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“Apa pun yang terjadi, kami tidak 
pernah berhenti. Api semangat untuk 

menjangkau saudara-saudari kita 
yang membutuhkan senantiasa 
menyala dan tak akan pernah 

padam.” 

dr. Lie A. Dharmawan, PhD, FICS, SpB, SpBTKV. 
Pendiri doctorSHARE
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Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) 
adalah organisasi non-profit yang berfokus 
pada layanan kesehatan medis dan bantuan 
kemanusiaan. Didirikan secara resmi pada 19 
November 2009, doctorSHARE memberikan 
bantuan kepada masyarakat dalam bentuk 
pelayanan kesehatan gratis berupa konsultasi 
dan rawat jalan hingga layanan bedah minor 
dan mayor, untuk masyarakat Indonesia yang 
berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan 
Terluar (3T).

VISI
Memberdayakan masyarakat untuk keluar dari 
penderitaan yang dialami dengan tenaganya 
sendiri secara holistik.

MISI
Memperbaiki derajat kesehatan Indonesia, 
terutama di Indonesia Timur melalui 
penyediaan akses pelayanan kesehatan holistik 
dan program inovatif berkesinambungan 
berbasis semangat kerelawanan.

O1/
TENTANG KAMI
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PRINSIP
1. Layanan Nirlaba Berbasis Relawan
2. Kemanusiaan dan Etika Medis
3. Berbagi
4. Independen
5. Imparsial
6. Menjadi Saksi dan Berani Bicara

Kami bertujuan untuk 
menyelamatkan hidup dan 
mengurangi penderitaan 
mereka yang terjebak dalam 
krisis melalui penyediaan 
layanan kesehatan, 
sehingga masyarakat dapat 
membangun kembali masa 
depan mereka.
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O2/
SAMBUTAN KETUA 
PELAKSANA 
doctorSHARE

Para Sahabat yang saya hormati!

Tahun 2020 bagi doctorSHARE terasa begitu unik 
sekaligus menantang dengan adanya pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19). Kita mungkin masih ingat 
kasus pertama COVID-19 terdeteksi pada tanggal 2 
Maret 2020, lalu kemudian meningkat pesat dan cepat. 
Pemerintah kemudian menetapkan regulasi tentang 
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) namun 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap harus 
diberikan, dengan penyesuaian atau modifikasi 
pelayanan. Bagi doctorSHARE, penyesuaian atau 
modifikasi pelayanan berdasarkan protokol kesehatan 
yang berlaku kemudian dengan sendirinya memberi 
warna baru baik  dalam perencanaan maupun 
implementasi semua program. 

RSA Nusa Waluya II sempat berlayar menuju 
Kepulauan Riau, meski akhirnya pelayanan medis baru 
dilaksanakan pada Januari 2021 di Kabupaten Lingga 
dan sekitarnya. RSA dr. Lie Dharmawan melakukan 
pelayanan medis di Kabupaten Lingga, Kepulauan 
Riau dan Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sementara 
Program Nutrisi, Penanggulangan Tuberkulosis, 
Promosi Kesehatan, Pelayanan Medis Urban, Klinik 
Jakarta, dan Program Tanggap Bencana tetap berjalan 
seperti biasa sambil mematuhi protokol kesehatan 
yang berlaku.  Pembatasan yang ketat untuk berbagai 
kegiatan hingga di sejumlah daerah, membuat program 
Dokter Terbang menunda agenda-agendanya selama 
tahun 2020. 

Sepanjang 2020 secara keseluruhan sekitar 14.875 
masyarakat terlayani, melibatkan 266 relawan dalam 
sejumlah intervensi/program. Sekitar 8.134 rawat 
jalan dan konsultasi, 4.456 promosi kesehatan terkait 
Covid-19, 327 pelatihan kader, 27 bedah mayor, 40 
bedah minor, 60 USG dan konsultasi antenatal, dan 41 
perawatan gigi. doctorSHARE juga mendistribusikan 
total 1450 koli PPE (Personal Protective Equipment) ke 
lebih dari 750 Faskes (Fasilitas Kesehatan) di 34 provinsi, 
dan 10 ventilator ke 10 rumah sakit di 5 provinsi.

Kami (doctorSHARE) menyadari bahwa semua 
pencapaian di atas tidak lain dari hasil kerjasama, 
kolaborasi/kemitraan, serta dukungan dari banyak 
pihak. Kami bermitra dengan lembaga-lembaga 
pemerintah dan swasta; bekerja sama dengan 
sejumlah institusi dan individu; bergerak bersama 
para sukarelawan; serta mendapat dukungan dari para 
donatur, baik corporate, individu, hingga lembaga-
lembaga pendanaan internasional. Saya pastikan semua 
bentuk kerjasama dan dukungan ini semata-mata demi 
mewujudkan visi dan misi doctorSHARE.

Akhir kata, mewakili jajaran pengurus dan segenap 
staf doctorSHARE, saya mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak untuk segala kontribusinya selama 
tahun 2020. Selamat dan proficiat untuk kita semua 
atas pencapaian di 2020. Semoga ke depan kita terus 
bersinergi untuk makin menjangkau saudara dan 
saudari kita yang belum terjangkau. Terima kasih!

Dipl-Ing Kiman Karel
Ketua Pelaksana Harian
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LATAR BELAKANG

Tidak meratanya fasilitas kesehatan milik pemerintah, terutama di wilayah pelosok dan pedesaan, serta 
rentannya kondisi geografis Indonesia terhadap bencana alam, membuat masyarakat prasejahtera 
menghadapi kendala berlapis untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sementara itu, kesehatan adalah 
modal untuk dapat menciptakan kehidupan yang berkualitas dan produktif.

Menjadi negara terpadat ke-4 di dunia dan negara 
kepulauan terbesar, Indonesia memiliki tantangan 
mengenai akses kesehatan. Banyak pulau-pulau di 
Indonesia yang berada di pinggiran, terpencil, dan 
tidak memiliki akses kesehatan. Kondisi keuangan dan 
infrastruktur menjadi masalah utama bagi masyarakat 
untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Sekitar 40% dari 264 juta masyarakat Indonesia hidup 
dengan pendapatan di bawah ~Rp45.000 per hari. 
Ditambah dengan pembangunan infrastruktur penting 
seperti jalan raya belum seluruhnya merata, terutama 
di bagian timur Indonesia. Dengan kondisi tersebut, 
pemerataan layanan kesehatan menjadi tantangan bagi 
negara kepulauan seperti Indonesia. Selain itu, porsi 
kesehatan “hanya” 5% dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) 2019 dan terbagi untuk tiap 
pemerintah daerah. Angka ini menunjukkan sulitnya 
penyediaan layanan kesehatan yang merata untuk 
seluruh masyarakat Indonesia.

60.8% dari populasi kekurangan akses menuju fasilitas 
layanan kesehatan primer (Puskesmas, Pustu, Bidan) 
dan 62.9% dari populasi kekurangan akses ke rumah 
sakit. Meskipun infrastruktur kesehatan tersedia, 
sejumlah besar fasilitas layanan kesehatan primer 
tidak memiliki dokter; sebagian besar di Papua (45,2%), 
Maluku (44,9%), Papua Barat (40%), Sulawesi Tenggara 
(29,5%), dan NTT (20,5%).
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Sebaran dokter di Indonesia juga masih belum merata; 
proporsi terbesar berada di wilayah Indonesia bagian 
barat, dan paling kecil di Indonesia bagian timur.

Tingginya Prevalensi Malnutrisi di Indonesia 

Stunting adalah masalah gizi kronis anak yang 
diakibatkan asupan gizi yang kurang sejak dini, bahkan 
dari sebelum lahir. Anak-anak dengan stunting tidak 
dapat menunjukkan tumbuh kembang yang sempurna 
dan akan berpengaruh buruk pada perkembangan otak. 
Kekurangan gizi tentu berdampak pada perkembangan 
kognitif anak. 

Berdasarkan Laporan Kementerian Kesehatan RI pada 
2018, Maluku menghadapi masalah gizi buruk akut. 
Prevalensi Stunting adalah 30%, Wasting 16,6%, dan 
rendah berat badan 17,5%. Status gizi buruk tersebut 
dikategorikan sangat tinggi menurut standar yang 
disepakati dunia. 

Sumber: Kemenkes, 2018 untuk Provinsi Maluku

Kasus Tuberkulosis di Indonesia No 3 
Tertinggi di Dunia

 Berdasarkan data WHO tahun 2019, jumlah estimasi 
kasus Tuberkulosis (TB) di Indonesia adalah sebanyak 
845.000 orang. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya 
sebanyak 843.000 orang. Ini menempatkan Indonesia 
sebagai salah satu negara penyumbang 60% dari 
seluruh kasus TB dunia.

Dengan peningkatan kasus, Indonesia menduduki 
posisi ketiga kasus TB tertinggi di dunia, setelah India 
dan Tiongkok. Diagnosis dan pengobatan yang berhasil 
untuk pengidap TB terus meningkat dan mencegah 
jutaan kematian setiap tahun, namun masih ada 
kesenjangan yang besar dalam deteksi dan pengobatan.

Sumber: WHO, 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017-2018; 
Kemenkes (PSG), 2016; Riset Kesehatan Dasar, 2018.

Kondisi Geografis dan 
Ekonomi Mengakibatkan 
Tidak Meratanya Layanan 
Kesehatan di Daerah 
Pedalaman dan Terpencil 
Indonesia
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SOLUSI KAMI

doctorSHARE menyediakan bantuan medis secara 
holistik, independen, dan imparsial untuk masyarakat 
yang membutuhkan pelayanan medis, tetapi tidak 
memiliki kemampuan ekonomi, serta menghadapi 
tantangan geografis untuk mengakses fasilitas 
kesehatan.

Saat ini doctorSHARE didukung oleh relawan dengan 
latar belakang profesi medis dan non-medis. Para 
relawan bekerja sama membagikan talenta dan 
kecakapan masing-masing tanpa memandang batasan-
batasan suku, agama, etnis, ras, dan golongan, untuk 
mewujudkan visi dan misi doctorSHARE sesuai dengan 
prinsip kemanusiaan dan etika pelayanan medis. Mereka 
yang bergabung dengan doctorSHARE terpanggil untuk 
menjawab tantangan terkait masalah kesehatan, dan 
mengabdikan diri membantu masyarakat yang terjebak 
di dalam krisis untuk mendapatkan kembali kesehatan 
mereka.
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Sebagai mitra pemerintah di bidang kesehatan, 
doctorSHARE mencanangkan program-program inovatif 

dan berkelanjutan, yang dirancang untuk membantu 
memecahkan masalah kesehatan di Indonesia. Selain 
itu program-program doctorSHARE diharapkan dapat 

menjadi program percontohan untuk pemerintah, 
swasta, dan organisasi lainnya.

RSA dr. Lie Dharmawan
RSA Nusa Waluya I

Dokter Terbang
Pelayanan Medis Urban

RSA Nusa Waluya II
Program Nutrisi

Program Penanggulangan Tuberkulosis
Klinik Jakarta
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PERJALANAN MEDIS 2020

Pelayanan COVID-19

34 Provinsi, Seluruh Indonesia

Pelayanan Medis Urban

Rutan Cilodong, Depok, Jawa Barat

Krematorium Nirwana, Bekasi, Jawa Barat

Tandayo, Kei, Maluku

Desa Beltubur & Karey, Kep. Aru, Kei, Maluku

Tanggap Bencana

Kembangan, Jakarta Barat

Jatiasih, Bekasi

Lembata, Nusa Tenggara Timur

RSA Nusa Waluya II

Pekanbaru, Riau

Program Nutrisi

Desa Rahareng Atas, Pulau Kei Besar, 
Kab. Maluku Tenggara, Maluku

Program Penanggulangan Tuberkulosis

Sentani, Kab. Jayapura

Kab. Puncak Jaya

Kab. Mamberamo Raya

Kab. Asmat

Kab. Yapen

Kab. Waropen

Papua 
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RSA dr. Lie Dharmawan

Pulau Benan & Pulau Senayang, Kab. Lingga, 

Kepulauan Riau

Pulau Pahawang & Desa Pagar Jaya, 

Kab. Pesawaran, Lampung
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PENCAPAIAN 2020

Promosi Kesehatan (Covid-19)

Bedah Mayor

Alat Pelindung Diri (Covid-19)

Bedah Minor

Fasilitas Kesehatan (Covid-19)

Kelahiran

Ventilator (Covid-19)

USG & Konsultasi Kehamilan

Rawat Jalan dan Konsultasi

Rawat Gigi

Peserta Pelatihan Kader

Dokter Cilik

Provinsi

Relawan

Tanggap Bencana

Kembangan, Jakarta Barat

Jatiasih, Bekasi

Lembata, Nusa Tenggara Timur

Program Nutrisi

Desa Rahareng Atas, Pulau Kei Besar, 
Kab. Maluku Tenggara, Maluku

Program Penanggulangan Tuberkulosis

Sentani, Kab. Jayapura

Kab. Puncak Jaya

Kab. Mamberamo Raya

Kab. Asmat

Kab. Yapen

Kab. Waropen

4.456

27

1.450

40

750+

1

10 

60

8.134

 41

327

30

34

266
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Bedah Mayor

Rawat Gigi

Bedah Minor

Penyuluhan Kesehatan

Rawat Jalan dan Konsultasi

USG & Konsultasi Antenatal

Relawan Terlibat

3.318+

2.505+

5.578+

23.231+

66.993+

2.287+

1.666+

Sustainable Development 
Goals (SDGs) merupakan 
suatu rencana aksi global yang 
disepakati oleh para pemimpin 
dunia yang tergabung dalam 
United Nations, guna mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi 
kesenjangan dan melindungi 
lingkungan.

Dalam mencapai masa depan 
yang lebih baik dan berkelanjutan, 
beberapa isu global yang kita 
hadapi berkaitan dengan nutrisi, 
kesehatan dan sanitasi. Mengakhiri 
segala macam bentuk malnutrisi, 
memastikan kehidupan yang 
sehat dan mendukung kesejahteraan 
bagi semua untuk semua usia 
adalah penting dalam membangun 
kesejahteraan masyarakat. 
doctorSHARE berkontribusi 
terhadap:

SDG 2 
Menghilangkan 
kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan 
dan gizi yang baik, 
serta meningkatkan 
pertanian 
berkelanjutan

SDG 3 
Menjamin kehidupan 
yang sehat dan 
meningkatkan 
kesejahteraan seluruh 
penduduk semua usia

 SDG 6 
Menjamin 
ketersediaan serta 
pengelolaan air 
bersih dan sanitasi 
yang berkelanjutan 
untuk semua
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MELAYANI DI MASA PANDEMI
Mari Hidup Berdampingan!

Kebon Baru - Kerinci, Sumatera Barat, 1948. 

Adik perempuan saya meregang nyawa di usianya yang 

masih begitu kecil. Saat itu saya bahkan masih terlalu 

kecil untuk mengingat peristiwa piluh tersebut dengan 

jelas. Belakangan ketika agak besar, saya mengetahui 

bahwa adik saya meninggal karena wabah diare. Ia 

menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Ibu dengan 

tubuh lemas dan pucat. Ibu saya selalu mengisahkan 

peristiwa tersebut dengan bercucur air mata. Konon, 

peristiwa ini membuat saya berikhtiar menjadi dokter 

dan akan mengganti air mata kesedihan dengan senyum 

di wajah setiap orang sakit dan keluarga mereka.

Sekarang diare tidak seseram dulu lagi. Obatnya sudah 

banyak. Dan yang paling penting lagi orang-orang sudah 

tahu bagaimana supaya terhindar dari diare. Pelayanan 

kesehatan yang menekankan aspek  Promotif-preventif 

selain kuratif-rehabilitatif berhasil menekan kasus atau 

wabah diare seperti dulu-dulu. Singkatnya kita berhasil 

hidup berdampingan dengan diare.

Saat ini negara kita tercinta sedang darurat Covid-19. 

Kita semua dibikin panik, sedih, dan frustrasi. Selain 

merenggut banyak nyawa efeknya juga kemana-mana, 

terutama ekonomi.

Lalu kita harus bagaimana? Jujur saya tidak tahu! Para 

ahli di bidangnya akan lebih pas memberi tuntunan dan 

masukkan ke pemerintah. Dan juga memang bukan 

maksud saya untuk memecahkan atau seolah mau 

menggampangkan semuanya.  

doctorSHARE  Laporan Tahunan 2020

Di awal tadi saya cerita tentang diare. Sekarang diare 

masih ada, tetapi tidak seseram dulu lagi. Hal serupa 

sebenarnya masih banyak lagi. Sebut saja HIV, Hepatitis 

B, dan yang lainnya. Dalam konteks pengalaman sebagai 

ahli bedah kami punya teknik sendiri, supaya tidak 

terjangkit saat mengoperasi pasien yang punya HIV dan 

hepatitis B. Jadi seperti halnya  diare, masyarakat kita 

sekarang juga terbiasa hidup berdampingan dengan HIV, 

hepatitis B, dan banyak lagi penyakit lainnya.

Dalam konteks pandemi Covid-19 sekarang, saya pribadi 

tergelitik oleh satu pertanyaan kecil. Mungkinkah kita 

mulai belajar hidup berdampingan dengan Covid-19 

ini? Belajar dari diare, HIV, Hepatitis, dan penyakit-

penyakit lain yang sudah ada, rasa-rasanya kita bisa dan 

perlu membiasakan diri untuk era new normal  hidup 

berdampingan dengan Covid-19. 



Kita tidak tahu persis apakah Corona ini segera lenyap 

dalam waktu dekat ataukah akan selalu tetap ada 

seperti virus dan penyakit-penyakit lainnya. Sambil 

mendukung dan mendoakan segala usaha serta 

inisiatif baik dari siapa pun untuk mengatasi pandemi 

ini, tidak ada salahnya kita memiliki semangat hidup 

berdampingan, berdamai dengan Corona ini. 

Saya sebut berdamai karena dalam semangat “hidup 

berdampingan” itu kita ikhlas menerima kenyataan 

bahwa Corona tetap ada, namun kita tahu bahwa ada 

teknik atau cara agar kita terhindar atau setidaknya 

tidak rentan terpapar walau tetap bekerja atau 

beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita 

pelan-pelan kembali jalani hidup namun sekali lagi ada 

kesadaran kuat kan prosedur baru yang perlu diikuti 

(vaksinasi, protokol kesehatan 5M atau sekarang 6M), 

perlu kita adaptasi, kita internalisasi  sehingga menjadi 

kebiasaan.

Sembari memberi penghargaan setinggi-tingginya 

kepada semua pihak baik internal maupun eksternal 

doctorSHARE,untuk semua program dan kerjasama 

yang sudah dan akan dilaksanakan, demikianlah sedikit 

sharing saya tentang semangat “hidup berdampingan” 

dengan Corona. Tentunya itu bukan solusi, tetapi 

setidaknya bisa dilihat sebagai pendekatan sederhana 

yang bisa kita lakukan dalam konteks sekarang. Terima 

kasih!

***
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Kita memberi bukan karena kita berkelebihan, 

kita memberi karena kita berempati kepada saudara-saudara kita yang 

berada dalam kesulitan. Itulah yang menjadi penyebab mengapa kita bahu 

membahu, tanpa melihat siapa kita dan apa profesi kita. Indonesia adalah 

satu dan kita lakukan ini demi Tuhan, demi bangsa, dan negara kita.

dr. Lie A. Dharmawan, Phd, FICS, SpB, SpBTKV

Pendiri & Pembina doctorSHARE

***
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Kasus Covid-19  mulai mengguncang Indonesia 

pada awal Maret 2020. Presiden Jokowi  kemudian 

menyatakan status  Tanggap Darurat Covid-19 pada 

tanggal 17 Maret 2020. Pemerintah juga menetapkan 

Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui 

Kepres no 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah 

nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan 

pencegahan dan penanganan Covid-19. Pelayanan 

kesehatan sontak menjadi isu sentral dimana para 

tenaga kesehatan (nakes) berada di garda terdepan 

dalam perang melawan Corona.

Menanggapi kondisi yang terjadi, doctorSHARE 

dengan cepat menangkap bahwa ada gap yang 

mendesak dipenuhi antara kebutuhan dan 

ketersedian APD (Alat Pelindung Diri) bagi para 

nakes khususnya bagi provinsi-provisnsi di luar 

Jawa. Di samping itu  ada urgensi akan promosi 

kesehatan dan edukasi seputar covid-19 kepada 

masyarakat. 

Berkat kepercayaan sejumlah donatur dan dukungan 

cepat dari publik, selang beberapa pekan saja di 

bulan Maret hingga September 2020, doctorSHARE 

berhasil mendistrisbusikan  APD / general PPE 

(Personal Protective Equipment) ke 529 faskes 

di 34 provinsi – seluruh Indonesia. Selanjutnya 

bekerja sama dengan UBS Optimus Foundation, 

doctorSHARE mendistribusikan  APD ke 100 faskes 

antara Juni – November 2020, serta 10 ventilator 

untuk 10 rumah sakit rujukkan Covid-19 di 5 provinsi. 

Perhatian khusus terhadap ibu-ibu hamil dan 

para bidan diberikan melalui program kerjasama 

denganUNFPA per bulan Oktober 2020. Hingga 

pertengahan Desember 2020, doctorSHARE sudah 

mendistribusikan 90 paket APD untuk  bidan dan 65 

paket khusus ibu hamil di Jawa Timur.

Peduli Pandemi 
COVID-19
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STATISTIK

4192 Promosi Kesehatan 
1450  Alat Pelindung Diri 
750+    Fasilitas Kesehatan 
10  Ventilator
20 Pelatihan Pembangunan Kapasitas
133 Relawan

Sementara penyuluhan dan promosi kesehatan seputar 

pencegahan Covid-19 gencar dilakukan di beberapa 

wilayah bersama UBS. Dalam pelayanan medis Rumah 

Sakit Apung (RSA) dr. Lie Dharmawan di Kabupaten 

Pesawaran, Lampung, (9 – 14 September 2020) tim 

relawan doctorSHARE melakukan promosi kesehatan 

sekaligus pelayanan medis kepada 446 warga/pasien.

Di Kabupaten Sampang dan Pamekasan, Jawa Timur 

penyuluhan dan promosi kesehatan seputar pencegahan 

Covid-19 berlangsung tanggal 8-15 September 2020. 

Kegiatan dilakukan dengan metode jemput bola, door 

to door ke rumah warga di 4 desa dan 5 sekolah, hingga 

berhasil menjangkau 919 orang. Kegiatan  berupa 

penyuluhan mengenai cara mencuci tangan, cara 

menggunakan dan mencuci masker lau diakhiri dengan 

pembagian masker kain serta penempelan poster 

edukasi.

Selanjutnya di Jawa Tengah, kegiatan berlangsung 

pada 19 – 22 Oktober 2020 di 23 desa dari 2 kecamatan 

kabupaten Banjarnegara.  Bentuk kegiatannya adalah 

promosi kesehatan, pembagian paket toiletries (kipas, 

masker,vitamin, hand sanitizer), dan penempelan poster 

edukasi .Total 2.227 orang masyarakat yang berhasil 

dijangkau oleh total 113 relawan yang terlibat.

Pelayanan program imunisasi di Kab. Puncak Jaya dan 

Kab. Mambramo Raya, serta program pemberantasan 

malaria di Kab. Asmat, Yapen, dan Waropen, Papua 

juga terintegrasi dengan upaya promotif-preventif 

COVID-19 dan berhasil menjangkau sekitar 600 orang. 

Bentuk intervensinya berupa pelatihan para kader di 

masyarakat (community educater), sosialisasi keliling

tentang 3M (kepada warga, lingkungan sekolah, dan 

gereja),  edukasi melalui material komunikasi (education 

and communication - IEC) dan pembagian sarana cuci 

tangan pakai sabun (CTPS). 

34 Provinsi
5+ Sekolah
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08/
PROGRAM 
JANGKA 
PENDEK

Untuk membantu masyarakat yang tinggal 
di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar 
(3T) mengakses pelayanan kesehatan, 
doctorSHARE menjalankan misinya untuk 
mendekatkan fasilitas kesehatan melalui 
program-program berikut: 

doctorSHARE  Laporan Tahunan 2020



Program Rumah Sakit Apung (RSA) pada awalnya 
diinisiasi karena banyaknya temuan kasus kesehatan 
masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil di 
Indonesia. Masyarakat di wilayah perifer kesulitan 
mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan 
yang layak. RSA dianggap sebagai model layanan 
kesehatan yang ideal karena dapat menjangkau wilayah-
wilayah kepulauan terpencil. RSA mampu membawa 
ruang, peralatan medis, obat-obatan, serta pendukung 
lainnya yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan.

Menjadi rumah sakit apung swasta pertama dan 
terkecil di dunia, RSA dr. Lie Dharmawan dilengkapi 
dengan fasilitas medis yang menyerupai dengan rumah 
sakit darat Tipe D. Dengan RSA ini, tim doctorSHARE 
menyediakan layanan medis secara gratis berupa 
pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan 
kehamilan, pemeriksaan gigi, operasi minor & mayor, 
serta pendidikan & pelatihan kesehatan dasar untuk 
masyarakat di wilayah 3T. Rata-rata perjalanan medis 
diadakan sekitar delapan kali setiap tahun. Dalam satu 
perjalanan layanan medis berdurasi 7-10 hari. 

Rumah Sakit Apung dr. Lie Dharmawan

Kab. Lingga,
Kepulauan Riau

 Kab. Pahawang,
Lampung

Tentang RSA dr. Lie Dharmawan

Diluncurkan       Maret 2013 
Target Utama       Daerah terpencil kepulauan  
   dan pesisir di Indonesia  
   Timur 
Dimensi Kapal     6,5 x 23,5m; draft 4,4m 
Layanan       Pelayanan Medis Dasar &  
   Lanjut (Bedah minor & 
   mayor) 
Fasilitas       EKG, USG, Laboratorium, 
       Kamar Operasi, 
   Ruang Resusitasi, 
   Ruang Pemeriksaan Pasien
Jumlah Personel    18-22 Tenaga Medis & 
   Non-Medis (2 Karyawan  
   Tetap + 16-18 Relawan)
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Pada tahun 2020 RSA dr. Lie Dharmawan menyediakan 
pelayanan Kesehatan untuk 2 kabupaten di wilayah 
Sumatera, yakni Pulau Senayang dan Pulau Benan 
(Kabupaten Lingga – Kepulauan Riau), serta Pulau 
Pahawang (Kabupaten Pesawaran – Lampung).

Sepanjang 2020 RSA dr. Lie Dharmawan secara 
keseluruhan melayani lebih dari 1031 pasien dengan 
40 relawan medis dan non-medis yang terlibat. Bentuk 
intervensi yang dilakukan adalah 863 pengobatan umum 
dan konsultasi, 446 promosi kesehatan terkait Covid-19, 
27 bedah mayor, 40 bedah minor, 60 pemeriksaan 
kandungan, serta 41 pemeriksaan gigi. 

Semua kegiatan pelayanan medis dilaksanakan dalam 
semangat kordinasi dan kerjasama dengan semua 
pemangku kepentingan di setiap daerah, termasuk 
namun tidak terbatas pada pemerintah kabupaten 
hingga desa, dinas kesehatan, puskemas setempat, 
unsur TNI – Polri, tokoh agama, tokoh adat, organisasi 
kemasyarakatan, dan masyarakat itu sendiri.

Selama pandemi Covid-19 di 2020, RSA dr. Lie 
Dharmawan menyesuaikan agenda pelayanan medisnya 
sesuai aturan pembatasan kegiatan serta protokol 
kesehatan yang berlaku. Kegiatan pelayanan medis juga 
terintegrasi dengan aspek promotif-preventif Covid-19.

STATISTIK

27 Bedah Mayor
40 Bedah Minor
863      Rawat Jalan & Konsultasi
60  USG & Konsultasi Antenatal
41  Rawat Gigi
446 Promosi Kesehatan Covid-19
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2  Kabupaten
40 Relawan

5 PENYAKIT UTAMA
Dyspepsia

ISPA

Hipertensi

OA

Myalgia

Selama pandemi Covid-19 di 2020, RSA dr. Lie Dharmawan 
menyesuaikan agenda pelayanan medisnya sesuai aturan 
pembatasan kegiatan serta protokol kesehatan yang 
berlaku. Kegiatan pelayanan medis juga terintegrasi dengan 
aspek promotif-preventif Covid-19.



Selain kaya dengan wilayah kepulauan, Indonesia juga 
memiliki banyak wilayah pegunungan, dengan tantangan 
mengakses fasilitas kesehatan yang tidak kalah 
sulitnya.  Dokter Terbang adalah program yang dibentuk 
untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di 
daerah yang hanya dapat diakses melalui udara atau 
dengan berjalan kaki. Selain dukungan pemerintah 
daerah setempat, doctorSHARE bermitra dengan 
beberapa pilot pesawat kecil/ helikopter yang melayani 
wilayah pegunungan di Papua. Melalui program 
ini, doctorSHARE berkomitmen untuk menjangkau 
komunitas terpencil di wilayah pedalaman hutan dan 
pegunungan.

Kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat yang 
tinggal di daerah pegunungan Papua menginisiasi 
lahirnya program ini. Dokter Terbang menjadi program 
doctorSHARE untuk mengakses wilayah-wilayah yang 
tidak dapat dijangkau oleh Rumah Sakit Apung.

Dokter Terbang

Tentang Dokter Terbang

Diluncurkan       Maret 2015 
Target Utama       Wilayah Indonesia yang 
   tidak terjangkau via 
   darat atau laut
Transportasi     Pesawat Kecil/ Helikopter 
Layanan       Pengobatan Umum, Bedah  
   Minor, Konsultasi serta 
   Penyuluhan Kesehatan, 
   dan Pemberdayaan 
   Masyarakat 
Jumlah Personel    7-10 Tenaga Medis &   
   Non-Medis 
   (2 Karyawan Tetap + 
   5-8 Relawan)
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Pelayanan medis dari program Dokter Terbang sangat 
bergantung pada kondisi cuaca dan juga situasi 
keamanan di lokasi tujuan, sehingga besar kemungkinan 
untuk pelayanan medis yang sudah terencana menjadi 
tertunda atau batal. 

Karena pandemi Covid-19, tidak ada pelayanan medis 
melalui program “Dokter Terbang” sepanjang tahun 
2020. Program ini diagendakan akan aktif kembali pada 
2021, dimana pulau Telo – Nias sebagai kandidat wilayah 
pertamanya.
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Layanan kesehatan yang diberikan melalui program 
Dokter Terbang diantaranya pengobatan umum, 
konsultasi kesehatan, bedah minor, dan pemberdayaan 
masyarakat serta tenaga medis setempat. Riset serta 
pemetaan lokasi menjadi dasar menjadi upaya kami 
agar program ini berjalan tepat sasaran guna memenuhi 
kebutuhan kesehatan yang dilayani. 

Rata-rata 4-5 perjalanan medis diselenggarakan setiap 
tahun. Setiap perjalanan layanan medis memiliki durasi 
10-14 hari. 



Pelayanan Medis Urban adalah salah satu program 
doctorSHARE bagi masyarakat pra-sejahtera di berbagai 
tempat, baik di kota besar maupun di daerah terpencil. 
Pelayanan Medis Urban merupakan cikal bakal kegiatan 
pelayanan medis doctorSHARE sebelum resmi berdiri 
pada tahun 2009. Sasaran utama pelayanan medis 
adalah masyarakat yang tidak mampu menjangkau 
layanan kesehatan karena faktor ekonomi. Pelayanan 
yang disediakan mencakup pengobatan umum, 
bedah minor dan penyuluhan kesehatan. Beberapa 
pelayanan medis darat juga menyediakan pemeriksaan 
kandungan/ kehamilan serta pemeriksaan gigi.

Pelayanan Medis Urban

Pulau Kei Besar, 
Maluku Tenggara, 

Maluku

Kepuluan Aru,
Maluku

Bekasi,
Jawa Barat

Depok,
Jawa Barat

Tentang Pelayanan Medis Urban

Diluncurkan       2019
Target Utama       DKI Jakarta dan Sekitarnya
Layanan       Pengobatan Umum, 
   Bedah Minor, Rawat Gigi,  
   Konsultasi serta Penyuluhan  
   Kesehatan, dan 
   Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Personel    10-15 Tenaga Medis &  
   Non-Medis
   (3 Karyawan Tetap + 
   7-12 Relawan)
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Sepanjang tahun 2020, doctorSHARE melakukan 4 
pelayanan medis urban atau darat, di 4 kabupaten / kota. 
Keempatnya adalah Kei Besar- Maluku, Kepulauan Aru 
– Maluku, Depok – Jawa Barat, dan Bekasi Jawa Barat. 
Bekerja sama dengan lembaga/badan pemerintah, 
unsur POLRI dan pemangku kepentingan setempat, 
secara keseluruhan rangkaian kegiatan ini memberikan 
manfaat kepada 764 pasien dan melibatkan total 59 
relawan medis dan non medis. 

STATISTIK

764  Rawat Jalan & Konsultasi
76 Psikososial
4 Kota/Kabupaten
59  Relawan

5 PENYAKIT UTAMA
Hipertensi 
ISPA 
Myalgia 
Dispepsia 
Artritis  
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Selain masyarakat urban dan terpencil, yang berbeda 
dari pelayanan medis urban 2020 adalah layanan kepada 
warga binaan Rutan Kelas I Cilodong, Depok, Jawa 
Barat. Selain balai pengobatan umum, tim doctorSHARE 
juga memberikan layanan psikosial kepada 76 pasien 
wanita dan remaja. 



09/
PROGRAM 
JANGKA 
PANJANG

Selain pelayanan kesehatan yang bersifat 
proaktif dan relatif pendek dalam segi 
waktu, doctorSHARE juga menyediakan 
pelayanan kesehatan jangka panjang di 
beberapa wilayah.
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Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II

Pekanbaru,
Riau

Tentang Nusa Waluya II

Diluncurkan       November 2018
Target Utama       Gugus kepulauan
Dimensi Tongkang    23 x 45m; draft 2m 
Layanan       Pelayanan Medis Dasar &  
   Lanjutan (Bedah minor &  
   mayor)
Fasilitas  IGD, Apotek, ECG, USG, 
   Laboratorium, Radiologi, 
   2 Kamar Bedah, ICU, 
   Ruang Resusitasi,   
   Ruang Konsultasi, 
   Klinik Gigi, Klinik Mata, 
   Ruang Pemeriksaan Pasien,  
   50 Ranjang Rawat Inap

Jumlah Personel 33-35 Tenaga Medis &  
   Non-Medis 
   (3 Karyawan Tetap + 
   30-32 Karyawan Berjangka 
   dan Relawan)
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Di tengah badai pandemi Covid-19 yang trennya terus 
naik di 2020, RSA Nusa Waluya II dilengkapi secara 
khusus dengan laboratorium PCR  sehingga bisa 
memberi layanan terkait Covid-19 selain pelayanan 
standar ala sebuah rumah sakit Tipe C. Pada 
pertengahan September 2020, RSA Nusa Waluya II 
memasuki perairan kota Pekan Baru, Riau.

SEBUAH RUMAH SAKIT YANG 
KHUSUS DIDESAIN UNTUK 
WILAYAH GUGUSAN KEPULAUAN

RSA Nusa Waluya II diawaki oleh sekitar 33 tenaga 
medis dan 11 awak kapal dan didesain khusus di atas 
tongkang yang dapat berlabuh lebih dekat di daerah 
gugusan kepulauan sehingga dapat dengan mudah 
diakses oleh penduduk yang tinggal di klaster pulau-
pulau sekitarnya. 

Dengan sifat pelayanan medis yang lebih jangka 
panjang (durasi 3-12 bulan per lokasi) dibandingkan 
program RSA dr. Lie Dharmawan, mayoritas tenaga 
medis yang bertugas di RSA ini merupakan karyawan 
kontrak berjangka dengan periode sesuai dengan lama 
pelayanan di lokasi tersebut. 

Nusa Waluya II tidak memiliki mesin kapal dan 
berpindah tempat dengan ditarik oleh tugboat (kapal 
penarik). Dilengkapi dengan motor berbahan bakar 
solar dan sistem pengolahan air bersih serta air limbah 
untuk operasional rumah sakit, RSA ini dapat bekerja 
mandiri.

Namun sayang pelayanan medis tidak bisa dilakukan 
karena terkendala isu perizinan pelayanan di masa 
pandemi. Kapal beserta tim relawan akhirnya bergeser 
menjangkau Provisnsi Kepulauan Riau dan memberikan 
layanan kepada masyarakat Kabupaten Lingga dari 
Januari, 2021.



Program Nutrisi di Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara, 
merupakan program untuk merawat anak-anak 
dengan status gizi buruk dan gizi kurang dengan 
penyakit penyerta. Tujuannya adalah menangani 
masalah malnutrisi, memberikan pelayanan kesehatan 
berkualitas, dan membantu masyarakat meningkatkan 
status nutrisinya.

Kegiatan yang dirancang di dalam program ini 
diharapkan dapat membantu memperbaiki status gizi 
anak, mengobati penyakit penyerta, serta mengubah 
pola hidup orang tua menjadi pola hidup bersih dan 
sehat. Melalui program ini masyarakat diedukasi serta 
dibimbing agar tumbuh kembang anak tetap normal 
hingga dewasa.

Program Nutrisi

Desa Rahareng Atas,
Pulau Kei Besar, 

Kab. Maluku Tenggara, 
Maluku
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Tentang Program Nutrisi

Diluncurkan       Maret 2009
Target Utama       Kei, Maluku Tenggara
Layanan       Pengobatan Umum, 
   Konsultasi serta 
   Penyuluhan Kesehatan, 
   dan Pemberdayaan 
   Masyarakat 
Jumlah Personel    11 Tenaga Medis & 
   Non-Medis 
   (8 Karyawan Tetap + 
   3 Relawan)



Sepanjang 2020, Program Nutrisi Kei melakukan 
inovasi melalui berbagai kegiatan dan program 
kerjasama banyak pihak demi tercapainya tujuan 
mengatasi masalah malnutrisi, memberikan pelayanan 
kesehatan berkualitas, dan meningkatkan status nutrisi 
masyarakat. 

Maka selain pelayanan kesehatan regular klinik dimana 
sepanjang 2020 melayani 4.184 pasien, ada juga 
klinik berjalan (mobile clinic) – melayani 685 pasien, 
promosi kesehatan melalui training MPASI (makanan 
pendamping ASI)  ke 143 ibu yang memiliki balita. 

Program Antenatal terlaksana berkat kerjasama 
dengan NZAid (New Zealand Aid Programme). Beberapa 
kegiatan yang dilakukan adalah mengenalkan senam 
hamil dan kursus pengolahan makanan kepada 32 ibu 
hamil di 5 puskesmas. Pelayanan USG berjalan (mobile 
USG Service) untuk 32 ibu hamil di 5 puskesmas. Serta 
train the trainer (training pendamping senam hamil & 
pengolahan makanan) kepada 10 tenaga kesehatan dan 
4 kader di 5 puskesmas.

STATISTIK

4184 Rawat Jalan & Konsultasi
685 Klinik Berjalan
143 MPASI Training
32 Senam Hamil & Kursus
             Pengolahan Makanan
32 USG Berjalan
14 Train the Trainer Senam Hamil
             & Pengolahan Makanan
1 Kabupaten
5  Puskesmas 
3 Relawan
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5 PENYAKIT UTAMA

Infeksi Akut pada Saluran Penafasan Atas
Penyakit Tulang Radang sendi atau 
Rematik 
Hipertensi 
Gastritis / Maag
Penyakit Kulit (baik karena infeksi, jamur 
atau alergi)



Program Penanggulangan Tuberkulosis (TB) dicetuskan 
pada tahun 2019 di Sentani, Papua, sebagai program 
jangka panjang dengan tujuan mengurangi prevalensi 
TB di wilayah tersebut. Metode yang dirancang adalah 
identifikasi tersangka, deteksi, rujukan dan mencari 
metode pengobatan yang tepat untuk penderita, serta 
dengan membangun kesadaran, mendeteksi dini, dan 
menyediakan perawatan lengkap bagi tersangka TB. 

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan 
untuk mendorong mereka menjadi Pendamping Minum 
Obat (PMO). Program ini juga membangun jaringan 
antara pemangku kepentingan lokal (pemerintah, kader 
kesehatan, dan organisasi kemanusiaan) dan fasilitas 
layanan kesehatan. 

Program Penanggulangan Tuberkulosis

Sentani, Papua
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Tentang Program Tuberkulosis

Diluncurkan       Maret 2019
Target Utama       Sentani, Papua 
Layanan       Pengobatan Umum, 
   Identifikasi & Pengobatan  
   Tuberkulosis, Konsultasi  
   serta Penyuluhan 
   Kesehatan, dan 
   Pemberdayaan 
   Masyarakat
Jumlah Personel    3-5 Tenaga Medis & 
   Non-Medis 
   (3 Karyawan Tetap + 
   2 Relawan)



Pada tahun kedua pelayanannya – di tahun 2020,  
Program Penanggulangan Tuberculosis terus dilakukan 
baik dengan  kunjungan langsung secara berkala ke 
25 kampung di sekitar danau Sentani maupun dengan 
meningkatkat pelayanan kuratif di klinik. Hasilnya 
sepanjang tahun 2020 total 1.006 pasien yang terlayani, 
masing-masing 612 pasien melalui klinik berjalan 
(mobile clinic) dan 394 pasien mendapat pelayanan 
kuratif di klinik doctorSHARE Sentani. Tercatat 6 
pasien tersangka baru TB, sementara 2 pasien sedang 
menjalani terapi minum obat (OAT).

Tahun 2020 juga diwarnai gebrakkan kerjasama 
dengan UNICEF di 5 kabupaten, yakni Puncak Jaya 
dan Mamberamo Raya untuk program Imunisasi 
Polio; Asmat, Yapen, dan Waropen untuk program 
pengentasan Malaria. Di 2020 total 52 tenaga kesehatan 
dari 6 puskesmas di 2 kabupaten mendapat pelatihan 
peningkatan kapasitas implementasi imunisasi polio. 44 
tenaga kesehatan dan analis dari 3 kabupaten mendapat 
pelatihan peningkatan kapasitas mendiagnosa malaria.
Dengan komitmen pengentasan TBC, eliminasi malaria, 
dan meningkatkan imunisasi polio, doctorSHARE 
menjadi mitra pemerintah provinsi Papua dalam 
pembangunan kesehatan masyarakat yang lebih baik 
demi mewujudkan Papua Sehat. 
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STATISTIK

394 Rawat Jalan & Konsultasi
612 Klinik Berjalan
6 Tersangka Baru TBC
2 Terapi OAT
52 Training Kader Imunisasi Polio
44 Training Kader Malaria
6 Puskesmas
5 Kabupaten
2 Relawan

5 PENYAKIT UTAMA

Ispa
Lipidemia 
Hiperurisemia 
Myalgia 
Hipertensi



Klinik doctorSHARE Jakarta resmi beroperasi pada 2015 
sebagai bagian program doctorSHARE dalam melayani 
kesehatan masyarakat. Klinik yang berlokasi di Kantor 
Pusat doctorSHARE ini menyediakan layanan kesehatan 
dasar serta layanan bedah minor.

Sejumlah perusahaan yang bertempat di Jakarta 
mempercayakan Klinik doctorSHARE untuk 
memberikan layanan kesehatan bagi karyawannya. 
Kerja sama dengan perusahaan turut dijalin dalam 
bentuk Corporate Social Responsibility (CSR), yang 
diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bakti sosial 
baik di dalam maupun di luar Jakarta.

Klinik Jakarta

Kemayoran, 
Jakarta Utara, 

DKI Jakarta
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Tentang Program Klinik Jakarta

Diluncurkan       2015
Target Utama       DKI Jakarta dan Sekitarnya
Layanan       Pengobatan Umum, 
   Bedah Minor, Rawat Gigi,  
   Konsultasi serta Penyuluhan  
   Kesehatan, dan 
   Pemberdayaan Masyarakat 
Jumlah Personel    3 Tenaga Medis
   (2 Karyawan Tetap + 
   1 Relawan)
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STATISTIK

565 Rawat Jalan & Konsultasi
1  Kota / Kabupaten
3 Karyawan Tetap & Relawan

Sebanyak 565 pasien telah dilayani Klinik 
doctorSHARE Jakarta sepanjang 2020. Seluruh 
pendapatan dari Klinik doctorSHARE dialokasikan 
untuk kegiatan pelayanan medis di daerah 
terpencil Indonesia. Dengan menggunakan layanan 
Klinik doctorSHARE, pasien telah berdonasi 
untuk penyelenggaraan pelayanan medis untuk 
masyarakat di daerah perifer. 



10/
PROGRAM 
TANGGAP
BENCANA

Tentang Program Tanggap Bencana

Diluncurkan       2009
Target Utama       Wilayah Terdampak Bencana
Layanan       Pengobatan Umum, 
   Bedah Minor, Konsultasi 
   serta Penyuluhan 
   Kesehatan
Jumlah Personel    3 -22 Tenaga Medis dan  
   Non-Medis (bergantung 
   pada ukuran bencana)
   (3 Karyawan Tetap + 
   19 Relawan)
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Perubahan iklim dunia yang kian 
mengkhawatirkan membuat cuaca 
ekstrem terjadi di banyak Negara 
termasuk Indonesia. Curah hujan tinggi 
di awal pergantian tahun 2020 membuat 
sejumlah daerah di wilayah Jabodetabek 
terendam banjir hingga mencapai 2 
meter, menyebabkan warga mengungsi 
di berbagai titik pengungsian. 

Menanggapi situasi yang terjadi, doctorshare melakukan 
dua kali pelayanan medis banjir. Sabtu 4/1/2020 di Posko 
Bencana Pasar Kemiri, Kembangan Jakarta Barat. 
6 orang relawan medis dan non medis memberikan 
layanan rawat jalan dan konsultasi kepada 42 orang 
pasien. Hari berikutnya 6/1/2020 tim doctorSHARE hadir 
di Posko Bencana Banjir di Margahayu dan Jatiasih-
Bekasi. Total 62 pasien mendapat layanan pengobatan 
umum dan konsultasi.

Selain faktor iklim Global, menurut LIPI (Lembaga 

Jakarta Barat,
DKI Jakarta

Bekasi, 
Jawa Barat

Lembata,
NTT

Ilmu Pengetahuan Indonesia)  Jakarta memang daerah 
rendah. Ada penurunan tanah, karena air tanah diambil 
berlebihan sehingga ada tekanan dari atas turun-turun 
terus. Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah 
kurang lebih 7,5 cm per tahun sejak tahun 1975. 

Sementara itu di penghujung 2020, semua mata tertuju 
ke Lembata NTT, menyusul meletusnya gunung Ili 
Lewotolok , Minggu (29/11/2020) pagi. Tim doctorSHARE 
terjun ke medan bencana beberapa hari sesudahnya, 
memberikan layanan pengobatan umum kepada sekitar 
500 orang pasien dan trauma healing kepada sekitar 76 
warga.

Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana) Indonesia rawan letusan gunung api dan 
gempa bumi karena terletak di zona sabuk sirkum-
pasifik atau yang juga dikenal dengan ring of fire (cincin 
api). Disebut cincin api karena wilayah ini memiliki 75 
persen gunung berapi yang ada di dunia. Banyaknya 
gunung berapi aktif di sekitar ring of fire disebabkan 
oleh pergerakan lempeng tektonik di daerah tersebut.
langsung ke wilayah terdampak.
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STATISTIK

604 Rawat Jalan & Konsultasi
76 Trauma Healing
3 Kabupaten / Kota
28 Relawan

5 PENYAKIT UTAMA

Ispa
Dermatitis 
Lipidemia 
Hipertensi 
Myalgia 
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Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, doctorSHARE membentuk 
program Dokter Cilik (Junior Doctor) dan Diskusi Kesehatan. Dokter Cilik merupakan program 
pengenalan dunia medis dan bantuan medis dasar saat kondisi darurat pada anak-anak usia 10 – 14 
tahun. Anak-anak dikenalkan dan dilatih oleh dokter berpengalaman agar terampil dalam setiap 
materi yang diberikan.

Program Diskusi Kesehatan juga diselenggarakan untuk masyarakat sipil dan sektor swasta untuk 
membahas seputar isu kesehatan di lingkungan sekitar, termasuk pencegahan dan penanganan 
penyakit yang sedang hangat diperbincangkan. Diskusi dihadiri oleh praktisi kesehatan yang kapabel 
untuk membahas topik-topik kesehatan yang dipilih.
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Program Dokter Cilik, menjadi kegiatan pembuka 
di awal tahun 2020 di 2 kota/kabupaten. Di Jakarta 
kegiatan ini bahkan berlangsung pada tanggal 3 – 6 
Januari 2020,  saat-saat dimana banjir besar dengan 
ketinggian mencapai 2m mengepung sebagian wilayah 
Jabodetabek. Materi yang diberikan adalah pengenalan 
bencana gempa bumi dan tsunami, cara membuat 
tandu, pertolongan pertama, pengelompokan pasien 
(triage), perawatan luka, dan Resusitasi Jantung Paru 
(RJP). 

Sementara itu pada Februari 2020,  tim Klinik Pratama 
doctorSHARE Kei melakukan serangkaian penyegaran 
program  Dokter Kecil dan Pola Hidup Bersih dan Sehat  
kepada sekitar 25 anak SD Negeri 1 Elat  (dipilih dari 
kelas 4-5).   Tujuannya supaya  sejak dini anak-anak 
memiliki kebiasaan  hidup bersih sehat dan  menyadari 
pentingnya menjaga kebersihan  lingkungan sekolah 
maupun rumah mereka  untuk mencegah penyakit.
Pertama, pengelompokan pasien (triage), perawatan 
luka, dan Resusitasi Jantung Paru (RJP). Sebagai salah 
satu bentuk program promosi kesehatan di pulau Kei, 
Maluku, doctorSHARE juga memberikan pelatihan 
Dokter Cilik pada 77 anak.

Dokter Cilik

DKI Jakarta Pulau Kei,
Maluku Tenggara

STATISTIK

30 Dokter Cilik 
2 Kota/Kabupaten
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“Hewan dan tanaman langka saja kita lestarikan, masak 
ada suku yang hampir punah, Suku Laut, kita biarkan 
begitu saja?”

Suara dr. Lie A. Dharmawan Ph.D, FICS, Sp.BTKV 
yang perlahan tapi penuh keyakinan itu menyelinap di 
antara para tamu yang senja itu mengerumuninya. Di 
atas Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II yang sedang 
berlabuh di Teluk Jakarta pada 3 Maret 2020 lalu, 
getaran pesan itu melayang perlahan lalu menghujam 
ke hatiku. 

Saat itu aku berdiri di antara kerumunan para tamu yang 
sedang mensyukuri 10 tahun pengabdian DoctorSHARE, 
sebuah yayasan nirlaba yang didirikan dr. Lie untuk 
menyediakan pelayanan medis pada mereka yang 
membutuhkan, namun tak memiliki akses di daerah-
daerah terpencil di negeri ini.

“Punah atau tidaknya segala sesuatu, itu kan tergantung 
pada survival of the fittest.” Tanpa sadar aku berbisik 
dalam hati – meski kemudian merasa jengah akan 
kecerobohan pikiranku sendiri.

Dan, betul saja. ‘Karma’ bekerja super cepat. Tak 
terbersit dalam benakku bahwa seminggu kemudian 

Suku Laut, Janji Leluhur, dan 
Pewaris yang Hampir Punah
Oleh: Oleh Laksmi Haryanto  - Relawan doctorSHARE / 
          Mantan Jurnalis Harian Kompas

aku bakal dibalas setimpal – turun bersama rombongan 
sukarelawan DoctorSHARE ke Kepulauan Riau. Dan 
tugasku? Tentu saja, melaporkan tentang Orang Suku 
Laut! 

Tuhan sungguh memiliki sense of humor yang tak 
terduga. Selama dua pekan ke depan, ternyata hatiku 
dibuat babak-belur, luluh-lantak dihajar apa yang 
kupercayai sebagai teori yang kedengarannya gampang 
saja - survival of the fittest. Padahal bagi Orang Suku 
Laut, ini adalah masalah hidup atau mati.

Contohnya langsung hadir. Suatu pagi, sebuah 
ketukan sangat perlahan terdengar di pintu rumah 
Lensi Fluzianti di Daik, ibu kota Kabupaten Lingga di 
Kepulauan Riau. Ketika Ketua Yayasan Kajang – Yayasan 
yang mendampingi dan membela hak-hak Orang Suku 
Laut – itu mengintip, tampak tiga laki-laki Suku Laut 
yang kucal dan kumal berdiri di depan rumahnya, 
gamang dan ragu-ragu. 

“Kami sudah tiga hari tiga malam melaut, Bunda, tanpa 
mendapatkan apa-apa,” ujar salah satu dari mereka. 
“Kalau tidak terpaksa sekali, kami tidak mengetuk 
rumah Bunda.”

12/
KISAH 
SUKSES:
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Atas jasa-jasa mereka menjaga pesisir dan lautan, 
Kesultanan Riau Lingga -Johor-Pahang memberikan 
hak kuasa atas wilayah pada Orang Suku Laut yang 
tertuang dalam sebuah manuskrip kuno dan peta 
wilayah. Saat ini manuskrip itu masih ada dan dipegang 
oleh Tengku Fahmi dari Lembaga Adat Kesultanan Riau 
Lingga di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang. Sedangkan 
peta wilayahnya disebut ‘Peta Wilayah Takluk Sultan 
Abdurrahman Muazzamsyah 1885’.

Hak Adat itulah yang digunakan oleh Orang Suku Laut 
untuk berjaya di wilayah lautan selama berpuluh tahun 
hingga runtuhnya Kesultanan yang diakibatkan oleh 
politik adu-domba Belanda. Pada tahun 1913 terjadilah 
eksodus keluarga Sultan ke Singapura dan kesultanan 
pun ditutup. Setelah itu, secara perlahan-lahan Orang 
Suku Laut pun bercerai-berai seperti anak ayam 
kehilangan induknya. Jumlahnya kian merosot, hingga 
hanya tinggal 3.931 jiwa atau 806 kepala keluarga di 
Kabupaten Lingga pada tahun 2018.

Meski sejak tahun 2008 Pemerintah mulai berusaha 
‘merumahkan’ Orang Suku Laut atau merelokasi 
mereka dari kehidupan di sampan yang berpindah-
pindah menjadi masyarakat yang menetap dan 
berusaha ‘memanusiakan’ serta ‘membudayakan’ 
mereka – perjalanananku selama dua pekan di 
Lingga mengungkap banyak cerita tentang Orang 
Suku Laut yang gamang. Mengapa Suku Laut kini 
sulit mendapatkan ikan di laut? Mengapa mereka 
terpinggirkan di rumah mereka sendiri? Kisahnya 
merupakan tulisan tersendiri.
***

Sumber: Yayasan Kajang dan berbagai sumber lainnya

Mendengar cerita yang dikisahkan oleh Lensi atau yang 
biasa dipanggil Bunda Densi itu, aku melongo. Orang 
Suku Laut tak lagi mendapatkan ikan dari laut?
Siapa sebenarnya Orang Suku Laut?

Orang Suku Laut adalah orang-orang dari Rumpun 
Melayu yang mendiami pesisir pulau-pulau dan hidup 
dalam sampan atau perahu kajang. Asal muasal 
mereka tidak banyak tercatat dalam sejarah, 
tetapi sudah sejak lama mereka hidup berpindah-
pindah secara nomaden secara berkelompok di 
sampan-sampan di Selat Johor, Kepulauan Riau, di 
pesisir Sumatera, Bangka, dan Belitung. 

Di abad 17 pada masa Kesultanan Riau Lingga-Johor-
Pahang yang dipimpin oleh Sultan Mahmud, Orang 
Suku Laut merupakan kekuatan pendukung Sultan baik 
secara militer atau pun ekonomi. Mereka adalah ujung 
tombak keamanan di wilayah pesisir, penjaga wilayah 
samudera dari para bajak laut, dan masuk dalam 
pasukan perang Sultan. 

Sebuah sumber catatan dari Inggris menyebutkan 
di awal abad 19 ada sekitar 42 ribu Orang Suku Laut 
menetap di Bintan dan Riau, serta 24 ribu yang tinggal 
di sekitar Lingga. Mereka sangat disegani karena 
dipercaya memiliki kekuatan mistis yang mumpuni, 
dan merupakan pelaut-pelaut ulung yang tak ada 
bandingnya.
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Nama saya Khairunnissaa’ Qonitatun Hafidzah atau 
biasa dipanggil Nisa. Bagi saya, sebaik-baik manusia 
adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di masa 
seperti sekarang, ada banyak hal yang bisa kita lakukan 
untuk Indonesia. Tidak perlu menjadi “seseorang” untuk 
membantu orang lain. Kita bisa melakukannya terlepas 
dari siapa kita. Tidak harus melakukan hal yang besar. 
Kita bisa melakukannya secara perlahan dari hal-hal 
yang kecil. Dan jika kita tidak bisa menjangkau saudara 
kita yang jauh, maka mari kita bantu dari saudara kita 
yang terdekat. Mengutip nasihat dari dr. Lie Augustinus 
Dharmawan selaku founder doctorSHARE, “Jangan 
tanyakan apa yang bisa negara berikan, namun tanyakan 
apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia”. Apapun itu, 
selama bisa membantu orang lain, maka lakukanlah.

Sedikit berbagi, kisah saya berawal dari rasa 
kehilangan. Meskipun kita tahu bahwa tiap-tiap yang 
bernyawa pasti akan mati, perginya orang terkasih 
tetaplah menjadi salah satu ujian terbesar dalam hidup. 
Kakek dan nenek saya meninggal karena permasalahan 
kesehatan dan di keluarga besar saya belum ada yang 
menjadi dokter. Selain itu, masih banyak masyarakat 
yang belum terlalu akrab dengan pelayanan kesehatan. 
Dari situ muncul rasa takut dan pertanyaan, “Bagaimana 
jika orang lain merasakan apa yang saya alami padahal 
seharusnya hal itu bisa dicegah?” atau “Bagaimana jika 
terjadi sesuatu kepada mereka dan mereka tidak tahu 
apa yang harus dilakukan?”. Jika kita tahu betapa besar 

Sebuah Kisah tentang Mimpi untuk 
Indonesia
Oleh: Khairunnissaa’ Qonitatun H./ Mahasiswa Fakultas Kedokteran 
          UGM-Penerima Beasiswa Program TELADAN Tanoto Foundation   

rasa sakit itu, jangan biarkan orang lain merasakan hal 
yang sama. Pemikiran ini kemudian membawa saya 
menjadi seorang mahasiswi Kedokteran di Fakultas 
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan 
(FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ketika saya masih duduk di bangku SMA, ada seorang 
teman yang memperkenalkan saya dengan dr. Lie 
Dharmawan dan Rumah Sakit Apung-nya. Akan tetapi, 
saat itu saya sama sekali belum membayangkan 
berada di posisi seperti saat ini. Dan saya pun tidak 
melakukan pencarian lebih jauh tentang dr. Lie dan 
Rumah Sakit Apung meskipun saya tahu keduanya 
banyak dibicarakan oleh khalayak umum. Setelah 
menjadi mahasiswa, saya mengenal program TELADAN 
dari Tanoto Foundation dan berkesempatan untuk 
menjalaninya. Di sini saya mulai belajar dan memaknai 
“kontribusi untuk Indonesia”. Untuk apa kita memiliki 
segalanya jika tidak ada sumbang sih yang bisa kita 
berikan untuk Indonesia. Saya kembali teringat dengan 
pemikiran yang mengantarkan saya menjadi mahasiswi 
kedokteran.

Saya pun mencoba untuk “berkenalan” lebih jauh 
dengan doctorSHARE dan juga dr. Lie melalui website 
serta akun instagram yang mereka miliki. Dari situ 
saya merasa tergerak dengan apa yang dilakukan oleh 
doctorSHARE dan juga dr. Lie. Bagaimana kemudian 
mereka senantiasa berusaha untuk membantu 
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saudara kita di berbagai pelosok Indonesia tanpa 
mengharapkan imbalan apapun. Tak pernah tinggal 
diam ketika terjadi bencana. Rela berlayar demi 
memberikan uluran tangan kepada rakyat Indonesia 
yang membutuhkan. Hingga terbang dan melakukan 
pendakian ke pegunungan guna memberi bantuan dan 
pelayanan kesehatan. Seolah-olah tak pernah ada rasa 
lelah dalam membantu sesama. Dan hal ini membuat 
saya berpikir, “Inilah yang ingin saya lakukan untuk 
Indonesia”. Saya ingin ikut menjembatani mereka yang 
tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
layak. Dan doctorSHARE memiliki program impian 
saya dalam skala yang jauh lebih besar. Jikalau diberi 
kesempatan, saya berharap dapat turut serta dalam 
program Rumah Sakit Apung dan Dokter Terbang.

Selagi masih muda, ada beberapa hal yang sudah 
saya rencanakan untuk mewujudkan mimpi saya 
bagi Indonesia. Saat ini saya tengah berusaha untuk 
bergabung dengan Tim Bantuan Medis Mahasiswa 
yang ada di FK-KMK dari UGM. Hal ini saya lakukan 
agar dapat senantiasa memperkuat jiwa sosial 
dan mengasah kemampuan. Saya juga berencana 
untuk menjadi asisten mahasiswa untuk menjadikan 
keterampilan klinik saya lebih terlatih. Dan tak lupa 
pula, saya akan senantiasa berjuang menyelesaikan 
studi saya secepat mungkin hingga mendapat Surat Izin 
Praktik agar dapat melayani masyarakat. Hal yang tak 
kalah penting lainnya adalah saya sudah merencanakan 
untuk ikut bergabung bersama doctorSHARE demi 
belajar lebih banyak lagi dan membantu saudara kita 
yang jauh di sana sebelum nantinya saya berjuang 
dengan cara saya sendiri. Berjuang sebagai bagian dari 
mimpi yang ingin saya genggam.

Itulah sepenggal kisah dari saya. Kisah seorang dari 
generasi muda yang memiliki mimpi untuk Indonesia-
nya. Kini giliranmu untuk menentukan apa yang akan 
kamu bawa sebagai perubahan bagi Indonesia-mu.
***
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Bagi Emerikus Heatubun (69), bercocok tanam dan 
pergi melaut seperti sedia kala mungkin hanya tinggal 
kenangan. Pria yang tinggal bersama anak cucunya di 
rumah sederhana di desa Watsin, Kei Besar sehari-hari 
hanya dapat berbaring di rumah dan dapat berpindah 
tempat dengan bantuan keluarga akibat kecelakaan 
yang dialaminya sekitar dua tahun silam saat dirinya 
terjatuh di kebun. Nyeri hebat yang dirasakan saat itu 
ditambah sesak napas yang sudah dideritanya sejak 
5 tahun silam memaksa beliau untuk menghabiskan 
waktu hanya beristirahat di rumah tanpa aktivitas yang 
menyebabkan penyusutan jaringan otot sehingga untuk 
berdiri saja beliau memerlukan bantuan. 

Kami mengenal beliau saat mengadakan kunjungan 
rumah dalam rangka program rehabilitasi fisik bersama 
dr. Elfrida, SpKFR di bulan Februari 2020. Kesan 
pertama yang kami dapatkan adalah seorang kakek dan 
ayah yang sudah merasa tidak berdaya dan kehilangan 
semangat hidup. “Hidup saya ini hanya tinggal 
menunggu dipanggil Sang Pencipta”, begitu ujar beliau 
dalam bahasa setempat atas apa yang dialaminya. Kami 
memutuskan untuk melakukan pembinaan keluarga 
atas kondisi yang dialami beliau dengan mengajarkan 
beberapa gerakan dan kegiatan untuk menguatkan otot-
otot yang lemah dan memperbaiki pernapasan beliau. 
Dengan pendampingan dan dukungan keluarga dalam 
proses rehabilitasi tersebut niscaya taraf hidup beliau 
dapat ditingkatkan. 

Opa Semangat Latihan! Biar Bisa Main 
Dengan Cucu
Oleh dr Stefanus R. Purba / Staf Klinik doctorSHARE Kei Besar

Apa yang dialami Bapak Emerikus ini umum dijumpai 
pada masyarakat lanjut usia. Kekuatan fisik menurun 
ditambah penyakit yang menyertai, serta kesadaran 
keluarga terkait kondisi lansia seringkali menghambat 
proses pemberdayaan lansia. 
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Menjadi tua memang tidak dapat ditolak, namun 
kualitas hidup harus tetap dipertahankan 
bahkan hingga akhir hayat. Sejalan dengan visi 
dan misi doctorSHARE, kami terus berusaha 
untuk menjangkau segala lapisan masyarakat, 
terutama mereka yang menderita dan mengalami 
keterbatasan untuk memaksimalkan potensi diri 
seperti yang dialami Bapak Emerikus melalui 
pelayanan berbasis keluarga dengan kunjungan 
rumah. Suatu tantangan yang besar tetapi juga 
menjadi motivasi kami untuk selalu memberikan 
yang terbaik bagi masyarakat yang kami layani.

Kami menutup sesi hari itu dengan menyepakati 
rencana rehabilitasi dengan keluarga serta 
memberikan motivasi dan dorongan kepada beliau 
untuk terus berdaya.  Menjelang akhir kunjungan, 
tampak Bapak Emerikus meneteskan air matanya. 
“Opa kuat, opa semangat latihan setiap hari biar 
bisa main dengan cucu. Nanti katong datang lagi”, 
pesan kami sebelum berpamitan dengan Bapak 
Emerikus dan keluarga. 
***
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Staf dan relawan adalah “organ tubuh” yang 
menggerakkan dan menghidupkan doctorSHARE 
sebagai sebuah organisasi, dimana nilai 
kekeluargaan menjadi pedoman utama. Rekan 
kerja memberikan passion, perhatian dan 
pengalaman di bidang kesehatan pada perannya 
dalam menjalankan tugas. 

Seiring dengan bertumbuhnya pelayanan organisasi, 
jumlah staf doctorSHARE pada tahun 2020 meningkat 
62% dibandingkan tahun 2019, dari 55 menjadi 88 orang. 
Pertambahan terbesar adalah di Kantor Pusat, Program 
pengentasan Malaria & Imunisasi Polio, dan RSA Nusa 
Waluya II guna melengkapi posisi dan fungsi pekerjaan 
yang belum terealisasikan pada tahun sebelumnya dan 
menjadi kebutuhan krusial di tahun 2020.
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Staf & Relawan

RELAWAN
75%

KARYAWAN
25 %

75%

25%

STAFF & RELAWAN # RELAWAN VS. PROGRAM

PEDULI PANDEMI
50%

JANGKA PENDEK
15%

JANGKA PANJANG
35%

50%

35%

15%
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doctorSHARE berterima kasih pada semua relawan 
yang telah bergabung dalam program dan pelayanan. 
Tanpa dukungan dan dedikasi 170 relawan medis 
maupun non-medis, semua kegiatan dan misi 
organisasi dalam memberikan akses kesehatan tidak 
akan terlaksana. 
Sesuai dengan nilai yang ditanamkan pendiri 
doctorSHARE, para relawan percaya dan mendukung 
bahwa semua masyarakat Indonesia berhak 
mendapatkan akses kesehatan yang layak demi 
kesejahteraan dan kelangsungan hidup. 

Dengan dibekali berbagai kecakapan dan latar 
belakang, para relawan memberikan waktu dan 
berkontribusi sebagai petugas medis, media atau 
administrasi sewaktu pelayanan medis; ataupun 
dalam usaha penggalangan dana yang merupakan 
kegiatan esensial dalam sebuah organisasi non-profit. 
doctorSHARE membuka kesempatan bagi setiap 
individu yang ingin bergabung sebagai relawan, baik 
medis maupun non-medis, dengan mendaftar melalui 
laman web https://www.doctorshare.org/relawan.
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Tahun 2020 merupakan tahun perubahan yang signifikan 
bagi doctorSHARE. Guna beradaptasi dengan situasi 
dan kondisi yang terdampak oleh pandemi COVID-19, 
perubahan terjadi tidak hanya pada sisi program di 
mana sebesar 47% dari pengeluaran diutamakan 
untuk penyediaan Alat Perlindungan Diri (APD) sebagai 
pendukung tenaga medis dan juga penyaluran ventilator 
untuk segelintir fasilitas kesehatan di pulau Jawa, 
namun juga dalam sisi pendanaaan di mana ketika 
tahun-tahun sebelumnya mayoritas berbasis pada 
donasi individu, doctorSHARE berhasil memperoleh 
kepercayaan dari berbagai lembaga donor internasional 
seperti UBS Optimus Foundation, UNICEF, UNFPA, dan 
NZAid, untuk menjadi penerima dana hibah dengan total 
Rp.15.477.083.139,- sepanjang tahun 2020.

Dedikasi dan kemurahan hati para donatur adalah kunci 
dari kekuatan pendanaan doctorSHARE yang membuat 
organisasi dapat terus berkarya. Performa baik 

doctorSHARE menunjukkan peningkatan pendapatan 
dengan total Rp.42.418.415.306,- di mana mayoritas 
penyerapan dana adalah untuk penanggulangan 
pandemi COVID-19. Dengan dampak ekonomi 
yang cukup besar selama masa pandemi, terjadi 
penurunan donasi individu yang selama ini menjadi 
tulang punggung pendanaan doctorSHARE. Donatur 
korporasi dan crowdfunding mengalami peningkatan 
cukup signifikan dibandingkan tahun 2019, akibat 
tingginya animo masyarakat untuk turut berpartisipasi 
dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Donasi 
dalam bentuk barang mengalami peningkatan 8% 
dibandingkan tahun sebelumnya, namun lebih dari 90% 
dari donasi barang/jasa pada tahun 2020 adalah berupa 
APD untuk tenaga medis dan fasilitas kesehatan. 

Dari total pengeluaran Rp.37.374.876.232,-, sebesar 
Rp. 17.608.387.121,- (47%) digunakan untuk intervensi 
COVID-19, dan Rp.11.905.271.036 (32%) adalah untuk 

PENDAPATAN 2020
IDR42.418.415.306

42%

36%

20%
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33%

37%

33%

15%
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pembiayaan program Rumah Sakit Apung Nusa 
Waluya II. Beban gaji karyawan baik di kantor pusat 
maupun masing-masing program tercatat pada bagian 
Manajemen & Administratif (21%) sehingga angka 
persentase terlihat lebih besar dari organisasi non-
profit lainnya. Biaya tes PCR bagi semua karyawan dan 
relawan sebelum dan sesudah pelayanan medis, yang 
merupakan bagian dari protokol medis lapangan guna 
melindungi pasien dan tenaga medis, juga termasuk 
dalam beban Manajemen & Administratif. 

Sebagai sebuah organisasi non-profit, doctorSHARE 
sangat berpegang teguh pada prinsip fiduciary duty 
dan percaya bahwa integritas sebuah data keuangan 
sangat penting. Kami selalu pastikan bahwa setiap 
rupiah yang diterima dari para donatur akan disalurkan 
untuk kepentingan misi menyediakan akses pelayanan 
kesehatan bagi penerima manfaat. 

Laporan keuangan yang transparan dan diaudit oleh 
akuntan publik yang independen merupakan bentuk 
akuntabilitas kami. Saat laporan tahunan ini dibuat, 
doctorSHARE sedang dalam proses persiapan audit 
sehingga angka yang tertera pada bagian finansial 
adalah angka yang belum diaudit dan masih dapat 
berubah. 

*Untuk mendapatkan hasil audit laporan keuangan 
2020, silakan menghubungi kantor pusat doctorSHARE 
di +62-21-6586-6391 atau mengirimkan e-mail ke info@
doctorshare.org.

PENGELUARAN 2020
IDR37.374.876.232
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TUJUAN 
&
TARGET
2020 – 2025 

MENURUNKAN ANGKA STUNTING PADA BALITA 

Target: dari 30% menjadi 24.8% (~10-12 juta anak di 
bawah usia 5 tahun)
Melalui Program Nutrisi, doctorSHARE berharap akan 
mampu berkontribusi menurunkan angka prevalensi 
stunting di Indonesia terutama wilayah Tertinggal, 
Terdepan, dan Terluar (3T). Program Nutrisi melalui 
operasionalisasi Klinik Pratama Tidak Berbayar di Kei 
Besar, Maluku Tenggara mengintegrasikan semua aspek 
kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif. doctorSHARE berharap akan bisa mereplikasi 
pendekatan Program Nutrisi ke 2 lokasi lain di wilayah 
Indonesia.

MENAIKKAN ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN 
TUBERKULOSIS (TB)

Target: hingga 78% - 85% 
Tahun 2019 ditandai dengan operasionalisasi Program 
Penanggulangan TB yang diintegrasikan dengan Klinik 
Tidak Berbayar di Danau Sentani. Program ini diharapkan 
dapat menjadi proyek percontohan untuk pendekatan 
sejenis di berbagai wilayah lain di Indonesia sehingga 
jumlah kasus BTA positif dapat segera teridentifikasi 
dan ditangani melalui fasilitas kesehatan penunjang 
pengobatan TB terdekat. 

1.

2.
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MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU

Target: dari 177/100.000 menjadi 70/100.000 
(tahun 2030)
doctorSHARE berkomitmen untuk memperbaiki 
kualitas kehamilan melalui peningkatan kesadaran 
akan perawatan pasca kelahiran (postnatal care). 
Melalui program-program Rumah Sakit Apung, Dokter 
Terbang, dan Pelayanan Medis Darat (Urban dan 
Klinik), kami berharap dapat meningkatkan pelayanan 
kesehatan ibu dan anak di lapangan dan memperkuat 
kapasitas tenaga kesehatan di daerah agar mampu 
memberikan pelayanan kesehatan dengan lebih baik.

MENYUSUN SKEMA SOLUSI LAYANAN KESEHATAN 
UNTUK WILAYAH KEPULAUAN TERPENCIL 

Memudahkan akses untuk layanan kesehatan dasar 
seperti dokter umum, perawat, bidan serta layanan 
kesehatan lanjutan/ spesialis bagi masyarakat 
yang tinggal di wilayah kepulauan terpencil melalui 
program yang menyeluruh dan terintegrasi antara 
Rumah Sakit Apung dan Puskemas. 

MENYEDIAKAN LAYANAN KESEHATAN DASAR DAN 
LANJUTAN KEPADA 150.000 PASIEN DI SEPANJANG 
WILAYAH LAYANAN. 

Program Rumah Sakit Apung, Dokter Terbang dan 
Pelayanan Medis Darat (Urban dan Klinik) diharapkan 
mampu meningkatkan persentase masyarakat yang 
dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan 
lanjutan terutama di wilayah 3T. Dalam 5 tahun ke 
depan, doctorSHARE mentargetkan untuk menambah 
jumlah Rumah Sakit Apung untuk melayani wilayah 
kepulauan dengan total 4 armada sampai dengan 
tahun 2025.

MENGUATKAN PROGRAM TANGGAP BENCANA 

doctorSHARE terdaftar sebagai anggota Klaster 
Kesehatan di Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) dan berkomitmen untuk 
berkontribusi membantu penyintas bencana saat 
diperlukan. Sebagai salah satu organisasi yang 
fokus terhadap isu kesehatan kuratif, doctorSHARE 
berharap dapat mendokumentasikan praktek-praktek 
baik implementasi pelayanan kesehatan dalam 
konteks bencana di Indonesia.

3. 5.

6.4.
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Bantu ribuan orang untuk menerima layanan kesehatan yang 
layak mereka dapatkan. Bagaimana caranya? Sedikit dukungan 
dari Anda dapat membantu mereka untuk mendapatkan layanan 
kesehatan di wilayah terpencil Indonesia. Kami menerima 
donasi dalam bentuk uang tunai dan barang/jasa.

BERDONASI
Donasi Uang

Donasi dapat dilakukan langsung melalui sistem payment 

gateway (transfer/ kartu kredit/ e-wallet) dengan 
mengakses laman web :
https://www.doctorshare.org/donasi.

ATAU

Donasi dapat dilakukan melalui transfer ke rekening 
sebagai berikut:

Rekening IDR
BCA Cabang Daan Mogot Jakarta
No. Rekening     : 198.550.7777
Nama Rekening    : YAYASAN DOKTER PEDULI

Rekening USD/EUR
Bank OCBC NISP
Alamat: Bank OCBC NISP TOWER
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12950 Indonesia
No. Rekening     : 545.800.050.761
Nama Rekening    : YAYASAN DOKTER PEDULI
Swift Code  : NISPIDJA

Konfirmasi transfer donasi dapat di e-mail ke 
donation@doctorshare.org.

Donasi Barang/Jasa
Untuk mengetahui jenis barang/jasa yang dapat 
diberikan untuk membantu program kami, Anda dapat 
mengakses laman web :
https://www.doctorshare.org/in-kind.

ATAU

Anda dapat langsung menghubungi +62-21-6586-6391 atau 
mengirimkan e-mail ke donation@doctorshare.org 
untuk menanyakan jenis barang/jasa yang sedang 
dibutuhkan atau memberi info tentang barang/jasa yang 
ingin diberikan untuk program doctorSHARE.

MENJADI RELAWAN
Bergabung menjadi relawan doctorSHARE dan gunakan 
keahlian dan minat Anda untuk membantu sesama. 
Relawan dapat berlatar belakang profesi medis atau 
non-medis. Untuk  daftar menjadi relawan, Anda dapat 
mengakses laman web 
https://www.doctorshare.org/relawan.

GALANG DANA
Gunakan suara dan koneksi Anda untuk menggaungkan 
visi dan misi doctorSHARE pada kerabat dan khalayak 
umum. Anda dapat melakukan penggalangan dana 
melalui platform crowdfunding, ataupun secara fisik 
dengan mengadakan acara penggalangan dana yang 
sesuai dengan koneksi Anda. Untuk informasi lebih lanjut, 
hubungi +62-21-6586-6391 atau mengirimkan e-mail ke 
donation@doctorshare.org untuk berdiskusi dengan tim 
doctorSHARE mengenai kegiatan penggalangan dana.
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KANTOR doctorSHARE

DKI JAKARTA

Kantor Pusat & Klinik Umum Jakarta
Mega Glodok Kemayoran, Kantor Toko (Kanto) 
Blok B No 10-11
Jl. Angkasa Kav.B-6, Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia

MALUKU

Klinik Pratama Kei
Ohoi Rahareng Atas
Kec. Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara, 
Maluku 97631, Indonesia

PAPUA

Klinik TB Sentani
Markas Unit Danau Sentani, Desa Sereh, 
Kec. Sentani, Kab. Jayapura, 
Papua 99352, Indonesia

Kantor Cabang Abepura
Jl. Raya Tanah Hitam (Seberang Bank BNI)
Kec. Abepura, Kota Jayapura, 
Papua 99325, Indonesia

 

IKUTI BERITA KAMI

+6221-6586-6391 | info@doctorshare.org
www.doctorshare.org


