
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

Media Informasi Kita

Pelindung :
Direksi PT Krakatau Medika

Penanggung Jawab & Pimpinan Redaksi :
SEKPER PTKM : Siwi Hartati

SEKPER PT KM
Bidang Humas & Perkantoran PT KM

Jl. Semang Raya Komp. PT Krakatau Steel
Cilegon - Banten 42435

Telp. (0254) 396333 Ext.257
Fax. (0254) 397456

email : wirawanagus73@gmail.com

Alamat Redaksi :
Redaksi menerima

kontribusi berita berupa 
artikel, foto dll. Naskah 
dapat dikirim via email/
softcopy. Redaksi berhak 

mengedit naskah yang 
masuk.

Assalamualaikum Wr Wb
 Alhamdulilahirobilalamin puji syukur 
kehadirat Alloh SWT atas limpahan rahmatnya 
kepada kita semua komponen perusahaan PT 
Krakatau Medika , pada kesempatan ini saya atas 
nama pribadi dan perusahaan mengucapkan 
selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H Mohon Maaf 
Lahir Dan Batin. 
 Mengawali bulan Syawal 1441 H setelah 
sebulan menjalankan ibadah puasa bagi seluruh 
karyawan muslim. Kita menahan makan dan 
minum dan yang lainnya untuk mencari ridho 
yang Maha Kuasa. Selanjutnya mari kita 
menjalankan aktifitas kerja kearah produktifitas 
yang lebih tinggi, walaupun dengan kondisi saat 
ini kita dilanda pandemi Covid-19.    
 Kondisi pendemi covid-19 ini merubah 
tatanan semua bidang tidak hanya di bidang 
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Assalamualaikum Wr.  Wb.

 Hai sobat KMNews…KMNews kembali 

hadir menyapa anda di edisi 66 kali ini dengan 

berita arahan Direktur Utama PT Krakatau 

Medika disaat Pendemi Covid-19 dan ucapan 

terimakasih kepada Institusi, perusahaan dan 

perorangan yang sudah memberikan bantuan 

berupa APD dan apasaja ke PT Krakatau 

Medika.

 Kali ini redaksi menyampaikan berita 

tentang pemberian makan pada ibu hamil di 

Kecamatan Purwakarta dan wawancara 

dengan pejuang kesehatan perawat yang 

bertugas diruang isolasi seruni. Dan info 

berobat online / Telemedicine sobat dapat 

memeriksakan kesehatannya dari rumah. 

 Akhir kata semoga sajian kami kali ini 

dapat memberikan manfaat untuk pembaca 

setia sobat KMNews. Tetap jaga jarak , rajin cuci 

tangan, pakai masker ,dan jaga keseha-tan 

dengan berolahraga !

Wassalamualaikum Wr.  Wb.

Salam Krakatau Medika  

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU MEDIKA DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU MEDIKA DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU MEDIKA 
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kesehatan tapi juga perdagangan, industri, dan 
ekonomi. Dengan kondisi itu, bisa dilihat bahwa 
sikap masyarakat kita dan terutama di bidang 
kesehatan ini ada yang namanya emergency 
respon, emergency ini salah satunya ditetapkan 
pada penanganan pasien dengan menggunakan 
baju APD yang lengkap kemudian masyarakat 
juga sudah ada protokol kesehatan, itu dilakukan 
seperti sosial distancing memakai masker, 
handsanitizer dan tidak boleh berkerumun, oleh 
karena itu pemerintah menetapkan kebijakan 
dengan adanya New Normal. New Normal ini 
adalah tatanan norma baru, tatanan kebiasaan 
baru yang tadinya emergensi menjadi daily 
activity sehingga  yang tadinya kita emergensi 
kalau keluar pakai masker itu jadi salah satu 
keharusan sekarang ini. Setiap masyarakat yang 
keluar rumah harus pakai masker, setiap orang 

Berikan ArahanBerikan ArahanBerikan Arahan
Disaat Pendemi COVID-19Disaat Pendemi COVID-19Disaat Pendemi COVID-19
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yang mau berkumpul juga harus 
dibatasi hanya beberapa orang, 
menjaga jarak, dan harus cuci 
tangan. Itu ada salah satu 
kebiasaan baru yang menjadi 
panduan protokol kesehatan. 
Bagaimana dengan di Krakatau 
Medika, teman-teman yang 
bekerja di Krakatau Medika semua 
menerapkan protokol kesehatan 
lebih ketat lagi. Terutama di IGD, 
Perawatan rawat inap & rawat 
jalan, Securiti, dan bagian 
pendaftaran harus memakai  APD 
yang lengkap. Ini menjadi 
kebiasaan baru dan menjadi daily 
acitivity dimana manajemen harus 
menyediakan atau menyiapkan 
APD untuk tenaga medis yang 
berhadapan langsung dengan 
pasien. Kamipun mengucapkan 
banyak terimakasih kepada teman-
teman Krakatau Medika baik 
tenaga medis yang sudah 
berjuang tanpa lelah siang 
maupun malam  termasuk kondisi 
emergensipun harus siap untuk 
melakukan pekerjaan yang 
beresiko sangat tinggi. Manajemen 
sangat berapresiasi kepada teman-
teman medis yang sekarang selalu 
berjuang dan berjuang  dalam 
penanganan pasien Covid-19. 
 Untuk karyawan & karyawati 
Krakatau Medika yang memang 
tidak beresiko atau tidak 
bersentuhan langsung dengan 
pasien tetap harus menggunakan 

masker. Bagi masyarakat juga 
sama, sekarang yang mau masuk 
ke Rumah Sakit harus di cek suhu, 
harus memakai masker, harus cuci 
tangan di analisa apakah kita dari 
zona merah. Ini sangat diperlukan 
keterangan-keterangan para 
pengunjung atau pasien yang 
masuk ke Rumah Sakit  untuk 
menjaga keselamatan bersama 
baik tenaga kesehatan, karyawan, 
dan pasien yang lain. Jadi, intinya 
semua pihak harus bersama-sama. 
kita tidak bisa menunggu terlalu 
lama kondisi covid-19 selesai, baru 
kita melakukan aktivitas normal. 
Pemerintah menyampaikan 
sekarang ini kita harus 
berdampingan dengan covid-19 
artinya adalah meskipun covid 
sekarang masih menjadi pandemi 
tetapi aktivitas ekonomi tetap 
harus dijalankan, namun dengan 
kondisi New Normal kebiasaan 
memakai masker, social distancing, 
dan lain sebagainya harus 
dijalankan. Memang kondisinya 
boleh dibilang tidak tepat karena 
Indonesia grafiknya nanjak terus, 
oleh karena itu kita harus 
berusahan untuk teman-teman 
semua, masyarakat, stackholder 
harus  menjaga kesehatan kita dan 
bisa menjalankan aktifitas.
 Mengambil kesimpulan dari 
New Normal tadi artinya dengan 
kondisi New Normal ini maka yang 
dipentingkan adalah kejujuran, 

kejujuran dari pasien dan kita 
semua untuk bisa menyampaikan 
keterangan dengan benar jangan 
sampai ngakunya diujung dan 
dampaknya sangat besar ke yang 
lain. Dengan adanya New Normal 
ini juga merubah pola hidup yang 
bersih kepemilikan kita harus 
selalu di transformasikan ke semua 
jajaran supaya sampai. Sejak 
diumumkannya covid-19 masuk di 
Indonesia dampaknya pendapatan 
kita turun terus semenjak di bulan 
Maret itu langsung turun, April  
turun kemudian di sambut dengan 
Mei, Puasa, Lebaran turun lagi. 
Rawat jalan turun sekarang itu 
sisanya hanya 25% kemudian 
untuk rawat inap 20-30% sehingga 
ini sangat berdampak terhadap 
kinerja perusahaan dimana hal ini 
juga menambah beban aktivitas 
usaha kita di selanjutnya. Oleh 
karena itu, beberapa hal harus kita 
lakukkan dan kita tidak boleh 
menyerah dengan keadaan, 
pertama dari segi pengembalian 
market yang sekarang turun 
darimana, sehingga kita harus 
perkuat market. Untuk teman-
teman marketing melakukan zoom 
meeting bersama customer kita, 
tujuannya adalah menyampaikan 
bahwa kondisi Rumah Sakit, 
perkembangan Rumah Sakit, dan 
penanganan covid-19 ini, kita 
sampaikan pada customer agar 
percaya pelanggan kita untuk 

datang ke Rumah Sakit. Namun 
demikan kita juga ingin 
mendengar dari hasil zoom itu 
keinginan customer itu seperti 
apa, dengan adanya New Normal 
ini ternyata teman-teman dari 
customer itu untuk mengharapkan 
adanya telemedicine. Telemedisin 
adalah dimana pasein dapat 
memeriksakan kesehatannya 
melalui online   tidak harus datang 
ke RSKM. Dipertengahan bulan 
Mei sudah kita jalankan meskipun 
belum efektif yang biasannya 
pasien berkonsultasi dengan 
dokter secara langsung sekarang 
harus memakai Video Call. Ini 
merubah pola-pola perlu waktu 
dan kita harus kembangkan, hal ini 
untuk mengejarnya market. Kedua 
kita mengejar dengan pelayanan 
yang baru kita punya yaitu PCR, 
Rapid Test, ini untuk 
disosialisasikan ke masyarakat agar 
bisa melakukan medical screening 
baik ke perusahaan, masyarakat 
termasuk dengan rumah sakit 
lainnya. Hal Ini akan meningkatkan 
market kita, agar pendapatan 
rumah sakit kita normal kembali. 
Kemudian adanya efesiensi, dari 
manajemen tentunya kita dengan 
serikat karyawan juga 
berkomunikasi mengenai adanya 
efesiensi di tempat kita. Salah 
satunya kemarin adalah 
melakukan libur bergilir dengan 
adanya bergilir ini tentu merubah 
pola kita melakukan efesiensi 
dalam melakukan ekstra 
costcutting ke setiap departemen 
supaya bisa membantu 
perusahaan mengurangi 
pengeluaran dan ke vendor-
vendor juga melakukan negosiasi 
lagi untuk bisa menurunkan nilai 
kontraknya. Intinya sekarang ini 
adalah mengenai pendapatan dan 
tetap menjaga cashflow. Disaat 
pendemi ini cash bisa 
dipertahakan dan cukup untuk 
menjaga semuanya. Mulai bulan 
Juni ini kita sepakat untuk semua 
profid center harus bisa 
menjalankan fungsinya untuk bisa 
mengembalikan market kita. 
Untuk teman-teman yang libur 
bergilir dan lainnya lanjutkan dulu 
kondisinya kalau memang ini 
masih bisa membantu perusahaan 
melakukan efesiensi.
 Untuk itu kepada semua 
unsur manajemen, karyawan dan 
stakeholder tetap semangat 
produktifitas dalam bekerja dan 
berdoa semoga pandemic Covid-
19 ini segera berakhir dan kita 
optimis bisa memperbaiki kinerja 
perusahaan akan menjadi lebih 
baik.

Demikian , Salam Hormat
Wasaalamualaikum Wr Wb

COVID-19COVID-19COVID-19CEGAHCEGAHCEGAHAYO !AYO !AYO !

Saat Pulang Kantor dan Sampai di Rumah

Lepas jaket/baju luar, 
rendam dengan air deterjen

Mandi dan bersihkan badan 
dengan sabun dan shampo

Bersihkan tas, handphone, 
kacamata dengan air sabun 
atau alkohol

Buang masker 
jika yang sekali pakai

Hindari menyentuh apapun 
termasuk anggota keluarga, 
tidak bersandar di kursi 
atau tempat tidur.

 Lepas sepatu diluar rumah

Saat Berada di Kantor

Hindari menyentuh mata, hidung, 
mulut. Gunakan tisu jika terpaksa

Tutup mulut dengan lengan
dalam jika batuk atau bersin

Kurangi penggunaan uang kertas. 
Jika terpaksa, gunakan handsanitizer 
setelahnya

Jaga jarak minimal 1 meter

Perjalanan Ke & Dari Kantor 

Gunakan siku untuk 
membuka pintu

Selalu jaga jarak aman dengan 
rekan kerja minimal 1 meter

Segera cuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir 
setiba di kantor

Hindari jabat tangan 
atau bersentuhan

Pakai masker, ganti jika basah

Bersihkan meja/area kerja 
dengan cairan handsanitizer

Terapkan perilaku hidup bersih 
dan sehat di tempat kerja

Hindari menyentuh fasilitas/peralatan 
yang dipakai bersama, jika terpaksa 
gunakan handsanitizer
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#jangantakutkerskm
#kmlebihbaik

Yuk TerapiYuk TerapiYuk Terapi

pada anak kebutuhan Khusus
tidak akan berubah

OT/SI lagiOT/SI lagiOT/SI lagi
di RSKMdi RSKMdi RSKM

Kebutuhan Wajib 
Stimulasi & Terapi 

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang Kami Horma� :
Pimpinan Perusahaan, Instansi Pemerintah & Swasta
Bapak / Ibu pemberi bantuan APD, Alat Kesehatan dan lainnya.

Atas nama pribadi dan perusahaan PT KRAKATAU MEDIKA mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya kepada kami adalam rangka 
percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19 yang sedang pandemi ini.

Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami disaat menangani pasien-pasien Covid-
19, dmana tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya harus melindungi diri 
dengan APD yang lengkap.

Hal ini menjadi semangat kita semua dalam melawan virus Covid-19. Semoga 
kepedulian ini menjadi amal ibadah kita semua.

Kita berdoa semoga bencana pandemi ini segera berakhir, dan kita bisa 
berak�fitas kembali seper� sediakala.

Terima Kasih,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Didik Sugeng K
Direktur Utama 
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Krakatau Medika 
bekerja sama degan 
Forum Peduli 

Kesehatan Ibu Dan Anak (FOPKIA) 
menyelenggarakan acara 
Pemberian Makanan Tambahan 
bagi ibu hamil yang merupakan 
salah satu kegiatan yang dapat 
dijadikan sarana untuk 
memberikan edukasi kesehatan 
bagi ibu hamil yang ada di 
lingkungan Kecamatan Purwakarta 

untuk bisa mengetahui masalah 
kesehatan ibu dan anak. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada Jumat, 15 
Mei 2020 di Aula Kelurahan 
Purwakarta, yang dihadiri 
Sekretaris Perusahaan PT Krakatau 
Medika, Humas PT Krakatau 
Medika, perwakilan Tim PKRS, 
Lurah Kelurahan Purwakarta, Ketua 
FOPKIA, Babinsa Kelurahan 
Purwakarta, dan perwakilan Ibu 
Hamil. Kegiatan ini hanya 
dilakukan penyerahan secara 
simbolis dikarenakan adanya 
penyebaran virus covid-19 ini.
  Dalam acara tersebut Ketua 
FOPKIA menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada Krakatau 
Medika yang telah banyak 
berkontribusi untuk membantu 
kesehatan ibu hamil di lingkungan 
Kecamatan Purwakarta. Kegiatan 
ini juga sangat berbeda dari tahun 
sebelumnya, karena adanya 

penyebaran covid-19, maka 
kegiatan ini hanya dilakukan 
secara simbolis dan yang datang 
hanya 8 orang yang mewakili dari 
para ibu hamil di lingkungan 
Kecamatan Purwakarta. Paket 
makanan tambahan yang lainnya 
akan disebar oleh pengurus 
FOPKIA Kecamatan Purwakarta. 
 Sedangkan Lurah Kelurahan 
Purwakarta dalam sambutannya 
menyampaikan ucapan banyak 
terima kasih kepada Ketua FOPKIA 
sudah menggerakkan ibu hamil 
untuk mendapatkan arahan 
kesehatan dan mengucapkan 
banyak terima kasih kepada pihak 
PT Krakatau Medika yang selalu 
memberikan kontribusinya ke 
lingkungan Kecamatan Purwakarta 
setiap kegiatan Krakatau Medika 
selalu ada di dalamnya. Kegiatan 
FOPKIA diadakan rutin 1 tahun 1 
kali tiap tahunnya. Mengingat 
kegiatan covid- 19 kegiatan ini 

hanya dilakukan secara simbolis. 
Dan memohon maaf apabila 
banyak kekurangan dalam tempat 
mohon di maklumi. Mengucapkan 
selamat pada ibu hamil dalam 
kegiatan ini dapat diberikan 
masker dan makan tambahan dari 
PT Krakatau Medika yang bekerja 
sama dengan FOPKIA Kecamatan 
Purwakarta.
 Sambutan selanjutnya dari 
Sekretaris Perusahaan 
menyampaikan bahwa PT Krakatau 
Medika ikut berpatisipasi dalam 
kegiatan Pemberian Makan 
Tambahan pada Ibu Hamil yang 
dilakukan secara simbolis karena 
adanya penyebaran covid-19 ini. 
Semoga bermanfaat dan kita harus 
bersyukur dan ibu hamil harus 
sehat. Mengucapkan banyak 
terimakasih kepada lurah 
Kelurahan Purwakarta dan Ketua 
FOPKIA Kecamatan Purwakarta. 
#Humas KM

Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil 

Makanan tambahan 
merupakan satu 

program kementerian 
kesehatan yang 

menciptakan jenis 
makanan tambahan bagi 

ibu hamil dengan 
kandungan gizi yang 

tinggi. Makan tambahan 
yang diberikan kepada 

ibu hamil tersebut dapat 
dikonsumsi untuk 

membantu memper-
lancar proses kehamilan 

dan menghindari ber-
bagai macam gangguan 

kehamilan yang tidak 
diinginkan. Manfaat 

makan tambahan pada 
ibu hamil yaitu, 

memenuhi kebutuhan 
kalori, memenuhi 

kebutuhan nutrisi ibu 
hamil dan menjaga berat 

badan ibu hamil.

untuk Menjaga Kesehatan Ibu Hamil Dimasa Pandemic Covid-19 
Se-Kecamatan Purwakarta

Perwakilan Tim PKRS PT Krakatau Medika memberikan edukasi pada Ibu Hamil

Simbolis Penyerahan Makanan Tambahan Pada Ibu Hamil 

Foto bersama setelah pemberian Makan 
Tambahan Pada Ibu Hamil 

PT
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 Pembagian masker ini 
diserahkan langsung dan secara 
simbolis oleh Humas PT Krakatau 
Medika dan diterima langsung 
oleh Camat dan Lurah yang ada di 
Kecamatan Purwakarta, kegiatan 
ini bisa meringankan masyarakat 
dalam kondisi wabah Covid-19 dan 
dapat menanggulangi 
pencegahan adanya wabah ini.  

Dalam pembagian masker ini 
disambut gembira oleh camat dan 
lurah karena merasa bangga 
bentuk perhatian dari PT Krakatau 
Medika terhadap upaya dalam 
mencegah adanya penyebaran 
Covid-19.
 Jumlah masker yang 
diserahkan di setiap Kelurahan dan 
Kantor Kecamatan Purwakarta 

sebanyak 100 Pcs, tentunya masker 
yang dibagikan ini untuk 
digunakan sebaik mungkin 
khususnya ketika keluar rumah. PT 
Krakatau Medika mengajak 
masyarakat untuk terus menjaga 
imunitas diri dengan menerapkan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, 
diantaranya rajin cuci tangan, jaga 
jarak, dan juga istirahat yang baik, 

olahraga yang cukup serta 
konsumsi makanan yang bergizi. 
 Pihak Camat dan Lurah 
mengucapkan banyak terimakasih 
atas bantuan yang diberikan 
langsung oleh PT Krakatau Medika, 
yang mana masker ini akan sangat 
bermanfaat untuk masyarakat di 
lingkungan Kecamatan 
Purwakarta. #Humas KM

Sebagai bentuk peduli 

ditengah pendemi 

Covid-19, PT Krakatau 

Medika membagikan 

masker kepada pihak 

Kecamatan dan 

Kelurahan yang ada di 

Kecamatan Purwakarta. 

Ditengah merebaknya 

wabah Covid-19 

sejumlah masyarakat di 

lingkungan Kecamatan 

Purwakarta masih saja 

belum memiliki 

kesadaran untuk 

menggunakan masker. 

SADARKAN MASYARAKAT 

Situasi saat bersilaturahmi 
dengan Camat Kecamata 

Purwakarta sekaligus 
penyerahan masker 

 Penyerahan Masker secara 
simbolis dari PT Krakatau Medika 
ke Kecamatan Purwakarta 
diterima langsung oleh Camat

Penyerahan Masker dari 
PT Krakatau Medika ke 
Kelurahan Kebondalem 
diterima langsug oleh 
pihak Lurah

Penyerahan Masker ke 
Kelurahan Pabean  

Penyerahan Masker ke 
Kelurahan Tegal Bunder

di Lingkungan Kecamatan Purwakarta dalam Bahaya Covid-19, 
PT Krakatau Medika Bagikan Masker
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Redaksi KMNews : Apa tugas anda 
sebagai perawat diruang isolasi 
Seruni perawatan  pasien Covid-
19 ?
Perawat Septiani Gita Pratiwi : 
Tugas seorang perawat di ruang 
isolasi seruni adalah melakukan 
asuhan keperawatan sesuai 
dengan kebutuhan pasien yang 
terindikasi terinfeksi virus covid-19 
dan memberikan intervensi 
keperawatan dan terapi 
berdasarkan instruksi DPJP , 
adapun asuhan perawat meliputi 
menjaga keadan umum pasien 
dengan memantau tanda-tanda 
vital pasien yaitu pengukuran 
suhu, respirasi rate , saturasi 
oksigen pasien jika terlihat sesak. 
Menjaga keseimbangan cairan dan 
suhu pasien sangat diperhatikan 

pada pasien-pasien diruang isolasi 
covid-19 dengan mengunakan 
pakaian APD sesuai dengan 
standar pelayanan perawatan 
covid-19.
 Dimana Rumah sakit 
Krakatau Medika saat ini dengan 
adanya  pasien terkofirmasi  positif 
di Kota Cilegon menjadi 
perhataian khusus,  namun Rumah 
Sakit Krakatau Medika saat ini  
hanya menangani pasien dengan 
status ODP dan PDP saja. Jika  
pasien dengan hasil pemeriksaan 
PCR positif  maka pasien akan di 
rujuk ke rumah sakit yang 
memang menjadi rujukan yaitu 
RSUB Banten atau RS Darurat 
Wisma Atlet Jakarta.
 Namun disaat menunggu 
hasil PCR dari Jakarta pasien tetap 
dirawat di kita dengan status 
pasien ODP  atau  PDP diruang 
isolasi seruni.
 Bagi kami di ruang isolasi 
seruni tidak ada istilah ODP atau 
PDP semua pasien yang masuk 
diruangan ini dimungkinan  
menjadi pasien positif berdasarkan 

hasil pemeriksaan PCR, disinilah 
kita bertugas “ lillahita’alla” apa 
yang kita lakukan itu semata-mata 
kita serahkan kepada Alloh dan 
kita kerjakan sebaik-baiknya. 

Redaksi KMNews : Bagaimana 
rasanya disaat anda 
mengunakan APD lengkap ?
Perawat Septiani Gita Pratiwi : 
 Semua tenaga kesehatan 
merasakan hal yang sama, disaat 
kami menggunakan baju hazmart , 
baju yang dipakai hawa dingin 
tidak bisa dirasakan walaupun 
ruangan  berAC,  kita tidak akan 
merasakan sedikitpun suhu 
ruangan tersebut.
 Disaat kita didalam ruang 
isolasi kami perawat tidak bisa 
bolak-balik antara ruangan 

memberikan semangat disaat 
keadaan seperti ini. 
 Kita sama-sama mempunyai 
keluarga,  saya menyayangkan 
masyarakat yang  yang bebas 
keluar pergi ke Mall dan lain-lain, 
mereka tidak  merasakan 
bagaimana seandainya menjadi 
pasien Covid-19 ,yang harus 
diruang isolasi dan terpisah dari 
keluargannya. 
 Untuk masyarkatat di luar 
sana yang keluar pergi ke Mall 
beraktivitas seperti biasa mereka 
tidak pakai masker, tidak cuci 
tangan dan tidak jaga jarak, 
mereka tidak merasakan pasien-
pasien yang dirawat di kita 
walaupun belum tentu positif 
covid, walaupun mereka merasa 
dapat saja  kemungkinan  terpapar 
covid-19 . 
 Saat ini saya rasakan disaat 
saya berangkat dan pulang kerja 
cium tangan keorang tua itu hal 
yang tidak bisa saya lakukan lagi 
sekarang, saya merasa diri saya 
aman untuk orang lain atau tidak 
sehingga saya membatasi diri dari 
orang-orang sekitar dan keluarga. 
Jadi, secara tidak langsung saya 
melakukan isolasi mandiri buat diri 
saya sendiri dan untuk mereka.
 Penyemangat kami yaitu 
keluarga adalah  orang tua 
walaupun saya khawatir dengan 
keluarga dan orang tua.
 Tenaga perawat yang 
bertugas diruang isolasi selalu 
menggunakan APD lengkap,  
pasien tidak bisa melihat wajah 
perawatnya dan kami terus 

perawat dan ruang pasien. Kita 
gunakan APD sesuai dengan SOP , 
kita siapkan tindakan apa saja ke 
pasiennya, dan kita  berkomunikasi 
dengan pasien di dalam ruang 
perawatan. Walaupun pasien di 
ruang isolasi tapi komunikasi kita 
ke pasiennya tetap terjaga, apa 
yang dibutuhkan pasien dan 
keluhan pasien tetap 
terinformasikan.
 Dan yang saya rasakan di 
ruang isolasi ini bukan hanya 
perawat saja yang berat tetapi 
pasien dan  keluargapun 
merasakan yang sama.  Dimana 
mereka seharusnya biasa kumpul 
dengan keluarga, disaat mereka 
sakit orang yang paling 
dibutuhkan adalah keluarga 
terdekat. Keadaan seperti ini yang  
yang menurut saya sangat 
menyedihkan,  mereka hanya 
dapat berkomunikasi melakukan 
video call dengan keluarga, disaat 
mereka keadaan down harus di 
ruang isolasi sendiri. 
Sebagai perawat kita harus bisa 
mensupport mereka, dan 

menjaga komunikasi untuk 
mendapatkan informasi 
kondisinya. 
 Saya berharap orang-orang 
yang diluar sana tetap 
menjalankan protokol kesehatan 
walaupun pemerintah ini sudah 
mengeluarkan aturan New Normal 
untuk dapat beraktivitas kembali 
tapi itu tidak membebaskan kita 
dari covid-19.
 Pemahaman  masyarakatnya 
masih kurang dimana keadaan 
sekarang juga resikonnya jauh 
lebih besar kita tidak tahu orang 
sekitar kita apakah disekitar kita 
termasuk orang yang OTG  atau 
bukan. Pemerintah mengeluarkan 
dengan New Normal ini untuk diri 
kita sendiri, nyawa kita sendiri, dan 
ada keluarga kita, mau tidak mau 
kita harus melindungi kita sendiri.

Redaksi KMNews : Apa harapan  
terhadap masyarakat ?
Perawat Septiani Gita Pratiwi :
 Untuk itu kami menghimbau 
kepada seluruh masyarakat agar 
tidak terpapar covid-19 tetap 
menjaga kesehatan dengan 
memakai masker disaat diluar 
rumah, tetap jaga jarak dan rajin 
cuci tangan, dan untuk sementara 
hindari kerumunan masal seperti 
pergi ke mall, pasar dan 
kerumunan lainya. 
Semoga kita selalu diberikan 
kesehatan terhindar dari virus 
covid-19  dan jika sakit  
memeriksakan kesehatannya di 
Rumah Sakit Krakatau 
Medika.#Humas KM
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Telemedicine adalah pemakaian telekomu-
nikasi untuk memberikan informasi dan 
pelayanan medis jarak-jauh. Aplikasi tele-
medicine saat ini, menggunakan teknologi 
informasi untuk menyelenggarakan kon-
sultasi antara dokter dan pasien disebuah 
institusi layanan

Manfaat Telemedicine mencakup keda-
lam 3 aspek yang saling terkait satu sama lain 
yaitu pasien, dokter dan rumah sakit. 
Manfaat langsung bagi pasien adalah :

Mempercepat akses pasien ke pusat-
pusat rujukan.
Mudah mendapatkan pertolongan 
sambil menunggu pertolongan lang-
sung dari dokter-dokter pribadi.
Pasien merasakan tetap dekat dengan 
rumah dimana keluarga dan sahabat 
dapat memberikan dukungan langsung.
Menurunkan stres mental atau ketega-
ngan yang dirasakan di tempat kerja.
Menseleksi antara pasien-pasien yang 
perlu dibawa ke rumah sakit dan pasien 
yang tidak perlu perawatan di rumah 
sakit akan tetap tinggal di rumah.

 Secara umum ruanglingkup teleme-
dicine cukup luas, meliputi penyediaan 
pelayanan kesehatan (termasuk klinis, pen-
didikan dan pelayanan administrasi) jarak 
jauh, melalui transfer informasi (audio, video, 
grafik), dengan menggunakan pe-rangkat-
perangkat telekomunikasi (audio-video 
interaktif dua arah, komputer, dan telemetri) 
dengan melibatkan dokter, pa-sien dan 
pihak-pihak lain.  Secara sederha-na, 
telemedicine sesungguhnya telah di-
aplikasikan ketika terjadi diskusi antara dua 
dokter membicarakan masalah pasien lewat 
telepon.

RS Krakatau Medika kini menyelenggarakan Telemedicine 
KM Care Online, konsultasi dengan Dokter secara Online 
yang dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Lakukan Pendaftaran di W/A WhatsApp : 0878-7846-2980
2. Pilih Dokter dan Jadwal
3. Lakukan Pembayaran atau Lengkapi Persyaratan Penjaminan
4. Konsultasi Telemedicine
5. Pengantaran Obat

Telemedicine

 Telemedicine Telemedicine Telemedicine
Hubung Kami via WhatsApp : 

0878 7846 2980
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