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Kemitraan Jhpiego dan GE Foundation 
dalam memanfaatkan Tekhnologi Mobile 
untuk menyelamatkan ibu di Indonesia 



GE Foundation
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• GE Foundation is GE’s philanthropic organization, 
established in the 1950’s

• Together with our partners, the GE Foundation focuses on 
health, education and disaster relief. 

• GE Foundation also supports GE Volunteer activities 
globally

• In Indonesia, GE Foundation provides grants to:
– International Education Foundation for GE Scholars Program
– Prestasi Junior Indonesia for Entrepreneurial education for vocations 

school students
– Jhpiego (SMS Bunda) & CCPHI (Pencerah Nusantara) under 

Developing Health Globally Program to help reduce maternal / 
infant mortality rates



Jhpiego

• Jhpiego adalah Organisasi yang berafiliasi dengan John Hopkins 
University yang terus berinovasi dalam menyelamatkan hidup

• Misi dan Visi Jhpiego didedikasikan untuk meningkatkan kesehatan 
perempuan dan keluarga di negara‐negara berkembang

• Di Indonesia, Jhpiego selama hampir 30 tahun telah bekerja dalam 
kemitraan dengan organisasi publik dan swasta untuk 
meningkatkan akses layanan kesehatan berkualitas tinggi demi 
menyelamatkan hidup ibu dan anak Indonesia. 

• Untuk itu, Jhpiego fokus dalam: peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan reproduksi / Keluarga 
Berencana; meningkatkan kapasitas pelatihan; meningkatkan 
kualitas pendidikan kebidanan; pencegahan kanker serviks; dan 
mobilisasi masyarakat / meningkatkan pengetahuan ibu dan
keluarga.



Memulai Kemitraan

• Jhpiego dan GE Foundation memiliki hubungan
kemitraan sebelumnya di Uganda.

• Kunjungan GE Foundation ke Indonesia [termasuk
kantor MDG].

• Semangat yang sama dalam meningkatkan
penyelamatan ibu dan bayi, ketertarikan yang sama
dalam mHealth

• Concept Note – proposal

• Trust – proses cepat





Tentang SMSbunda

• Layanan SMS yang memberikan informasi kesehatan
bagi ibu hamil dan nifas.  

• Tujuan: 
• Pengetahuan ibu meningkat
• Ibu dapat mengidentifikasi tanda bahaya
selama hamil dan nifas

• Ibu dapat mencari pertolongan tepat waktu
• SMSbunda mengirimkan informasi kepada ibu 
langsung ke telepon genggamnya.



Perjalanan SMSbunda

7 13 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi





Social Media
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Berita online dan media cetak
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Blog Post



Hari ini, lebih dari 6,800 orang telah
mendaftar SMSbunda

Progres



Hasil acceptability study

• Ibu menyatakan bahwa informasi SMSbunda berguna. 
• Pesan-pesan yang disukai:

- neonatal care - persiapan kelahiran
- tanda bahaya - kehamilan beresiko tinggi

• Semua responden membaca pesan segera setelah
menerima

• Pagi adalah waktu terbaik bagi ibu untuk menerima pesan. 
• Separuh dari responden menginginkan pesan dikirim setiap

hari
• Infornasi yang ingin diterima lebih banyak: KB dan

perawatan bayi



Tantangan dan pelajaran yang dapat dipetik

• Tantangan program:
• Ibu sering berganti nomor telpon dan tidak mendaftar

kembali –> berhenti menerima pesan
• Rekomendas [hasil studi] : 

• Promosi yang intensif
• Pengembangan konten
• Periode layanan
• Komunikasi dua arah

Tantangan dalam kemitraan:



Harapan dan Rencana masa depan



Testimonial
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