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Program Kemitraan 

Indosat Ooredoo dan Pos Keadilan Peduli Umat 
(PKPU) bekerja sama melaksanakan program 
Mobil Klinik dengan tujuan meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat yang sulit dijangkau di 
daerah pedesaan dan juga korban bencana alam 
di seluruh Indonesia.  Program ini untuk 
menjawab keterbatasan layanan kesehatan di 
daerah terpencil yang sulit dijangkau dan untuk 
mendekatkan pelayanan kesehatan bagi 
penduduk kurang mampu. Selain itu, Indonesia 
masih merupakan salah satu negara dengan 
angka kematian ibu hamil tinggi, yang antara lain 
disebabkan oleh kurangnya perawatan selama 
dan setelah kehamilan.  

Program Mobil Klinik dimulai sejak tahun 2007 
dan masih berjalan hingga saat ini bersama 

dengan beberapa mitra yaitu Rumah Zakat, PKPU, Bulan Sabit Merah dan Dompet Dhuafa Republika.  
Mobil Klinik adalah kendaraan yang dioperasikan oleh staf kesehatan profesional dilengkapi peralatan 
kesehatan modern termasuk alat bantu pernafasan, suction pumps, centralized oxygen, mesin ultrasound 
untuk wanita hamil. Mobil Klinik juga menyediakan pelayanan dan prosedur operasi kecil. 

Kerja sama antara Indosat Ooredoo dengan mitra dilakukan dengan melalui kunjungan ke kelompok 
masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, utamanya bagi kelompok ibu dan anak.  
Kegiatan ini berupa penyediaan berbagai layanan gratis yang meliputi perawatan medis, distribusi 
anjuran vitamin dan nutrisi, dan edukasi umum terkait dengan pentingnya pola hidup sehat. Karena 
sifatnya yang fleksibel, maka Mobil Klinik dapat dikirim ke seluruh Indonesia untuk mencapai lokasi 
masyarakat yang kurang terlayani dan lokasi bencana alam.  

Pembagian peran antara Indosat Ooredoo dan mitra dilakukan sejak program dimulai.  Mitra melakukan 
(1) identifikasi lokasi berdasarkan kriteria bahwa daerah tersebut terletak di kantong kemiskinan, rawan 
bencana dan daerah endemik penyakit tertentu; (2) koordinasi dengan pemerintah daerah untuk 
perizinan; (3) menjamin ketersediaan dokter, paramedis dan obat-obatan sesuai dengan jadwal yang 

Mobil Klinik Indosat Ooredoo memberikan pelayanan
kesehatan yang membidik anak dan ibu di daerah terpencil di
Indonesia. Indosat Ooredoo 2016. 
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telah disepakati, dan (4) memberikan 
laporan secara berkala kepada Indosat 
Ooredoo. Sedangkan Indosat Ooredoo  
(1) memberikan dukungan dana ope-
rasional, (2) melakukan review secara 
berkala dan, (3)  memastikan keter-
libatan aktif staf Indosat Ooredoo di 
wilayah cakupan Mobil Klinik.  

Hingga April 2016, program Mobil Klinik 
bersama dengan seluruh mitra telah 
memberikan layanan kesehatan kepada 
lebih dari 770 ribu orang di 16 lokasi 
yang tersebar di Sumatera Utara, 
Sumatera Barat, Bengkulu, Banten,  DKI 
Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa 
Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan, dan Sulawesi Selatan. Khusus 
dengan mitra PKPU, sejak Mei 2015 
hingga April 2016, program telah 
menjangkau 23 ribu orang dengan 
perincian 48% menerima layanan obat-obatan dan 52% menerima edukasi kesehatan di wilayah 
Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Bengkulu dan Jawa Timur.  

Mobil Klinik telah menerima penghargaan MDGs Award yang diselenggarakan oleh pemerintah 
Indonesia di tahun 2009 hingga 2010 dalam penanganan kesehatan ibu melahirkan dan menurunkan 
kematian anak. Dalam skala internasional, program ini juga menerima penghargaan Stevie Award dan 
Global Carrier Awards atas inisiatif memberikan pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang 
termarjinalisasikan.  

Ooredoo Group memberikan dukungan atas inisiatif Mobil Klinik Indosat Ooredoo dan melebarkan 
kerja sama secara global bersama mitra internasional seperti Leo Messi Foundation. Mobil Klinik kini 
menjadi program percontohan kesehatan dunia bagi negara berkembang lainnya seperti di wilayah 
Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara. 

Tentang Forum Kesehatan dan Bisnis (FKB) 

Forum Kesehatan dan Bisnis merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya dalam bidang keluarga 
berencana dan kesehatan reproduksi yang telah diselenggarakan sejak Februari 2014. Perubahan tema 
dilakukan untuk menampung inisiatif dan prakarsa dari organisasi yang terlibat dengan topik yang 
mencakup kesehatan secara lebih luas. Pertemuan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali sebagai wadah 
tukar informasi dan pengalaman bagi organisasi yang peduli pada masalah kesehatan di Indonesia yang 
merupakan kerja sama antara CCPHI dan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP).  CCPHI adalah organisasi 
nirlaba yang mempromosikan dan memfasilitasi kemitraan antara perusahaan, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan pemerintah lokal untuk masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.  YCCP adalah 
lembaga nirlaba yang berfokus pada kegiatan advokasi kebijakan, community development, sanitasi dan 
kebersihan lingkungan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat membiasakan diri hidup bersih dan 
sehat.  

Pertemuan yang ketujuh kalinya dilaksanakan ini dihadiri oleh 53 peserta dari 11 perusahaan, 16 LSM, 
2 institusi pendidikan dan 1 badan pemerintah.  Deva Rachman, Group Head Corporate Communication 
Indosat Ooredoo memberikan kata sambutan sebagai tuan rumah.  Inne Silviane, Direktur Eksekutif 

Indosat Ooredoo Mobil Klinik bersama PKPU memberikan pelayanan 
kesehatan dasar gratis dan bantuan logistik, untuk  korban banjir dan 
untuk mempercepat pemulihan pasca-banjir di wilayah Jakarta dan 
sekitarnya. ©Indosat Ooredoo 2015. 
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YCCP, bertindak sebagai moderator diskusi. Presentasi kemitraan disampaikan oleh Deva Rachman 
Indosat Ooredoo dan Aan Suherlan Partnership Manager PKPU.   

Indosat Ooredoo (https://indosatooredoo.com/) adalah perusahaan telekomunikasi digital Indonesia, 
anak perusahaan dari Ooredoo yang berkantor pusat di Doha, Qatar; sedangkan PKPU  
(http://www.pkpu.org/) adalah organisasi nirlaba yang dirintis sejak 1999 untuk mengatasi berbagai 
permasalahan sosial, kemanusiaan dan bencana yang terjadi di Indonesia.  

Catatan pertemuan dan bahan presentasi bisa dilihat di www.ccphi.org.  Pertemuan FKB berikutnya 
akan diadakan pada bulan Februari 2017. Jika Anda membutuhkan daftar peserta silakan menghubungi 
admin@ccphi.org. 

 

 

 

 


