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Hitachi Luncurkan Program Kesehatan Terbesar di Indonesia guna
Memberi Manfaat bagi Masyarakat Lokal
Jakarta, 14 Maret 2018 --- Sebagai salah satu bentuk komitmen berkelanjutan Hitachi
untuk terus berkontribusi bagi masyarakat di mana mereka beroperasi, PT. Hitachi
Asia Indonesia, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Hitachi Asia Ltd., dan
enam grup Hitachi1 di Indonesia telah meluncurkan program kesehatan masyarakat
terbesar mereka di Indonesia hingga saat ini.
Program kesehatan masyarakat ini diluncurkan sebagai bagian dari upaya-upaya yang
lebih luas dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan bilateral antara Indonesi
dan Jepang.
Inisiatif ini diberi nama dengan “Siaga Sehat” atau “Health Alert”, yang merupakan
hasil kerja sama antara Hitachi dan Yayasan Rumah Zakat, sebuah yayasan filantropi
yang mengelola sumbangan dana sosial dan memfasilitasi program pemberdayaan
komunitas.
Telah dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut, program kesehatan berusaha
untuk memfasilitasi penyediaan konsultasi gratis, pembekalan medis dan juga
pendidikan kesehatan umum bagi para penerima manfaat di 102 lokasi di tahun ini.
Dengan menargetkan masyarakat berpendapatan rendah, program ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan masyarakat di beberapa lokasi yang
memiliki akses dan sumber daya terbatas terhadap fasilitas kesehatan.
Takashi Ikematsu, President Director of PT. Hitachi Asia Indonesia mengatakan,
“Menggarisbawahi komitmen kami untuk turut meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di Indonesia, kami sangat gembira tahun ini dapat memperluas jangkauan
program kesehatan ini guna memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Kami
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menantikan kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai mitra di tanah air untuk
menciptakan kesempatan membangun layanan kesehatan yang lebih mudah diakses
bagi masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah di Indonesia”.
Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016 lalu, PT. Hitachi Asia Indonesia
meluncurkan edisi pertama “Siaga Sehat” di empat lokasi di berbagai pelosok di
tanah air guna membantu lebih dari 450 orang di Indonesia. Pada tahun 2017, program
kesehatan ini diperluas hingga ke enam lokasi dan telah membantu lebih dari 700
orang. Tahun ini, PT. Hitachi Asia Indonesia berusaha untuk meningkatkan jangkauan
program menjadi 10 lokasi agar dapat memberi manfaat kepada lebih dari 1.000 orang
di seluruh Indonesia, sebagai salah satu upaya menekankan kembali pentingnya
menjaga kesehatan secara preventif.
Abraham Widiyanto, Manager of Human Capital Group, PT. Hitachi Asia Indonesia,
staf sukarelawan yang turut mendukung peluncuran program kesehatan masyarakat
ini tahun lalu mengatakan, “Saya merasa senang karena dapat berkontribusi pada
program kesehatan masyarakat ini dan membantu lebih banyak orang yang
membutuhkan di Indonesia. Hal ini dapat saya rasakan ketika para tokoh masyarakat
dan penerima manfaat mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas apa yang kami
lakukan, hal ini juga menginspirasi saya untuk bekerja lebih keras agar dapat
berkontribusi kembali bagi masyarakat di tempat saya hidup dan tinggal”.

1Enam

grup Hitachi adalah PT. PT. Hitachi Chemical Indonesia, PT. Hitachi High-Technologies Indonesia, PT.
Hitachi Metals Indonesia, PT. Hitachi Modern Sales Indonesia, PT. Hitachi Power Systems Indonesia dan PT.
Hitachi Terminal Solutions Indonesia.
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lokasi di Indonesia yaitu Jakarta Barat, Depok, Cikarang, Tanggerang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Bogor dan
Jakarta Selatan.
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Tentang PT. Hitachi Asia Indonesia
Perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Hitachi Asia Ltd., PT. Hitachi Asia
Indonesia mengawal pertumbuhan dan perluasan bisnis Hitachi di pasar Indonesia.
PT. Hitachi Asia Indonesia fokus pada pemanfaatan bisnis inovasi sosial untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Tentang Hitachi, Ltd.
Hitachi Asia Ltd., anak perusahaan Hitachi, Ltd., berkantor pusat di Singapura.
Memiliki kantor di tujuh negara Asia Tenggara – Indonesia, Malaysia, Myanmar,
Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam – Hitachi berfokus pada Bisnis Inovasi
Sosial (Social Innovation Business) untuk menjawab tantangan masyarakat. Hitachi
Asia dan anak perusahaannya menawarkan serangkaian sistem informasi &
telekomunikasi, sistem tenaga listrik, sistem infrasrtuktur sosial dan industri, sistem
elektronik dan peralatan, mesin-mesin/peralatan konstruksi, bahan-bahan dan
komponen berkualitas tinggi, sistem otomotif, peralatan rumah tangga dan lainnya.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Hitachi Asia, silakan kunjungi situs perusahaan di
http://www.hitachi.com.sg.
Tentang Hitachi, Ltd.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), berkantor pusat di Tokyo, Jepang, menyediakan inovasiinovasi yang menjawab tantangan masyarakat. Pendapatan gabungan perusahaan
untuk tahun fiskal 2016 (berakhir pada 31 Maret 2017) mencapai 9.162,2 miliar yen
($81,8 miliar). Hitachi Group adalah pemimpin global di bidang Bisnis Inovasi Sosial
(Social Innovation Business) dengan jumlah karyawan kurang lebih mencapai 304.000
di seluruh dunia. Melalui penciptaan kolaboratif, Hitachi menyediakan solusi-solusi
bagi pelanggan di berbagai sektor, termasuk Listrik/Energi, Industri/Distribusi/Air, Tata
Kota, dan Keuangan / Pemerintah & Masyarakat/ Kesehatan. Untuk informasi lebih
lanjut mengenai Hitachi, silakan kunjungi situs Hitachi di http://www.hitachi.com.
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