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Oleh dr. Eka Widrian Suradji, PhD, Direktur Rumah Sakit UKRIDA

RS UKRIDA dalam tahun perdana pelayanannya mem-
berikan satu cerita pengalaman yang unik. Cerita ber- 
awal dari pandemi CoronaVirus Disease (COVID-19) 

yang “membukakan jalan”, sehingga RS UKRIDA bisa 
mendapatkan izin operasionalnya. Ini terjadi tepat di te- 
ngah melonjaknya jumlah pasien penyakit tersebut pada 
Desember 2020. Penantian selama bertahun-tahun pun 
berakhir.
 Tantangan awal adalah menyiapkan sumber daya 
manusia, alat kesehatan dan fasilitas gedung, serta obat 
maupun logistik bagi operasionalisasi RS UKRIDA. Tim 
pendahulu yang telah disusun sejak 2016, dengan dukung-                                                                                                                
an para dokter dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kese-
hatan Universitas Kristen Krida Wacana (FKIK UKRIDA), 
menjadi batu penjuru layanan RS UKRIDA. Alat kesehat- 
an dan gedung yang dorman selama hampir tiga tahun, 
dibangunkan agar siap untuk menopang para penderita 
COVID-19. Hubungan kerja sama dengan berbagai penye-
dia barang dan obat ditautkan agar kebutuhan RS UKRIDA 
bisa tersedia.
 Alur dan sistem layanan juga ditata sebagai pen-
jalin ribuan komponen yang kompleks, sehingga setiap 
layanan bisa dengan utuh menyentuh para pasien dan 
keluarga. Aliran layanan disisir dengan seteliti mungkin, 
agar bisa bergerak deras ke pengidap COVID-19, namun 
aman bagi semua pelayan RS UKRIDA, dari para dokter 

dan perawat di lini terdepan, hingga para penunjang yang 
mengelola limbah, pembersih linen, dan pengemudi yang 
warawiri mengantarkan pasien ke tujuan.
 Namun, beban kebutuhan pasien COVID-19 
yang melonjak pesat pada akhir 2020 nyaris membenam-
kan kesiapsiagaan seluruh jajaran kesehatan di DKI Ja-
karta, termasuk RS UKRIDA. Hal ini memantik ide untuk 
menggabungkan sumber daya yang ada, antara pelaku dan 
pemangku bidang kesehatan untuk berkolaborasi. PT Per-
tamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (PT
PBM IHC), dijembatani Dinas Kesehatan Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta (Dinkes DKI Jakarta), melontarkan keingin-
an untuk bersama RS UKRIDA, meningkatkan kemampuan 
rawat dan layanan di RS UKRIDA agar bisa memecah ge-
lombang COVID-19 yang sedang pasang.
 Kerja bersama badan swasta, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), dan pemerintah ini melipatgan-
dakan kapasitas rawat inap menjadi 105 tempat tidur 
di akhir Januari 2021, lebih dari dua kali lipat kapasitas 
akhir tahun 2020 RS UKRIDA. Peningkatan kapasitas ini 
mendorong Gubernur DKI Jakarta untuk mempercaya-                                                                                                  
kan RS UKRIDA sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien
terinfeksi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta.
 Puji Tuhan, karena doa dan dukungan dalam be-
ragam bentuk pun mengalir dari berbagai pihak, di tengah 
kesibukan aktivitas layanan yang terus berjalan. Mulai dari 

SATU TAHUN
RS UKRIDA
DALAM TUHAN
DAN PELAYANAN

Bagaimana Anda menjalani tahun 2021 yang akan 
segera berlalu ini? Apakah dengan lebih banyak bekerja 
dari rumah karena pandemi, lebih sibuk di kantor karena 
pandemi, atau bahkan harus beradaptasi dan berkreasi
supaya bisa tetap menghasilkan sesuatu?
 Situasi ini memang menjadi ujian berat bagi 
hampir semua orang. Salut kepada Anda yang tetap ber-
juang walau langkah terseok-seok. Seperti kisah mas-
kapai penerbangan asal Thailand yang “banting setir” 
dengan berjualan patong-go (kudapan sejenis odading), 
setelah dihantam pandemi.
 Sebagai manusia yang diberi akal budi, kita pas-
ti akan berusaha untuk keluar dari segala masalah yang 

membelenggu. Begitu juga di saat ini, ketika pandemi 
masih harus dihadapi.
 Sebentar lagi, tahun 2022 akan segera meng-
hampiri. Sudahkah Anda menetapkan rencana? Kami 
berharap, pandemi benar-benar berakhir, kita semua 
menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di mata Tuhan 
dan sesama, apa yang kita rencanakan pun bisa terwu-
jud.
 Sekaligus, kami juga mengucapkan “Selamat 
Natal”, kiranya damai sejahtera dan kasih setia Kristus 
melingkupi kita semua. Tetap semangat dan tetap sehat 
di tahun yang baru.*
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pengampu RS UKRIDA yaitu Gereja Kristen Indonesia Sinode 
Wilayah Jawa Barat (GKI Sinwil Jabar), yang menggerakan je-
maat sehingga terkumpul dana yang memadai untuk meleng-
kapi kebutuhan tempat tidur, syringe pump, ambulans, dan 
alat kesehatan lainnya; hingga sejumlah perusahaan maupun 
individu yang terus menunjukkan kepeduliannya melalui dona-
si mobil operasional, serta makanan dan minuman bagi para 
tenaga kesehatan dan penunjang.
 Di bulan kedua tahun 2021, puncak kesakitan 
COVID-19 terjadi dan secara perlahan melandai. Beban yang 
sedikit berkurang, memberikan ruang gerak yang dibutuhkan 
untuk mengonsolidasikan seluruh layanan, yang sebelumnya 
digulirkan secara luar biasa cepat. Kurangnya pemahaman para 
pelayan kesehatan akan alur kerja, tidak disiplin dalam menjaga 
protokol kesehatan, serta kekurangan dalam segi fasilitas dan 
alat, diperbaiki pada kuartal satu dan dua tahun 2021.
 Di saat yang sama, RS UKRIDA pun menjadi salah satu 
badan swasta yang memelopori program vaksinasi COVID-19. 
Vaksin Sinovac yang diberikan bagi staf RS UKRIDA, merupa-
kan awal pemberian tanggung jawab yang lebih besar, yai-
tu menyalurkan puluhan ribu dosis vaksin untuk masyarakat 
umum. Warga lanjut usia (lansia), tenaga kesehatan, pemuka 
agama, pendidik, anak- anak, dan kaum dewasa dari berbagai 
penjuru Jakarta dan Indonesia, mendapatkan vaksin pelindung 
dari infeksi COVID-19 sepanjang tahun 2021.
 Kegiatan vaksinasi di RS UKRIDA sempat terhen-
ti, lantaran gelombang COVID-19 pada akhir Mei hingga Juli 
2021 sangatlah mengejutkan dan kembali menyibukkan jajaran 
kesehatan. Sekali lagi, RS UKRIDA harus jatuh bangun berge-
gas untuk menjawab kelimpahan warga, yang membutuhkan 
penanganan COVID-19.
 Peningkatan kasus pada periode ini sangat luar biasa, 

hingga kebutuhan sumber daya layanan nyaris tidak terpenuhi. 
Obat-obatan COVID-19 dari antivirus, antibiotik, sampai vi-
tamin, sangat sulit diperoleh. Berkali-kali, oksigen mencapai 
titik di mana hanya tersedia stok untuk satu jam kebutuhan, 
sebelum tangki penyalur bisa datang dan memberikan kele-
gaan bagi pasien dan juga staf rumah sakit. Kebutuhan tenaga 
kesehatan pun menjadi suatu pergumulan yang luar biasa, di 
kala RS UKRIDA harus menggandeng tenaga baru sebanyak 
dan secepat mungkin, sambil memulihkan sekitar tujuh puluh 
tenaga yang terpapar COVID-19 pada kuartal ketiga 2021.
 Namun, dengan segala kendala yang ada, RS UKRI-
DA masih dimampukan untuk terus membuka pintu Instalasi 
Gawat Darurat (IGD) bagi pasien COVID-19 selama bulan Juni 
dan Juli. Keputusan untuk mendahulukan pasien, apakah pa-
sien dengan kondisi gawat atau pasien dengan potensi lebih 
besar untuk selamat, menjadi beban seluruh jajaran RS UKRI-
DA. Koordinasi setiap unit dan pimpinan dilakukan berkala, 
bahkan hingga tengah malam, untuk memastikan RS UKRIDA
mengerahkan seluruh kemampuannya dalam merawat para 
penderita COVID-19.
 Beberapa waktu kemudian, seiring dengan penurunan 
kasus COVID-19 yang drastis, muncul dorongan supaya RS 
UKRIDA bisa bertransformasi lebih cepat dari perencanaan 
sebelumnya. Kerja sama dengan PT PBM IHC yang berakhir 
lebih dini, menjadi kesempatan bagi RS UKRIDA supaya bisa 
berkembang secara mandiri. Artinya, RS UKRIDA menjadi ru-
mah sakit umum secara utuh, tidak hanya melayani pasien ter-
infeksi COVID-19.
 Kisah perjalanan tahun pertama RS UKRIDA memang 
sarat dengan beragam permasalahan, capaian, dan pengala-
man. Banyak relasi yang turut terbangun dalam satu tahun 
pelayanan ini, tapi lebih daripada itu, ada satu keyakinan yang 
hakiki bahwa Tuhan hadir di setiap langkah RS UKRIDA. Saat 
upaya sudah mencapai batas, satu jam suplai oksigen tersisa, 
jumlah alat kesehatan tidak memadai, tenaga kesehatan dan 
penunjang tumbang akibat terpapar COVID-19, Tuhan senan-
tiasa hadir untuk menguatkan dan menjawab doa RS UKRIDA. 
Hal ini tidak hanya memperbesar harapan, tapi juga mem-
perkuat keyakinan dalam melangkah, serta menjalani masa kini 
dan masa yang akan datang. Apa pun yang terjadi, RS UKRIDA 
akan terus bertumbuh dan berjalan bersama Tuhan. Selamat 
Natal dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 2022, Tuhan 
memberkati dan selalu menyertai kita semua.*
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ANTARA KEMAUAN DAN
KESEMPATAN
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GENERASI

Apa yang tebersit di pikiran Anda ketika Anda telah 
berada di usia senja? Saat bercermin, Anda tidak 
lagi secantik atau setampan dulu. Gurat-gurat ha-

lus menghiasi sudut mata dan bibir, rambut putih mulai 
menyelinap di antara helaian rambut Anda yang tertata 
rapi setiap harinya. Apakah Anda akan tetap merayakan 
masa ini atau mencari solusi anti-aging demi penampilan 
paripurna?
 Tiap pilihan mungkin sah-sah saja, tapi tidak se-
lalu tepat. Di antara berbagai pilihan yang ada tersebut, 
kisah para lansia di Meksiko berikut ini mungkin bisa 
menginspirasi Anda. 
 Pada 2018, sebuah gerai kopi ternama di dunia, 
memutuskan untuk mempekerjakan karyawan yang ber-
usia di antara 50 hingga 66 tahun. Bak gayung bersambut, 
inisiatif baik dan tak biasa ini pun memperoleh respons 
positif. Alhasil, ada empat belas orang berusia lanjut yang 
diterima dan bekerja di sana.
 Meski usia tidak lagi muda dan gerakan tidak 
segesit dulu, mereka tetap berusaha mempelajari cara 
melakukan tanggung jawab masing-masing, serta mem-
berikan pelayanan terbaik kepada konsumen yang didomi-
nasi oleh orang-orang muda.
 Salut juga kepada Starbucks yang memiliki inisi-
atif tersebut. Bukan tanpa alasan, ini merupakan bagian 
dari komitmen perusahaan yang inklusif. Tidak main-main, 
mereka bahkan telah menjalin kerja sama dengan the Na-
tional Institute for the Elderly di Meksiko sejak 2011 dan 
fokus mempersiapkan pembukaan cabang di Colonia del 
Valle, yang hanya mempekerjakan kaum lansia, sejak dua 
tahun sebelum beroperasi.
 Penyesuaian dilakukan secara mendetail mu-
lai dari pemasangan rak yang tidak terlalu tinggi supaya 
lebih mudah dijangkau dan tidak membahayakan pekerja, 
hingga masalah jam kerja dan jaminan kesehatan. Tidak 
seperti pekerja pada umumnya, para senior ini bekerja se-
lama 6,5 jam dalam satu shift. Tidak hanya itu, mereka juga 
diberi pelatihan kerja hingga mereka benar-benar yakin 
dan mampu untuk mandiri dalam menjalankan tanggung 
jawabnya.
 
Yold
Kisah mengenai para senior yang masih produktif di usia 
tuanya memang bukan cerita baru, meski belakangan se-
makin mengemuka. Contohnya, liputan baru-baru ini me-                                                                                                        
ngenai komunitas para lansia di Tiongkok yang masih 

sangat lincah melakukan gerakan-gerakan yang cukup eks-                                                                                                              
trem ketika berolahraga di taman umum.   
 Ini tentu membuat kita memiliki sudut pandang 
baru terhadap kaum lansia. Mereka kini tetap aktif di masa 
tuanya, bahkan ada yang melanjutkan untuk sekolah atau 
bekerja walau sudah memasuki usia pensiun. Jika Anda 
pernah mendengar istilah Yold, tampaknya kaum lansia 
yang masih produktif ini merupakan bagian dari generasi 
tersebut.
 Yold atau Young-Old, didefinisikan sebagai tahap-
an baru dalam kehidupan. Jumlah senior yang termasuk 
di dalamnya lebih banyak, dengan kondisi kesehatan dan 
kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan generasi para 
lansia sebelumnya. 
 “Mereka yang tergolong Yold sangat aktif, se-
hat, dan produktif, sangat berbeda dari kondisi tiga puluh 
tahun yang lalu,” jelas Profesor Takao Suzuki, profesor di 
bidang gerontologi, dari Universitas JF Oberlin Tokyo. 
 Di Jepang, rentang usia Yold berada di antara 65 
hingga 75 tahun. Namun, ada juga yang mengatakan bah-
wa mereka yang lahir dalam periode akhir Perang Dunia II 
hingga tahun 1964, termasuk dalam Yold.   
 Individualisasi, ekspresi diri, optimisme, dan ke-
hadiran sepenuhnya di masa ini, merupakan hal-hal yang 
dinilai penting oleh mereka. Lalu terkait dengan karakter-
istik, gaya hidup, dan sikap mereka, Yold mendefinisikan 
diri mereka berdasarkan karier, bahkan banyak dari me- 
reka yang gila kerja/ workaholics. Meski demikian, mereka 
sangat bertanggung jawab kepada keluarga. 
 Di atas disebutkan bahwa kondisi kesehatan 
mereka lebih baik dibandingkan generasi senior se-                                                                                                           
belumnya, ini karena mereka sangat menghargai kesehat-    
an. Oleh karena itu, makanan yang alami dan organik, 
menjadi pilihan mereka. Mereka juga selalu menjaga be-
rat badan dan berusaha untuk tidak terlihat seperti orang 
yang sudah berusia lanjut. 
 Mereka menyukai hal-hal yang sesuai untuk 
“tahapan baru” (bukan usia) dalam hidup mereka. Misalnya 
mengenai teknologi, mereka akan memilih teknologi yang 
akan membantu dan berguna dalam keseharian mereka, 
serta bisa menghemat waktu.   
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 Di Amerika Serikat, para senior ini memegang kendali 
atas tujuh puluh persen pendapatan yang dapat dibelanjakan di 
negara tersebut. Mereka juga sangat akrab dengan dunia tek-                                                                                                                
nologi informasi, berbeda dari apa yang biasanya kita pikirkan. 
 Sebuah studi yang dilakukan pada 2018 menyebut-
kan bahwa tujuh puluh persen dari kelompok berusia 50-65 
tahun  merupakan pengguna internet, sementara 38 persen 
dari mereka yang berusia di atas 65 tahun, aktif dalam berbagai 
aktivitas daring. 
 Informasi detailnya adalah sebagai berikut, 94 per-
sen menggunakan internet untuk berkirim surat elektronik, 77 
persen aktif berbelanja secara daring, 71 persen menelusuri 
informasi kesehatan, dan tujuh puluh persen membaca berita 
melalui internet.  
 Tidak hanya itu, jumlah senior yang memiliki akun 
media sosial dan menggunakannya secara aktif juga bertam-
bah. Menurut studi yang dilakukan oleh Pew Research Center, 
56 persen dari jumlah orang dewasa yang aktif secara daring, 
merupakan lansia berusia 65 tahun ke atas. Umumnya, mereka 
adalah pengguna facebook. Jumlah tersebut mewakili 31 per-
sen dari jumlah warga senior di Amerika Serikat. 

Tantangan Baru
Dikutip dari sejumlah informasi yang ada mengenai Yold, ge- 
nerasi ini terdiri dari orang-orang yang masih aktif dan pro-
duktif di masa senja. Namun, ini menjadi tantangan baru yang 
harus dihadapi oleh suatu negara. 
 Korea Selatan misalnya. Pada 2019, jumlah lansia 
yang lahir di rentang waktu antara 1955 sampai 1963 adalah 
400 ribu hingga 500 ribu orang. Dalam setahun, jumlah terse-
but meningkat drastis ke angka 710 ribu orang. Akibatnya, 
beban finansial di bidang kesehatan meningkat tajam, begitu 
juga dengan premi asuransi kesehatan, dan tingkat kemiskinan 
bertambah karena generasi senior tersebut tidak lagi memiliki 
pekerjaan setelah pensiun.
 Serupa dengan Korea Selatan, jumlah pekerja senior 
berusia di atas 65 tahun di Eropa juga bertambah, yaitu sebesar 
dua puluh persen dari populasi. Sayangnya, ini tidak dibarengi 
dengan kebijakan pemerintah yang dapat mengakomodasi ke-
butuhan mereka akan lapangan pekerjaan. 
 Hingga saat ini, warga yang berusia enam puluh ta-
hun ke atas diharapkan sudah pensiun, terlihat dari batas usia 
produktif yang ditetapkan di masyarakat. Akibatnya, banyak 
perusahaan juga tidak lagi mempekerjakan mereka yang te-
lah memasuki masa pensiun. Kalaupun ada, perusahaan hanya 
menawarkan kerja paruh waktu.    
 Di sisi lain, dengan bertambahnya generasi Yold, ter-
jadi pengurangan populasi yang aktif secara ekonomi, yang be-
rada di rentang usia antara 16 hingga 64 tahun. Ini diperburuk 
dengan angka kelahiran yang menurun. 
 Situasi tersebut masih bisa terus berlanjut dalam dua 
belas tahun mendatang karena generasi kedua baby boomers 
yang lahir antara tahun 1968 hingga 1974, akan termasuk ke 
dalam Yold. Jika tidak segera ditangani, tentunya berbahaya 
bagi kesehatan perekonomian sebuah negara. 
 
Tetap Sehat di Usia lanjut
Melihat tantangan yang ada, sudah saatnya pemerintah me-
mikirkan langkah-langkah antisipatif atau yang bisa dilakukan 
untuk menanggulangi hal tersebut, khususnya jika terjadi di 
Indonesia. Apakah itu dengan cara meregangkan usia pensiun 
seseorang, atau memenuhi kebutuhan generasi senior yang 
masih produktif.
 Bukan tanpa alasan, sebuah studi di Jerman menemu-
kan bahwa orang-orang yang tetap bekerja di masa pensiun 
mereka, berhasil memperlambat proses penurunan kognisi, 

yang terjadi seiring dengan penambahan usia. Dengan kata 
lain, bekerja merupakan salah satu elemen penting yang mem-
bantu para lansia untuk tetap sehat lebih lama. 
 Salah satu bukti nyata yang menginspirasi, datang dari 
sebuah produsen mobil ternama yang juga berasal dari Jerman. 
Sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, mereka mulai mempekerja-
kan karyawan yang berusia di atas lima puluh tahun. 
 Hasil yang tak disangka-sangka sebelumnya berhasil 
diraih, produktivitas meningkat sebesar tujuh persen, tingkat 
ketidakhadiran karyawan pun menurun dari tujuh persen ke 
angka dua persen. 
 Di balik itu, BMW memang mendukung karyawan-
karyawan senior tersebut dengan teknologi yang memudah-
kan dan meringankan mereka dalam bekerja. Misalnya seperti 
exoskeleton suits yang memampukan pekerja mengangkat ben-
da-benda berat, penopang punggung ergonomis, dan kotak 
peralatan beroda. Meski mahal, tapi investasi ini terbukti tepat 
dan menguntungkan. 
 Selain dukungan secara fisik, BMW ternyata juga ber-
hasil membuat karyawan-karyawan senior itu merasa memiliki 
makna lebih besar bagi masa depan perusahaan. 
 Ya, mengetahui bahwa dirinya bermakna dan apa 
yang dilakukan bermanfaat buat orang lain, tentunya menja-
di motivasi yang sangat kuat bagi seseorang dalam menjalani 
hidup. Hal ini mungkin sering terlewatkan oleh sebagian orang, 
khususnya dalam interaksi antara kaum muda dengan generasi 
yang jauh lebih senior. 
 Di Jepang, ada sebuah program pemerintah ber-
nama Japan’s Silver Centres yang memberikan kesempatan 
kerja paruh waktu bagi para lansia, bahkan mereka yang su-
dah berumur 80-an tahun. Meski tanggung jawab yang harus 
diselesaikan begitu sederhana, tapi hal tersebut berhasil mem-
buat para lansia itu merasa bahagia, karena kehadiran mereka 
tetap diperlukan. Fumio Takengi, direktur Japan’s Silver Cen-
tres menyebutnya sebagai ikigai atau alasan dari keberadaan 
seseorang. Tak heran jika hampir seluruh peserta program ini 
memiliki kesehatan yang sangat baik. 
 Sementara di Zimbabwe, sejumlah perempuan beru-
sia lanjut menemukan makna dari kehadiran mereka dengan 
menjadi konselor terlatih di desa di mana mereka tinggal. 
 Psikiater Dr. Dixon Chibanda mengatakan, ada tiga 
kualitas yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu keah- 
lian untuk mendengarkan, berempati, serta kemampuan untuk 
merefleksikan. Ketiganya ternyata dimiliki oleh para nenek. 
Ini terbukti dari kesuksesan yang dicapai oleh mereka dalam 
memberikan penyuluhan. Pasien yang melakukan konseling 
pribadi sebanyak enam kali pertemuan, memiliki tingkat depre-
si dan kecemasan yang lebih rendah, jika dibandingkan dengan 
pasien yang menjalani perawatan standar.             
 Serupa dengan di Zimbabwe, lembaga-lembaga sosial 
seperti Experience Corps di Amerika Serikat dan HelpForce di 
Inggris pun melibatkan para lansia. 
 Namun, di samping bekerja, olahraga tetap menjadi 
aktivitas yang sangat penting untuk dilakukan, agar seseorang 
tetap sehat di masa tua. Para peneliti dari King’s College Lon-
don menemukan bahwa endurance cyclist (pesepeda jarak jauh) 
yang berusia antara 55 hingga 79 tahun, memiliki sistem daya 
tahan tubuh, kekuatan, dan massa otot yang hampir sama deng-                                                                                                                               
an pesepeda jarak jauh yang masih berusia 20-an tahun.  
 Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana Anda akan 
menjalani masa tua Anda ketika hal itu sudah tiba di depan 
mata? Kalaupun kesempatan yang ada belum terbuka le-       
bar, atau situasi yang ada di sekitar kita tidak begitu ideal jika 
dibandingkan dengan beberapa contoh di atas, solusi pasti 
akan tetap kita temukan, selama ada kemauan untuk terus ber-
karya bagi Tuhan dan sesama.*
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Vaksinasi Warga
Pralansia 
Peringatan Hari Lahir Pancasila di RS UKRIDA diisi deng-                                                                                                             
an kegiatan vaksinasi bagi masyarakat berusia lima pu-
luh tahun ke atas. Acara yang digagas oleh Komunitas 
Indonesia Lawan Libas COVID-19 ini dilakukan di be-
berapa sentra vaksinasi, namun diawali di RS UKRIDA. 
Total jumlah masyarakat yang divaksinasi sebanyak lima 
ribu orang. 
 Dalam acara ini, turut hadir Direktur Jen-
deral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. dr. 
Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS, yang  menga-
presiasi kegiatan tersebut, dan juga RS UKRIDA, karena 
telah memfungsikan dirinya sebagai rumah sakit yang 
menangani pasien COVID-19 sejak awal beroperasi. 
 Ia menambahkan, bahwa peran swasta dibu-
tuhkan untuk mempercepat laju vaksinasi COVID-19 di 
Indonesia. Targetnya adalah lebih dari satu juta vaksina-
si dilakukan per hari di Indonesia, atau sekitar 1,3 juta 
vaksinasi per hari, hingga Desember 2021. Tujuannya 
tak lain untuk segera mencapai kekebalan kelompok/ 
herd immunity.

Layanan Umum
Per 1 November 2021, RS UKRIDA mulai membuka 
layanan umum non COVID-19. Di tahap awal, ada em-
pat poli spesialis yang dibuka, yaitu poli anak, penyakit 
dalam, bedah, dan obstetri ginekologi. Lalu per Desem-
ber 2021, ada beberapa poli spesialis lain yang dibuka 
untuk melengkapi layanan kesehatan yang disediakan 
bagi masyarakat, yaitu poli saraf, mata, jantung, jiwa, 
kulit dan kelamin, THT, dan geriatri. Dengan dibukanya
sejumlah poli spesialis tersebut, diharapkan bahwa 
masyarakat semakin dimudahkan untuk mendapatkan
layanan non COVID-19.

Seminar Kebidanan
Dalam rangka berbagi ilmu dengan para bidan di kawasan Ja-
karta Barat, RS UKRIDA menyelenggarakan seminar kebidanan 
bertajuk “Pre-eclampsia dan Hemorrhagic Postpartum” yang 
dibawakan oleh dr. Irene Maria Elena, Sp.OG, pada 19 Novem-
ber 2021 di Auditorium Seruni RS UKRIDA. Seminar kebidanan 
perdana tersebut dihadiri oleh 39 bidan, termasuk Ketua Ika-
tan Bidan Indonesia (IBI) Jakarta Barat, Ibu Murniati. Baik RS 
UKRIDA, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 
Kristen Krida Wacana (FKIK UKRIDA), dan para bidan dari IBI 
Jakbar, semuanya berharap dan siap dengan keberlanjutan event 
seperti ini di waktu mendatang.

RS UKRIDA 2021
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Webinar Awam 
RS UKRIDA dan 
FKIK UKRIDA

HUT 1 RS UKRIDA

Di sepanjang tahun 2021 ini, RS UKRIDA bersama FKIK 
UKRIDA telah menyelenggarakan sejumlah webinar 
awam. Topiknya beragam, mulai dari edukasi mengenai 
vaksinasi COVID-19, diabetes, hingga tumbuh kem-
bang anak. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan se-
makin banyak masyarakat yang teredukasi akan isu-isu
kesehatan. Jika Anda melewatkan webinar-webinar 
tersebut, Anda dapat menyaksikannya kembali di kanal
Youtube RS UKRIDA.

Dalam rangka merayakan ulang tahun pertamanya, 
RS UKRIDA menyelenggarakan webinar dengan tema 
“Healing Pasca COVID-19” yang dibawakan oleh dr. 
Bhanu BMedSc, Sp.PD, FINASIM, dosen FKIK UKRIDA, 
serta Pendeta Imanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari, 
yang juga melayani sebagai Ketua Komisi Kependetaan 
GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Selain itu, RS UKRI-
DA juga menyelenggarakan lomba video yang ditujukan 
bagi kalangan internal maupun umum. Untuk karyawan, 
mereka harus mengirim video dengan tema HEART
(honest, eager, A star value, responsive, teamwork), 
yang merupakan rangkuman dari nilai-nilai RS UKRIDA.
Sementara untuk kalangan umum, tema yang dipilih 
adalah layanan RS UKRIDA. Siapa saja yang menjadi
pemenangnya? Cek di media sosial RS UKRIDA ya.

Terima Kasih Atas Kepedulian 
Anda! 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Maha
Pengasih, dan terima kasih juga kepada saudara-
saudara sekalian, atas begitu banyak berkat yang 
kami terima, baik itu dalam wujud doa, dana, 
makanan, ataupun barang yang menunjang akti-
vitas pelayanan di RS UKRIDA. Kami berdoa dan 
berharap, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan 
menyertai kehidupan Bapak dan Ibu, untuk terus 
menjadi saluran berkat bagi sesama.
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Untuk pertanyaan dan saran, 
atau kesediaan menjadi
kontributor di buletin ini, 
hubungi kami di:

rsukrida.uhp@ukrida.ac.id

Informasi mengenai kerja 
sama dengan RS UKRIDA 
(jam kerja 08.00-17.00 WIB) :

      +62812 9701 3583
hanya Whatsapp Chat

Call Center RS UKRIDA

      +6221 3972 3777

      +62812 1001 4977
hanya Whatsapp Chat

Terima kasih, Tuhan Memberkati

@rsukrida
Rumah Sakit Ukrida

RS UKRIDA
rsukrida.com

Bersyukur atas setiap hari baru, bersyukur atas kesehatan, bersyukur atas kekuatan, ber-
syukur atas kecukupan, bersyukur atas penyertaan Tuhan. Ini hanyalah sebagian dari doa 
kita sebagai orang percaya di masa yang sulit ini. Mungkin Anda memiliki banyak hal lain 
untuk disyukuri, karena masing-masing kita mempunyai pergumulan yang berbeda.
 Berkat Tuhan sesungguhnya tidak terhitung dan Ia menyediakannya untuk semua 
orang, tanpa terkecuali. Hanya saja, seringkali manusia tidak menyadarinya. Apa yang men-
jadi penghalang untuk bersyukur, mungkin jawabannya terletak pada diri kita sendiri. Salah 
satunya, terkadang kita membatasi berkat Tuhan pada hal-hal yang menakjubkan dari sudut 
pandang manusia. 
 Sebuah lagu rohani berjudul “Berkat Tuhan Mari Hitunglah (Bila Topan Keras Melan-
da Hidupmu)”, ciptaan Johnson Oatman, Jr. dan Edwin Othello Excell, pastinya sering kita 
dengar dan nyanyikan dalam ibadah di gereja. Iramanya terdengar riang dan sederhana, tapi 
liriknya begitu dalam dan mengena. Lagu ini tidak hanya mengajak kita untuk bersyukur, 
tapi juga menjadi penghiburan di kala seseorang mengalami pergumulan yang begitu be-
rat. Mereka yang mendengarkan lagu ini akan dengan mudah mengingat dan menyanyikan-   
nya kembali, sehingga tersadar bahwa kita tidak menjalani pergumulan ini sendiri, ada Tu-
han yang senantiasa berjalan bersama kita, sehingga beban itu pun terangkat dan kita bisa 
menghadapinya waktu demi waktu. 
  Jadi, apa berkat Tuhan dalam hidup Anda saat ini? Kita tidak perlu melihat ke arah 
lain, selain mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan melihat ke dalam diri kita sendiri. 
Ketika kita membuka hati bagi kehadiran-Nya, pikiran kita pun akan dibukakan, sehingga 
ada kedamaian dan kejernihan pikiran di dalam melihat segala masalah yang terjadi.
 Seperti yang tertulis dalam Filipi 4: 6-7, “Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang 
apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, 
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.”
 Kini, mari kita mengucap syukur kepada Bapa, atas segala berkat yang kita terima 
hingga saat ini. Secara khusus, kita berdoa juga bagi pelayanan kita di Rumah Sakit UKRIDA, 
kiranya hikmat yang dari Tuhan, ada pada kita, sehingga kita dapat mempertimbangkan, 
memutuskan, menyikapi, serta melangkah di dalam koridor-Nya. Dengan demikian, pe-
layanan yang masih kita jalani berkenan di hadapan-Nya dan menjadi berkat bagi banyak 
orang.
 Kita berdoa juga bagi pemulihan semua umat manusia, kiranya pandemi ini segera 
tuntas, masing-masing pribadi bisa tetap bertahan dan dimampukan untuk melaluinya deng-
an baik, untuk menjadi pribadi yang juga lebih baik di hadapan Tuhan. 
 Kita berdoa bagi situasi politik dan keamanan di dalam negeri dan di seluruh dunia, 
supaya semua tetap terkendali, sehingga tercipta kesejahteraan bagi semua orang.
 Lalu bagi alam sekitar dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya, supaya se-
bagai manusia yang diberi mandat untuk menjaganya, kita sungguh-sungguh menjalankan 
tanggung jawab dengan baik. Amin.*

Menghitung Berkat dan Bersyukur
Surat Doa #24
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