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Assalamualaikum Wr.  Wb.

 Hai sobat KMNews... KMNews kembali hadir menyapa 

anda diedisi ke 71  berita utama saat ini redaksi memper-

kenalkan susunan Direksi dan Komisaris baru PT Krakatau 

Medika setelah dilakukan holding Rumah Sakit BUMN. Pada 

awal bulan Februari 2021 terjadi perubahan susunan Direksi dan 

Komisaris PT Krakatau Medika yaitu Togi Sianturi (Direktur 

Utama), dr. Neny Herawati (Direktur Operasional), Akhmad 

Syariful Huda (Direktur Keuangan) dan Masyaul Ato (Komisaris).  

 Redaksi pada kali ini menyajikan informasi tentang arahan 

Direktur Utama dan Direktur Operasional kepada semua unsur 

perusahaan PT Krakatau Medika untuk pencapaian kerja pada 

tahun 2021, dan berita tentang acara pisah sambut direksi dan 

komisaris PT Krakatau Medika, pemberian Vaksin perdana 

untuk 437 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Krakatau Medika, 

tindakan operasi perdana diruang kamar operasi bertekanan 

negative, RSKM mengadakan Webinar dan Workshop Online 

tentang kebidanan, berita CSR dan Mutasi pejabat.      

 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  

Menjadi Pusat Bisnis Kesehatan yang 
Unggul, Terpercaya, dan Terdepan 

di Indonesia. 

Visi & Misi

Misi
Mendorong Peningkatan Kualitas 
Kehidupan Masyarakat Indonesia 

dengan Menyediakan Solusi Bisnis 
Kesehatan yang Bernilai Tambah dan 

Mengutamakan Prinsip 
Kemanusiaan dan Keselamatan

Visi

PT Krakatau Medika
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Sense of 
Belonging

Togi Sianturi
Direktur Utama PT Krakatau Medika

Krakatau Medika  m enja di 
bagian dari PBM IHC adalah 
program pemerintah berupa 

penggabungan Rumah Sakit yang dimiliki 
oleh perusahaan BUMN sebagai kontribusi 
dalam mewujudkan program Indonesia Sehat, 
adapun tujuan Holding RS BUMN ini adalah 
membangun korporasi kesehatan untuk 
mewujudkan ketahanan kesehatan nasional. 

Manfaat Holding RS BUMN yang lain adalah ;
- Meningkatkan kinerja dan daya saing RS 

BUMN 
- Memperkuat struktur permodalan
- Efesiensibiaya material, kontrak maupun 

Umum seperti contoh FOPI (Formularium 
Obat Pertamedika IHC) 

- Mengamankan data kesehatan karyawan 
BUMN group dan keluarga

– Memberikan layanan medis dengan stan-
dar terbaik untuk keluarga besar BUMN dan 
masyarakat Indonesia dengan membuat 
standar pelayananan IHC di seluruh Indo-
nesia.

- Memperbesar jaringan pelayanan kese-
hatan di seluruh Indonesia

- Terciptanya integrase dan eko-sistem ke-
sehatan nasional.
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“

Karyawan harus memiliki 
rasa kepedulian pada 
perusahaan sehingga 
peduli akan kemajuan 
perusahaanya

PT



 Adapun objektif dan strategi 
kunci RS BUMN adalah ;
1. Penyediaan layanan kesehatan 

berkualitas
2. Peningkatan jaringan dan skala
3. Pengembangan kapabilitas & 

inovasi.
4. Intergrasi dan sinergi.

 Untuk mencapai 4 (empat) 
objektif tersebut diperlukan 4 kunci 
strategi yaitu;
- Service Excellent adalah mem-

berikan pelayanan yang baik dan 
berkualitas dengan berorientasi 
pada kepuasan pelanggan.

- Lean Operation.
- Technology dan Service Innova-

tion.
- Value Chain Synergy.

 Manfaat Holding bagi IHC 
Group adalah;
1. Penguatan Branding yaitu Me-

nyediakan platform untuk men-
dorong rujukan antar Rumah 
Sakit sehingga dapat mening-
katkan jumlah pasien.

2. Peningkatan Skala dan Market 
Share adalah Peningkatan skala 
serta kapasitas profesional ke-
sehatan se Indonesia dan Konso-
lidasi pangsa pasar group IHC 
secara keseluruhan.

3. Transfer Knowledge Best Prac-
tices.

- Meningkatkan mutu serta 
standarisasi pelayanan medik.

- Peningkatan peluang kemi-
traan baik dengan perusahaan 
domistik maupun interna-
sional untuk Operational 
Excellence.

 Kontribusi dari anggota Group 
IHC adalah ;
1. Jangkauan ke seluruh Indonesia 

IHC member hampir merata di 
seluruh Indonesia

2. Talet Pool  adalah keahlian dokter 
spesialis da ahli kesehatan dapat 
memenuhi kebutuhan group RS 
BUMN diberbagai anggotanya.

3. Jaringan klinik dapat mendorong 
rujukan untuk meningkatkan 
jumlah pasien di  group RS 
BUMN.

 Saat ini kapasitas tempat tidur 
(Bed) PBM IHC saat ini berjumlah 
6000 tempat tidur setelah penga-
bungan 7 Rumah Sakit BUMN 
termasuk RS Krakatau Medika. 
Dalam menjalankan operasional 
Rumah Sakit supaya efektif dan 
efesien untuk mengurangi beban 
dan biaya sehingga perusahaan 
mendapatkan keuntungan yang 
berdampak pada kesejahteraan 
karyawan. Karyawan bekerja sung-
guh-sungguh dan menghilangkan 
ego sektoral sehingga PT Krakatau 

Medika akan tumbuh berkembang 
bersama karyawan. 

 Untuk menjadi Rumah Sakit 
rujukan di Banten, Lampung dan 
Rumah Sakit bertaraf Internasional 
yang harus dilakukan oleh karya-
wan adalah bekerja disiplin kerja 
dan taat pada aturan perusahaan, 
memiliki integritas dalam menja-
lankan tugasnya bekerja sesuai 
dengan tugas dan fungsinya tidak 
boleh membuang waktu yang per-
cuma. Semua karyawan memiliki 
fungsinya masing-masing dan se-
mua fungsinya penting tidak ada 
yang merasa paling penting, diiba-
ratkan seperti tubuh memiliki ang-
gota tubuh yang memiliki perannya 
masing-masing dan semuanya 
penting, maka diperlukan kerja-
sama pada semua komponen kar-
yawan. Karyawan harus memiliki 
rasa kepedulian pada perusahaan 
sehingga peduli akan kemajuan 
perusahaanya (Sense of Belonging). 
 BOD dan karyawan bersama-
sama menjalankan peran dan tu-
gasnya masing-masing dimana 
BOD sebagai nahkoda yang me-
ngatur arah tujuan menajemen dan 
karyawan bekerja sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. Semoga apa 
yang di cita-citakan dapat terwujud 
sehingga perusahaan jaya dan 
karyawan sejahtera. #HumasKM
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ang pertama melakukan 
pemetaan sumber daya 
yang ada dan menjadikan 

Rumah Sakit Krakatau Medika 
sebagai pusat rujukan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat Banten 
dan Lampung, memetakan masa-
lah-masalah seperti sarana prasa-
rana, SDM apa yang diperbaiki, 
dipertahankan dan dikembangkan 
atau ditambah, SDM yang bekerja 
harus sesuai dengan tujuan mana-
jemen, kemudian mencari layanan 
unggulan dengan mengoptima-
lisasi layanan dan melengkapi asset 
yang belum dimiliki untuk menun-
jang ayanan unggulan, asset peru-
sahaan ada dua yaitu peralatan dan 
SDM, setelah memiliki layanan ung-
gulan maka diharapkan penda-
patan akan naik, dan sesuai dengan 
arahan Direktur Utama  melaksana-
kan kegiatan perusahaan dilakukan 
secara efektif dan efesien tanpa 
mengganggu perencanaan opera-
sional, yang mana nanti akan seim-

bangan antara pendapatan dengan 
biaya yang efektif dan efesien 
sehingga mendapatkan laba yang 
sudah ditargetkan bahkan bisa 
lebih banyak lagi sehingga ujung-
ujungnya nanti untuk kesejahte-
raan karyawan.
 Adapun pelayanan unggulan 
yang akan kita fokuskan adalah 
Trauma Centre, Cardiologi, Pusat 
stroke, Cancer, MCU dan Kedokte-
ran Okupasi. Kita tinggal mengopti-
malisasi aset yang sudah ada ke-
mudian memperbaiki dan menam-
bah asset tersebut.

Apa yang harus dilakukan oleh 
semua karyawan untuk mendu-
kung pencapaian perusahaan ini ?
 Yang harus dilakukan oleh 
karyawan adalah menjadi team-
work yang solid, dan menjadi karya-
wan  yang mempunyai tujuan yang 
sama dan memiliki pikiran yang 
positif untuk mau keluar dari zona 
nyaman dan merubah cara pan-

dang, pandai beradaptasi dengan 
lingkungan dan lebih fleksibel mau 
berubah mengukuti kebutuhan 
dan keinginan pelanggan Rumah 
Sakit Krakatau Medika.

Dengan kepemilikan saham IHC 
adalah budaya kerja yang perlu 
ditransfer budaya perusahan PBM 
IHC ke PT Krakatau Medika.
 Budaya perusahaan Core 
Value BUMN adalah AKHLAK yaitu 
Amanah, Kompeten, Harmonis, 
Loyal, Adaptif, dan Kolaburatif ini 
core value yang harus diterapkan di 
seluruh BUMN dan budaya KERIS 
PT Krakatau Medika yaitu Komit-
men, Empati, Ramah, Ikhlas, dan 
Sigap tetap dipakai karena budaya 
ini sangat bagus. Core Value BUMN 
dan Budaya Kerja PT Krakatau Me-
dika harus dijalankan bersama oleh 
seluruh karyawan untuk mencapai 
visi dan misi perusahaan dan kese-
jahteraan karyawan. #HumasKM

oleh PT Krakatau Medika saat ini
setelah Bergabung dengan IHC?

Apa Yang Harus 
Dilakukan

dr. Neny Herawati
Direktur Operasional PT Krakatau Medika

Y
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ada acara ini Direksi purna 
tugas yang hadir Didik 
Sugeng K, dr. Rachmat 

Setiarsa, SpJP dan komisaris purna 
tugas Rahmad Hidayat, Rosaliya 
Dwi S dan Nawawi Sahim. 
 Dalam acara ini Rahmad Hi-
dayat memberikan sambutan 
memberikan selamat bertugas 
kepada Direksi dan Komisaris PT 
Krakatau Medika yang baru, semo-

ga PT Krakatau Medika menjadi 
lebih baik. Rahmad Hidayat me-
nyampaikan RS Krakatau Medika 
dahulu adalah bagian dari anak 
perusahaan PT Krakatau Steel 
dalam bidang pelayanan keseha-
tan karyawan dan keluarga,  juga 
memberikan layanan kepada 
masyarakat umum dimana RS 
Krakatau Medika menjadi salah 
satu pelayananan kesehatan 

terbaik di kota Cilegon dan Banten.  
Saat ini kepemilikan saham mayo-
ritas dimilliki PBM IHC, melalui 
program Holding Rumah Sakit 
BUMN. RS Krakatau Medika tinggal 
lari untuk memberikan pelayanan 
yang lebih baik, dengan peluang 
dan kekuatan yang besar bersama 
PBH IHC. Rahmad Hidayat me-
nyampaikan PT Krakatau Steel 
mempunyai harapan kepada RS 
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Pisah Sambut 
Direksi dan Komisaris 
PT Krakatau Medika
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Cilegon, Jum’at (05/02/2021) 
PT Krakatau Medika mengadakan acara pisah sambut Direksi dan Komisaris,  adapun 
komposisi Komisaris dan Direksi baru PT Krakatau Medika Sebagai berikut, Komisaris 
Masyaul Ato; Direktur Utama Togi Sianturi; Direktur Operasional dr.Neny Herawati; 
Direktur Keuangan Akhmad Syariful Huda.
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Krakatau Medika dalam  mem-
berikan pelayanan kesehatan untuk 
karyawan dan keluarganya  berjalan 
dengan baik. Saat ini karyawan  dan 
keluarga PT Krakatau Steel yang 
positif Covid-19 sempat naik dan 
kami sudah berkoordinasi dengan 
RSKM, dan sudah disediakannya 
safehouse untuk karyawan dan 
keluarga yang positif Covid-19, 
berharap ada kelanjutan untuk 
pelayanan penyakit lain di RSKM 
lebih baik. Terakhir disampaikan 
permohonan maaf kepada seluruh 
manajemen dan karyawan selama 
menjalankan tugas komisaris di PT 
Krakatau Medika.  
 Pada kesempatan selanjutnya 
Didik Sugeng K Direktur Utama 
Purna Tugas memberikan sambu-
tan mengucapkan selamat datang 
kepada bapak Togi Sianturi dan 
dr.Neny Herawati sebagai Direksi 
dan Bapak Masyaul Ato sebagai 
Komisaris PT Krakatau Medika yang 
baru dari PBM IHC. Rootmap yang 
dibuat kementrian BUMN untuk RS 
Krakatau Medika sangat bagus 
sehingga  RSKM bisa menjadi lebih 
besar dan kuat karena di dalam 
jaringan PBM IHC yang tersebar di 
seluruh Indonesia dan dapat mem-
berikan pelayanan yang lebih baik 
lagi. Beberapa pelayanan unggulan 
sudah tersedia di RSKM seperti 
Terapi Oksigen Hiperbarik , Cathlab 
tindakan Jantung dan pelayanan 
unggulan lainnya. Semoga ke-
depan RSKM lebih baik lagi di-
bawah kepempinan Direksi yang 
baru dan permohonan maaf ke-
pada manajemen dan karyawan se-
lama menjabat Direksi di PT Kraka-
tau Medika.
 Direktur Utama PT Krakatau 
Medika yang baru bapak Togi 
Sianturi pada acara ini memberikan 
sambutan mengucapkan terima-
kasih kepada jajaran Direksi dan 
Komisaris lama yang sudah menja-
dikan RS Krakatau Medika maju 
seperti saat ini, sehingga mana-
jemen yang baru tinggal berlari saja 
untuk meningkatkan pelayanannya 
dan kami akan memberikan pela-
yanan yang terbaik (Redcarpet) 
untuk karyawan PT Krakatau Steel 
Group dan keluarga. Dan kami 
minta masukan kritik dan sarannya 

untuk meningkatkan pelayanan-
nya. Saat ini RS Krakatau Medika 
adalah bagian dari PBM IHC yang 
memiliki 67,86% saham PT Krakatau 
Medika, adapun tujuan pengga-
bungan Rumah Sakit milik BUMN 
ini adalah untuk meningkatkan dan 
menjaga ketahanan kesehatan 
nasional berdasarkan program 
Nawacita Bapak Presiden. Togi Sian-
turi menjelaskan dengan banyak-
nya perusahaan BUMN dan Industri 
Strategis di wilayah Cilegon Banten, 
menjadi tantangan Rumah Sakit 
Krakatau Medika untuk membe-
rikan pelayananan terbaiknya, ini 
menjadi market tersendiri, masya-
rakat tidak harus mencari pelaya-
nan kesehatan ke Rumah Sakit 
swasta diluar Cilegon, cukup di 
Rumah Sakit Krakatau Medika. 
Untuk itu minta dukungan kepada 
stakeholder termasuk manajemen 
dan direksi PT Krakatau Seel untuk 
mewujudkan cita-cita tersebut.
 Dikesempatan yang sama 
Komisaris PT Krakatau Medika 
Bapak Masyaul Ato memberikan 
sambutan mengucapkan terima-
kasih kepada Direksi dan dewan 
komisaris lama yang sudah menja-
lankan tugas selama periode kepe-
ngurusan di PT Krakatau Medika. 
Masyaul Ato menyebutkan kinerja 

PT Krakatau Medika selama ini 
sudah baik dengan menunjukan 
nilai positif di tahun 2020. Dike-
sempatan yang sama Komisaris PT 
Krakatau Medika Bapak Masyaul 
Ato memberikan sambutan me-
ngucapkan terimakasih kepada 
Direksi dan dewan komisaris lama 
yang sudah menjalankan tugas 
selama periode kepengurusan di PT 
Krakatau Medika. Masyaul Ato 
menyebutkan kinerja PT Krakatau 
Medika selama ini sudah baik 
dengan menunjukan nilai positif di 
tahun 2020. Dan untuk tahun 2021 
target pendapatan sebesar 373,5 M 
dan EBITDA  42,8 M yang akan 
ditetapkan pada RKAP 2021 dalam 
waktu dekat. Saat ini banyak pasien 
covid di rujuk ke RS Krakatau 
Medika yang memiliki pelayanan 
ruang isolasi Covid sebanyak 87 
tempat tidur, dan ruang ICU seb-
anyak 4 ruang yang akan diting-
katkan menjadi 8 ruang ICU. Untuk 
menunjang pelayanan tersebut 
saat ini sudah ditingkatkan dengan 
penambahan ventilator sebanyak 13 
unit semoga dengan penambahan 
fasilitas ini dapat menekan angka 
mortalitas pasien covid-19 di Kota 
Cilegon. #HumasKM
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Masyaul Ato Komisaris PT Krakatau Medika sat meberikan sambutannya pada acara pisah sambut 
Direksi dan Komisarin PT Krakatau Medika, Jum’at (5/2/21)
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Cilegon, Senin (25/01/2021) 
Rumah Sakit Krakatau Medika 
melakukan Vaksin pertama 
untuk Nakesnya yang terdiri 
dari tenaga medis, Perawat 
dan Nakes lainnya, adapun 
data nakes di Rumah Sakit 
Krakatau Medika sebanyak 
437 Nakes dan Klinik Krakatau 
Medika Cilegon sebanyak 40 
Nakes.

di Klinik Vaksin RS Krakatau Medika
untuk Nakes Pertama
Pemberian Vaksin 



ada pelaksanaan vaksin ini 
ketua Satgas vaksin RSKM 
dr. Rina Susanti melapork-

an tenaga kesehatan yang bekerja 
di RS Krakatau Medika dan Klinik 
Krakatau Medika Cilegon semua 
akan di vaksin penerima vaksin 
prioritas dalam program peme-
rintah sebanyak 477 Nakes dan 
jumlah Nakes ini sudah terdata 
pada apilikasi Pcare di Dinas Ke-
sehatan Kota Cilegon.
 Dalam kesempatan ini Didik 
Sugeng K Direktur Utama Purna 
Tugas PT Krakatau Medika saat itu 

menyampaikan bersukur kepada 
Alloh SWT hari bisa dilakukan 
Vaksin secara serentak untuk Nakes 
di Kota Cilegon. Pelayanan Vaksin di 
PT Krakatau Medika di bagi dua 
tempat yaitu Klinik Vaksin RS Kra-
katau Medika dan Klinik Vaksin 
Klinik Krakatau Medika Cilegon. RS 
Krakatau Medika ditargetkan oleh 
IHC sehari vaksin 300 orang dan 
klinik sebanyak 100 penerima vak-
sin. Tetapi untuk saat ini penerima 
vaksin pertama adalah tenaga kese-
hatan termasuk yang ada di Rumah 
Sakit Krakatau Medika.

 Pada acara pelaksanaan vak-
sin ini yang menerima vaksin per-
dana adalah dr.Chairul Rizal, SpOG, 
setelah dilakukan anamesis dan 
pemeriksaan Vital Sign oleh vaksi-
nator dan dinyatakan layak untuk di 
Vaksin. Pada data pertama pelaksa-
naan vaksin ini sebanyak 45 tenaga 
Kesehatan mendapatkan vaksin 
dan data update sampai berita ini 
diterbitkan Redaksi KMNews men-
dapat informasi sebanyak 363 
nakes. #HumasKM

KM NEWS Media Informasi Internal

Edisi 71 Februari 2021 09

P



Edisi 71 Februari 202110

KM NEWS Media Informasi Internal

Rumah Sakit Krakatau Medika 
Lakukan Operasi Pasien Covid-19

pada Kamar Operasi Bertekanan Negatif

Cilegon, Selasa (09/02/2021) 
Rumah Sakit Krakatau Medi-
ka melakukan operasi pasien 
Covid-19 pertama, tindakan 
operasi ini dilakukan pada 
ruangan operasi bertekanan 
negatif, ruang Kamar operasi 
bertekanan negatif ini untuk 
mengurangi migrasi dan per-
kembangan bakteri atau 
virus sehingga pasien-pasien 
yang perlu dilakukan tinda-
kan operasi sudah bisa dila-
kukan di Rumah Sakit Kra-
katau Medika.  #HumasKM
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Program CSR PT Krakatau Medika 
Memberikan Bantuan Sarana Olah Raga Kepemudaan 

Warga RT.01 RW.08 Kubang Wates Kel. Kotabumi

Cilegon, Senin (15/02/2021)
PT Krakatau Medika memberikan bantuan 
sarana olah raga berupa Net dan bola volley 
kepada warga RT.01 RW Kubang Wates 
Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwa-
karta. Bantuan ini di berikan untuk kegiatan 
kepemudaan berupa olah raga bola volley 
yang setiap sore diadakan oleh warga 
Kubang Wates. 
 Pemberian net dan bola volley diberi-
kan oleh bagian Humas PT Krakatau Medika 
Agus Wirawan,SKM diterima langsung oleh 
ketua RT.01 dan tokoh kepemudaan Kubang 
Wates. Diharapkan bantuan ini warga Ku-
bang wates semangat berolahraga dan men-
jadi lebih sehat lagi dan dihimbau juga ke-
pada warga untuk menggunakan protokol 
kesehatan dalam berolahraga. #HumasKM
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Rumah Sakit Krakatau Medika 
Mengadakan Webinar dan 

Workshop Online Kebidanan

ujuan webinar ini adalah 
untuk meningkatkan pe-
ngetahuan dan keteram-

pilan tenaga kesehatan khususnya 
bidan yang ada diwilayah Cilegon 
dan Banten diikuti sebanyak 135 
peserta. Pada webinar ini penanga-
nan kasus preeklamsi pada ibu 
hamil dan penanganan kegawat-
daruratan pada bayi lahir sangat 
penting untuk para praktisi dokter 

dan bidan disaat menemukan 
kasus preeklamsi dan kegawat-
daruratan. Rumah Sakit Krakatau 
Medika sebagai sarana pelayanan 
kesehatan yang memiliki tenaga 
ahli medis dan kebidanan dapat 
memberikan penanganan terbaik 
kepada pasien yang memerlukan 
penganan kesehatannya.

#HumasKM

Cilegon, Sabtu 
(30/02/2021) 

Rumah Sakit Krakatau 
Medika mengadakan 

Webinar dan Workshop 
online tentang “Update 

Manajemen Kegawatda-
ruratan Maternal dan 

Neonatal“ dengan 
pembicara dr. Ita 

Mu`tiyah, Sp.OG , dr. 
Gingin Ginanjar, Sp.A , 

untuk workshop 
kebidanan online oleh 

pemateri Elizabeth 
Meirah, S.SiT dan Yayuk 
Supratiningsih, S.Kep. 
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WEAR MASK FOR SAFETY
COVID 19 AWARNESS

40% of transmission Happend  symtoms.BEFORE
You wear A MASK to Protect other

WE  MENOT
THEY WEAR MASK TO PROTECT YOU

dr. APRILIA EKA WIJAYANTI, MARS

dr. RINA SUSANTI
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RS KRAKATAU MEDIKA
Jl. Semang Raya Cilegon 42435 Banten

Informasi
Unit Hiperbarik

0254 - 396333 ext: 267
0254 - 396333 ext: 346
0878 7662 4556

:
:

TERAPI OKSIGEN

Hiperbarik

01/PKRS-RSKM/I/2021

www.krakataumedika.com



1.  Penyembuhan luka (luka diabetes, gangren, luka bakar, 
infeksi serius)

2.  Membantu penyembuhan patah tulang
 -  Memperbaiki sirkulasi darah dan oksigen ke jaringan 

luka
 -  Mempercepat pembentukan tulang baru
 -  Mempercepat penyembuhan luka patah tulang
 -  Mengurangi oedema/pembengkakan

3.  Masalah gangguan pendengaran
 -  Mengatasi keadaan hipoksia (rendah oksigen) yang 

terjadi di dalam sistem pendengaran, baik karena 
meningkatnya kekentalan darah, penyumbatan dan 
lain-lain.

 -  Terbukti efektif secara klinis (FDA Approved)

4. Masalah gangguan saraf dan stroke
 -  Meningkatkan hantaran oksigen ke jaringan saraf
 -  Mempercepat penyembuhan jaringan saraf yang 

terluka
 -  Dapat diimbangi dengan rehabilitasi medis untuk 

mendapatkan hasil maksimal.

5. Autisme dan Cerebral Palsy
 - Memperbaiki otak yang rendah akan oksigen dan 

tingginya faktor inflamasi

6.  Kebugaran dan Kecantikan
 -  Semakin bertambah usia tubuh manusia semakin 

kekurangan oksigen. Terapi oksigen Hiperbarik mem-
perbaiki kekurangan oksegen tersebut sehingga 
organ dan jaringan tubuh dapat berfungsi maksimal

 -  Terbuksti secara klinis dapat meningkatkan jumlah 
stem cell

7.  Serta penyakit-penyakit lain sesuai indikasi seperti :
 a.  Anemia
 b.  Keracunan karbon monoksida
 c.  Cidera akibat terapi radiasi
 d.  Infeksi pada otot tulang

Hiperbarik tidak diperkenankan pada orang dengan 
kelainan paru tertentu dan beberapa kondisi medis 
tertentu.

Salah satu metode pengobatan yang dilakukan dengan 
cara memberikan oksigen murni di dalam ruangan khusus 
bertekanan udara tinggi (3 kali lebih tinggi dari tekanan 
udara normal) untuk dihirup peserta/pasien.

Apa itu Terapi Oksigen Hiperbarik?

Sesuai prinsip dasar disika bahwa jika menghirup oksigen 
murni dalam ruangan bertekanan tinggi akan mening-
katkan kelarutan oksigen dalam darah plasma dan jari-
ngan tubuh kita sehingga meransang pembentukan sel-
sel dan jaringan baru pada tubuh kita lebih cepat.

Bagaimana Mekanisme Kerjanya ?

Untuk meningkatkan kemampuan tubuh dan sel darah 
putih dalam melawan infeksi, mengurangi pembeng-
kakan dan meransang proses penyembuhan luka.

Apa Tujuan Dilakukan 
Terapi Oksigen Hiperbarik?

Terapi oksigen Hiperbarik bermanfaat melancarkan 
peredaran darah menonaktifkan dan merangsang pem-
bentukan sel-sel darah, menonaktifkan, dan merangsang 
pembentukan sel-sel baru, sehingga menimbulkan efek 
segar dan bugar bagi tubuh dan memberikan kesan awet 
muda.

Manfaat Terapi Oksigen Hiperbarik

Terapi oksigen Hiperbarik bermanfaat melancarkan pe-
redaran darah menonaktifkan dan merangsang pemben-
tukan sel-sel darah, menonaktifkan, dan merangsang pem-
bentukan sel-sel baru, sehingga menimbulkan efek segar 
dan bugar bagi tubuh dan memberikan kesan awet muda.

Manfaat Terapi Oksigen Hiperbarik

Kontraindikasi 
Terapi Oksigen Hiperbarik

Efek samping yang biasa terjadi adalah Bero Trauma (sakit 
pada telinga) yang diakibatkan ketidakmampuan pasien 
menyesuaikan tekanan dalam ruang hiperbarik, keracunan 
oksegen yang disebabkan bernafas yang tidak semestinya 
dalam ruang hiperbarik. Untuk mengatasi hal tersebut, 
peserta/pasien akan sellai didampingi perawat yang 
menga-jarkan cara menyesuaikan terhadapa teknanan 
dan metode pernapasan yang benar dalam ruang 
hiperbarik.

Adakah Efek Samping 
Terapi Oksigen Hiperbarik ?

Terapi Oksigen Hiperbarik 
Berguna untuk :


