
Newsletter Edisi 6 – Juli 2021
Selamat datang kembali dan salam sejahtera di edisi ke-enam 
e-newsletter Dräger Indonesia!

Semoga Anda sekeluarga dan kita semua selalu dalam keadaan 
baik dan sehat. 

Dimulai dari pertengahan bulan Juni yang lalu, kita memasuki 
tahapan baru dalam masa pandemic Covid-19.  Pada tanggal 8 Juli 
2021, jumlah kasus baru mencapai 38,000 secara nasional.  Hal 
ini sangat memprihatinkan kita semua, dan kembali menegaskan 
pentingnya misi kami “to protect, support, and save lives”.  Seluruh 
karyawan Draeger Indonesia, termasuk Team Operations dan 
Servis memegang teguh komitmen untuk memberikan dukungan 
terbaik bagi Pemerintah, Rumah Sakit, maupun semua institusi/ 
perusahaan terkait dalam saat-saat yang menantang ini. 

 Untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi Anda, secara 
internal kita terus melakukan pelatihan, termasuk training bagi para 
Teknisi dan partner kami yang dilakukan secara online.  Kegiatan 
edukasi juga kami laksanakan secara virtual bagi para pelanggan 
kami di industry F&B, bekerja sama dengan PT. Indo Global Trade 

di bulan April yang lalu.  Kami juga meluncurkan produk ventilator 
‘The New V-Series: Evita & Babylog” di segmen Hospital dan 
juga kampanye “Draeger Up” utk mendukung aktifitas Damkar 
di segmen Safety, yang semuanya adalah konsisten dengan misi 
utama kami.  Dan yang tidak kalah penting, terima kasih kepada 
pihak Pemerintah karena mulai awal bulan Juni, karyawan Draeger 
Indonesia sudah mulai berpartisipasi dalam program vaksinasi 
Covid-19. 

Masih ada beberapa hal menarik yang lain yang akan dibahas 
di e-newsletter edisi ke-enam ini, dan Kami sangat menghargai 
masukan, saran, kritik dari Anda 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

Pada 11 dan 13 Juni yang lalu, 
The New Evita and Babylog 
diluncurkan secara resmi 
melalui webinar An Approach: 
Stabilizing and Weaning 
Covid-19 Mechanical Ventilated 
Patient Bersama Perdatin 
Jaya dan webinar Better 
Understanding of HFOV pada 
acara PICU/NICU Update. 

The New Evita and Babylog 
merupakan gambaran pema-

haman Draeger tentang 
apa yang disebut sebagai 
ventilator berkinerja tinggi 
dikombinasikan dengan 
prinsip pengoperasian yang 
canggih.

Evita dan Babylog telah 
mendukung Anda selama lebih 
dari 25 tahun dengan standar 
kualitas tinggi, kemampuan 
konfigurasi dan upgrade, 
pelatihan serta layanan tingkat 
lanjut.

Bersamaan dengan pelun-
curan ini, kami juga telah 
mempersiapkan berbagai 
video panduan persiapan, 
pengoperasian dan pemeliha-
raan untuk seri ventilator 
terbaru kami.

Coba dan rasakan ventilator 
dengan cara pengoperasian 
tingkat lanjut!

Untuk menambah kapasitas pelayanan pasien Covid-19, 
pemerintah merubah Asrama Haji Pondok Gede menjadi rumah 
sakit untuk penanganan Covid-19. Saat ini, RS Wisma Haji telah 
selesai dipersiapkan sehingga resmi dapat beroperasi pada hari 
Sabtu, 10 Juni 2021, sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi 
yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden,

Pada proses persiapan RS Wisma Haji ini, Draeger 
bekerjasama dengan salah satu Sales Channel Partner, PT 
Airindo berkesempatan terlibat dalam proses tersebut. Kami 
berupaya keras mempersiapkan ketersediaan peralatan alat 
kesehatan yang dibutuhkan yang terdiri dari 32 ventilator dan 
51 pasien monitor. Mengingat tenggat waktu pembukaan RS 
Wisma Haji yang sangat singkat,  tim kami terutama teknisi 
biomedik berusaha keras menyelesaikan instalasi keseluruhan 
alat dengan tepat waktu. Sehingga seluruh instalasi dapat 
terselesaikan sesuai dengan jadwal.

This is Ventilation The New 
Evita & Babylog Launch

Dräger di RS Wisma 
Haji Pondok Gede
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Academy Talks: 
Service Session 16 April 2021

Dräger Academy

Sesuai artikel Newsletter Mei yang lalu, 
berikut kegiatan akademik di Draeger 
Medical Indonesia

Diluar event in-house di samping kami juga ada 
beberapa event bekerja sama dengan berbagai 
Organisasi Professional sebagai berikut:

Academy Talks: Service dengan PT SBM 
dengan judul Optimalisasi Biaya Pemeliharaan 
Peralatan Kesehatan di RS dengan pembicara 
Ibu I Dewa Ayu Ptu Widya Artati ST,MT , PJ 
Alat Medis IPSRS RS Sanglah Denpasar

Academy Talks: Service dengan PT THC 
dengan judul How To Manage your Draeger 
Devices more effective, safer and reliable 
dengan pembicara Bpk Sentot Budiharjo

Event PICU/NICU Update 
dengan tema dan pembicara 
Better understanding of HFOV dr 
Adhi Teguh Perma Iskandar SpA

Bekerja sama Perdatin Jaya dengan tema 
dan pembicara An Approach: Stabilizing 
and Weaning Covid 19 Mechanical 
Ventilated Patient  Dr. Ahmad Irfan SpAn, 
KIC ,Dr Navy GH Lolong SpAn, KIC dan Dr. 
Trisna Haryo Prasetyo SpAn, KIC

Bekerja sama dengan Faste, dengan tema 
dan pembicara Understanding the usage 
of invasive ventilation in neonates and the 
quality of improvement of nursing care dr 
Adhi Teguh Perma Iskandar SpA dan Ns 
Novardian S Kep, M Kep 

11 Juni 2021

13 Juni 2021

20 Juni 2021

Service Medical
Kegiatan yang dilakukan tim service 
pada bulan Juni 2021 adalah Draeger 
Service Training (Internal) untuk region 
ASEAN. Trainernya adalah ATT Level-II 
(Authorized Technical Trainer) ASEAN.

Training yang digelar pertama kali secara 
virtual ini secara umum cukup menantang 
karena training service identik dengan 
hands-on yang mana harus ada unit 
demo. Secara umum training berjalan 
lancar dan hasilnya cukup baik. Berikut 
beberapa dokumentasi training nya:
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Flame and Gas Mapping 
Mini Workshop

Dräger dengan bangga mengumumkan acara digital 
pertama, ‘DrägerUp 2021’, yang berlangsung secara 
online di seluruh dunia 7-11 Juni 2021. DrägerUp 
2021 (#DrägerUp2021) adalah acara yang dapat 
Anda hadiri secara Gratis dan akan tersedia untuk 
diakses 24 jam sehari, pengalaman interaktif ini 
menginformasikan dan membangkitkan semangat 
petugas pemadam kebakaran modern saat kami 

memperkenalkan masa depan peralatan pemadam 
kebakaran dan teknik pemadaman kebakaran 
yang inovatif. Dengan 3D yang realistis, seluruh 
partisipan menonton presentasi sesuai permintaan 
dari peralatan baru kami, menjelajahi ruang pameran 
produk virtual, mempelajari solusi untuk tantangan 
sehari-hari petugas pemadam kebakaran, mengenal 
Dräger fire dan banyak lagi.

DrägerUp!
SALES SAFETY

Dräger New Fire Products

Dräger PSS® AirBoss
Self-Contained 

Breathing Apparatus 
(SCBA)

Dräger NANO Cylinder
Compressed Air 

Breathing Cylinder
Type 4, Non-Limited 
(NLL) Design Life

Dräger HPS® 
SafeGuard

Helmet

Dräger UCF® FireVista
Thermal Imaging 

Camera (TIC)

Dräger BG ProAir
Long Duration 

Breathing Apparatus 
(LDBA)

Dräger Safety Indonesia mengadakan Flame and 
Gas Mapping Mini Workshop di Jawa Timur bekerja 
sama dengan salah satu Sales Channel Partner, 
yang dihadiri oleh para undangan dari customer 
yaitu beberapa diantaranya Petrokimia Gresik, PJB 
(Pembangkit Jawa Bali), dan Smelting Indonesia. 

Flame and Gas mapping adalah salah satu solusi 
pengembangan dari produk FGDS (Fix Gas Detector
System). Flame and Gas mapping dapat digunakan 
pada instalasi baru atau yang sudah ada untuk 
melindungi area yang dipantau dari risiko kebocoran 
gas yang mudah terbakar atau beracun. Flame and 
Gas mapping Dräger menawarkan perkiraan dan 
analisis risiko yang dapat mendeteksi bahaya secara 
efektif.

Hubungi kami jika membutuhkan informasi lebih 
lanjut di sales.indonesia@draeger.com.

Silahkan mengikuti sesi webinar kami di Flame and 
Gas Mapping Webinar & Demo (draeger.com)

Dräger Takes 
Responsibility
Salah satu jalan kunci menuju akhir 
pandemi adalah vaksinasi. Vaksinasi 
karyawan Draeger merupakan salah 
satu program prioritas khususnya 
untuk karyawan garda terdepan 
yang berhubungan langsung dalam 
penanganan pandemik. Kami 
telah mendorong untuk sesegera 
mungkin karyawan kami melakukan 
vaksinasi baik itu melalui dilakukan 
secara kolektif oleh perusahaan atau 
melalui program-program vaksinasi 
mandiri di lingkungan tempat tinggal 
karyawan. 

Kami berpartisipasi dalam program 
vaksinasi kolektif yang prakarsai 
oleh Asosiasi GAKESLAB 
(Perkumpulan Perusahaan Alat 
Kesehatan & Lab). Di luar program 
vaksinasi pemerintah, Draeger 
juga telah mendaftarkan karyawan 
dan keluarganya dalam program 
vaksinasi mandiri atau yang dikenal 
Program Vaksinasi Gotong Royong. 
Sampai saat ini (awal Juli 2021) lebih 
dari 60% karyawan Draeger telah 

mendapatkan vaksinasi minimal 
dosis pertama.

Di luar program vaksinasi, program 
promosi dan manajemen protokol 
kesehatan tetap menjadi hal 
utama. Sampai saat ini kami masih 
mengatur sebagian besar karyawan 
untuk bekerja dari rumah. Saat 
kebijakan PPKM darurat di awal Juli 
2021, kami meminta hampir semua 
karyawan bekerja di rumah masing-
masing, membatasi pertemuan  
tatap  muka  dengan  pihak ekstenal,  
dengan  menyarankan  untuk 
dilakukan  pertemuan  secara  virtual 
atau penundaan untuk pertemuan 
tersebut.
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Vision Zero – Zero accidents. Healthy work!
Kecelakaan dan penyakit akibat kerja tidak pernah bisa dianggap 
sebagai takdir, juga tidak bisa dihindari—selalu ada penyebabnya. 
Di sini, di Dräger, kami tahu lebih dari kebanyakan, karena produk 
dan layanan kami ditujukan untuk melindungi, mendukung, dan 
menyelamatkan nyawa. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah inti 
dari bisnis kami, itu bukan hal baru. Yang baru adalah inisiatif Vision 
Zero kami, visi dunia tanpa kecelakaan atau penyakit akibat kerja. 
Kami tidak hanya memproduksi teknologi medis dan keselamatan, 
kami juga berusaha untuk merangkul kesehatan dan keselamatan di 
tempat kerja. Bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan pelanggan 
kita jika kita tidak memiliki keamanan kita sendiri?

Dengan membangun budaya pencegahan yang kuat, kami 
bermaksud memberantas kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
dan memastikan bahwa tidak seorang pun di Dräger melukai diri 
mereka sendiri atau jatuh sakit. Saat ini, masih terlalu banyak. Ini 
adalah visi kami untuk masa depan—Vision Zero! Tidak ada yang 
namanya keamanan mutlak? Kami percaya ada, dan kami siap 
memperjuangkannya! Masing-masing dari kita, terlepas dari peran 
kita, dapat memainkan peran kita dalam mencapai Visi Nol. Dan kita 
semua harus bekerja sama jika Vision Zero ingin menjadi kenyataan.

Apakah semua ini berharga?

Manfaat tempat kerja yang aman dan sehat jelas terlihat oleh 
semua orang. Pencegahan yang berhasil tidak hanya menghindari 
penderitaan manusia, tetapi juga melindungi kesehatan dan 
keselamatan fisik kita. Bagaimanapun, kita semua ingin pulang 
dengan selamat setelah seharian bekerja keras sehingga kita bisa 

berada di sana untuk keluarga dan teman-teman kita dan menikmati 
waktu luang kita.

Pencegahan juga berdampak positif pada motivasi, kualitas 
pekerjaan dan produk kita, citra Dräger sebagai perusahaan, dan 
kepuasan kita sendiri serta kepuasan pelanggan kita. Kondisi 
kerja yang aman dan sehat lebih dari sekadar kewajiban hukum 
dan moral: Kondisi tersebut juga masuk akal secara finansial. 
Penelitian internasional tentang “pengembalian pencegahan” telah 
menunjukkan bahwa setiap nilai uang yang diinvestasikan dalam 
kesehatan dan keselamatan dapat menghasilkan manfaat lebih dari 
dua kali lipatnya. Dengan kata lain, kondisi kerja yang sehat juga 
dapat diterjemahkan ke dalam neraca yang sehat.

Kepada Bapak/Ibu

Kami ingin menyampaikan terima kasih anda atas kerja sama yang berlanjutan selama 
ini. Keselamatan adalah hal yang utama bagi kami. Sehubungan dengan berkembangnya 
situasi Covid-19 di Indonesia dan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali oleh pemerintah 
Indonesia, Draeger Indonesia telah meminta hampir seluruh pegawainya untuk bekerja di 
rumah sejak tanggal 1 Juli 2021.

Kami menerapkan tambahan protokol keselamatan untuk karyawan kami yang salah satunya 
meminta mereka untuk membatasi pertemuan tatap muka dengan pihak eksternal, dengan 
menyarankan untuk dilakukan pertemuan secara virtual atau penundaan untuk pertemuan 
tersebut. Kebijakan tambahan ini akan diberlakukan sampai tanggal 20 Juli 2021.

Kami akan tetap komitmen untuk memberikan layanan kepada kegiatan-kegiatan yang 
bersifat mendesak, dengan tetap mempertahankan prinsip-primsip keselamatan untuk 
karyawan kami. Kami akan terus pantau dan kaji situasi ini dan kami akan memberitahukan 
kembali jika ada perubahan mengenai hal ini.

Terima kasih atas pengertian anda. Sehat dan Aman Selalu.
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