
Laporan Tahunan  

2021 



Daftar Isi 
Kata Sambutan………………………… 01 

Tentang Yayasan RMHC………………. 02 

Program Kami………………………….. 03 

Pencapaian Kami………………………. 06 

Kegiatan Selama 2020………………... 07 

Kegiatan Selama 2021………………...10 

 



Kata Sambutan 
Salam sejahtera untuk kita semua. Sepuluh tahun sudah Yayasan RMHC berkarya, kami 

terus berupaya dengan maksimal menjalankan visi dan misi Yayasan RMHC untuk 

membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.  Di awal 

tahun 2020 Pandemi Covid-19 mengharuskan kami menghentikan untuk sementara 

waktu semua operasional Program-program Yayasan RMHC.  

 

Dengan keyakinan penuh dan dukungan dari banyak pihak, kami tetap membantu 

dengan menyalurkan kebutuhan para Tenaga Kesehatan untuk melawan Covid-19 serta 

kebutuhan pasien anak di Indonesia untuk tetap sehat dimasa yang sulit ini. Ditengah             

Pandemi Covid-19, kami pun tetap melanjutkan pembangunan Ronald McDonald 

House Denpasar Bali. Pada bulan Agustus 2021, rumah singgah Yayasan RMHC yang 

ketiga  dan pertama diluar Pulau Jawa resmi menerima keluarga pasien anak. 

 

Segala bentuk pencapaian kami tersebut tentunya tak lepas dari dukungan para                  

donatur, relawan dan mitra Yayasan RMHC atas segala pencapaian yang telah Yayasan 

RMHC wujudkan sampai saat ini. Semoga kepercayaan, dukungan dan kepedulian ini 

dapat terus berlanjut sehingga Yayasan RMHC dapat membantu lebih banyak lagi anak-

anak di seluruh pelosok Indonesia.  

 

Melalui laporan tahunan ini, kami ingin memberikan laporan pertanggungjawaban atas 

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

Kiranya 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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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 (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                     

merupakan 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,               

pengobatan 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 
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Merupakan ruang tunggu yang berlokasi di 

Departemen Radioterapi RSUPN Dr. Cipto 

Mangunkusumo (RSCM) Jakarta dan Gedung 

Cempaka RSUP Sanglah Denpasar, Bali.   

Ruangan ini diperuntukkan bagi para pasien 

anak dan keluarganya selama menjalani 

pengobatan di Rumah Sakit.  

Dilengkapi dengan area bermain anak,             

perpustakaan, dan area istirahat, pasien 

anak dapat bermain dan sejenak melupakan 

suasana 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           

pengobatan di Rumah Sakit. RMH pertama           

berlokasi di Jalan Kana Lestari J.24, Lebak 

Bulus, Jakarta Selatan, dengan fasilitas 8 

kamar tidur yang dilengkapi dengan toilet 

pada masing-masing kamar.  

RMH kedua kami terletak di lantai 8, Gedung 

PKIA Kiara, RSUPN Dr. Cipto             

Mangunkusumo, Jakarta Pusat, dengan         

fasilitas 12 kamar tidur dan 4 toilet komunal.  

Sejak dibuka pada September 2021, RMH 

ketiga yang terletak di Jl. Diponegoro Gg. 

Pertani - Dauh Puri Klod, Denpasar Barat  

Bali. Terdiri dari 4 lantai dengan 25 kamar 

tidur dan bekerjasama dengan 4 Rumah          

Sakit di sekitar Denpasar.  

Ketiga RMH ini dilengkapi dengan ruang 

keluarga, ruang makan, dapur, ruang                    

bermain, dan perpustakaan.  

  

Ronald McDonald  
House 
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Pencapaian Kami 

Memberikan imunisasi kepada 366.490 anak dan 

pemeriksaan kesehatan pada 15.354 anak melalui 

Ronald McDonald Care Mobile 

Menyediakan tempat tinggal sementara bagi 1.079 

keluarga melalui 18.469 malam di Ronald                

McDonald House 

 

Menyediakan tempat menunggu sementara untuk 14.382 

keluarga di Ronald McDonald Family Room 

 

Memberikan vaksinasi Covid-19 kepada 80.000 orang 

melalui Sentra Vaksinasi Covid-19 

Hingga akhir tahun 2021, Yayasan RMHC telah berhasil: 
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Kegiatan selama 2020  

Yayasan RMHC terus berupaya untuk memberikan 

harapan terutama pada bidang kesehatan. Pandemi 

Covid-19 mengubah semua, Yayasan RMHC                   

berkominten untuk selalu tetap berbagi dimasa yang 

sulit ini.     

 

Berikut adalah beberapa kegiatan donasi yang telah 

kami salurkan selama tahun 2020. 
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Di awal Pandemi Covid 19, Yayasan Ronald McDonald House Charities harus 

menghentikan sementara  kegiatan imunisasi di Ronald McDonald Care Mobile dan  

fasilitas layanannya seperti Ronald McDonald Family Room di RSCM dan Ronald 

McDonald House di RSCM dan Lebak Bulus, namun Yayasan RMHC tidak pernah 

berhenti untuk berusaha berbagi serta menebarkan harapan terutama di bidang 

kesehatan yang memang sangat membutuhkan bantuan.  

 

Dalam masa sulit yang kita lalui bersama ini, Yayasan RMHC turut memberikan 

bantuan alat pelindung diri untuk para Tenaga Kesehatan berupa masker, hazmat, 

face shield, inkubator dan juga tabung oksigen yang dibutuhkan untuk para pasien 

Covid-19 yang menjalani perawatan.  

Donasi APD dan Masker Medis 
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Tas Kebahagiaan RMHC 
 

Masa sulit pada saat Pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan oleh para pasien 

anak dan anak-anak Indonesia lainnya. Kegiatan sehari-hari yang biasanya 

mereka lakukan diluar rumah harus berganti menjadi didalam rumah seperti 

sekolah, bermain dan bagi pasien anak akan mempengaruhi jadwal mereka 

untuk mendapatkan akses Kesehatan. 

 

Maka dari itu, Yayasan RMHC membagikan Tas Kebahagian bagi para pasien 

anak dan anak-anak lainnya yang berada di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali, 

dengan harapan mereka akan merasa sedikit terhibur dengan sedikit perhatian 

dari kami.  
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Kegiatan selama 2021  

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 2021. 
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10 Tahun Yayasan RMHC 
 

Memperingati 10 tahun dihari jadinya pada tanggal 14 Februari 2021, Yayasan RMHC 

membagikan 20.000 Tas Harapan kepada pasien anak yang berada di Rumah Sakit, 

maupun anak-anak yang berada di wilayah yang membutuhkan. Dalam pembagian Tas 

Harapan ini, Yayasan RMHC bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat serta                

Rumah Sakit yang sudah menjadi mitra Yayasan RMHC . 

 

Mengusung tema “Menebar Harapan dan Berbagi Kebahagian”, 20.000 Tas Harapan ini 

yang berisikan berisikan masker medis anak, multivitamin madu anak, multivitamin               

dewasa, hand sanitizer, teh celup, teh kemasan kotak dan mainan anak didistribusikan di 

10 Provinsi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi 

Utara dan Sulawesi Selatan.  
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Sentra Vaksinasi Covid-19 RMHC 
 

Yayasan RMHC sudah 10 tahun bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam memberikan 

layanan imunisasi dasar untuk anak melalui program RMCM (Ronald McDonald Care Mobile). 

Sejak  8 April 2021 hingga sekarang, Yayasan RMHC bekerjasama dengan Dinas Kesehatan 

Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas Kecamatan Cakung untuk kegiatan Sentra Vaksinasi Covid

-19 di kantor PT Sinar Sosro Cakung, Jakarta Timur. 

 

Selain Sentra Vaksinasi yang berada di Jakarta Timur, Yayasan RMHC juga membantu Mini 

Sentra Vaksin Pemprov DKI Jakarta, Gerai Vaksin Polres Jakarta Selatan, Gerai Vaksin Polres 

Tangerang Selatan, Sentra Vaksin Pemkot Bogor, dan Sentra Vaksin Pancoran Soccer Field di 

Jakarta Selatan. Dengan total lebih dari 117.000 orang telah mendapatkan Vaksin Covid-19 

dosis ketiga baik dari lansia, dewasa, remaja hingga dosis kedua bagi anak usia 6-12 tahun. 
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Pembukaan RMH Denpasar 
Pada tanggal 22 Agustus 2021 rumah singgah Ronald McDonald House ketiga yang               

berada di Denpasar Bali sudah beroperasi dan menerima keluarga pasien anak yang                 

sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit di sekitar kawasan Denpasar.   

Yayasan RMHC memilih Bali sebagai lokasi penambahan program dikarenakan Bali 

merupakan rujukan terbesar bagi pasien-pasien yang berasal dari Indonesia bagian                  

Timur. Rumah Singgah Ronald McDonald House ketiga ini berlokasi di Jl. Diponegoro Gg 

Pertani Dauh Klod – Denpasar Barat, Bali akan diperuntukan bagi pasien anak dan 

keluarganya yang sedang mendapatkan pengobatan di empat Rumah Sakit yaitu, RSUP 

Sanglah Bali, RSU Prima Medika Denpasar, RSU Surya Husadha Denpasar, dan RSUD Bali 

Mandara. Rumah singgah Ronald McDonald House terdiri dari 4 lantai dengan 25 kamar 

tidur, ruang keluarga, dapur, ruang makan, ruang mencuci, perpustakaan, entertainment 

area, dan tempat bermain anak dengan luas bangunan 479.9 m
2
. 

Sebelum mulai dibukanya rumah singgah Ronald McDonald House Denpasar telah                

dilakukan upacara persembahyangan Melaspas, agar keberadaan dan operasional                  

rumah singgah Ronald McDonald House Denpasar dapat berjalan dengan lancar, aman 

dan bermanfaat bagi keluarga pasien anak.   
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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 


