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Kata Sambutan 

Salam sejahtera untuk kita semua, Delapan tahun sudah Yayasan RMHC berkiprah di 

Indonesia dan tidak kami sadari selama delapan tahun ini kami telah berkembang 

dengan pesat. Diawali di tahun 2011 dengan satu unit Ronald McDonald Care Mobile, 

kini kami sudah memiliki 2 Unit Ronald McDonald Care Mobile, 2 Ronald McDonald 

House, dan kami baru saja meresmikan Ronald McDonald Family Room kedua kami 

yang berlokasi di dalam RSUP Sanglah, Denpasar, Bali. 

Tentunya segala pencapaian ini tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya dukungan 

para sponsor dan donatur yang senantiasa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kami un-

tuk terus memberikan bantuan ke lebih banyak anak-anak di Indonesia. Izinkan kami 

pada kesempatan ini mewakili para anak-anak Indonesia yang sudah terbantu men-

gucapkan terima kasih atas peran serta sponsor dan donatur untuk meningkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. 

Melalui laporan tahunan ini, kami ingin memberikan laporan pertanggungjawaban atas 

kepercayaan yang sudah diberikan oleh para sponsor dan donatur kepada kami. Kiran-

ya laporan tahunan ini juga dapat menjadi inspirasi bagi pihak-pihak lain agar kita 

dapat bersama-sama bahu-membahu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak 

di Indonesia. 

Sukowati Sosrodjojo 

Pembina Yayasan 

Caroline Djajadiningrat 

Ketua Yayasan 
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Caroline Djajadiningrat 

Ketua Yayasan 
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Tentang Yayasan RMHC 
Pertama kali didirikan pada tahun 1974 di Amerika oleh Ray Croc. Berawal dari 

kepedulian kepada satu anak, satu keluarga, dan satu komunitas yang kemudian 

menjadi kepedulian berjuta orang yang terus bergulir untuk menolong jutaan anak 

dan keluarga di seluruh dunia.  

Yayasan Ronald McDonalds House Charities (“Yayasan RMHC”) adalah organisasi 

non-profit yang mempunyai misi untuk menciptakan, menemukan dan mendukung 

program-program yang secara langsung meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 

anak di seluruh dunia.  

Di Indonesia, Yayasan RMHC didirikan pada tanggal 14 Februari 2011 dan merupa-

kan bagian dari inisiatif global RMHC. Secara keseluruhan, program-program yang 

diimplementasikan Yayasan RMHC di Indonesia merupakan program inti dari RMHC 

Global.  
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Merupakan mobil klinik kesehatan berjalan 

yang mendukung program peningkatan 

kesehatan anak-anak dengan memberikan 

pelayanan imunisasi dasar pada anak, pen-

gobatan gratis dan penyuluhan kesehatan 

dasar bagi masyarakat yang tidak mampu di 

beberapa tempat di Indonesia. Sejak tahun 

pertama kali Yayasan RMHC didirikan pada 

tahun 2011. 

Ronald McDonald  
Care Mobile 

Program Kami 

01 03 



Merupakan ruang tunggu yang berlokasi di 

Departemen Radioterapi RSUPN Dr. Cipto 

Mangunkusumo (“RSCM”) Jakarta dan Ge-

dung Cempaka RSUP Sanglah Denpasar, Ba-

li. Ruangan ini diperuntukkan bagi para 

pasien anak dan keluarganya selama men-

jalani pengobatan di rumah sakit.  

Dilengkapi dengan area bermain anak, per-

pustakaan, dan area komputer, pasien anak 

dapat bermain dan sejenak melupakan sua-

sana rumah sakit sementara orang tua 

pasien dapat mendampingi anaknya sambil 

bertukar pikiran dengan orang tua lainnya.  

Ronald McDonald  
Family Room 
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Merupakan rumah singgah yang diperuntuk-

kan bagi keluarga dan pasien anak dengan 

penyakit kronik yang sedang menjalani pen-

gobatan di Rumah Sakit. RMH pertama ber-

lokasi di Jalan Kana Lestari J.24, Lebak Bu-

lus, Jakarta Selatan, dengan fasilitas 8 kamar 

tidur yang dilengkapi dengan toilet pada 

masing-masing kamar.  

Sedangkan House Ke-2 kami terletak di lan-

tai 8, Gedung PKIA Kiara, RSUPN Dr. Cipto 

Mangunkusumo, Jakarta Pusat, dengan fasil-

itas 12 kamar tidur dan 4 toilet komunal. 

Kedua RMH ini dilengkapi dengan ruang 

makan, dapur, ruang bermain, dan per-

pustakaan.  

Ronald McDonald  
House 
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Pencapaian Kami 

Memberikan imunisasi kepada 366.399 anak dan 

pemeriksaan kesehatan pada 15.149 anak melalui 

Ronald McDonald Care Mobile 

Menyediakan tempat tinggal sementara bagi 894 keluarga 

melalui 15.709 malam di Ronald McDonald House 

 

Menyediakan tempat menunggu sementara untuk 3.761 

keluarga di Ronald McDonald Family Room 

Hingga akhir tahun 2019, Yayasan RMHC telah berhasil: 
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Kegiatan selama 2019 

Diluar Program-program kami, Yayasan RMHC juga 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain sebagai 

bentuk engagement dengan masyarakat dan 

pemerintah setempat.  

 

Selain kegiatan yang rutin kami lakukan setiap ta-

hunnya, ada juga kegiatan yang kami lakukan secara 

khusus apabila kami mendapat kesempatan untuk 

bekerjasama dengan pihak lain. 

 

Berikut adalah beberapa kegiatan yang telah kami 

langsungkan selama tahun 2019. 
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Pada 11 dan 12 Januari 2019, kakak-kakak dari Sekolah Pelita Harapan (SPH) Kemang Village mengada-

kan pertunjukan teater berjudul ‘Fro$en: a Parody’ yang diangkat dari film Frozen keluaran Disney. Di 

pertunjukan yang berlangsung selama 2 jam ini, kakak-kakak dari SPH Kemang Village yang berasal dari 

berbagai kelas beradu akting, menari, dan bernyanyi secara live untuk menghibur pada penonton yang 

datang. Para penonton pun terus tertawa, bahkan ikut menyanyi bersama para pemain karena pertun-

jukan yang mengesankan. 

Tidak hanya untuk bersenang-senang, acara ini juga dimaksudkan untuk membantu dan menghibur anak

-anak di Yayasan Ronald McDonald House Charities. Sebelum memulai pertunjukan selama dua hari, tim 

produksi mengundang adik-adik dan keluarga dari Ronald McDonald House untuk datang dan menyaksi-

kan pertunjukkannya selain itu, kakak-kakak SPH Kemang Village juga mendonasikan 50% dari keun-

tungan penjualan tiket selama dua hari untuk membantu anak-anak Indonesia beserta keluarganya me-

lalui Yayasan RMHC. Terima kasih atas hiburan dan donasi yang telah diberikan! 

FRO$EN:  
A PARODY BY  SEKOLAH PELITA HARAPAN KEMANG VILLAGE 
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Kegiatan Volunteer Sekolah Springfield 
di Ronald McDonald Care Mobile 

Selama tahun 2019, Sekolah Springfield mengirimkan murid-murid yang berminat untuk menjadi 

relawan dalam program Ronald McDonald Care Mobile yang dilakukan di berbagai lokasi di Ja-

karta. Anak-anak dari sekolah Springfield sangat antusias dalam membantu alur imunisasi di se-

tiap posyandu mulai dari di meja pendaftaran, penimbangan bayi dan anak, memberikan vita-

min A, memberikan bingkisan dan mengajak adik-adik bermain serta mewarnai. 

Yayasan RMHC mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah Springfield serta adik-

adik dari Sekolah Springfield yang telah meluangkan waktu untuk membantu adik-adik dan para 

ibu yang anaknya akan diberikan imunisasi. 
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Perayaan Ulang Tahun Pasien Anak 
di Ronald McDonald Family Room 
Menjalani proses pengobatan berkepanjangan tentu tidak menyenangkan bagi 

si kecil. Bahkan beberapa kali mereka terpaksa merayakan ulang tahun di ru-

mah sakit.  

Memperhatikan hal ini, Yayasan RMHC ingin Agar si kecil dapat tetap berbaha-

gia di hari spesialnya, setiap bulannya, Yayasan RMHC merayakan ulang tahun 

pasien anak bersama-sama di Ronald McDonald Family Room. Kami 

mengupayakan untuk menyediakan kue, bingkisan, dan mendatangkan tamu 

special setiap bulannya untuk menghibur adik-adik di Family Room. 
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Grant Immunization 2019 
Di awal tahun 2019, Yayasan RMHC melalui program Grant Immunization mengadakan 

kegiatan imunisasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Tahun ini 

merupakan tahun ketiga bagi Yayasan RMHC memberikan bantuan imunisasi di Provinsi 

Maluku Utara. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, kegiatan imunisasi rutin dan pemberian vitamin 

A ini dilakukan pada tanggal 13 – 14 Februari 2019.  

Pada tanggal 13 Februari 2019, kegiatan imunisasi dilakukan di Pulau Obi Kecamatan 

Obi Utara tepatnya di Desa Madapolo. Sedangkan, pada tanggal 14 Februari 2019, 

kegiatan imunisasi dilakukan di Pulau Muari Kecamatan Kayoa Barat tepatnya di Desa 

Busua. Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Yayasan RMHC yang ke-8 ini 

turut mengundang warga dari 4 desa yaitu Desa Busua, Desa Hatejawa, Desa Bokimiake 

dan Desa Fofau.  

Seluruh warga dari kedua lokasi kegiatan sangat antusias dan senang mengikuti acara 

imunisasi yang diadakan oleh Yayasan RMHC. Selain mendapatkan penyuluhan dan 

goodie bag untuk setiap anak yang diimunisasi, para orang tua juga senang karena ja-

rang diadakan acara imunisasi yang mengumpulkan warga dari beberapa desa. Sehing-

ga semangat untuk membawa anak untuk diberikan imunisasi juga semakin meningkat.  
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Menggambar Mural di RSCM 
Pada tanggal 13 April 2019, Yayasan RMHC mengundang para relawan dari 4 sekolah 

dan komunitas untuk membuat gambar mural di dinding ruang tunggu anak Rehabili-

tasi Medik RSCM. Para siswa dan siswi dari Sekolah Jakarta Intercultural School, Sekolah 

Pelita Harapan – Kemang Village, Sekolah Springfield Jakarta Barat, Sekolah Santa Ur-

sula  serta relawan dari Komunitas Kantong Doraemon bersama-sama membuat gam-

bar mural dengan berbagai tema dan warna yang indah. 

Sekitar kurang lebih  6 jam, dinding polos sepanjang 48 meter ini digambar oleh para 

relawan. Semua relawan sangat antusias untuk menyelesaikan gambar pada dinding 

yang telah disediakan. 

Terima kasih kepada pihak RSCM, para relawan, pihak sekolah, dan semua yang terli-

bat dalam acara ini. Semoga kegiatan mural ini dapat dilakukan lagi di lain kesem-

patan dan dapat bermanfaat untuk pasien anak rehab medik dan keluarganya. 
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Pembukaan Ronald McDonald  
Family Room Sanglah 
Ronald McDonald Family Room (RMFR) adalah satu dari tiga program utama Yayasan RMHC, 

RMFR mempunyai tujuan untuk menyediakan fasilitas ruang tunggu sementara bagi para 

orang tua dan pasien anak-anak selama si kecil menjalani perawatannya.  

Yayasan RMHC memilih Bali sebagai dikarenakan Bali merupakan rujukan terbesar bagi 

pasien-pasien yang berasal dari Indonesia bagian Timur. Ronald McDonald Family Room 

kedua ini berlokasi di area RSUP Sanglah, tepatnya di Gedung Cempaka, Departemen Anak, 

unit NICU, RSUP Sanglah Denpasar, Bali. Ronald McDonald Family Room Sanglah akan mem-

iliki 10 reclining chair, tuang tunggu, toilet, pojok minuman dan makanan ringan, kamar man-

di, dan locker penyimpanan barang yang dapat dimanfaatkan oleh para keluarga pasien 

anak selama menunggu di area RSUP Sanglah.  
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Team RMHC Indonesia 2019 
Resmi diperkenalkan ke masyarakat pada 21 Mei 2019, Team RMHC Indonesia 2019 

adalah 12 pelari dengan latar belakang beragam yang memiliki satu tujuan, yaitu untuk 

membantu pembangunan Ronald McDonald House Denpasar. Team RMHC Indonesia 

2019 melakukan penggalangan dana dengan berpartisipasi dalam ajang New York Mar-

athon pada tanggal 5 November 2019.  
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Selamat kepada 12 Pelari yang telah menyelesaikan New York Marathon 

sejauh 42 KM dan berhasil mengumpulkan dana sebesar:  

Rp. 6.281.816.356,Rp. 6.281.816.356,Rp. 6.281.816.356,---   

Terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi.   
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Ronald McDonald House Denpasar 
Pada tanggal 2 Oktober 2019,  Yayasan RMHC melakukan peletakkan batu pertama untuk 

Ronald McDonald House Denpasar, dimana acara simbolis ini dilakukan oleh Bapak Suko 

selaku pembina Yayasan RMHC dan perwakilan dari Team RMHC Indonesia 2019 yang 

akan menggalang dana untuk pembangunan Ronald McDonald House Denpasar dengan 

berpartisipasi dalam ajang New York Marathon 2019 bersama 11 Pelari Lainnya. 

Rumah ketiga ini akan memiliki 25 kamar dengan berbagai fasilitas seperti arena bermain, 

ruang makan dan dapur, serta ruang hiburan. Melalui rumah ini Yayasan RMHC berharap 

dapat menyediakan tempat tinggal sementara bagi para keluarga pasien anak rujukan wila-

yah Indonesia Timur yang sedang menjalani pengobatan di Bali. 
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Desain Ronald McDonald House Denpasar 
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Terima kasih atas kunjungan anda! 

Relawan Kami 
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Anda juga dapat turut meringankan beban keluarga pasien anak 

dengan mengirimkan donasi melalui Rekening BCA 03 53163 300  

atas nama Yayasan Ronald McDonald House Charities. 



www.rmhc.or.id 

RMHC Indonesia @rmhc_indonesia @rmhc_id 


