
INDONESIA telah membuat 
kemajuan yang berarti dalam 
penanganan masalah kesehatan 
selama beberapa dekade ini. 
Fasilitas kesehatan di Indone-
sia berkembang dari tahun ke 
tahun. Tetapi negara ini masih 
kekurangan dan memerlukan 
pengembangan serta perbaikan 
lebih lanjut. 

Saat ini di Indonesia ada sekitar 
2.200 rumah sakit pemerintah 
dan swasta dan merupakan salah 
satu negara yang memiliki rasio 
tempat tidur, populasi paling 
rendah di dunia yakni 0.8 per 
1.000 orang pada tahun 2012. 

S ecara  perhitungan kon-
servatif, Indonesia masih me-
merlukan tambahan 500.000 
tempat tidur. Negara ini secara 
keseluruhan kekurangan in-
frastruktur kesehatan yang ko-
koh dan staf yang berkualitas, 

terutama di pedesaan.
Rumah Sakit  Mandaya 
Karawang merupakan trans-
formasi dari Rumah Sakit 
Cito yang telah beroperasi 
sejak tahun 2006. Rumah 
sakit ini telah mengalami 
perubahan yang sangat 

drastis dalam banyak hal. 
Hal itu ditegaskan Presiden 

Direktur Rumah Sakit Man-
daya Karawang Dr. Benedictus 

Reinaldo Widaja, MBChB (UK).
Pria yang akrab dipanggil 
Dr. Ben ini menjelaskan, 
perubahan pertama yak-
ni secara fisik bangunan 

rumah sakit telah direno-
vasi besar-besaran. Menjadi 

lebih modern, berkelas dan yang 
penting menjadi lebih aman bagi 

pasien baik dari segi sanitasi, 
higien, dan keamanan terhadap 
bahaya kebakaran. “Kami telah 
mengadopsi seluruh standar in-
ternasional untuk pembangunan 
rumah sakit yang baik,” jelas Ben.

Kedua, dari segi interior men-
gadopsi desain hotel, sehingga 
pasien akan merasa lebih ny-
aman, tidak seperti dirawat di 
rumah sakit. Secara psikologis 
tentunya akan membantu mem-
percepat proses penyembuhan.

Ketiga, dari segi pelayanan 
Rumah Sakit  Mandaya me-
nerapkan dua prinsip dasar, 
yaitu perawatan berpusat pada 

pasien, dan standar pelayanan 
setara hotel bintang lima.

Perawatan berpusat pada pasien 
memiliki pemahaman yaitu mem-
berikan sistem kesehatan yang 
lebih aman, dan keterlibatan 
pasien yang lebih besar dalam 
perencanaan dan pemenuhan 
perawatan kesehatannya. 

“Oleh karena itu diperlukan 
pelaksanaan perawatan kes-
ehatan yang transparan dan 
jujur kepada pasien. Hasil yang 
tercapai dengan perawatan 
berpusat pada pasien ini adalah 
kualitas pelayanan kesehatan 
yang lebih baik dan pada saat 

yang sama mengurangi biaya 
perawatan,” ujarnya.

“Semangat untuk penyembu-
han”, demikian slogan Rumah 
Sakit Mandaya. Hal ini mer-
angkum apa yang ada di hati 
mereka dalam melaksanakan 
pekerjaan sehari-hari yakni 
menggabungkan pengobatan 
berkualitas tinggi dengan per-
awatan pribadi. 

“Hal ini pula yang menjadi 
alasan mengapa para pasien 
telah mempercayakan harta yang 
paling berharga kepada kami, 
kesehatan mereka,” ungkapnya.

Bekerja sama dengan Fakultas 

Kedokteran Universitas Padj-
adjaran Bandung, Rumah Sakit 
Mandaya mengembangkan 
pusat jantung dan pembuluh 
darah dan akan menjadi rumah 
sakit  terkemuka di wilayah 
Bekasi, Karawang, Subang, dan 
Purwakarta.

Rumah Sakit Mandaya akan 
membuka rumah sakit baru di 
seluruh Indonesia dengan tar-
get 10 rumah sakit baru dalam 
5 tahun yang akan datang un-
tuk mememenuhi kebutuhan 
pelayanan kesehatan yang 
berkualitas namun dengan 
biaya tetap terjangkau. (and)
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Perawatan Berpusat pada Pasien

Nama   : dr Benedictus Reinaldo Widaja, MBChB (UK)
Lahir   : Jakarta, 26 April 1987
Education  : Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery 

University of Manchester, pada tahun 2011

Work Experiences : 
n Sebagai junior doctor dan surgical Trainee
n Central Manchester Foundation Trust (Manchester)
n East Lancashire Hospital Trust (Blackburn)

Aktif terlibat di project audit dan research untuk meningkatkan mutu 
pelayanan medis ke pasien seperti :
n Riset mengenai pengobatan pasien diabetes
n Audit nasional mengenai transfusi darah
n Audit mengenai penanganan kasus hip fracture.

Karir setelah kembali ke Indonesia :
n Menjabat sebagai VP Healthcare di Selaras Holding
n Fokus mengembangkan subholding yang bergerak di bidang kesehatan. 

Biodata

PELAYANAN tetap nomor 
satu. Naik status dari tipe C 
ke tipe B, Rumah Sakit Man-
daya sangat mengutamakan 
kualitas pelayanan. Seluruh 
pegawai sudah dilatih se-
cara profesional untuk mel-
ayani pasien secara aktif dan 
komunikatif. Mereka mem-
berikan penjelasan secara 
menyeluruh kepada pasien 
dari hasil diagnosa. Senyum 
khas akan selalu menyapa 
kepada setiap pasien seba-
gai bentuk ramah tamah 
agar nyaman saat dalam 
masa pengobatan.

“Kami memiliki tempat 
yang nyaman. Perawat 
dan karyawan yang mu-
rah senyum. Perawat aktif 
berkomunikasi dengan 
pasien. Menjelaskan den-
gan ramah hasil diagno-
sa sehingga pasien bisa 
mengetahui kondisinya 
saat itu,” ucapnya.

Ruangan yang disedia-
kan Rumah Sakit Mandaya 
berkelas. Terdapat 218 
tempat tidur yang nyaman 
meliputi 54 bed VIP. Den-
gan jumlah tempat tidur 
sebanyak itu, Rumah Sakit 
Mandaya masuk sebagai 
salah satu rumah sakit den-
gan tempat tidur terbanyak 
di Indonesia. Ini menjadi 
kelebihan tersendiri bagi 

Rumah Sakit Mandaya 
dalam melayani yang ter-
baik kepada pasien.

Kelebihan lainnya, dalam 
satu ruangan seperti ruan-
gan kelas III, hanya ada 7 
kasur pasien saja. Sehingga 
jarak antar bed luas. Bi-
asanya, dalam satu ruan-
gan bisa hingga 8 tempat ti-
dur. “Tidak terasa pengap. 
Pasien merasa leluasa,” 
katanya. Apalagi ruang 
VIP. Terdapat entry khusus 
dengan desain ruangan 
yang modern dan tentunya 
bed supernyaman.

Terang, kamar lega, dan 
interior modern adalah 
beberapa contoh bagaima-
na Rumah Sakit Mandaya 
menciptakan lingkungan 
yang meningkatkan proses 
pemulihan. Mereka me-
mahami dukungan kelu-
arga dan sahabat merupa-
kan bagian dari pemulihan 
yang berhasil. 

Kamar pemulihan yang 
mewah. Dilengkapi dengan 
kulkas, dan perlengkapan 
lain seperti standar hotel. Ru-
mah Sakit Mandaya menye-
diakan layanan makanan dari 
restoran melalui jasa room 
service (layanan kamar). 

Restoran menyediakan be-
ragam menu makanan baik 
dalam negeri maupun luar 

negeri. Ada makanan eropa, 
juga chiness food. Pengunjung 
rumah sakit bisa menikmati 
hidangan itu seperti halnya 
berada di hotel. 

“Di ruang VIP, kami men-
gadakan room service yang 
bisa dihubungi melalui 
telepon di ruangan. Dalam 
waktu cepat, pelayan akan 
segera memenuhi kebutu-
han yang diperlukan. Tidak 
jauh berbeda seperti di 
hotel,” imbuhnya. 

Pembangunan Health 
Center on Progress

Rumah Sakit Mandaya 
paham betul pentingnya 
kesehatan. Bukan saja me-
layani pasien yang sakit 
namun mereka mengajak 
masyarakat untuk hidup se-
hat dalam layanan Health 
Center yang saat ini masih 
dalam tahap pembangunan. 

Pusat kesehatan ini memiliki 
beragam fasilitas yakni audo-
turium atau gedung eksekutif 
yang bisa digunakan untuk 
acara seminar atau penyulu-
han kesehatan.

Fasilitas itu juga dileng-
kapi dengan Fisioterapi 
Center. Terdapat kolam re-
nang yang digunakan un-
tuk keperluan hydrothera-
py serta klinik kecantikan. 
“Melayani jasa perawatan 
rambut, manikur, pedikur, 
dan layanan kecantikan 
lainnya,” pungkasnya. 

Fasilitas pendukung lain-
nya tak kalah penting guna 
memudahkan keluarga, 
sahabat dan pengunjung 
pasien untuk bersantai 
sejenak. Terdapat restoran, 
Wish gift shop, minima-
rket, ATM center, dan VIP 
lounge. (and)

Fasilitas Mewah
Senyaman Hotel

Rumah Sakit Mandaya 
menyediakan rentang lay-
anan diagnostik dan pengo-
batan untuk pasien penyakit 
jantung dan pembuluh da-
rah serta trauma. Ditunjang 
oleh dokter profesional dan 
ahli, kini pasien dapat bero-
bat di Rumah Sakit Man-
daya tanpa harus pergi jauh 
ke Jakarta. Tindakan cepat, 
fasilitas mewah seperti hotel, 
peralatan terbaru. 

RUMAH sakit ini benar-
benar bisa diandalkan dalam 
mengobati penyakit tersebut. 
Hal itu dibuktikan kemam-
puan mereka dalam menan-
gani cedera trauma seperti 
akibat kecelakaan kerja atau 
lalu lintas. Hebatnya, layanan 
pengobatan darurat nonstop, 
bedah umum, bedah ortopedi 
(tulang), anestesi, dan radi-
ologi. “Kami memiliki 4 ruang 
operasi yang cukup modern 
di Indonesia. Ruang UGD pun 
diperbesar. 12 bed (kasur). Dan 
dilengkapi peralatan modern,” 
jelas Dr. Benedict R. Widaja, 
MBChB (UK).

Ya, alat yang ada di Rumah 
Sakit Mandaya merupakan 
teknologi terbaru. Saat ini 
rumah sakit tersebut sudah 
menjelma menjadi rumah 
sakit yang berorientasi pada 
pasien. Seperti alat Cath-
eter terbaru, Multi Slice CT 
Scan beresolusi tinggi, dan 
C-Arm. Poly jantung pun 
ekslusif. Terdapat 23 mesin 
baru hemodialisa (pembuluh 
darah) dari Jepang. Ruangan 

tindakan unit hemodialisa 
sungguh nyaman. Mereka 
memberikan pelayanan cuci 
darah yang berfokus pada 
kebutuhan pasien. 

Lebih dari 70 dokter sp-
esialis yang ada di Rumah 
Sakit Mandaya. Semua dok-
ter tersebut sangat berpen-
galaman dan sudah terlatih 
serta ahli dalam bidangnya. 
Hanya dengan kerja sama 
antardisiplin ilmu men-
gantarkan pada kemajuan 
dalam pengobatan modern.

Rumah Sakit Mandaya juga 
bekerja sama dengan Fakul-
tas Kedokteran Universitas 
Padjajaran Bandung dalam 
berbagai hal. Yakni meny-
iapkan dokter terbaik mere-
ka. Jika diperlukan, dalam 
waktu 24 jam para dokter 

tersebut siap ditempatkan di 
sini. Kerja sama lainnya yaitu 
merujuk pasien-pasien yang 
ada di Bandung yang belum 
tertangani secara cepat un-
tuk dirujuk ke Rumah Sakit 
Mandaya. 

“Rumah sakit yang ada di 
Bandung pasang ring saja 
bisa 6 bulan untuk kasus 
bedah jantung. Di sini bisa 
ditangani tanpa harus men-
unggu lama. Bisa ditangani 
dengan cepat,” ujarnya.

Mereka juga memoni-
tor kualitas Rumah Sakit 
Mandaya dan memastikan 
standar mereka sesuai den-
gan rumah sakit besar. “Jika 
kami memiliki kekurangan 
mereka akan membantu mel-
atih memperbaiki kekuran-
gan itu,” pungkasnya. (and)

Peralatan dengan Teknologi Terbaru
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PERALATAN BARU: Inilah ruangan pengobatan hemodialisa di Rumah Sakit Mandaya. Terdapat 23 mesin terbaru yang disiapkan untuk mengobati penyakit pembuluh 
darah. Foto bawah kanan, ruang VVIP sangat luas. Terdapat kursi, televisi, bed supernyaman, dan bed tambahan. Foto bawah kiri, di ruangan VVIP juga terdapat dapur 
dilengkapi fasilitas kulkas, meja makan, dan lemari.

PELAYANAN TERBAIK: Inilah ruang VIP di Rumah Sakit Mandaya yang 
nyaman. Terdapat kulkas, lemari, dan televisi. Foto kanan bawah, pe-
layanan registrasi pasien cepat dan tanggap. Foto kiri bawah, keluarga 
dan sahabat pasien berbincang di VIP lounge.

NYAMAN DENGAN SENYUMAN: Dokter memeriksa kandungan pasien di 
klinik kebidanan yang ada di Rumah Sakit Mandaya. Foto kanan bawah, 
dokter memeriksa gigi pasien dengan peralatan terbaru. Foto kiri bawah, 
konsultasi kandungan dengan dokter profesional dan ahli.


