
Bekerja sama dengan Dinas Kesehat-
an Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 
puskesmas kecamatan setempat dalam 
upaya mewujudkan layanan publik yang 
aman serta mempercepat penangan-
an Covid-19 di Indonesia, khususnya 
DKI Jakarta, Mayapada Hospital lewat 
semua unitnya yaitu Mayapada Hospital 
Tangerang, Mayapada Hospital Jakarta 
Selatan, Mayapada Hospital Kuningan, 
dan Mayapada Hospital Bogor, siap men-
dukung menjadi vaksinator.

Pakuwon group menargetkan 1.300 
lansia per hari dan pelaku UMKM, me-
langsungkan vaksinasi terhitung sejak 
19 April secara serempak yang dimulai 
dari pukul 09.00-15.00 WIB. Lokasi 
Vaksinasi berlangsung di Mal Kota Ka-
sablanka, Gandaria City Mall serta Plaza 
Blok M dengan mengikuti protokol 
kesehatan yang ketat dan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

Sementara itu, Prudential Indonesia 
melakukan vaksinasi di area kantor Pru-
dential Indonesia, PRUUniversity yang 
terletak di lantai 2 Mal Kota Kasablanka 

serta menargetkan dapat melakukan 
vaksinasi kepada lebih dari 45.000 orang 
dalam periode April-Desember 2021.

Proses vaksinasi dan observasi 
mengikuti protokol kesehatan yang 
sudah ditetapkan pemerintah. Para 
lansia dan guru yang dapat melakukan 
vaksinasi pun harus memenuhi sejum-
lah syarat. Para calon penerima vaksin 
kategori lansia diwajibkan membawa 
kartu identitas, surat keterangan berdo-
misili di Jakarta. 

Sedangkan, untuk pelaku UMKM 
bisa membawa kartu identitas untuk 
disesuaikan dalam daftar yang sudah 
disediakan oleh Dinas Kesehatan. Syarat 
utama lainnya yaitu sehat dan sedang 
tidak dalam pengobatan apapun. Para 
calon penerima vaksinasi  terlebih 
dahulu dilakukan pemeriksaan medis 
singkat melalui wawancara pada pasien, 
atau yang disebut anamnese tambahan, 
dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik 
(tensi, nadi, suhu) sebelum mendapat 
suntikan vaksinasi bagi tiap individu. 

Bagi yang mendapatkan vaksinasi, 

selama 30 menit pasca penyuntikan, 
akan diobservasi untuk melihat efek 
samping atau Kipi (Kejadian Ikutan 
Pascaimunisasi). Selama proses vaksin 
pertama dan yang kedua, diharapkan 
tetap menjalani protokol kesehatan 5M 
(mencuci tangan, memakai masker, 
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, 
mengurangi mobilitas).

 “Kami senang dapat mendukung pe-
merintah dalam mempercepat program 
vaksinasi Covid-19 dan menjadi partner 
yang ditunjuk sebagai vaksinator bagi 
Pakuwon Group dengan bekerja sama 
oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. 
Tidak hanya berfokus pada vaksinator 
bagi para lansia, kami juga terbuka 
untuk membantu pemberian vaksinasi 
sesuai sasaran yang telah ditentukan 
pemerintah sebelumnya, baik di area 
DKI Jakarta maupun bantuan yang 
dibutuhkan untuk daerah luar jakarta 
seperti Bogor dan Tangerang. Kami 
berkomitmen untuk selalu bersinergi 
dan membantu pemerintah dalam mem-
percepat penanganan Covid-19 baik 
dalam Vaksinasi Program Pemerintah 
maupun Vaksinasi Mandiri/Gotong 
Royong ke depannya,” kata Group CEO 
Mayapada Healthcare, Jonathan Tahir 
dalam keterangan tertulis yang diteri-
ma Investor Daily, Selasa (20/4). 

Hal senada juga disampaikan oleh 
Lusiana selaku Direktur Mal Kota 
Kasablanka yang mewakili Pakuwon 
Group Jakarta, “Komitmen Pakuwon 
Group Jakarta untuk terus berpartisipa-
si dalam kebijakan positif untuk masya-
rakat didasari oleh semangat tanggung 
jawab sosial sebagai bagian dari budaya 
kerja perusahaan kami. Menyadari dan 

memahami urgensi pemberian vaksin 
kepada masyakarat, kami berharap 
kehadiran vaksin di tiga mal dengan 
lokasi yang strategis (Gandaria City 
Mall, Mal Kota Kasablanka, dan Plaza 
Blok M) dapat mempermudah dan me-
ningkatkan minat vaksin di masyarakat 
terutama lansia, UMKM dan pelayan 
publik,” kata Lusiana.

Protokol Kesehatan
Mayapada Healthcare sejak mema-

suki masa kenormalan baru telah men-
jalankan berbagai langkah baru proto-
kol kesehatan di semua unit Mayapada 
Hospital, di antaranya pembatasan 
keluar masuk pintu utama, screening 
suhu tubuh dengan thermal, penyedia-
an hand sanitizer di beberapa titik area 
Mayapada Hospital, mewajibkan peng-
gunaan masker untuk mendapatkan 
akses masuk serta menyiapkan table 
shield di area umum, menyiapkan alur 
terpisah untuk drive thru Pemeriksaan 
PCR Swab dan Swab Test Antigen demi 
memudahkan masyarakat yang ingin 
melakukan pemeriksaan, menyiapkan 
ruangan isolasi khusus yang terpisah 
dari area perawatan umum lainnya, 
Mayapada Hospital memastikan dapat 
secara cepat dan akurat memisahkan 
pasien suspek (ODP dan PDP) dengan 
pasien positif Covid-19. 

Mendukung percepatan program 
pemberantasan Covid-19, Mayapada 
Healthcare sudah membuka layanan 
pendaftaran vaksin Covid-19 bagi para 
lansia yang mempunyai KTP Jakarta 
atau berdomisili di Jakarta, lewat link 
khusus yang tertera di dalam website 
Mayapada Hospital.

JAKARTA – Psikolog Klinis, Tara 
de Thouars BA MPsi Psi mengatakan, 
berbagi dengan sesama bukan hanya 
bermanfaat bagi orang lain, melainkan 
berguna untuk diri sendiri. Sebab, 
dalam penelitian yang dilakukan Uni-
versity of British Columbia mengung-
kapkan, berbagi dengan sesama juga 
mampu memberikan dan meningkat-
kan kebahagiaan bagi diri sendiri.

Tara menjelaskan, melakukan ke-
baikan seperti menyumbang, membe-
likan makanan untuk orang lain, dan 
membantu orang lain dapat menurun-
kan tingkat kecemasan. Selain itu, juga 
dapat meningkatkan mood positif secara 
signifikan dan meningkatkan relasi 
yang positif dengan orang lain. 

“Perilaku berbuat baik dan mem-
bantu orang lain akan mengaktivasi 
mesolimbic system yang bertanggung 

jawab terhadap bagian reward di otak, 
sehingga saat berbuat baik pada orang 
lain, otak akan mengeluarkan kimiawi 
perasaan bahagia,” ungkap Tara di sela 
virtual konferensi pers Wall’s Happy 
Hour: Berbagi Jadi Happy, Selasa 
(20/4).

Berdasarkan penelitian University of 
British Columbia, menurut Tara, rasa 
bahagia yang dirasakan saat berbagi 
dengan sesama sama seperti rasa 
bahagia saat mendapatkan hadiah. Hal 
ini yang mendorong seseorang untuk 
berbagi dengan sesama selanjutnya. 
Dia menambahkan, berbagi dengan 
sesama bisa dilakukan dengan membe-
rikan hadiah berupa uang atau barang. 
Tidak hanya itu, bisa juga dengan 
memberikan perhatian, senyuman, 
ucapan, pelukan. Terlebih pada masa 
pandemi Covid-19 ini, bisa dilakukan 

dengan telepon atau video call, berbagi 
cerita lucu, hingga memuat hal positif 
di media sosial. 

“Bahkan bisa juga dengan hal seder-
hana seperti hanya dengan menanya-
kan kabar saja,” tambah dia.

Sementara itu, Senior Brand Mana-
ger Wall’s, Bernardus Rendita Kusumo 
mengatakan, Wall’s percaya kebaha-
giaan adalah hak semua orang tanpa 
terkecuali, dan kebahagiaan yang 
sesungguhnya tercipta saat seseorang 
membuat orang lain menjadi bahagia. 
Hal ini terlihat dari survei yang dilaku-
kan Wall’s selama masa pandemi di 12 
negara, termasuk Indonesia. 

“Kami menemukan bahwa berbagi 
hal-hal kecil dengan orang di sekitar 
terbukti bisa membawa kebahagiaan 
bagi diri sendiri maupun orang lain. Un-
tuk itu, bertepatan di Bulan Ramadan 

pihaknya ingin mengajak masyarakat 
Indonesia untuk membuat happy cho-
ices dengan menjalin tali silaturahmi,” 
ucap Bernardus.

Menurut Bernardus, pihaknya 
bekerja sama dengan Benih Baik untuk 
berbagi kebahagiaan dengan memba-
gikan 29 ribu es krim gratis selama 
bulan Ramadan untuk para pahlawan 
Covid-19 yang sering terlupakan, seper-
ti pengemudi ambulans, satpam rumah 
sakit, dan penggali kubur. Selain itu, 
konsumen juga dapat berbagi kebaha-
giaan dengan mengirimkan hampers 
Sultan Viennetta yang tersedia selama 
bulan Ramadhan secara online di Ja-
karta, Bandung, Tangerang, Semarang, 
Yogyakarta dan Surabaya.

“Kami berharap dapat menginspirasi 
lebih banyak orang untuk berbagi keba-
hagiaan,” kata Randy. (iin)

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat 
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) 
Harif Fadhillah mengutuk keras pelaku tindak keke-
rasan terhadap perawat Christina Ramauli Simatupang, 
28 tahun, di RS Siloam Sriwijaya, Palembang, Sumatera 
Selatan, Kamis (15/4) sekitar pukul 13.40 WIB.Christina 
dianiaya oleh anggota keluarga pasien dengan cara yang 
diduga dipukul, ditendang, dan dijambak oleh pelaku.

“Tindak kekerasan terhadap perawat yang sedang 
menjalankan tugas profesinya merupakan ancaman 
terhadap keamanan di tempat kerja dan sistem pela-
yanan kesehatan. Kekerasan ini juga sangat dikecam 
komunitas perawat seluruh dunia,” ungkap Harif dalam 
keterangan tertulis yang diterima Investor Daily, belum 
lama ini.

Harif memerintahkan DPW PPNI Sumatera Selatan, 
DPD PPNI Kota Palembang, DPK PPNI RS Siloam Sri-
wijaya, Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik DPP 
PPNI, dan Badan Bantuan Hukum (BBH) PPNI untuk 
melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku 
kekerasan bersama pihak RS Siloam Sriwijaya. 

Menurut Harif, PPNI melakukan pengawalan dan 
pendampingan perawat pada kasus ini agar sesuai de-

ngan koridor hokum. Dan, kata Harif, pelaku dihukum 
seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku dan juga 
mendorong pihak RS Siloam Sriwijaya melakukan 
pendampingan dan pengawalan juga kepada perawat 
yang menjadi pegawainya. PPNI juga mendesak pihak 
Kepolisian Republik Indonesia segera memproses 
laporan polisi yang telah dilakukan oleh Christina sesuai 
ketentuan yang berlaku.

Harif menambahkan, peristiwa ini sudah beberapa 
kali terjadi. Karena itu, untuk mencegah kejadian serupa 
PPNI menyerukan kepada Pemerintah dan pimpinan 
fasilitas pelayanan kesehatan agar menjamin lingkungan 
kerja (working environmrent) yang kondusif bagi pera-
wat dalam melaksanakan tugas profesinya. 

“Termasuk dalam aspek perawat tidak mendapatkan 
kekerasan fisik maupun psikologis dari pihak manapun 
karena tugas perawat sangat erat kaitannya dengan 
keselamatan manusia,” tambah dia.

Kebijakan terkait Kondisi kerja tersebut, kata Harif, 
juga telah diserukan bukan hanya di tingkat nasional 
tetapi juga dalam forum-forum Internasional dengan to-
pik bahasan safe nursing environment antara lain dalam 
Asia Work Force Forum(AWFF) 2018 di Hong Kong. 

Acara itu merupakan pertemuan regional International 
Council of Nurses (ICN) yang secara periodik dilakukan 
dan menjadi bahasan dalam pertemuan-pertemuan 
komunitas keperawatan yang lebih luas. (iin)
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  JAKARTA – Mayapada Healthcare, melalui Mayapa-
da Hospital ditunjuk sebagai vaksinator oleh Pakuwon 
Group dan Prudential Indonesia. Sasaran vaksinasi tahap 
kedua pada program vaksinasi dari pemerintah adalah 
lanjut usia (lansia), para guru dan pelaku Usaha Mikro 
Kecil Menengah (UMKM).

Presiden  
FIFA Kecam 
Rencana Liga 
Super
Foto selebaran yang 
dirilis oleh UEFA mem-
perlihatkan presiden 
FIFA Gianni Infantino 
berpidato di depan 
Kongres UEFA di Mon-
treux, Swiss, Selasa 
(21/4/2021).Gianni 
Infantino mengecam 
usulan Liga Super Ero-
pa dan memperingat-
kan bahwa klub yang 
terlibat dapat meng-
hadapi konsekuensi. 
Dua belas klub besar 
pada Senin (19/4) 
meluncurkan rencana 
untuk liga baru yang 
memisahkan diri yang 
secara drastis akan 
mengubah lanskap 
olahraga paling popu-
ler di dunia. 

JAKARTA - Manajer Liverpool, Jurgen Klopp meno-
lak rencana adanya Liga Super Eropa (European Super 
League). Pernyataan Klopp itu pernah telah disampaikan 
pada 2019 silam.

“Saya berharap Liga Super Eropa tidak akan ada. De-
ngan Liga Champions yang ada saat ini, sepak bola sudah 
punya produk yang bagus, bahkan dengan Liga Europa,” 
ujar Klopp seperti dilansir Sportskeeda, Selasa (20/4).

Sejumlah klub besar Inggris, Spanyol, dan Italia beren-
cana menggelar Liga Super Eropa dalam waktu dekat. 
Namun, anehnya, Liverpool menjadi salah satu inisiator 
bersama Arsenal, Manchester United, Tottenham Hots-
pur, Chelsea, dan Manchester City.

Liga Super Eropa akan berlangsung setiap pertengahan 
pekan. Rencana itu membuat UEFA dan FIFA berang. 
UEFA dan FIFA menegaskan Liga Super Eropa akan 
menghancurkan sepak bola. Salah satu yang akan ter-
dampak adalah nasib Liga Champions.

Bagi Klopp, Liga Champions sejatinya sudah cukup. 
Pasalnya, setiap tim tidak akan bertemu tim yang sama 
secara rutin.

“Bagi saya, Liga Champions ya itu Liga Super. Anda 
tidak selalu bertemu tim yang sama,” ujar Klopp.

Klopp memahami, ada faktor finansial yang juga perlu 
mendapat perhatian. Akan tetapi, mantan pelatih Borussia 
Dortmund itu menilai Liga Super Eropa tak perlu ada.

“Mengapa kita harus membuat sistem Liverpool meng-
hadapi Real Madrid 10 kali beruntun? Siapa yang ingin 
melihat hal itu,” ujarnya. (rw)

JAKARTA – President of Indonesian Nutrition 
Association (INA) sekaligus Dokter Spesialis Gizi 
Klinis, Dr dr Luciana B Sutanto MS SpGK mengatakan, 
masyarakat membutuhkan tambahan nutrisi dari susu, 
selain mempersiapkan berbagai makanan dan minum-
an bergizi. 

“Minum susu segar saat berbuka puasa dapat me-
nambah stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh, 
terlebih saat ini masih dihadapkan pada pandemi Co-
vid-19 yang mengharuskan untuk tetap menjaga imuni-
tas saat menjalankan ibadah puasa,” kata dr Luciana.

Pada dasarnya, kata dr Luciana, saat berpuasa tetap 
harus makan sehat dan kebutuhan zat gizi harus tetap 
terpenuhi, salah satunya adalah susu. Selain mengan-
dung protein hewani, susu juga mengandung zat gizi 
lain seperti karbohidrat, lemak, laktosa, vitamin dan 
mineral. Susu dapat diminum dua gelas per hari untuk 
melengkapi kebutuhan tubuh akan berbagai gizi.

“Saat puasa, susu dapat dimanfaatkan sebagai salah 
satu pilihan sehat takjil, dapat diminum sendiri atau di-
campur makanan. Bukan hanya di saat berbuka puasa, 
saat sahur juga kita bisa minum susu” kata dr Luciana 
di sela Webinar Hometown Dairy bertajuk Happy with 
Hometown Ramadan Series, belum lama ini.

Anjani Miranti selaku marketing dari Hometown 
Dairy menambahkan, asupan makanan dan minuman 
yang bergizi tinggi sangat diperlukan untuk memper-
kuat daya tahan tubuh, salah satunya melalui konsumsi 
susu segar. Hometown Dairy memiliki kepedulian ting-
gi terhadap pemenuhan gizi masyarakat dan mengajak 
masyarakat untuk tetap menjaga imunitas saat menja-
lankan ibadah puasa Ramadan dengan selalu mengon-
sumsi susu segar. Karena itu, pihaknya meluncurkan 
Happy with Hometown Ramadan Series. Diskusi yang 
membahas kebaikan susu Hometown Dairy bersama 
para ahli.

Menurut Anjani, selain dr Luciana, Happy at Home 
with Hometown Ramadhan Series ini juga mengundang 
beberapa narasumber lainnya yang merupakan ahli di 
bidangnya. Sepanjang bulan Ramadan 2021 ini diadakan 
empat sesi yang bertujuan untuk edukasi keluarga di 
rumah tetap bahagia dalam menjalankan aktivitas. Hap-
py at Home with Hometown diadakan setiap Sabtu pukul 
11.00 dan dapat disaksikan di Instagram Live. (iin)
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Dengan ini kami sampaikan pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham, 
bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
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