan dan 
kesehatan para karyawan maupun 
tim medis. “Kami berharap dengan 
tambahan alat ini dapat mencegah 
peneybaran wabah dan mengu-
rangi jumlah kasus seperti ini”.

 Sementara itu, Ketua Serikat 
Karyawan Krakatau Medika (SKKM) 
Tarmizi menyampaikan ucapan 
banyak terimakasih kepada Serikat 
Karyawan Krakatau Steel (SKKS) 
atas donasi yang telah diberikan 
oleh SKKS kepada SKKM atau RS. 
Krakatau Medika. #Humas KM

PT Krakatau Medika Mendapatkan Bantuan APD 
dari Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS)

Pengurus SKKS, Sekretaris Perusahaan PT KM, dan Pengurus SKKM Berfoto Bersama Dalam Penyerahan Bantuan APD 

Guna mendukung upaya 

Pemerintah Kota 

(Pemkot) Cilegon dalam 

penanganan Covid-19, 

PT Krakatau Medika 

mendapatkan bantuan 

APD dari Serikat 

Karyawan Krakatau Steel 

(SKKS) mendonasikan 

sebanyak 20 box Masker 

dan 20 box Sarung 

Tangan pada Selasa, 

07 April 2020 di Ruang 

Dendrobium Krakatau 

Medika.

K

K

Yayasan Al-Jihad 
Salahuddin Al-Ayyubi
dan Komunitas Motor Honda

ayasan Al-Jihad Salahuddin Al-Ayyubi dan Komunitas Motor 
Honda Cilegon menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) kepada PT 

Krakatau Medika yang dimana kita melayani penanganan covid-19. 
 Penyerahan ini dilaksanakan pada Jumat, 08 Mei 2020 di Lobby 
PT Krakatau Medika. Sebagai yayasan peduli terhadap petugas tenaga 
medis yang menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi penyebaran 
covid-19. 
 PT Krakatau Medika memberikan ucapan banyak terimakasih 
kepada Yayasan Al-Jihad Salahuddin Al-Ayyubi dan  Komunitas Motor 
Honda Cilegon atas partisipasinya memberikan APD ke pada kami. 
Semoga yang diberikan ini bermanfaat bagi tenaga medis di PT 
Krakatau Medika.  #Humas KM

Memberikan Bantuan Alat Pelindung 
Diri (APD) untuk PT Krakatau Medika 

Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Jajaran Pengurus Yayasan Al-Jihad Salahuddin 
Al-Ayyubi berfoto bersama 

Komunitas Motor Honda Cilegon saat menyerahkan Alat Pelindung Diri 
(APD) kepada PT Krakatau Medika
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badah sosial yaitu menyediakan 
ta’jil serta makanan untuk buka 

puasa, menyediakan ta’jil atau ber-
bagi sesuatu kepada orang lain 
yang berpuasa merupakan per-
buatan yang sangat dianjurkan 
dan mendapatkan ganjaran yang 
sangat luar biasa.

Pengurus BMKM dan kegiatan ini 
berjalan langsung dengan lancar 
dan tertib. Semoga Bulan Rama-
dhan ini menjadikan bulan yang 
penuh berkah, meningkatkan rasa 
kepedulian, rasa berbagi serta 
solidaritas. #Humas KM

Baitul Mall Krakatau Medika (BMKM) 
Berbagi Ta’jil ke Para Karyawan PT Krakatau Medika

Bulan Ramdhan yang 

ditandai dengan kewa-

jiban berpuasa bagi umat 

islam tentunya banyak 

memiliki keistimewaan 

dan keutamaan yang 

tidak ditemukan dibulan-

bulan lainnya. Keutamaan 

dan keistimewaan terse-

but tidak hanya meman-

cing kita untuk menam-

bah kualitas ibadah 

personal. Akan tetapi 

ibadah sosial kita juga 

harus digalakkan dan 

ditingkatkan.

Ketua BMKM membagikan Ta’jil berupa Nasi Box kepada salah satu karyawan di Ruang Hemodialisa

Pengurus BMKM Bagikan Ta’jil pada karyawan di Ruang Keuangan Rawat Inap 

 Salah satunya dalam me-
nyambut Bulan Suci Ramdhan 
1441 Hijriyah insan BMKM bagikan 
paket takjil untuk pembuka puasa 
di Bulan Ramdhan yang berisi nasi 
box dibagikan ke semua Karyawan 
yang dines pada Siang Hari. Ke-
giatan ini dilaksanakan pada 

Jumat, 08 Mei 2020. Kegiatan ini 
merupakan salah satu kegiatan 
rutin setiap tahun di bulan Puasa 
Ramdhan. 
 Pembagian ta’jil ini dipimpin 
langsung oleh Ketua BMKM Ach-
mad Wahidin, beliau ikut serta 
dalam pembagian ta’jil beserta 

I

Jelang Ramadhan 
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egiatan Kick Off Meeting 
diawali dengan sambutan-

sambutan, pemaparan rencana 
kerja, dan lainnya. Dan salah 
satunya dalam Kick Off Meeting 
membahas Coorporate Business 
Case berupa pendapatan, biaya, 
dan EBITDA lalu pembahasan 
selanjutnya mengenai Project 
Objective (statement/target) dan 

ada Hari Jumat, 17 April 2020 
bertempat di Ruang Dendro-

bium Krakatau Medika diadakan 
Rapat Anggota Tahunan Koperasi 
Tahun Buku 2019 dan para Anggo-
ta Koperasi melakukan RAT melalui 
Zoom Could Meeting. Rapat ter-
sebut dihadiri oleh 73 anggota 
termasuk anggota biasa dan luar 
biasa PRIMKOKAM, pengurus 
PRIMKOKAM periode 2017-2020, 
pengawas periode 2017-2020, 
Pembina PRIMKOKAM, dan seluruh 
panitia penyelenggara RAT tahun 

ngan, dan mempercantik laba 
perusahaan. Dalam kegiatan Kick 
Off Meeting dilakukan agar nilai 
kepuasan ini harus berimbang, 
karyawan memiliki profesiona-
lisme dan perusahaan tercipta 
produktifitas dan kreatifitas 
karyawan.  #Humas KM

menghimbau pelaksanaan Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) melalui 
media telefeconference, teleko-
munikasi, atau lainnya melalui 
zoom could meeting. Kegiatan ini 
berjalan dengan lancar dan sukses 
walaupun kegiatan ini hanya yang 
ikut di Ruang Dendrobium yaitu 
Pengurus, Pengawas, Pembina dan 
Panitia Penyelenggara RAT. Untuk 
Anggota termasuk Anggota Biasa 
dan Luar Biasa PRIMKOKAM 
melalui zoom cloude meeting. 
#Humas KM

terakhir membahas Project Scope.
 EBITDA ini adalah ukuran 
kinerja keuangan perusahaan yang 
bertindak sebagai alternatif dalam 
mengukur pendapatan atau laba 
bersih. EBITDA sendiri sering 
digunakan oleh investor, pemilik 
perusahaan, dan lembaga 
pemeringkat dalam menentukan 
nilai sebuah bisnis dan berfokus 

buku 2019.
 Rapat yang dimulai pukul 
13.00 s/d Selesai tersebut diawali 
dengan laporan pertanggungja-
waban pengurus tahun buku 2019, 
laporan penyampaian Anggaran 
Belanja Koperasi (RABK) PRIMKO-
KAM tahun 2020, serah terima 
ketua umum PRIMKOKAM periode 
2019-2020 ke ketua umum terpilih 
periode 2020-2023, pengesahan 
pengurus PRIMKOKAM periode 
2020-2023, pemilihan dan penge-
sahan pengawas PRIMKOKAM 

pada hasil keuangan dari kepu-
tusan sejumlah kegiatan. EBITDA 
fokus pada kepurusan operasional 
bisnis dengan acuan keuntungan 
bisnis dari kegiatan atau aktivitas 
di perusahaan. 
 Salah satu fungsi EBITDA 
diantaranya yaitu, membanding-
kan tingkat keuangan, memberi-
kan keleluasaan, melihat keuntu-

periode 2020-2023 dan ditutup 
dengan pemberian kenang-ke-
nangan kepada pengawas dan 
pengurus periode 2017-2020 
terakhir pembagian doorprize.
 Rapat Anggota Tahunan 
(RAT) PRIMKOKAM awalnya akan 
dilaksanakan pada Sabtu, 21 Maret 
2020 di Kaswari Meeting Room 
Hotel Sari Kuring Indah (SKI) na-
mun dalam situasi sekarang ini 
adanya penyebaran covid-19 maka 
Kepala Dinas Perindustrian Perda-
gangan Koperasi Kota Cilegon 

PT Krakatau Medika Mengadakan Kegiatan 
Kick Off Meeting EBITDA Tahun 2020

Kegiatan Kick Off Meeting sedang berlangsung melalui Cloude Zoom Meeting

Jum’at, 08 Mei 2020, PT Krakatau 

Medika menyelenggarakan 

kegiatan Kick Off Meeting melalui 

EBITDA tahun 2020. Kegiatan ini 

yang dihadiri oleh Konsultan, 

jajaran Direksi, Manager, Kepala 

Bidang, Kepala Bagian, serta Dokter 

Krakatau Medika dan terbuka 

untuk karyawan Krakatau Medika. 

Pelaksanaannya dilakukan di 

Ruang Dendrobium pada pukul 

08.00 s/d 09.00 dan kegiatan ini 

berlangsung melalui Zoom Cloude 

Meeting.

PRIMKOKAM GELAR RAT 

Ketua Panitia melaporkan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun buku 2019

Suasana Saat Rapat Anggota Tahunan berlangsung

K

P
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#INFOSUPERPENTING

Sekedar untuk Panduan
cara membaca hasil pemeriksaan 

Jika : 
PCR (+)  |  Ig M (+)  |  Ig G (+) 

Infeksi puncak mulai menurun 
menuju sembuh, biasanya hari ke 
14-21. Makanya isolasi 2 minggu.

Jika :
PCR (-)  |  Ig M (-)  |  Ig G (+) 

Berarti infeksi lebih dari 1 bulan 
dan menjadi sembuh. Tidak 
menular, biasanya setelah 

1 bulan terinfeksi.

Jika :
PCR (+)  |  Ig M (+)  |  Ig G (-)

Berarti infeksi akut.  
Lagi menuju puncak infeksi.

Biasanya hari ke 7-14.

Jika :
PCR (+)  |  Ig M (-)   |  Ig G (+)

Infeksi menuju sembuh. 
Biasanya hari ke 21-28.

Jika :  
PCR (+)  |  Ig M (-)  |  Ig G (-)

Infeksi Baru mulai.
Infeksi biasanya hari ke 1-7.

 RAPID-TEST 

1) Rapid-test bukan diagnostik, tetapi sebagai 
screening/seleksi/pilah antara yang berpotensi atau 
yang tidak berpotensi terinfeksi karena ada keluhan 
klinis, resiko terpapar, dst.  Walau bukan diagnostik, 
pemeriksaan ini sangat membantu dalam memutus 
mata rantai penularan. 

2) Pemeriksaan diagnostik untuk Covid19 adalah real 
time-PCR (RT-PCR) melalui swab/usapan tenggorok;

3) Hasil positif (+) pada rapid-test tidak serta-merta 
seseorang sebagai penderita Covid19, mesti diikuti 
dengan RT-PCR. Ini penting untuk menghindari 
stigmatisasi ditengah masyarakat kepada yang RAPID-
TEST (+). 

4) Hasil negatif pada rapid test bukan berarti bebas 
Covid19. Diulang kembali setelah 10 hari. Bila (-), 
bebas Covid19. Bila (+) diikuti pemeriksaan RT-PCR.

5) Baik yang positif maupun yang negatif tetap prosedur 
isolasi/karantina diri, karena yang diperiksa adalah 
hanya mereka yang secara surveilans dianggap ada 
keterkaitan dengan Covid-19.

Mohon Dibantu Edukasi kepada 
Masyarakat se Indonesia terkait 

pemeriksaan RAPID-TEST Covid-19 
sebagai berikut ini  :

Covid-19 

Dan Mari bagi para masyarakat yang masih 
melakukan perjalanan ke luar kota untuk selalu 
bekerja sama dengan petugas saat di lakukan 
pemeriksaan. 

Terima Kasih untuk seluruh Lintas Sektor yang 
turut ambil bagian dalam Pemutusan Mata 
Rantai Penularan Covid-19.

Tolong masyarakat Untuk Berkata Jujur Saat 
petugas Menanyakan  :
1. Keluhan Anda
2. Riwayat Sakit Anda
3. Riwayat Perjalanan Anda/ Telah Berpergian 

Kemana Saja.

Karena Kejujuran anda membantu kita semua. Dan 
Kebohongan Anda menyebabkan malapetaka. 
Ketika Anda berbohong akan hal diatas maka kami 
dan keluarga kami dirumah terancam.

Salam Sehat,
Save Tenaga Medis

HOTLINE CRISIS COVID-19 
RUMAH SAKIT KRAKATAU MEDIKA 0821 5766 1182

INSTALASI GAWAT DARURAT
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