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Tangerang, 6 Maret 2018
Permasalahan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai aspek dan disparitas antar daerah yang dirasakan semakin besar dan kompleks. Untuk itu, dibutuhkan
penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir dengan melibatkan multi sektor. Salah satu upayanya adalah Kementerian Kesehatan menggalang
kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga non pemerintah.
Penandatangan nota kesepahaman kerja sama dalam bidang kesehatan antara Kementerian Kesehatan dengan dunia usaha dan lembaga non pemerintah
dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, bertepatan dengan pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional
(Rakerkesnas) tahun 2018 di di International Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Selasa pagi (6/3).
Perwakilan dari 4 dunia usaha dan 2 lembaga non pemerintah yang melakukan penandatanganan kerja sama guna mendukung pembangunan kesehatan
tersebut, antara lain:
1) PT. Media Televisi Indonesia, yang diwakili oleh Suryo Pratomo, selaku Direktur Utama Metro TV, terkait nota kesepahaman tentang publikasi program
kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian publik terkait program kesehatan dalam mendukung pencapaian sustainable
development goals (SDGs) bidang kesehatan.
2) PT. Gorry Gourmet Indonesia, yang diwakili oleh William Susilo Yunior, selaku Direktur Utama, tentang rekomendasi makanan dan minuman sehat dengan
aplikasi Gorrywell dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui pemilihan makanan sehat.
3) PT. Darya Varia Laboratoria, Tbk, yang diwakili oleh Marlia Hayati Goestam, selaku Presiden Direktur, tentang program corporate social responsibility melalui
GERMAS dan penurunan stunting dalam mendukung pencapaian SDGs.
4) PT. Amerta Indah Otsuka, yang diwakili oleh Prayugo Gunawan, selaku Managing Director, terkait nota kesepahaman tentang program CSR melalui upaya
promotif preventif dalam mendukung pencapaian SDGs bidang kesehatan.
5) Yayasan Wahana Visi Indonesia, yang diwakili oleh Doseba Tua Sinay, selaku Ketua Pengurus Yayasan, terkait nota kesepahaman tentang implementasi
program promotif preventif dalam mendukung pencapaian SDGs bidang kesehatan, untuk meningkatkan akses layanan kesehatan ibu dan anak, gizi, kesehatan
lingkungan serta pencegahan penyakit menular.
6) Yayasan Rotary Indonesia D-3420, yang diwakili oleh Thomas Aquinas, selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan, terkait nota kesepahaman tentang kerja sama
dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan akses layanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dalam mendukung tercapainya SDGs bidang
kesehatan.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes
melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id. (myg)
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