
Newsletter Edisi 9 – Juli 2022

Salam sejahtera dan selamat datang kembali di edisi ke-
sembilan e-newsletter Dräger Indonesia

Semoga Anda sekeluarga dan kita semua saat ini dalam keadaan 
baik dan sehat.  

Kolaborasi, kita seringkali mendengar kata kolaborasi. Dalam 
suatu organisasi kolaborasi menjadi kunci dalam pemikiran kreatif, 
hal ini kemudian menjadi penting untuk mencapai hasil yang terbaik 
dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia saat ini yang penuh 
dengan ketidakpastian khususnya masih dalam situasi pandemic 
covid-19. Dalam edisi e-newsletter kali ini dimana pemerintah 
Indonesia melakukan pelonggaran dalam situasi covid 19 dimana, 
Dräger Indonesia sukses mengadakan kegiatan hybrid bernama 
Draeger Fair.

Draeger Fair dengan tagline A Fair To Remember sukses 
dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Juni 2022 merupakan wujud 
kolaborasi serta sinergi Dräger Indonesia dengan stakeholder 
terkait, yaitu para Tenaga Kesehatan, Asosiasi Profesi, Business 
Partners, dan tentunya para Pelanggan kami. Dengan konsep hybrid 
event yang dilakukan secara online dan offline terbukti mampu 
mengundang pelanggan potensial dari seluruh rumah sakit yang 
ada di Indonesia. Hal ini tentu akan membuka jalan bagi seluruh 
pelanggan  agar dapat lebih mengenal dekat dengan kita sekaligus 
menjadi ajang untuk memperkenalkan produk terbaru Dräger yaitu 

Ambia yang merupakan solusi dalam layanan perencanaan design 
ruang kerja rumah sakit – yang semuanya konsisten dengan misi 
Draeger “to Protect, Support, and Save Lives”. 

Di bulan Juni kami juga mengadakan beberapa webinar demi terus 
meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan, berkolaborasi 
bersama Service Provider Partner area Lampung, Jawa Barat dan 
Kalimantan tentang tata Kelola investasi dan kontrak pemeliharaan 
yang berlangsung dari Yogyakarta dan Jakarta yang dilaksanakan 
11 Juni 2022 dan dihadiri oleh 50 peserta. Terima kasih kepada 
seluruh rekan -  rekan dengan semangat kolaborasi dan sinerginya 
untuk dapat terus tumbuh dan berkembang bersama Dräger 
Indonesia. Mohon untuk selalu  diingat bahwa pandemic covid-19 
belum berakhir sehingga tetap jaga kesehatan.

Pada akhirnya, Kami selalu mengharapkan dan menghargai 
masukan dan saran melalui email ke info.indonesia@draeger.com 
supaya e-newsletter ini semakin bermanfaat bagi Anda di edisi 
selanjutnya.

Terima kasih – stay safe,

Patrick Simanjuntak
Managing Director – Dräger Indonesia

Ambia BIM QR

#OR #NICU #ICU #GMS

BIM QR untuk melihat fiture & design Pendant Ambia Draeger 
dengan penempatan nya di Ruang IC, OR dan NC di Rumah Sakit

• Cukup gunakan ponsel dan lihat betapa kerennya tools  BIM 
QR ini, dan siap meng explore secara virtual reality, desain- 
desain Pendant Draeger terbaru yaitu Ambia dan penempatan 
nya di ruang – ruang critical Rumah Sakit.

• Tools BIM QR  ini sebagai tool marketing yang simple dan 
menarik  untuk membantu menjelaskan Pendant Ambia 
Draeger kepada customer.

• Untuk itu jangan ragu untuk menggunakannya saat berbicara 
dengan customer dan tentunya membagikannnya tool menarik 
ini dengan mereka.

• Sekarang sudah sangat mudah membagikan  Value Ambia 
Draeger.
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Dräger Fair; a Fair to Remember 

Seiring dengan situasi pandemi yang berangsur 
membaik, membuat kegiatan tatap muka mulai 
kembali dilaksanakan. Draeger Indonesia 

mengadakan serangkaian kegiatan tatap muka 
bersama dengan para pelanggan yang diadakan 
pada tanggal 21 – 23 Juni 2022 lalu.

Kegiatan Draeger Fair dibuka dengan kegiatan 
bernuansa edukasi yang merupakan kolaborasi 
bersama dengan Perdatin Jaya. Workshop dengan 
judul ‘Providing Anesthesia Care in Precision 
Balanced Anesthesia with Smart Pilot View’, 
diadakan di kantor Draeger Indonesia yang dihadiri 
oleh 20 dokter anesthesia yang berasal  dari berbagai 
rumah sakit di Jakarta. Acara workshop ini ditutup 
dengan pembukaan.

Hari kedua Draeger Fair masih bernuansa edukasi. 
Kegiatan dikemas dalam bentuk talk show yang 
bertema ‘Improving Quality and Safety of Care, 
Solutions to Your Workplace Design’. Diskusi dimulai 
dengan membahas aspek regulasi tentang design 
ruang kerja di rumah sakit, yang dijelaskan oleh Pak 
Kuat Supriyadi, BE, SE,  ST, MM, M Eng.

Dilanjutkan Pak Jonlie Sarpin yang membahas 
dinamika stakeholder management yang merupakan 
unsur penting dalam perencanaan design ruang kerja 
di rumah sakit swasta. 

Bagaimana Draeger dapat berkontribusi dalam 
perencanaan design ruang kerja rumah sakit? Dave 
Koh menjelaskan solusi layanan yang dapat diberikan 
Draeger sebagai rekan terpercaya rumah sakit dalam 
rantai perencanaan design ruang kerja.

Diskusi ini ditutup dengan acara puncak yaitu 
peluncuran produk pendan medis terbaru dari 
Draeger yaitu Draeger Ambia – the Art and Science 
of care centered workplace design.

Draeger Fair diakhiri dengan trade fair yang 
mengundang seluruh rumah sakit di Indonesia. 
Kegiatan ini dihadiri secara offline maupun online baik 
dari rumah sakit pemerintah maupun swasta. Trade 
fair yang bertujuan untuk menunjukkan teknologi dan 
solusi Draeger, sekaligus memberikan penawaran 
terbaik bagi para pelanggan yang hadir tersebut.
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Dräger Academy

Event Webinar diselenggarakan oleh Drager Medical Indonesia 
bekerjasama dengan Perdatin Jaya sebagai berikut:

• Rethink Ventilation and Anesthesia Flow in OR dengan 
pembicara dr. Sidharta Kusuma Manggala dan dr. Dhany Budi 
Pratama pada event Industrial Symposium Indoanesthesia 
tanggal 13 Februari 2022 dihadiri 963 peserta.

• Improving Acute Care : Safety of Intrahospital Transport, 
Monitoring and Ventilating in Critically Ill pada tanggal 6 
Maret 2022 merupakan penutupan dari event Indoanesthesia 
tersebut dihadiri 1221 peserta dengan menghadirkan 3 
pembicara yakni dr. Thomas Tjahjono SpAn, dr. Mega 
Halida SpAn dan dr. Fransisca Dewi Kumala SpAn.

• JCCA Masterclass dari tanggal 10 – 13 Maret 2022 merupakan 
kelas dengan peserta terbatas, sejumlah 50 – 80 peserta pada tiap 
kelas, Draeger Medical Indonesia berkesempatan mensponsori 
kelas Haemodynamic Monitoring: Starling vs Guyton dan HFNC 
in Severe Hypoxemia serta sesi penutupan  pada 2 April 2022. 

Pada tanggal 21 – 23 Juni 2022 Draeger 
Medical Indonesia menyelenggarakan event 
Drager Fair, pada tanggal 21 Juni sebagai 
rangkaian acara tersebut dilaksanakan 
Workshop Anesthesia secara off line di kantor 
Draeger dengan 20 peserta dan 22 Juni 
Workshop Workplace Design secara Hybrid 
dengan total peserta 76, 8 peserta offline 
dan 68 peserta mengikuti secara online. 

Artikel detil event ini terdapat pada tulisan 
terpisah khusus mengenai Draeger Fair. 

Event Webinar bekerja sama 
dengan Faste mengenai Non 
Invasive Ventilation pada Neonatal 
dengan pembicara dr. Adhi Teguh 
,SpA dan Ns Novardia, MKep 
,SpKepA pada tanggal 5 Juni 
2022 dihadiri oleh 483 peserta.

Salam sehat, berikut kegiatan Draeger Academy dari bulan Januari – Juni 2022: 

Februari - Maret 2022

5 Juni 2022

21 - 23 Juni 2022

Service MD
Kali ini service MD mengadakan 
Webinar bersama Service Provider 
Partner untuk area Lampung, Jawa 
Barat dan Kalimantan (exclude Kalbar), 
Kami Draeger Service menempatkan 
product kami di Rumah Sakit adalah 
sebagai bentuk Investasi dan tema dari 
event ini adalah “Bagaimana membatu 
rumah sakit dalam mengelola inventasi.

Materi yang disampaikan adalah 
tentang Tata Kelola investasi dan 
Kontrak Pemeliharaan.

Kegiatan ini sendiri berlangsung 
pada tanggal 11 June 2022 Live dari 
Yogyakarta dan Jakarta, Acara ini 
diikuti oleh lebih dari 50 peserta.

Dalam acara ini kami berkerjasama 
dengan speaker: Bapak Kuat Supriyadi 
BE ST SE MM M Eng

Acara ini berlangsung half-day dan 
mendapat respon yang antusias dari 
berbagai kalangan.
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Sales & Service Safety

Dräger Safety Indonesia telah melakukan 
kerjasama dengan IIHA (Indonesian 
Industrial Hygiene Association) sebagai 
wujud partisipasi nya pada tanggal 23-
24 Oktober 2021, kami mengadakan 
virtual session yang dihadiri sekitar 257 
partisipan, dan Dräger Safety diberikan 
kesempatan untuk membawakan materi 
mengenai X-pid 9500 untuk di aplikasikan 
oleh user di Industrial Hygiene.

Terima kasih atas dukungan dari 
Agustiyanto Zheng (Product Manager 
MGM Dräger Safety ASEAN), Team 
Dräger Safety dan Marketing - CSM 
Dräger Safety Indonesia.

Semoga acara ini dapat lebih membawa 
gaung product safety di pelanggan.

Kunjungan tim Service ke Freeport untuk 
renewal kontrak service dan menggali 
peluang-peluang lainnya.

Kunjungan ASEAN team dan SCP ke 
Korlantas untuk edukasi Alcotest.

Kunjungan ASEAN team ke RU VI 
Balongan untuk perkenalan X-pid Mobile 
Gas Measurement  

Kunjungan tim BAKAMLA ke DDC 
allamanda beserta SCP untuk eksplor 
produk Draeger.

Draeger Metcam Gas camera adalah salah satu produk Draeger safety, kamera ini 
bisa memantai=u kemungkinan kebocoran gas methane di area yang luas, untuk 
emisi yang kecil sekalipun dapat terlihat.

Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk diatas, silahkan menghubungi 
kami atau email di: sales.indonesia@draeger.com.

Dräger Safety 
– Activity

Dräger Metcam Gas Camera

Kertas merupakan salah satu benda yang digunakan sehari-
hari. Ribuan pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan kertas 
sehingga penggunan kertas harus dihemat dan harus digunakan 
secara bijaksana. 

Draeger Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang 
berkomitmen dalam pelestarian lingkungan dan telah tersertifikasi 
ISO 14001:2015 Environmental Management Systems, telah banyak 
melakukan hal-hal untuk mengurangi penggunaan kertas. Dalam 5 

tahun terakhir kami dapat mengurangi penggunaan kertas sebanyak 
88%.

Salah satu langkah terbaru adalah implementasi BIC Process 
Design. Dengan menggunakan perangkat lunak tersebut, proses 
bisnis dapat dibuat, dikaji dan juga disetujui secara paperless 
(tanpa menggunakan kertas). Semua karyawan Draeger juga dapat 
mengakses proses bisnis tersebut tanpa mengharuskan untuk 
melakukan pencetakan untuk membacanya. Ke depan akan semakin 
banyak penggunaan Teknologi Informasi dalam pekerjaan sehari-
hari sehingga dapat semakin mengurangi penggunaan kertas. Save 
Paper, Save The Planet.

Dräger Take Responsibility
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