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Senin, 15 Juni 2020, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)
dicanangkan sebagai fakultas percontohan
Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM). Acara ini dihadiri oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Ir.
Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D, Rektor UI, Prof. Dr.
Ari Kuncoro, SE, MA, Ph.D, Dekan FKM UI,
Dr. dr. Sabarinah, M.Sc, Ketua Gugus Tugas
Zona Integritas UI, dr. Agustin Kusumayati,
M.Sc, Ph.D, Wakil Ketua Gugus Tugas Zona
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5 Mahasiswa FKM UI Menjadi
Relawan Covid-19

Integritas UI, Prof. dr. Asri C. Adisasmita,
MPH, M.Phil, Ph.D., dan Vishnu Juwono, SE,
MIA, Ph.D. Pencanangan ini pun dihadiri
oleh jajaran dekanat, guru besar, dosen,
serta sivitas akademika dari seluruh fakultas
di UI secara daring lewat aplikasi video
telekonferensi.
FKM UI dipilih sebagai fakultas percontohan
Zona Integritas WBK dan WBBM setelah
penunjukkan UI sebagai salah satu lembaga
Pembangunan Zona Integritas Perguruan
Tinggi Negeri oleh Direktorat Jenderal
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FKM UI Berhasil Meraih Kategori Terbaik 3 Rumpun Ilmu Kesehatan pada
Ajang Pemilihan MAPRES UI 2020
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DARI MEJA DEKAN

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi
Wabarakatuh
Salam Sejahtera

Dr. dr. Sabarinah, M.Sc
Pj. Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia

FKM UI
memperoleh
kepercayaan
Universitas Indonesia
menjadi fakultas
percontohan Zona
Integritas, WBK dan
WBBM (Wilayah
Bebas (dari) Korupsi,
dan Wilayah
Birokrasi Bersih
Melayani).

Kesehatan masyarakat menjadi hal yang
penting dan disadari oleh masyarakat
sebagai paradigma terutama dalam era
pandemi Covid-19 saat ini. Terdapat dua
kata kunci dalam kesehatan masyarakat
yaitu, pencegahan dan pengorganisasian
upaya masyarakat. Sangat penting untuk
memercayai paradigma kesehatan masyarakat
yang berorientasi pada pencegahan dalam
menghadapi pandemi Covid-19 mulai dari
primordial prevention, primary prevention,
secondary prevention, tertiary prevention, dan
quarteniary prevention.
H i n g g a t r i w u l a n ke d u a 2 0 2 0 i n i
bangsa Indonesia masih terus berjuang
menanggulangi dan menempuh langkahlangkah pencegahan meluasnya pandemi
Covid-19. FKM UI tentu saja mengambil
peran aktif dalam upaya – upaya tersebut.
Hingga Juni 2020 telah terselenggara
berbagai kajian, hasil penelitian/survei
dan diseminasi informasi, serta berbagai
rekomendasi dalam penanggulangan
Covid-19. Secara berkesinambungan, FKM
UI menyelenggarakan forum ilmiah yang
menghadirkan beragam topik sesuai bidang
keahlian kesehatan masyarakat yang masih
terus akan berlanjut pada triwulan-triwulan
berikutnya. Para ahli kesehatan masyarakat
FKM UI memiliki posisi penting dalam
memberikan wawasan kepada masyarakat
luas. Dalam bidang pengajaran, FKM UI
senantiasa menempuh langkah-langkah

(sambungan dari hlm. 1)
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI (Kemdikbud). Pembentukan
zona integritas dan penunjukkan FKM UI
sebagai fakultas percontohan menuju WBK
dan WBBM adalah salah satu upaya dari
pemerintah dalam mencapai tata kelola
perguruan tinggi yang baik, bersih dan
terbebas dari KKN. Selain itu, penunjukkan
FKM UI adalah bentuk perwujudan dan
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Universitas Indonesia yang telah dijalankan
di tahun-tahun sebelumnya.

Pada pidato pembukaannya, Sekretaris
Universitas sekaligus Ketua Gugus Tugas
Zona Integritas UI, dr Agustin Kusumayati,
M. Sc, PhD menyampaikan beberapa hal
yang harus menjadi perhatian dan fokus
utama dalam pembentukan zona integritas.
“Dalam mencapai terwujudnya Zona
Integritas terdapat enam unsur perubahan
yang dilakukan, yaitu meliputi manajemen
perubahan, penataan tata laksana, penataan
manajemen Sumber Daya Manusia (SDM),
penguatan pengawasan, penguatan

pemantapan dalam perkuliahan melalui
moda pembelajaran daring. Alumni FKM UI
juga ikut berkontribusi dalam meningkatkan
pemahaman tentang penanggulangan
Covid-19 maupun sumbangsih mereka
kepada sahabat yang terdampak, termasuk
menyediakan beasiswa bagi mahasiswa.
Dalam perjalanan menanggulangi krisis akibat
pandemi Covid-19, FKM UI pun terpaksa
melepas 2 putra terbaiknya menghadap
Illahi mendahului kita semua. Dokter Mieke
Savitri, M.Kes dan Prof. Nasrin Kodim telah
menyelesaikan tugas mulia mereka dan
kembali ke haribaanNya. Teriring doa semoga
Tuhan Yang Maha Kuasa menempatkan
almarhum/almarhumah ditempat terbaik.
Masih dalam situasi krisis pula, FKM UI
memperoleh kepercayaan Universitas
Indonesia menjadi fakultas percontohan Zona
Integritas, WBK dan WBBM (Wilayah Bebas
(dari) Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani). Tanggal 15 Juni 2020 menjadi
milestone yang sangat bermakna bagi
FKM UI dalam meneguhkan pendiriannya
menjadi institusi publik yang berkomitmen
mewujudkan WBK, WBBM melalui reformasi
birokrasi, khususnya dalam pencegahan
korupsi dan pelayanan publik yang
berkualitas.
Kiranya Tuhan yang Maha Esa merindhoi dan
melindungi kita semua.
Salam,
Sabarinah Prasetyo
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akuntabilitas kinerja, dan peningkatan
kualitas pelayanan publik”, ujar Doktor
Agustin. Adapun hasil yang akan tercapai
ialah pemerintahan yang bersih dan bebas
dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN) serta pelayanan publik yang baik.
Lebih lanjut, pada kesempatan yang
sama, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RI, Prof. Ir. Nizam, M.Sc. , DIC, Ph. D,
menyampaikan institusi perguruan tinggi
adalah tempat yang paling tepat untuk
mewujudkan pelayanan dan wilayah zona
integritas. “Perguruan tinggi memegang peran
utama sebagai moral force bagi terbentuknya
bangsa. Perguruan tinggi merupakan contoh
dari zona integritas dan dalam hal ini dengan
ditunjuknya FKM UI, UI mampu menjadi
contoh kampus yang berintegritas tinggi”,
ujar Prof. Nizam dalam sambutannya. Selain
itu, dengan terwujudnya kampus yang bersih
maka akan menjadi penentu bangsa yang
memiliki pelayanan SDM yang bersih dan
bebas dari KKN dan bisa menjadi contoh
bagi kampus lain di Indonesia. Hal tersebut
dapat terwujud dengan melakukan kebiasaan
dan budaya baik dalam kegiatan akademik,

layanan administrasi serta kelembagaan
secara menyeluruh.
Penunjukkan UI, khususnya FKM UI sebagai
percontohan Zona Integritas diamini oleh
Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A. Ph.D.
Dalam sambutannya, Prof. Ari menyampaikan
bahwa hal tersebut merupakan amanat dan
wujud dari komitmen UI terhadap program
reformasi birokrasi menuju WBK dan WBBM.
“Tujuan dari pembentukan zona integritas
ini adalah untuk mewujudkan pelayanan
yang bersih dan memutus siklus KKN yang
menjadi musuh bersama bangsa Indonesia.
Dengan niat baik dan sejarah UI sebagai
kampus yang bersih, penunjukkan FKM
UI sebagai percontohan tentu tak hanya
dilakukan sendiri oleh FKM UI melainkan
bisa menjadi percontohan bagi semua
fakultas di lingkungan UI.” Lebih lanjut,
Prof. Ari menambahkan bahwa dengan
adanya pembentukan Zona Integritas dapat
menyukseskan perwujudan kampus bersih,
profesional, melayani, dan efisien serta
efektif.
Dekan FKM UI, Dr. dr. Sabarinah Prasetyo,
M. Sc, menyampaikan FKM UI sudah

menunjukkan komitmen terhadap mutu dan
tata laksana pelayanan, nilai akreditasi yang
berkualitas, serta berorientasi internasional.
Doktor Rina menambahkan bahwa dukungan
dari seluruh elemen yang ada di FKM
UI akan berkomitmen dengan berusaha
maksimal demi mewujudkan Zona Integritas
WBK dan WBBM
“FKM UI akan segera mempersiapkan segala
sesuatu untuk menjawab tanggung jawab
dan tantangan sebagai Zona Integritas
menuju WBK dan WBBM. Tentu semua tujuan
yang nantinya akan tercapai diharapkan
dapat direplikasi oleh semua fakultas di
Universitas Indonesia demi terwujudnya
WBK dan WBBM di lingkungan UI”, ungkap
Doktor Rina dalam sambutannya.
Acara pencanangan ini dilanjutkan dengan
pembacaan deklarasi oleh Wakil Dekan FKM
UI sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Zona
Integritas UI, Prof. dr. Asri C. Adisasmita, MPH,
M. Phil, Ph.D., yang mewakilkan kesiapan dari
seluruh elemen FKM UI dalam menjalankan
tanggun jawab sebagai Zona Integritas WBK
dan WBBM. (MFH)

SEPUTAR FKM

Ujian Wawancara Seleksi Calon
Mahasiswa Program Studi Doktor
Epidemiologi Gelombang 1
Pada 6 April 2020 FKM UI menyelenggarakan
ujian wawancara dan presentasi pra proposal
untuk calon mahasiswa Program Studi
Doktor Epidemiologi FKM UI tahun ajaran
2020/2021 gelombang 1.
Ujian wawancara dan presentasi pra proposal
merupakan persyaratan untuk penerimaan
calon mahasiswa baru setelah sebelumnya
calon mahasiswa mengikuti SIMAK UI.
Ujian wawancara gelombang 1 ini diikuti
oleh 8 calon mahasiswa. Adapun staf
pangajar yang memandu ujian wawancara
dan presentasi pra proposal adalah dr.
Mondastri Korib Sudaryo, MS, D.Sc, Dr. dr.
Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc, Dr. Helda,
M.Kes, Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo,
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SKM, M.Sc, Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita, MPH,
Prof. drg. Nurhayati Adnan, MPH, M.Sc, Sc.D,
Dr. Krisnawati Bantas.
Terkait kondisi pandemik Covid-19 yang
ditindak lanjuti dengan Edaran Dekan FKM

UI No. 570/UN2.F10.D/HKP.04/2020 tentang
Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penularan
Covid-19 dan Mekanisme Bekerja dari Rumah
bagi Dosen, Peneliti dan Tenaga Kependidikan
di Lingkungan Fakultas Kesehatan
Masyarakat, maka penyelenggaraan aktivitas

ujian wawancara dan pra proposal kali inipun
berlangsung secara daring.
Calon mahasiswa yang berhasil lulus melalui
ujian SIMAK dan wawancara akan diumumkan
secara serentak oleh Universitas Indonesia.

Ujian Wawancara Seleksi Calon Mahasiswa Program Studi
Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Gelombang 1

Pada 7 dan 8 April 2020 FKM UI

Dr. Meiwita Budiharsana, MPA, Ph.D, Prof. Dr.

penelitian oleh calon mahasiswa secara

menyelenggarakan ujian wawancara dalam

Dra. Ratu Ayu Dewi Sartika, Apt, M.Sc, Prof.

daring sesuai dengan himbauan dan edaran

rangka seleksi mahasiswa yang akan

Dr. Fatma Lestari, M.Si, Ph.D, Drs. Bambang

dari pimpinan fakultas terkait dengan

diterima di Program Doktor Ilmu Kesehatan

Wispriyono, Apt, Ph.D, Dr. dr. Tri Yunis Miko

pencegahan meluasnya pandemik Covid-19.

Masyarakat tahun akademik 2020/2021.

Wahyono, M.Sc, Dr. Dian Ayubi, SKM, MQIH,

Peserta wawancara adalah mereka yang

Dr. Martya Rahmaniati M, S.Si, M.Si. Calon

telah mengikuti ujian SIMAK UI gelombang 1.

mahasiswa yang mengikuti ujian wawancara

Sebanyak 24 peserta mengikuti wawancara
seleksi yang dipandu oleh para staf pengajar

adalah mereka yang sebelumnya telah
mengikuti SIMAK UI.

FKM UI terdiri dari Dr. dr. Sabarinah, M.Sc,

Ujian berlangsung dalam format wawancara

Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, Ph.D, Prof.

dan presentasi pra proposal/abstrak rencana

Calon mahasiswa yang telah mengikuti
SIMAK UI dan wawancara akan mendapatkan
kepastian kelulusan seleksi melalui
pengumuman yang dikeluarkan oleh
Universitas Indonesia.
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Mahasiswa
dan ILUNI FKM
UI Bergerak
Menanggulagi
Dampak Covid-19

Sejak merebaknya wabah Covid-19 yang
akhirnya dideklarasikan sebagai pandemik
Covid -19, para mahasiswa program Sarjana
dan Pascasarjana serta ILUNI FKM UI aktif
bergerak dalam berbagai aktivitas dalam
rangka turut menanggulangi Dampak
Covid-19.
Para mahasiswa dan alumni menggalang
donasi dalam rangka kepedulian dampak
Covid-19. Penghimpunan donasi dimulai sejak
awal bulan April 2020 dan masih akan terus
berlangsung hingga batas waktu yang belum
ditentukan.
Donasi yang telah terkumpul hingga akhir
April 2020 ini telah disalurkan dalam
berbagai kegiatan yaitu :
•

pembagian konsumsi untuk para
mahasiswa terdampak Covid-19 yang
terpaksa masih tinggal di Asrama UI dan
beberapa tempat kost di sekitar Stasiun
Pondok Cina dan Kukusan

•

•

donasi paket pulsa untuk mendukung
aktivitas belajar mahasiswa secara
daring
donasi untuk petugas kebersihan dan
kantin FKM UI

•

Donasi berupa APD untuk disalurkan ke
Fasilitas Kesehatan

Aksi nyata para mahasiswa dan alumni FKM
UI tentu menjadi aksi yang menyejukkan
ditengah kondisi krisis akibat pandemik
Covid-19.
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5 Mahasiswa
FKM UI Menjadi
Relawan Covid-19
Di tengah pandemi Covid-19 yang berlangsung
saat ini, sejumlah mahasiswa FKM UI turut
aktif secara langsung menjadi bagian
dari penanggulangan dampak Covid-19 di
berbagai lokasi.
Para mahasiswa ini menjadi relawan di
berbagai fasilitas kesehatan dan tergabung
di bawah koordinasi beberapa institusi yang
berbeda.
Berikut daftar nama mahasiswa FKM UI yang
terjun sebagai relawan
1. Nama: Dewi Ayu Puspitasari
NPM: 1906335735
Prodi/Peminatan: IKM/Promkes
Lokasi tugas: Wisma Atlit kemayoran
Penyelenggara: BUMN
2. Nama: Yoerdy Agusmal Saputra
NPM: 1806254932
Pr o d i /pe mina ta n: IKM/ Kes eh at an
Lingkungan
Lokasi tugas: RSUP Fatmawati
Penyelenggara: Nusantara Sehat Khusus
Bencana Covid-19 Kemenkes RI

3. Nama: Yosi Meidiawati
NPM: 1806254945
Prodi/peminatan: Informatika Kesehatan
Lokasi tugas: Depok
Penyelenggara:
Satgas Covid-19 yang diinisiasi oleh
ILUNI UI bagian Gugus Tugas di bawah
koordinasi BNPB.
Promotor Pencegahan Covid-19 Oleh Jago
Preventif

5. Nama: Maududi Farabi
NPM: 1906335363
Prodi/peminatan: S2 K3 19
Lokasi tugas: Bangka Provinsi Bangka
Belitung

4. Nama: Nurhanifah
NPM: 1906430636

Terima kasih untuk para mahasiswa atas
kontribusi nyatanya, we are proud of you!

Prodi/peminatan: S2 IKM/ Promosi
Kesehatan
Lokasi tugas: BNPB Jakarta
Penyelenggara: BNPB

Pusinfokesmas FKM UI dan Perpustakaan
Perguruan Tinggi DKI Jakarta Menyelenggarakan
Webinar Bincang Santai Akreditasi
Perpustakaan & Visualisasi Data
Akreditasi perpustakaan bukanlah satu
hal baru di kalangan pustakawan, namun
mengajukan akreditasi perpustakaan masih
merupakan langkah berat bagi sebagian
besar pustakawan. Sehubungan dengan hal
tersebut Pusinfokesmas FKM UI bekerja
sama dengan Perpustakaan Perguruan Tinggi
DKI Jakarta menggagas penyelenggaraan
webinar guna saling berbagi tips pencapaian
akreditasi perpustakaan mulai dari persiapan,
hingga kesiapan visitasi.
Seperti kita ketahui pustakawan juga dituntut
untuk mampu mengemas dan menampilkan
data dan informasi yang bermakna, menyajikan
(data) secara sistematis, informatif, menarik,
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dan mudah dimengerti. Metode kemas
data yang cukup popular saat ini adalah
Visualisasi Data. Beberapa piranti kemas data
tersedia secara daring antara lain: google
data studio dan _datawrapper. Pada webinar
ini dijelaskan pula secara tuntas dasar-dasar
teknik penggunaan piranti kemas data.
Webinar yang dilaksanakan pada Sabtu, 9
Mei 2020, mulai jam 09.00 hingga 12.00 WIB
ini memakai aplikasi zoom. Webinar bincang

santai menghadirkan dua narasumber yaitu
Anastasia Santi Delliana, S.Sos., M.I.Kom.,
Kepala LRC Kalbis Institute dan Dwi Fajar
Saputra, S.Sos., M.M., Kepala Perpustakaan
Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta.
Sebagai host dan pemandu webinar adalah
Fikri Wijaya, S.Sos, koordinator Pusinfokesmas
FKM UI.

informasi di perguruan tinggi dari wilayah

Webinar diikuti oleh 98 peserta terdiri dari
para pustakawan dan supervisor bidang

sesi webinar, ditindak lanjuti pada diskusi

Jabotabek, Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Para peserta terlihat antusias mengikuti
webinar ditandai dengan banyaknya
pertanyaan yang diajukan. Namun mengingat
keterbatasan waktu, tidak seluruh pertanyaan
dapat dijawab pada sesi webinar. Untuk
pertanyaan yang belum bisa dijawab pada
dalam forum WAG pasca webinar.

Webinar Seri 1 FKM UI: Dampak PSBB dengan Analisis Big
Data dan Akankah Pandemi COVID Selesai Juni 2020?
Menanggapi penyebaran virus corona yang
semakin mewabah, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM
UI) mengadakan Web Seminar (Webinar)
seri 1 pada Rabu, 6 Mei 2020. Webinar
yang diselenggarakan dalam dua sesi ini
bertajuk ‘Dampak PSBB (Analisis Big Data)’
dan ‘Pandemi Covid-19 Selesai Juni 2020?’
dengan narasumber dr. Iwan Ariawan, MSPH,
staf pengajar dari Departemen Biostatistik
dan Kependudukan FKM UI serta dr.
Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D., staf pengajar
dari Departemen Epidemiologi FKM UI.
Acara Webinar dimulai dengan opening
remarks dari Dr. dr. Sabarinah Prasetyo,
M.Sc, Pj. Dekan FKM UI yang menyampaikan
tentang upaya prevensi dan pengorganisasian
masyarakat atas dasar darurat kesehatan
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masyarakat. Diharapkan Webinar ini
bermanfaat tidak hanya untuk para ilmuwan
namun bagi pemerintah sebagai usulan
dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Dampak PSBB dengan Analisis ‘Big Data’
Dimoderatori oleh Dr. Besral, SKM, M.Kes,
Manajer Kerjasama, Ventura dan Hubungan
Alumni FKM UI, sesi selanjutnya dimulai
dengan pembicara pertama, dr. Iwan. Pada
sesi kali ini, dokter Iwan menyampaikan
mengenai dampak PSBB lewat analisa big
data. Penelitian yang dilakukan oleh dokter
Iwan dan tim menguraikan tentang gambaran
epidemi dari model yang dikembangkan.
Menurutnya, gambaran dari Covid-19
menunjukkan pengidap Covid-19 dibagi
menjadi dua, yaitu orang dengan gejala
dan tak bergejala.
Persentase orang yang memiliki gejala
berada pada 14 persen berbanding 86 persen
yang tak bergejala. Sampel pada model ini
diambil dari data kasus yang ada di negara
Cina dan Italia yang bisa menjadi pelajaran
bagi Indonesia.
Dokter Iwan menambahkan kondisi
pandemi Covid-19 di Indonesia tak hanya
bergantung pada pemerintah, namun juga
pada masyarakat. Lebih lanjut, model yang
dikembangkan bergantung pada tingkatan

Pada dasarnya, pandemi
Covid-19 dimulai dengan
kasus imported cases,
cluster cases, dan local
transmission.
& Instrumen kesehatan
masyarakat yang berperan
untuk mengatasi pandemi
Covid-19 dibagi menjadi
dua jenis, yaitu primer dan
sekunder.
intervensi. Berdasarkan model yang
disampaikan, Indonesia sudah berada pada
tingkat intervensi moderat dengan kebijakan
pembatasan sosial dan tes massal dengan
cakupan rendah.
Kebijakan PSBB menunjukkan efek
berkurangnya pergerakan penduduk yang
bisa menekan jumlah pandemi Covid-19
agar tak menyebar secara masif. Berdasarkan
analisis big data yang dilakukan, sejak PSBB
dlaksanakan pada 31 Maret hingga 20 April
terjadi peningkatan kepatuhan dari penduduk
Indonesia sebanyak 48 persen terhadap
kebijakan PSBB. Namun pada analisis ini
bisa mengalami bias jika melihat dari status
sosio-ekonomi dari penduduk di Indonesia.

Perlu adanya peningkatan PSBB hingga ke
seluruh wilayah Indonesia dalam waktu
yang bersamaan agar dampaknya lebih
besar. Peningkatan PSBB hingga 80 persen
berdasarkan analisis dapat berdampak
maksimal terhadap penekanan penyebaran
Pandemi Covid-19.
Untuk menanggapi keputusan pemerintah
mengenai pelonggaran PSBB, Dokter Iwan
menambahkan perlu adanya persyaratan
kapan PSBB dapat dilonggarkan. Perlu
ada indikator praktis yang disepakati,
dikembangkan dan berdasarkan data untuk
mengukur tak hanya kapan PSBB harus
dihentikan melainkan kapan PSBB harus
diperketat.
Pandemi COVID-19 Selesai Juni 2020?
Sesi kedua disampaikan oleh Doktor Syahrizal
mengenai pandemi Covid-19. Persebaran
pandemi Covid-19 bisa dikatakan sebagai
global pandemik dan merupakan ancaman
yang nyata. Pandemi Covid-19 sudah
dinyatakan sebagai Public Health Emergency
oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO sehingga
semua negara di dunia harus ikut bekerja
sama dalam menangani pandemi ini.
Hingga saat ini, masih banyak hal yang
tak diketahui mengenai pandemi Covid-19.
Oleh karena penanganan terhadap pandemi
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Covid-19 harus terus menerus dilakukan.
Pandemi Covid-19 muncul pada era yang
berbeda dengan pandemi dunia yang
pernah terjadi. Situasi dunia yang semakin
bergantung pada teknologi akan berdampak
positif dan negatif terhadap persebaran
pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 mempunyai beberapa
karakter. Yang pertama adalah ‘Speed and
Scale’ yang artinya pandemi ini bisa menyebar
dengan cepat pada wilayah yang luas.
Selanjutnya adalah keganasan dari virus
yang masih sangat perlu untuk dipelajari.
Selain itu, yang terakhir dalam penanganan
pandemi Covid-19, Indonesia dihadapkan
pada disrupsi sosial dan ekonomi.
Pada dasarnya, pandemi Covid-19 dimulai
dengan kasus imported cases, cluster cases,
dan local transmission. Penanganannya pun
sudah dilakukan dengan instrumen dan cara
dengan tingkat keberhasilan berbeda sesuai
dengan kasusnya.
Instrumen kesehatan masyarakat yang
berperan untuk mengatasi pandemi Covid-19
dibagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan
sekunder. Cara primer dengan promosi
kesehatan dan proteksi spesiﬁk sementara
cara sekunder dilakukan dengan deteksi

dini, rapid test, uji laboratorium, manajemen
kasus konﬁrmasi, penelusuran kontak hingga
karantina mandiri. PSBB berada pada
penanganan kasus local transmission. PSBB
dilakukan dengan memisahkan orang sakit
dan orang sehat.

kesehatan dan tenaga kesehatan, tingkat
akurasi data kasus konﬁrmasi dan kematian
yang dibawah estimasi, pelaksanaan PSBB
yang belum maksimal dalam bentuk PSBB
berizin, dan kurangnya peran serta masyarakat
menjadi penyebab dari hal tersebut.

Doktor Syahrizal menyampaikan strategi
penanggulangan Covid-19 dengan tujuan
mengurangi kematian dan menurunkan
transmisi menjadi lebih rendah hingga tak
ada kasus. Strategi ini diibaratkan dengan
penanggulangan dari ‘Hulu ke Hilir’ dalam
hal penanganan secara bersama. Pada sisi
‘Hulu’ penanganan Covid-19 dimulai dengan
individu dan keluarga dengan pendampingan
RT hingga ke tingkat Desa Siaga Covid-19.
Selanjutnya, PSBB berperan sebagai social
safety net di tengah Hulu dan Hilir. Yang
ketiga, penanganan secara maksimal di ‘Hilir’
harus dilakukan terhadap ODP, PDP, dan kasus
melalui instrumen yang ada.

Untuk harapan pandemi Covid-19 berakhir
di bulan Juni, Dr. Syahrizal menyampaikan
pemerintah dan masyarakat Indonesia agar
lebih memaksimalkan penanganan terhadap
pandemi ini. Diperlukan syarat untuk
mengakhiri pandemi di bulan Juni, PSBB
yang ketat dan penetapan sanksi bisa menjadi
rekomendasi percepatan agar masyarakat
bisa lebih patuh. PSBB berizin perlu diubah
menjadi tanpa terkecuali.

Doktor Syahrizal pun menjelaskan mengenai
respon Indonesia yang belum maksimal
terhadap pandemi Covid-19. Menurut
pemaparannya, berdasarkan penelitian yang
ada, Indonesia terlambat 20 hari dalam
merespon penyebaran pandemi Covid-19.
Regulasi yang simpang siur, keterbatasan
laboratorium diagnostik, keterbatasan fasilitas

Prediksi yang masuk akal jika penanganan
terhadap pandemi Covid-19 dilakukan dengan
maksimal, untuk pulau Jawa mungkin bergeser
pada 1 hingga 2 bulan dan di luar pulau Jawa
dalam waktu 3 sampai 4 bulan dari bulan
Juni 2020.
Webinar ini dihadiri oleh 100 peserta lewat
video konferensi dari berbagai kalangan.
Diharapkan seminar ini bisa memberikan
gambaran dari kondisi pandemi Covid-19
melalui perspektif ahli kesehatan masyarakat
kepada seluruh masyarakat. (MFH)

Webinar Seri 2 FKM UI: Aplikasi KitaAman.id dalam
Menghadapi Covid-19 dan Kebijakan Gizi Kesehatan
Masyarakat dalam Pandemi Covid-19
Senin, 11 Mei 2020, FKM UI menyelenggarakan
Web Seminar seri 2. Kali ini, pembicara
yang dihadirkan adalah dua ahli kesehatan
masyarakat dari dua bidang yang berbeda.
Narasumber pertama adalah Ir. Ahmad Syaﬁq,
M.Sc, Ph.D dari Departemen Gizi FKM UI dan
yang kedua adalah dr. Kemal N. Siregar, SKM,
MA, Ph.D dari Departemen Biostatistika dan
Kependudukan FKM UI.
Webinar ini dibuka oleh Pj. Dekan FKM
UI Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc yang
menyampaikan kondisi Indonesia yang
berada pada kondisi darurat kesehatan
masyarakat. Terdapat dua kata kunci yang
ada, yaitu pencegahan dan pengorganisasian
masyarakat. Kedua hal tersebut sangat penting
untuk menghadapi dan menghilangkan faktor
risiko pandemi Covid-19 secara maksimal.
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Kebijakan Gizi Kesehatan Masyarakat dalam
Pandemi Covid-19
Sesi ini disampaikan oleh Doktor Syaﬁq staf
pengajar FKM UI dan ahli gizi kesehatan
masyarakat. Dalam pemaparannya, Doktor
Syaﬁq menyampaikan mengenai Kebijakan
Gizi Kesehatan Masyarakat dalam Pandemi
Covid-19.
Kebijakan gizi kesehatan masyarakat dapat
dilihat dari segi sistem, dimensi, dan konten
dari kebijakan. Sistem gizi kesehatan
masyarakat merupakan irisan dari dimensi
biologis dan sosial. Lebih lanjut, sistem gizi
kesehatan masyarakat meliputi program gizi
di masyarakat dan ketahanan gizi.
Doktor Syaﬁq menjelaskan bahwa inti dari
relevansi gizi dalam pandemi Covid-19
adalah gizi yang baik merupakan prasayarat
bagi berfungsinya sistem imun. Gizi berperan
untuk imunitas dalam menghadapi Covid-19
yang bisa didapatkan pada seluruh kelompok
pangan dengan peran sebagai sumber zat
gizi yang berbeda-beda demi mencegah
terjadinya malfungsi sistem imun.
Sebagai dasar dalam sistem pangan dan
gizi perlu dipastikan bahwa produksi
dan distribusi pangan terjamin, akses
ketersediaan, ekonomi (affordability), serta
secara kultural sudah terpenuhi kondisinya.
Sebagai contoh program, intensiﬁkasi dan
ekstensiﬁkasi produk pangan seperti urban
dan house farming, logistik pangan dan gizi,
serta operasi pasar untuk pengendalian
harga pangan bisa menjadi pilihan yang
dilakukan.
Selain itu, pada kondisi pandemi ini,
program dan layanan gizi di masyarakat
harus tetap berjalan. Beberapa pogram di
posyandu, program penurunan stunting,
imunisasi, hingga program 1000 HPK harus
tetap dilakukan dengan penyesuaian. Lebih
lanjut, kebijakan community food bank dan
alokasi dana jaringan pengaman sosial serta
dana desa untuk makanan dan gizi pun
memiliki peran penting dalam memperkuat
ketahanan pangan dan gizi masyarakat.
Kebijakan gizi dalam pandemi Covid-19
perlu dilakukan pada berbagai level, yaitu
individu, komunitas, hingga nasional.
Pada level individu, masyarakat perlu
bertanggungjawab dalam memastikan
konsumsi makanan gizi seimbang, tetap
beraktivitas fisik, istirahat cukup dan
mencegah misinformasi (hoaks) mengenai
gizi dan makanan. Dampak negatif dari
misinfomasi dapat berupa keracunan.

Aplikasi KitaAman.id
berfungsi untuk melakukan
deteksi dini agar
pengobatan bisa segera
dilakukan. KitaAman.id
berbentuk aplikasi Open
Data Kit (ODK) yang bisa
digunakan oleh relawan
kesehatan masayarakat
untuk mengenali tingkat
risiko tertular Covid-19
hingga identifikasi
penderita Covid-19 itu
sendiri.
Selanjutnya pada level komunitas, sangat
penting untuk mencegah ‘panic-buying’ dan
menimbun makanan (food hoarding). Oleh
karena itu, pada level komunitas, penting
untuk membangun sistem informasi dan
dukungan untuk melakukan identifikasi
kelompok rawan serta memprioritaskannya.
Kelompok rawan yang dimaksud adalah
kelompok lansia yang memilki tingkat
keparahan dan mortalitas akibat Covid-19
yang lebih tinggi. Perlu adanya prioritas
terhadap gizi lansia untuk mencegah
penurunan imunitas akibat kekurangan gizi.
Di level nasional, tantangan dari gizi ialah
penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat
di tengah ancaman tidak terjaminnya pangan
(food insecurity) dan destabilisasi ekonomi.
Penyediaan makanan tidak hanya disediakan
dalam bentuk ‘sembako’, melainkan dalam
bentuk ‘food basket’ yang lebih lengkap dari
segi kecukupan gizi. Selain itu, kebijakan
untuk mendorong kemandirian pangan
seperti pengurangan impor, adanya subsidi,
dukungan keringanan pajak untuk produksi
pangan, dan mobilisasi sumber daya
ketersediaan pangan menjadi strategi yang

dapat diambil sebagai bentuk kebijakan di
saat pandemi Covid-19 ini.
Selain itu, yang tak kalah penting adalah
dengan membangun dan menjaga
komunikasi dua arah dengan masyarakat
dan edukasi massal mengenai gizi seimbang.
Kemenkes RI perlu diapresiasi karena telah
mengeluarkan panduan gizi seimbang pada
masa pandemi Covid-19 namun sosialisasi
yang dilakukan harus lebih gencar lagi ke
masyarakat.
Tentu, kebijakan gizi yang diambil harus
berdasarkan bukti yang kuat dan transparansi
informasi serta kesamaan visi dari pemerintah
dan elemen lain yang berkepentingan. Bagi
masyarakat, kebijakan gizi harus berfokus
pada pemberdayaan masyarakat.
Aplikasi KitaAman.id dalam Menghadapi
Pandemi Covid-19
Sesi selanjutnya disampaikan oleh Doktor
Kemal mengenai aplikasi KitaAman.id.
Perancangan aplikasi ini dibuat berdasarkan
pada situasi pandemi Covid-19 yang terjadi
di Indonesia. Saat ini, Indonesia menghadapi
situasi pandemi Covid-19 yang semakin
meluas dengan kebijakan PSBB yang
berjalan.
Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat
perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
Komposisi sehat dan sakit dari penduduk
mengalami perbedaan dari sebelum
mewabahnya pandemi ini. Tentunya, respon
kesehatan masyarakat harus berubah untuk
menghadapi pandemi Covid-19. Promosi
kesehatan, pencegahan spesiﬁk seperti PSBB,
ketidak-berdayaan sosio-ekonomi dan proses
rehabilitasi sudah dilakukan demi memutus
rantai penularan.
Aplikasi KitaAman.id berfungsi untuk
melakukan deteksi dini agar pengobatan
bisa segera dilakukan. KitaAman.id
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berbentuk aplikasi Open Data Kit (ODK)
yang bisa digunakan oleh relawan kesehatan
masayarakat untuk mengenali kondisi
masyarakat yang melakukan ‘self assesment’
untuk mengenali tingkat risiko tertular
Covid-19 hingga identifikasi penderita
Covid-19 itu sendiri.

Untuk menggunakan aplikasi KitaAman.id
pengguna hanya perlu mengakses laman
kitaaman.id. tahapan pertama yang perlu
dilakukan adalah dengan mengisi formulir
yang tertera pada situs. Masyarakat umum
bisa mengisi data diri sesuai dengan
petunjuk pengisian formulir dengan terlebih
dulu memindai QR code pada situs.

Aplikasi KitaAman.id merupakan bentuk
kerjasama para akademisi dari ITB, UI,
dan IPB. Relawan kesehatan yang sudah
diberdayakan untuk menggunakan aplikasi
ini terhitung sudah terdapat hingga 250
orang yang nantinya akan terus bertambah.
(MFH)

Webinar Seri 3 FKM UI:‘From Social Distance to Physical
Distance: Practicing Public Health Against Covid-19’ dan
‘Sunlight Exposure Increased Covid-19 Recovery Rates: A
Study in the Central Pandemic Area of Indonesia’
sebenarnya sudah ada sejak 35 tahun
yang lalu. Hal ini dikatakan oleh Peter Guy
Northouse pada buku ‘Health Communication:
A Handbook for Health Professionals’ yang
mengungkapkan salah satu bidang kinesics
atau studi tentang gerak tubuh dalam bentuk
komunikasi sudah mengartikan wujud dari
social distancing.

Dalam rangka menanggapi perkembangan
pandemi Covid-19 di Indonesia, FKM UI
kembali mengadakan Web Seminar (Webinar
Series) yang ke-3 pada Rabu, 13 Mei 2020.
Pembicara yang menjadi narasumber kali ini
adalah Prof. dr. Hadi Pratomo, MPH, DrPH.,
dari Departemen Pendidikan Kesehatan dan
Ilmu Perilaku FKM UI serta Dr. Al Asyari, SKM,
MPH dari Departemen Kesehatan Lingkungan
FKM UI. Kedua Narasumber merupakan
tenaga pengajar dari FKM UI.
Webinar kali ini dimoderasi oleh Dr. Robiana
Modjo, SKM, M.Kes, Manajer Pendidikan FKM
UI dan dibuka oleh Pj. Dekan FKM UI, Dr.
dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc, lewat opening
remarks. Dalam pidato pembukanya Doktor
Sabarinah mengungkapkan kondisi Indonesia
yang masuk dalam kondisi kedaruratan
masyarakat. Kondisi tersebut tentu menjadikan
prinsip kesehatan masyarakat menjadi sesuatu
yang diyakini untuk diimplementasikan
nantinya. Prinsip kesehatan masyarakat terdiri

dari dua kata kunci, yaitu ‘pencegahan’ dan
‘pengorganisasian masyarakat’. Lebih lanjut,
salah satu bentuk pencegahan yang bisa
diterapkan adalah social distancing dan/
atau physical distancing yang menjadi pokok
bahasan pada webinar kali ini.
Upaya Kesehatan Masyarakat lewat ‘Social
Distancing’ hingga ‘Physical Distancing’ dalam
Menghadapi Pandemi Covid-19
Sesi pemaparan materi pertama webinar 3
FKM UI disampaikan oleh Prof. Hadi dengan
topik ‘From Social Distance to Physical Distance:
Practicing Public Health Against Covid-19’. Pada
pemaparannya, Prof. Hadi menyampaikan
mengenai bagaimana latar belakang hingga
kedua konsep social distancing dan physical
distancing yang menjadi upaya dalam
menghadapi pandemi Covid-19.
Prof. Hadi menyampaikan, bahwa pada
perkembangannya istilah social distancing

Selain itu, dimensi ‘proxemics’ yang
disampaikan oleh Hall pada tahun 1966
pun relevan dengan social distancing yang
berbentuk interaksi individu bergantung pada
ruang dan waktu. Dari kedua hal tersebut,
bisa dikatakan penerapan social distancing
berasal dari ilmu komunikasi kesehatan.
Lebih lanjut, penerapan secara teori social
distancing dilakukan oleh setiap individu yang
saling berinteraksi pada jarak aman terpisah
6 kaki atau 2 meter. Hal ini bertujuan untuk
menghindari dan mencegah pasien dari virus
corona yang tertular melalui droplet.
Prof. Hadi menambahkan bahwa perubahan
social distancing menjadi physical distancing
dikarenakan sifat natural dari manusia
yang membutuhkan satu sama lain. Hal ini
diperkuat oleh pendapat epidemiolog badan
kesehatan dunia, WHO, Maria van Kerkhove
yang mengungkapkan bahwa penggantian
istilah menjadi physical distancing dilakukan
lantaran manusia harus tetap terhubung di
kala pandemi Covid-19 mewabah.
“Dengan menggunakan konsep physical
distancing rasanya lebih tepat, karena kita
masih bisa terhubung secara sosial, karena
kenyataannya manusia tak lepas dari interaksi
sosial berkat adanya media penghubung
seperti internet”, ungkap Prof. Hadi.

11

12

M e d i a K o m u n i k a s i Fa l k u l t a s K e s e h a t a n M a s y a r a k a t U n i v e r s i t a s I n d o n e s i a

Berkaca pada penelitian, physical distancing
dapat mereduksi hingga hampir 25 persen
attack rate dan peak attack rate dari virus.
Namun, intervensi physical distancing
dapat lebih cepat dan maksimal apabila
dilakukan dengan tambahan intervensi nonfarmakologis atau intervensi tanpa obat.
Contoh yang bisa diterapkan adalah dengan
pembatasan aktivitas di luar ruangan dan
pembatasan transportasi.
Peningkatan Kesembuhan Covid-19 dengan
Sinar Matahari
Pada pemaparan kali ini, Doktor Al
menyampaikan bahwa penelitian yang
dilakukan adalah mengenai peranan sinar
matahari dalam peningkatan kesembuhan
dari Covid-19. Penelitian ini dilakukan
dengan melihat lingkungan (environment)
yang menjadi perantara bagi agent dan host
dalam kasus pandemi Covid-19.
Berdasarkan fakta, Covid-19 adalah penyakit
yang dapat menyerang sistem kekebalan
tubuh dan umumnya ditemukan pada organ
sistem pernapasan. Secara angka, memang
hanya 3 persen orang yang terinfeksi virus
menjadi sakit, namun yang perlu menjadi

perhatian adalah tingkat kematian dari kasus
yang terus menunjukkan perkembangan
sebanyak 4,5 hingga 5 persen di negara
berkembang yang cenderung masih diragukan
dari sisi ilmiah, termasuk Indonesia.
Hal tersebut yang menjadikan perlu adanya
alternatif penanganan dan pencegahan dari
sisi lain mengingat belum tersedianya vaksin
sampai saat ini. Salah satunya adalah dengan
peningkatan sistem imun lewat sinar matahari
untuk menangani pandemi Covid-19 ini.
“Dengan menggunakan sinar matahari
sebagai media untuk penguatan sistem
imun yang mudah, murah, dan dekat
dengan masyarakat”,ungkap Dr. Al. Hal
tersebut pun menjadi potensi maksimal
yang dapat dilakukan bagi masyarakat
mengingat keadaan alam Indonesia yang
diberkahi sinar matahari yang 10 kali lipat
jika dibandingkan dengan negara di benua
Eropa.
Berkaca pada kasus penyakit serupa Covid-19
yang juga menyerang sistem imun yaitu
tuberkulosis, penanganan dengan paparan
sinar matahari berpotensi untuk menagani
Covid-19. Peningkatan sistem imun yang

dilakukan dengan sinar matahari sudah
dilakukan untuk menangani tuberkulosis
bahkan sebelum ditemukannya vaksin atau
obat. Caranya yaitu dengan menggunakan
fasilitas sanatorium yang dipadukan dengan
penjagaan intake status gizi dari penderita
tuberkulosis.
Lebih lanjut berdasarkan preliminary study
yang dilakukan terhadap data sekunder
dari portal resmi Covid-19 dan data
laporan harian sinar matahari dari BMKG,
terdapat kolerasi positif antara keduanya.
Paparan sinar matahari terhadap kasus
yang meningkat ternyata memungkinkan
berujung pada kesembuhan dari kasus-kasus
tersebut. Selain itu, paparan sinar matahari
juga membantu terhadap penurunan kasus
kematian di Surabaya.
Tentunya, studi yang dipaparkan oleh Doktor
Al memiliki beberapa keterbatasan seperti
penanganan yang tepat, PHBS-Germas,
dan kapabilitas dari tubuh masing-masing
orang. Sinar matahari pun memiliki risiko
terjadinya radiasi UV-A dan apabila tak ada
kontrol yang dilakukan terhadap pasien
Covid-19 dapat pula menyebabkan bias
pada penelitian ini.
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Webinar Seri 4 FKM UI:
Peran K3 dalam Penanganan Covid-19 di Perusahaan serta
Perubahan Iklim, Polusi Udara, dan Covid-19
dan peningkatan pemahaman serta promosi
PHBS serta kesehatan kerja; peningkatan
kewaspadaan lewat penyediaan protokol dan
SOP dalam menghadapi pandemi Covid-19,
serta pemberian saran dan solusi yang
tepat agar pekerja tetap tenang dan mampu
mengatasi stigma terkait Covid-19.

Setelah mengadakan 3 seri sebelumnya
FKM UI mengadakan webinar seri ke4. Webinar kali ini bertemakan ‘Peran K3
dalam Penanganan Covid-19 di Perusahaan
serta Perubahan Iklim, Polusi Udara, dan
Covid-19’ yang disampaikan oleh para ahli
kesehatan masyarakat. Adapun ahli yang
menjadi narasumber adalah Prof. dra. Fatma
Lestari, M.Si., Ph.D, Guru Besar Departemen
K3 FKM UI dan Prof. Dr. Budi Haryanto,
SKM, M.Kes, M.Sc, Guru Besar Departemen
Kesehatan Lingkungan FKM UI.
Webinar kali ini dimoderasi oleh Dr. Dadan
Erwandi, S.Psi., M.Si, Sekretaris Program
Studi S2 K3 FKM UI dan dibuka langsung
lewat sambutan yang disampaikan oleh
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian
dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih
Setiarini, M.Sc. Doktor Asih menyampaikan
bahwa webinar kali ini berfokus dalam
membahas pandemi COVID-19 dari perspektif
keselamatan dan kesehatan kerja serta
kesehatan lingkungan.
Peran K3 dalam Penanganan Covid-19 di
Perusahaan
Pekerja menjadi salah satu kelompok yang
berisiko terkena Covid-19. Oleh karena itu,
perlu adanya penanganan khusus terhadap
pekerja lewat peran K3 mengingat kasus
Covid-19 yang terjadi di para pekerja.
Berdasarkan data, pekerja yang dikatakan
berisiko adalah pekerja yang berusia di atas

45 tahun yang memiliki riwayat penyakit lain
seperti hipertensi, diabetes, jantung, paru,
dan gangguan sistem imun lainnya. Selain
itu, pekerja berisiko bisa dilihat dari aktivitas
yang dilakukan di tempat kerja, riwayat
kontak, dan risiko serta situasi tempat kerja
seperti zona merah.
Peran K3 di tempat kerja dapat
diimplementasikan dalam bentuk analisis
layers of protection berdasarkan pada swiss
cheese model. Misalnya, primary prevention
berupa vaksin yang sampai saat ini belum
ditemukan, secondary prevention lewat
social distancing, dan tertiary prevention saat
terdapat kasus Covid-19 melalui testing,
tracing, karantina, isolasi, dan emergency
response.
Peran K3 di perusahaan juga berfungsi dalam
beberapa hal yaitu pembaruan informasi dan
komunikasi dengan menggunakan sumbersumber terpercaya seperti Gugus Tugas
Covid-19 dan WHO; edukasi dan promosi
dengan meningkatkan kesadaran, edukasi,

“Selama ini mungkin K3 di perusahaan
hanya berfokus pada aspek keselamatan
dalam hal K3, maka saat ini perlu adanya
peningkatan kesehatan kerja lewat health
management system dan partisipasi pekerja
serta manajemen keadaan darurat untuk
menghadapi Covid-19”, ujar Prof. Fatma.
Perubahan Iklim, Polusi Udara, dan Covid-19
Perubahan iklim dan polusi udara menjadi
hal yang berkaitan dengan Covid-19. Udara
berpolusi seperti tingkat PM 2,5 yang tinggi
dapat menyebabkan beberapa gangguan
seperti gangguan fungsi paru, saluran
nafas, PPOK, jantung dan lainnya. Hal
tersebut merupakan penyakit kronis yang
berkontribusi terhadap penurunan sistem
imun tubuh yang bisa menjadi salah satu
co-morbiditas dari Covid-19.
Berdasarkan penelitian, tercatat risiko
kematian Covid-19 terjadi 4,5 kali lebih parah
di wilayah berpolusi PM 2,5 lebih tinggi
dibandingkan dengan yang berpolusi rendah.
Polusi udara pun dapat mengurangi peluang
seseorang untuk bertahan hidup dari wabah
corona. Negara dengan tingkat polusi tinggi
harus mempertimbangkan faktor risiko polusi
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udara dalam mempersiapkan pengendalian
terhadap pandemi Covid-19 karena polusi
udara dapat meningkatkan angka kematian
yang tinggi.
Kondisi pencemaran udara Jakarta berdasarkan
penelitian dari data emisi PM 2,5 di Jakarta
menyebutkan bahwa polusi udara diprediksi
akan terus meningkat dan penyakit akibat
polusi udara masih terus mengancam. Hal
tersebut berkaitan dengan pandemi Covid-19
yang mana polusi udara dapat menyebabkan

co-morbiditas dari Covid-19 lewat penyakit
kronis yang terjadi.
“Pencegahan dan pengendalian penularan
adalah hal yang utama. Kesiapan dan
kapasitas pelayanan kesehatan adalah
esensial, termasuk terhadap dampak
perubahan iklim dan polusi udara,” ujar
Prof. Budi.
Tak hanya dari sisi perubahan iklim dan
polusi udara, dukungan pendanaan dengan

prinsip equity terhadap yang membutuhkan
pelayanan keseahatan, pencegahan dan
promosi kesehatan lingkungan, perbaikan
lingkungan, dan peningkatan pengetahuan
yang berfokus pada perubahan perilaku
adaptasi kondisi kesehatan, serta saling
membantu untuk bertahan di kondisi sulit
serta tak lupa untuk mengikuti aturan
menjadi hal yang penting untuk dilakukan
oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi
Covid-19. (MFH)

Webinar Seri 5 FKM UI:
Kesiagaan Lansia di Era Covid-19, Manajemen Pandemi
Covid-19 dan Peran Masyarakat, serta Pengembangan
Teknologi Penjernih Ruang Terkontaminasi Virus Corona
FKM UI kembali mengadakan web seminar
untuk menanggapi perkembangan pandemi
Covid-19 di Indonesia pada Rabu, 20 Mei
2020. Webinar Seri 5 kali ini mengundang
ahli kesehatan masyarakat, yaitu Prof. Dr.
dr. Sudijanto Kamso, SKM dari Departemen
Biostatistika dan Kependudukan FKM UI,
Dr. Ede Surya Darmawan, SKM, MDM dari
Departemen AKK FKM UI. Adapun kedua ahli
merupakan tenaga pengajar dari FKM UI yang
masing-masing membawakan tema ‘Kesiagaan
Lansia di Era Covid-19’, ‘Manajemen Pandemi
Covid-19 dan Peran Masyarakat’, dan satu
topik lagi yaitu ‘Pengembangan Teknologi
Penjernih Ruang Terkontaminasi Virus Corona’
disampaikan oleh pembicara tamu yang juga
merupakan dosen tamu MA Pencemaran
Udara di Departemen Kesehatan Lingkungan
FKM UI, Esrom Hamonangan, Ph.D.
Webinar kali ini dimoderatori oleh Dr. Budi
Hartono, S.Si, MKM, Ketua Program Studi
S2 IKM FKM UI dan dibuka oleh Dr. dr.
Sabarinah Prasetyo, M.Sc, Pj. Dekan FKM UI
yang memberikan opening remarks. Doktor
Sabarinah menyampaikan bahwa webinar kali
ini membahas topik dari segi pencegahan
dan promotif. Kondisi ini pun relevan
dengan keadaan yang sedang berlangsung
di Indonesia, yaitu keadaan darurat kesehatan
masyarakat yang terjadi akibat pandemi
Covid-19.
Kesiagaan Lansia di Era Covid-19
Berdasarkan data, tingkat kematian atau
case fatality rate pada usia lansia tercatat

cukup tinggi. Untuk lansia kelompok umur
50 hingga 69 tahun berada pada 0,31-1%, 70
hingga 79 tahun berada pada angka 2,95%
dan terus meningkat di kelompok umur 8089 tahun yaitu 4,47%. Di Indonesia sendiri,
fatality rate untuk kelompok umur di atas
60 tahun berada pada angka 17% (ketika
kasus menyentuh angka 700). Gambaran
tersebut tentu bisa dijadikan mengapa harus
dilakukan kesiagaan pada lansia dalam
menghadapi pandemi Covid-19.
Sudah diketahui bahwa virus SARS-CoV-2
memiliki karakteristik yang sama dengan
virus SARS dan MERS. Namun, virus penyebab
pandemi Covid-19 ini punya tingkat keparahan
dan kecepatan penyebaran yang jauh lebih
parah dari dua virus lainnya. Virus ini dapat
menyebar melalui droplet dan kontak jarak

dekat dengan penderita. SARS-CoV-2 pun
terbukti dapat menyebabkan dampak yang
lebih berbahaya terhadap lansia, ibu hamil,
dan penderita kanker.
Dampak virus SARS-CoV-2 terhadap lansia
dapat lebih berbahaya karena beberapa
hal, yaitu pertambahan usia, penurunan
fungsi organ, dan akibat penyakit lain.
Pertambahan usia cenderung melemahkan
sistem kekebalan tubuh sehingga risiko
lansia terserang penyakit Covid-19 tentu akan
lebih besar. Sementara itu, lansia dengan comorbid seperti stroke, diabetes, dan penyakit
lainnya dapat memperberat kondisi dari
lansia apabila terkena COVID-19.
“Lansia tentu menjadi salah satu kelompok
‘incaran’ dari virus SARS-CoV-2 meski masih
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berada di tingkatan usia dewasa untuk
kasus kematian di Indonesia. Namun, risiko
kematian pada lansia terus bertambah pada
usia hingga 80-89 tahun sesuai data fatality
rate di dunia”, ungkap Prof. Sudijanto.
Oleh karena itu, dalam menghadapi
keganasan dari pandemi Covid-19, para
lansia harus melakukan beberapa hal
agar dapat mencegah penularan. Prof.
Sudijanto menyampaikan bahwa para
lansia harus mengikuti
anjuran pemerintah
seperti
melakukan
physical distancing, cuci
tangan secara teratur, dan
konsumsi obat rutin apabila
ada penyakit lain.
Tak cukup hanya mengikuti
anjuran pemerintah, para
lansia juga harus melakukan
kegiatan mandiri dengan
olahraga ringan, berjemur,
dan mengelola stres dengan
baik. Dengan pengelolaan
stres yang cukup, imunitas
tubuh akan lebih baik.
Konsumsi makanan bergizi
juga tak kalah penting dengan asupan gizi
seimbang sesuai kalori dan konsumsi air
yang cukup bagi para lansia.
Manajemen Pandemi Covid-19 dan Peran
Masyarakat
Dalam menghadapi pandemi Covid-19,
tentu diperlukan manajemen pandemi
dan peran dari masyarakat. Di Indonesia
sendiri, pandemi Covid-19 terus mengalami
peningkatan kasus. Bahkan saat ini sudah
menjadi salah satu negara dengan kasus
tertinggi di Asia Tenggara. Oleh karena itu,
peran dan fungsi kesehatan masyarakat
dalam menghadapi pandemi menjadi sangat
penting.
Manajemen dengan pendekatan kesehatan
masyarakat perlu dilakukan dalam
menghadapi pandemi Covid-19. Tentunya,
proses assesment, policy development, dan
assurance menjadi kunci untuk menghadapi
pandemi ini. Proses assesment dan policy
development harus dilakukan dengan cepat,
tepat, dan akurat. Sementara itu, assurance
harus dipastikan dengan jelas dan dalam
fokus penuh.
“Pelaksanaan PSBB yang berbeda dengan
karantina wilayah dan menyeluruh atau
lockdown harus dilaksanakan dengan deﬁnisi
yang jelas agar tujuan mengurangi penularan

pandemi Covid-19 dapat tercapai”, ungkap
Doktor Ede.
Manajemen pandemi terbagi menjadi tiga
poin penting, yaitu to prevent, to detect, dan
to response. Ketiga poin tersebut tak hanya
dilakukan oleh satu pihak saja. Tentu ketiga
poin tersebut harus bisa dilakukan mulai
dari masyarakat, tenaga kesehatan, birokrasi
dan dunia usaha, pemerintah daerah, hingga
pemerintah pusat.

Mengingat belum
ditemukannya
vaksin, teknologi
penjernih ruangan
dapat menjadi salah
satu pilihan dalam
menangani virus
corona. Teknologi ini
bernama COVID Buster
Technology. Alat ini
terbagi menjadi tiga
komponen, yaitu UV
Chamber, Air Purifier,
dan Tower Fan
Peran masyarakat dalam manajemen pandemi
sangat penting. Masyarakat adalah garda
terdepan dalam menghadapi pandemi yang
tentunya menjadi kunci dalam pemutusan
rantai penularan. Hal tersebut dapat terjadi
dengan melakukan berbagai upaya seperti
PHBS, physical distancing, dan upaya lainnya
mengingat belum adanya vaksin untuk
mengatasi pandemi Covid-19.
Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi
pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan

kesadaran masyarakat dan dibantu dengan
tenaga kesehatan yang membina masyarakat.
Harapannya, dengan upaya yang dilakukan,
masyarakat menjadi tahu, waspada, mau, dan
mampu mencegah penularan dari pandemi
Covid-19.
Pengembangan Teknologi Penjernih Ruang
Terkontaminasi Virus Corona
Teknologi untuk menjernihkan ruangan
yang terkontaminasi virus
corona sedang dalam
tahap pengembangan oleh
Doktor Esrom beserta tim
dari akademisi dan praktisi.
Teknologi ini berfokus
pada alat penjernih
ruangan. Pembuatan alat
ini dilakukan berdasarkan
pentingnya kualitas udara
yang bersih dari polutan,
partikel, zat, racun, tak
terkecuali virus.
Mengingat
belum
d i te m u k a n n y a v a k s i n ,
teknologi penjernih
ruangan dapat menjadi
salah satu pilihan dalam menangani virus
corona. Teknologi ini bernama COVID Buster
Technology. Alat ini terbagi menjadi tiga
komponen, yaitu UV Chamber, Air Puriﬁer,
dan Tower Fan. UV Chamber pada alat ini
berfungsi untuk mensterilkan udara yang
akan dialirkan kedalam Air Puriﬁer. Lalu, udara
yang masuk ke dalam Air Puriﬁer diﬁlitrasi
dan ditingkatkan kualitasnya menjadi lebih
baik dengan penambahan unit ion generator.
Berdasarkan uji lab, alat ini sudah bekerja
dengan baik untuk menjaga kualitas udara
dengan memproduksi anion. Alat penjernih
ruangan dapat menonaktifkan virus hingga
99% di udara dalam waktu satu detik. Selain
itu alat ini juga dapat membunuh bakteri
lewat penghancuran dinding sel.
“Secara gambaran, proses kerja alat ini
adalah dengan cara mengubah komponen
lemak, protein, dan asam nukleat dari virus
dan membunuh patogen sehingga membuat
virus menjadi tak berbahaya”, ucap Doktor
Esrom.
COVID Buster Technology dapat digunakan
untuk membunuh bakteri dan virus lebih
baik dengan teknologi yang sudah ada
sebelumnya. Nantinya, teknologi ini dapat
digunakan di ruangan kantor, rumah hunian,
ruangan publik, ruang isolasi pasien, ruang
tim medis, hingga fasilitas umum seperti di
kendaraan. (MFH)
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Webinar Seri 6 FKM UI:
Pandemi Covid-19 Update dan New Behaviour Life serta
Konsep Disaster Risk Reduction dalam Penanganan Covid-19

Rabu, 27 Mei 2020, FKM UI kembali
mengadakan web seminar atau Webinar
Series 6. Pada webinar kali ini FKM UI
menghadirkan ahli di bidang kesehatan
masyarakat sebagai narasumber yaitu Dr. Tri
Yunis Miko Wahyono, M.Sc, dari Departemen
Epidemiologi FKM UI dan Febi Dwirahmadi,
Ph.D, dari School of Medicine, Griffith
University yang juga merupakan diaspora
FKM UI. Tema yang dibawakan pada seminar
kali ini adalah ‘Pandemi COVID-19 Update
dan New Behaviour Life’ dan ‘Konsep Disaster
Risk Reduction dalam Penanganan COVID-19’.
Webinar kali ini dimoderatori oleh Dr. Milla
Herdayati, SKM, M.Si, Manajer Umum FKM
UI dan dibuka oleh Dr. dr. Sabarinah, M.Sc.,
Pj. Dekan FKM UI.
Doktor Sabarinah dalam opening remarks
yang disampaikan mengungkapkan bahwa
saat ini pandemi Covid-19 sudah berada
dalam kondisi yang semakin menanjak.
Penanganan terhadap pandemi Covid-19
tentu harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip
kesehatan masyarakat yaitu pencegahan dan
pengorganisasian masyarakat. Tentu, untuk
mempersiapkan kondisi baru ‘new normal’
yang dicanangkan pemerintah, masyarakat
perlu mengetahui beberapa hal yang akan
disampaikan lewat webinar kali ini.

Perkembangan Pandemi Covid-19 dan ‘New
Behaviour Life’

atau epidemic investigation”, ungkap Doktor
Miko.

Perkembangan pandemi Covid-19 di
Indonesia hingga 26 Mei 2020 sudah
semakin banyak yang terkena kasus. Saat ini,
jumlah terinfeksi virus corona berada pada
angka 20 ribu lebih kasus. Untuk mencegah
rantai penularan semakin meluas, Indonesia
sudah menerapkan aturan PSBB selama dua
bulan terakhir. Hal tersebut menyebabkan
beberapa sektor seperti kesehatan dan
ekonomi di Indonesia menjadi terdampak.
Untuk sektor ekonomi, selama kebijakan
PSBB diterapkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia berubah menjadi 1 persen dari
yang sebelumnya berada pada angka 5
persen.

Epidemic preparedness yang dilakukan
seharusnya adalah dengan membuat tim
wabah terlebih dahulu dengan penentuan
prioritas yang jelas dan dengan membuat
epidemic preparedness plan sedini mungkin
serta dengan melakukan surveilans lewat
laboratorium yang sudah disiapkan.
Keseluruhan dari epidemic preparedness ini
seharusnya dilakukan dengan cepat dimulai
dari beberapa waktu sebelumnya. Realokasi
dana dan pedoman dalam menghadapi
pandemi misalnya, yang seharusnya sudah
bisa dipersiapkan sejak Januari lalu bukan
bulan Maret seperti yang terjadi di Indonesia.

Dampak kesehatan yang terjadi adalah
penurunan kinerja program-program
kesehatan, penurunan kunjungan layanan
kesehatan primer dan rujukan, dan kematian
yang didominasi paling tidak oleh pasien
PDP Covid-19.
“Untuk menghadapi perkembangan Covid-19
seharusnya ada dua hal yang bisa dilakukan,
yaitu dengan melakukan persiapan atau
epidemic preparedness dan investigasi wabah

Sementara itu, investigasi wabah atau
epidemic investigation harus dilakukan
beberapa poin. Dimulai dari deteksi
dini yang dilakukan dengan kapasitas
laboratorium yang mumpuni. Selanjutnya
ada contact tracing dengan melihat
persebaran kasus positif di awal dan yang
tak kalah penting adalah upaya pelayanan
kesehatan yang adekuat, apropriat, dan
efektif yang dalam kasus ini masih banyak
kekurangan. Partisipasi masyarakat lewat
physical distancing serta upaya pencegahan
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lewat cuci tangan, penggunaan masker
dan desinfeksi pun menjadi penting untuk
dilakukan.
Di Indonesia, penanganan terhadap
pandemi Covid-19 terlambat dilakukan
dengan penerapan kebijakan PSBB saat
angka kasus berada pada 5 ribu kasus.
Hal tersebut yang mungkin menjadikan
belum menunjukkan indikator keberhasilan
meski sudah ada berdampak pada transmisi
yang berkurang di beberapa wilayah. Ke
depannya, akan lebih baik apabila kebijakan
PSBB bisa diawasi dengan lebih baik lagi
dan diukur tingkat keberhasilannya dalam
menurunkan transmisi mengingat saat ini
belum ada vaksin yang bisa mengatasi
pandemi Covid-19.
Mengenai kondisi ‘New Behaviour’ atau
‘New Normal’ yang mungkin akan terjadi
nanti bisa dilakukan sesuai dengan 6
kriteria dari badan kesehatan dunia, WHO.
Kriteria tersebut ialah, trasmisi Covid-19 dan
kasus baru sudah bisa dikendalikan dengan
kapasitas sistem kesehatan yang mumpuni,
sistem kesehatan yang sudah bisa melakukan
deteksi, pengujian, isolasi, dan karantina
dengan kapasitas yang baik, minimalisasi
risiko outbreak, upaya pencegahan di tempat
kerja yang sudah established, risiko imported
case yang sudah bisa dikendalikan, serta
keterlibatan masyarakat secara penuh dan

mengerti mekanisme dan tujuan dari ‘new
normal’.
Perilaku baru yang akan dilakukan
kemungkinan akan terjadi hingga akhir
2021. Masyarakat perlu beradaptasi dengan
kebiasaan menggunakan masker, jaga
jarak, dan perilaku cuci tangan dengan
sabun. Selain itu, pengecekan suhu tubuh,
pembatasan kapasitas dengan reservasi
di tempat umum, sekolah daring, dan
penggunaan desinfektan mungkin jadi
kebiasaan yang akan berlangsung lama
hingga ditemukannya vaksin.
Pengurangan Risiko Bencana dalam
Penanganan Covid-19
Pandemi Covid-19 di Indonesia dan dunia
bisa dikategorikan sebagai bencana.
Menurut badan bencana dunia, UNDRR,
bencana adalah kejadian yang merusak
fungsi sosial masyarakat dan diluar dari
kapasitas masyarakat untuk menghadapi
kejadian tersebut serta disebabkan oleh
alam dan akibat dari kegiatan manusia. Oleh
karena itu, penanganan pandemi Covid-19
langsung ditangani oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pengurangan risiko bencana atau disaster
risk reduction adalah konsep dan praktik
pengurangan risiko bencana secara

sistematis untuk menganalisa faktor kausal
dari bencana tersebut. Pengurangan risiko
pandemi Covid-19 dapat berarti mengurangi
kerentanan dan meningkatkan kapasitas
dalam menghadapi pandemi tersebut.
Dengan melakukan pengurangan risiko
bencana, ada beberapa peran yang bisa
dilakukan. Pencegahan loss of lives,
minimalisasi dampak terhadap manusia,
hingga percepatan proses recovery.
“Pengurangan risiko bencana Covid-19
menjadi penting untuk dilakukan karena
bisa meminimalisasi risiko dari Covid-19
sampai ditemukannya vaksin” ungkap Febi.
Berkaca pada keberhasilan Australia
menghadapi pandemi Covid-19 sebagai
bencana, Indonesia perlu melakukan
beberapa hal dalam mengatasi pandemi
Covid-19. Rekomendasi yang perlu dilakukan
adalah dengan peningkatan kepedulian
terhadap health pandemics dilihat dari
segi persiapan dan rencana kontingensi
dan long term-solution yang berfokus pada
sustainability yang berfokus pada seluruh
aspek tidak hanya terhadap manusia.
Webinar kali ini diiikuti oleh 100 peserta
yang hadir pada aplikasi video konferensi.
Diharapkan para peserta dapat mengambil
manfaat dan pelajaran dari webinar yang
telah diadakan oleh FKM UI ini. (MFH)

Peduli Kesehatan Lansia di Masa Pandemi, Komunitas GoElderly Milik Mahasiswa FKM dan FK UI Laksanakan Edukasi
Virtual
Bertepatan dengan Hari Lansia Nasional
pada tanggal 29 Mei 2020, sebuah komunitas
sosial bernama Go-Elderly mengadakan web
seminar (webinar) gratis dan terbuka untuk
umum bertemakan “Pelayanan Kesehatan
Lansia di masa Pandemi”.

masyarakat mengenai pelayanan kesehatan
bagi lansia terutama pelayanan keluarga
dan meningkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingnya peran lansia pada berbagai
kegiatan sosial ser ta pembangunan
berkelanjutan suatu negara.

Go-Elderly didirikan oleh 6 mahasiswa
yang berasal dari Fakultas Kedokteran (FK)
dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia. Kelompok mahasiswa
tersebut terdiri dari: Andrew Prasetya Japri
(Gizi 2016), Caroline Augustine Atmojo
(Gizi 2017), dan Stephen Gunawan (Gizi
2017), Fransesco Bernado Hubert Jonathan
(FKUI 2017), Jason Phowira (FKUI 2017),
Vellia Justian (FKUI 2017). Komunitas ini
memiliki tujuan utama untuk mengedukasi

Jumlah penduduk lansia kian meningkat,
mencapai angka 25,64 juta jiwa atau
9,60% total populasi di Indonesia.[1] Angka
ini menunjukkan Indonesia sedang dalam
masa transisi menuju penuaan penduduk
atau ageing population. Peningkatan angka
populasi lansia merupakan representasi
terhadap kenaikan angka harapan hidup
penduduk Indonesia. Jika kelompok lanjut
usia memiliki kemampuan untuk mandiri
dan berkualitas, maka penuaan penduduk

dapat membawa dampak positif terhadap
pembangunan negara. Namun, masih banyak
isu mengenai pelayanan kesehatan lansia
di Indonesia yang belum ditangani dengan
seksama, baik segala bentuk kelalaian dalam
pelayanan, perlakuan kejam terhadap lansia
kesehatan, serta kurangnya infrastruktur yang
mendukung untuk menjadikan Indonesia
negara yang inklusif bagi kaum lansia.[2]
Rizky Erwanto,
Salah satu bentuk kegiatan edukasi yang
dilakukan Go-elderly kali ini adalah webinar.
Webinar tersebut mengundang dua pembicara,
Rizky Erwanto M.Kep., Ns., Sp.Kep.Kom dari
Indonesia Ramah Lansia dengan topik The
Role of Elderly in Social Communities, dan dr.
Tara Puspitarini Sani, M.Sc yang membawakan
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usia harus melalui penyesuaian, terutama
dalam penggunaan teknologi dan keterlibatan
keluarga agar lansia tetap dapat mendapatkan
berita terkini dan menjaga komunikasi dengan
sanak keluarga dan sahabat. Informasi
yang diberikan juga sebaiknya disesuaikan
dengan lansia, menggunakan bahasa awam
dan disesuaikan ke bahasa daerah. Selain
melindungi, komunitas juga dianjurkan
untuk memberikan dukungan kepada lansia
yang memiliki keahlian, dan kekuatan untuk
menjadi sukarelawan dalam menangani
pandemi Covid-19.
Selanjutnya, pada sesi kedua, dr. Tara
menekankan pentingnya peran keluarga dalam
edukasi dan kualitas hidup lansia. “Menjadi tua
bukan hanya cerita soal orang tua kita, tapi kita
juga bicara mengenai hidup kita di masa tua
nanti”, tutur dr. Tara. Peran keluarga sangatlah
penting dalam membantu lansia memenuhi
kebutuhan sehari-harinya. Keluarga memiliki
peran penting sebagai pendukung emosional,
kesehatan ﬁsik, dan penyalur informasi kepada
lansia terutama dalam masa pandemi ini.
Person-centered approach dibutuhkan untuk
menyampaikan informasi terkait Covid-19
khususnya pada lansia dengan demensia.
Adapun beberapa pesan untuk generasi muda
dan pre-lansia yaitu untuk mengikuti aktivitas
intergenerasional, membuat perencanaan hari
tua, serta ikut terlibat dalam upaya advokasi
dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Pada akhir sesi, dibuka tanya jawab dengan
mendahulukan pertanyaan yang telah
ditampung di platform Slido sejak 23 Mei
2020. Webinar ditutup dengan pengumuman
pemenang dari Photo Challenge yang telah
dilaksanakan selama seminggu melalui
platform Instagram (@go.elderly). Selanjutnya,
juga dilaksanakan sesi foto bersama dengan
pembicara dan seluruh peserta. Serangkaian
kegiatan ini dilakukan untuk merayakan Hari
Lansia Nasional di Indonesia. Seluruh materi
dan hasil kuesioner yang telah dikumpulkan
selama pelaksanaan webinar ini akan
digunakan sebagai dasar berbagai kegiatan
selanjutnya yang diharapkan menciptakan
lingkungan sosial yang inklusif bagi lansia
di Indonesia.
BPS. 2019. Statistik Penduduk
L a n j u t U s i a 2 0 1 9 . h t t p s : / / w w w.
bps.go.id/publication/2019/12/20/
ab17e75dbe630e05110ae53b/statistikpenduduk-lanjut-usia-2019.html
[1]

topik Family-based Education in Regards to
Elderly Care (Especially People with Dementia).
Webinar yang berlangsung selama 2 jam 30
menit di platform Zoom tersebut dimoderatori
oleh Edward Christopher Yo (FKUI 2017) dan
dihadiri oleh 210 peserta dengan berbagai
latar belakang dan kelompok umur dari
seluruh Indonesia.

Pada sesi pertama, Rizki menjelaskan
mengenai pentingnya peran lansia terhadap
komunitas sosial dan juga peran masyarakat
untuk mendukung kesejahteraan lansia.
“Semakin tinggi jumlah lansia, harapannya
adalah lansia makin produktif, mandiri, dan
bermartabat”, kata Rizki. Dalam masa pandemi
Covid-19, dalam merawat kelompok lanjut

Nasir, S. 2015. Indonesia at 70: Prepare for
ageing population. https://www.thejakartapost.
com/news/2015/08/15/indonesia-70-prepareaging-population.html
[2]
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Webinar Seri 7 FKM UI, Mitigasi Risiko Manajemen Keuangan
Rumah Sakit di Era Covid-19

M e r e s p o n p e r ke m b a n g a n p a n d e m i
Covid-19 di Indonesia, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)
dan mahasiswa pascasarjana Program Studi
Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit
(KARS) 2019 FKM UI mengadakan web
seminar (webinar) bertajuk ‘Mitigasi Risiko
Manajemen Keuangan Rumah Sakit di Era
Covid-19’. Webinar ini dilaksanakan pada
Sabtu, 30 Mei 2020, melalui aplikasi video
telekonferensi dan diikuti dengan antusiasme
tinggi dari para peserta webinar.
Berfokus pada manajemen keuangan rumah
sakit, panitia penyelenggara mengundang

para ahli sebagai pembicara, diantaranya
adalah Dr. Roswin Rosnim Djaafar, MARS,
Direktur Rumah Sakit MMC; Prof. dr. Amal
C. Sjaaf, SKM, Dr. PH, Guru Besar FKM UI;
dan Prastuti Soewondo, SE, MPH, Ph.D, Pakar
Ekonomi Kesehatan UI. Selain itu, webinar
kali ini juga menghadirkan dr. Rakhmat
Hidayat, Sp. S (K), Direktur Rumah Sakit UI
sebagai Moderator dan dr. Abdul Robby Azhadi
sebagai trigger (pemicu) dari perwakilan
mahasiswa KARS 2019 FKM UI. Webinar kali
ini dibuka oleh sambutan dari Dr. Ede Surya
Darmawan, SKM, MDM, Ketua Program Studi
KARS dan dilanjutkan dengan sambutan dari
Dekan FKM UI, Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, MSc.

Sesi pertama dimulai dari pemaparan
materi yang disampaikan oleh Doktor
Roswin dengan topik Strategi Manajemen
Cash Flow di Rumah Sakit. Pada sesi kali
ini Doktor Roswin menyampaikan bahwa
harus dilakukan penyesuaian terhadap
manajemen keuangan rumah sakit dalam
menghadapi pandemi Covid-19. Berbagai
strategi perlu dilakukan dari berbagai
pihak dalam mengupayakan penyesuaian
tersebut. Sesi selanjutnya merupakan sesi
trigger yang disampaikan oleh Dokter Robby
yang menyampaikan bagaimana mitigasi
risiko manajemen keuangan rumah sakit
dilakukan. Kemudian, acara webinar ini
dilanjutkan dengan sesi pembahasan yang
disampaikan oleh Doktor Prastuti dan Prof.
Amal. Pada sesi pembahasan ini, kedua
ahli membahas mengenai strategi-strategi
yang bisa dijalankan oleh rumah sakit di
Indonesia untuk saat ini hingga ke depannya.
Webinar kali ini ditutup dengan sesi
diskusi dua arah dari peser ta dan
pembicara. Harapannya, webinar kali ini
bisa memberikan pengetahuan mengenai
mitigasi risiko manajemen keuangan rumah
sakit dalam menghadapi pandemi Covid-19
bagi para peserta, mahasiswa KARS, praktisi
kesehatan masyarakat, dan masyarakat.
(MFH)

Webinar Seri 8 FKM UI: Resolusi Global
dalam Menghadapi Pandemi Covid-19
(73rd World Health Assembly, WHO)
dan ‘Wake Up Call’ untuk Kesehatan
Reproduksi, Maternal dan Kesehatan Anak
Rabu, 3 Juni 2020, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM
UI) kembali mengadakan web seminar
(webinar) secara daring untuk membahas
perkembangan pandemi Covid-19. Pada
webinar kali ini, FKM UI menghadirkan
pembicara ahli yaitu, Prof. Dr. dr. Adik Wibowo,
MPH, Guru Besar Departemen Administrasi
Kebijakan Kesehatan (AKK) FKM UI dan

mantan Kepala WHO Myanmar dan Nepal
serta Jerico F. Pardosi, Ph.D, dosen public
health di School of Public Health and Social
Work, Queensland University of Technology.
Webinar kali ini dibuka oleh moderator
Dr. Zakianis, SKM, M. Kes, Kepala Program
Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat dan
menghadirkan Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc.,

Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian
dan Kemahasiswaan pada sesi opening
remarks.
Resolusi global menghadapi Covid-19 pada
Agenda WHO WHA Ke-73
Pada 18 hingga 19 Mei 2020, badan
kesehatan dunia, WHO mengadakan World
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Pandemi Covid-19 ternyata berdampak pada
kesehatan reproduksi, maternal dan anak
atau yang lebih dikenal dengan istilah
RMCH yaitu reproductive, maternal, and child
health. Fokus utama pelayanan kesehatan
pada saat ini tentu lebih besar untuk
menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut
mengakibatkan penanganan terhadap RMCH
perlu mendapatkan perhatian khusus
lantaran merupakan hal yang tak kalah
penting.

Health Assembly (WHA) yang ke-73. Agenda
WHA merupakan forum tertinggi dari
WHO dalam menentukan kebijakan global.
Tentunya, pada WHA kali ini, para negara
anggota WHO bertugas untuk mendiskusikan
dan mencari solusi kebijakan kesehatan
global, menyepakati program kerja WHO, dan
memilih Direktur Jenderal dari WHA. Agenda
pembahasan dari WHA adalah langkah dan
resolusi global yang akan dijalankan setiap
negara anggota WHO di dunia.
“Pada dasarnya, resolusi dan rekomendasi ini
tidak dikhususkan untuk satu negara saja,
namun secara global diperuntukkan bagi
194 negara anggota WHO di seluruh dunia.
Perlu dicatat, negara-negara anggota bisa
tidak menjalankan resolusi dan rekomendasi
dari WHA tanpa ada paksaan, namun WHO
dapat memberikan bantuan bagi tiap negara
untuk membahas pelaksanaan dari resolusi
dan rekomendasi yang ada”, ujar Prof.
Adik. Selain itu, Prof. Adik menambahkan
bahwa resolusi yang dimaksud meliputi
beberapa unsur dan nilai, yaitu cooperation

and collaboration, needs of poorer countries,
timely-accurate information, dan equitable
access to vaccine.
Lebih lanjut, Prof. Adik menjelaskan mengenai
langkah yang menjadi resolusi untuk
menghadapi pandemi Covid-19 dari agenda
WHA ke-73, yaitu respon menyeluruh dari
pemerintah dan masyarakat, pelaksanaan
rencana nasional secara komprehensif,
penjaminan keberlangsungan sistem
kesehatan demi respon efektif terhadap
pandemi dan penyakit lain, penyediaan
informasi bagi masyarakat secara lengkap
dan terpercaya, ketersediaan akses pelayanan
testing (pengujian) dan terapi bagi penderita,
serta ketersediaan APD dan komoditi lain
bagi tenaga kesehatan di garda terdepan,
peningkatan kemampuan teknologi
digital untuk menghadapi Covid-19, serta
penyediaan informasi yang akurat dan
lengkap bagi WHO terkait pandemi Covid-19.
‘Wake Up Call’ untuk Kesehatan Reproduksi,
Maternal dan Kesehatan Anak

Doktor Jerico menyampaikan beberapa poin
yang menjadi checklist dalam mewujudkan
RMCH yang lebih baik dan tetap pada kondisi
optimal di tengah pandemi Covid-19. Beberapa
poin yang menjadi penting diantaranya
adalah, minimalisasi disrupsi pada health
system, advokasi physical distancing dan
penanganan rutin terhadap upaya pelayanan,
realokasi staf dan sumber daya, dan
yang bisa menjadi contoh ialah metode
‘ringfencing’ yang diterapkan di Australia.
Doktor Jerico menggambarkan ringfencing
sebagai prosedur penanganan RMCH dengan
penentuan tingkatan keamanan sesuai
dengan protokol dalam pelaksaan RMCH,
yaitu dengan menentukan wilayah atau
ring untuk menangani kesehatan pasien
RMCH dalam hal ini penanganan terhadap
ibu hamil.
“Kesimpulan yang dapat diambil pada tenaga
kesehatan masyarakat di tengah pandemi
ialah meliputi pelayanan yang maksimal
terhadap pasien dimulai dari tingkat primer,
tetap menjaga physical distancing, prioritaskan
vulnerable groups lewat pemberdayaan
ekonomi, pencegahan terhadap infeksi, serta
pengembangan protokol dan guidelines yang
jelas untuk kedaruratan kesehatan.” ungkap
Doktor Jerico. (MFH)

Fakultas Kesehatan Masyarakat Berhasil Meraih Kategori
Terbaik 3 Rumpun Ilmu Kesehatan pada Ajang Pemilihan
Mahasiswa Berprestasi Universitas Indonesia 2020
Jumat. 5 Juni 2020, telah dilaksanakan live
streaming pemilihan mahasiswa berprestasi
tingkat universitas. Kegiatan ini merupakan
kali pertama ajang pemilihan mahasiswa
berprestasi tingkat universitas secara
daring melalui kanal Youtube Direktorat
Kemahasiswaan Universitas Indonesia (UI).

Pengumuman ini disaksikan oleh Rektor UI,
Prof. Ari Kuncoro, SE, MA. Ph.D, Wakil Rektor
UI bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
Prof. Dr. rer. nat. Rosari Saleh, para jajaran
pimpinan di fakultas maupun program vokasi
yang ada di UI, serta pendukung para ﬁnalis
mahasiswa berprestasi.

Kegiatan ini merupakan puncak dari
pemilihan mahasiswa berprestasi seUI dan bertujuan untuk memberikan
apresiasi terhadap mahasiswa UI yang
telah mengharumkan nama Universitas
Indonesia. Sebelumnya telah dilakukan
pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat
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fakultas dan program vokasi. Dalam tingkat
universitas para perwakilan selanjutnya
melakukan beberapa rangkaian seleksi
mulai wawancara CV, presentasi makalah,
tes psikologi, dan presentasi bahasa Inggris
yang juga dilakukan secara daring.
Rangkaian acara pengumuman juga
dimeriahkan oleh para pendukung
yang sangat antusias dan memberikan
semangat melalui kolom komentar di
video live streaming Pemilihan Mahasiswa
Berprestasi Tingkat Universitas. Fatimah

Syakura, mahasiswa berprestasi 1 Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM) UI 2020
berhasil meraih kategori Rumpun Ilmu
Kesehatan Terbaik 3 pada ajang pemilihan
ini. Untuk Mahasiswa Berprestasi Utama UI
Program Sarjana, diraih oleh Dizza Aliftsa
Agus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik dan Program Vokasi diraih oleh
Jean Nursyahbani Ninkeula. Mahasiswa
berprestasi Utama UI tingkat Sarjana dan
Vokasi akan mewakili UI dalam ajang
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional,
yang diselengarakan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui
Pusat Prestasi Nasional.
Walaupun belum berhasil meraih gelar
Mapres Utama UI, Fatimah Syakura
sudah memberikan usaha dan kontribusi
terbaiknya dalam rangkaian kegiatan ini
sehingga berhasil menjadi Kategori Rumpun
Ilmu Kesehatan Terbaik 3. Semoga prestasi
yang telah diraih bisa menjadi motivasi
bagi sivitas akademika FKM dan UI untuk
terus menghasilkan karya terbaiknya. (MA)

Halal bi Halal FKM UI, Meneguhkan Kebersamaan dan
Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi dan Penunjukkan FKM
UI sebagai Fakultas Percontohan Zona Integritas
WBK dan WBBM
Jumat, 5 Juni 2020, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM
UI) mengadakan Halal bi Halal dalam
rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri
1441 H. Sedikit berbeda dari tahuntahun sebelumnya, acara Halal bi Halal
kali ini diselenggarakan lewat aplikasi
video telekonferensi di tengah pandemi
Covid-19. Meski begitu, acara ini tetap
ramai dihadiri oleh jajaran FKM UI beserta

tamu undangan serta berlangsung dengan
lancar dan khidmat.
Acara Halal bi Halal kali ini dibuka
oleh sambutan dari Dekan FKM UI, Dr.
dr. Sabarinah, M.Sc. yang dimulai dengan
menyampaikan ucapan Selamat Hari
Raya Idul Fitri 1441 H. Selanjutnya pada
kesempatan yang sama, Doktor Rina juga
menyampaikan bahwa lebaran kali ini

tetap dilaksanakan dengan istimewa dan
mengedepankan solidaritas sosial meski
diselenggarakan di tengah wabah virus
corona.
“Kita, sebagai satu keluarga FKM UI
telah berkontribusi dan berperan dalam
upaya mencegah dan menangani pandemi
Covid-19 di semua lini dan tingkatan, baik
di lingkungan terkecil hingga nasional”,
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ujar Doktor Rina. Lebih lanjut, Doktor Rina
juga memberikan apresiasi untuk setiap
orang yang terlibat, para ahli baik guru
besar maupun dosen, tenaga kesehatan, dan
sivitas akademika FKM UI atas ketulusan
dan keikhlasan dalam berkontribusi untuk
bangsa dalam menangani pandemi Covid-19.
Dengan adanya pandemi Covid-19, Doktor
Rina menegaskan bahwa istilah kesehatan
masyarakat telah semakin dipahami
oleh masyarakat. Begitu pula paradigma
kesehatan masyarakat yang berorientasi
pada pencegahan. Harapannya, tentu
kebiasaan baik dan sehat akan semakin
dilakukan oleh masyarakat dengan menjaga
jarak, rajin berolahraga, serta menerapkan
PHBS demi melakukan upaya pencegahan
pandemi Covid-19.
FKM UI sebagai Percontohan Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan
sosialisasi FKM UI sebagai fakultas
percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM). Disampaikan oleh Sekretaris
Universitas, Universitas Indonesia, dr.
Agustin Kusumayati, M.Sc. Ph.D., FKM UI
telah ditunjuk sebagai fakultas percontohan
zona integritas di Universitas Indonesia.
FKM UI dipilih sebagai zona integritas
WBK dan WBBM sebagai agenda turunan
dari reformasi birokrasi yang telah
dilaksanakan oleh Universitas Indonesia.
Adapun yang menjadi poin-poin penting
dari pembangunan FKM UI sebagai zona

integritas meliputi manajemen perubahan,
penataan tata laksana, penataan manajemen
Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan
pengawasan, penguatan akuntabilitas
kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan
publik. Adapun hasil yang akan tercapai
ialah pemerintahan yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta
pelayanan publik yang baik. Poin-poin
tersebut akan dinilai dari tim Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
“Terpilihnya FKM UI sebagai percontohan
zona integritas WBK dan WBBM oleh
Universitas Indonesia dilakukan karena FKM
UI sudah menunjukkan komitmen terhadap
mutu pelayanan, pelaksanaan program
studi, nilai akreditasi yang berkualitas,
serta berorientasi internasional. Jadi, FKM
UI sudah memiliki kualiﬁkasi yang tepat
dan berpotensi untuk menjadi percontohan
zona integritas”, ungkap Doktor Agustin.
Harapannya, FKM UI bisa menjadi tolak
ukur bagi fakultas lain apabila berhasil
membangun zona integritas WBK dan
WBBM.
Meneguhkan Kebersamaan dan Solidaritas
Sosial di Tengah Pandemi
Agenda selanjutnya adalah penyampaian
tausiyah oleh Dr. H. Nadirsyah Hosen, LL.M.,
M.A. (Hons), Ph.D atau yang akrab disapa
Gus Nadir. Beliau adalah pengajar tetap di
Monash University, Australia dan merupakan
pengurus Nadhlatul Ulama Indonesia
di Australia. Pada tausiyah kali ini, Gus
Nadir menyampaikan bahwa pentingnya
kebersamaan dan solidaritas sosial di

tengah pandemi Covid-19 yang semakin
mewabah.
Pentingnya solidaritas sosial dapat dibangun
dengan membangun jaring masyarakat dan
saling menguatkan sesama masyarakat
yang terdampak virus corona. Semakin
banyak tindakan kebaikan yang dilakukan
oleh kebersamaan masyarakat, dimulai dari
bantuan makanan hingga aksi donasi yang
tersebar di media sosial.
“Wabah virus corona menjadikan betapa
pentingnya keyakinan terhadap Tuhan
dan ikhtiar dalam menghadapinya. Jangan
sampai kita melupakan untuk tetap
berusaha menghadapi pandemi dengan
melakukan upaya-upaya kesehatan yang
ada”, ujar Gus Nadir.
Makna sehat wal ‘aﬁat pun penting untuk
dipahami oleh masyarakat. Tidak hanya
sehat secara ﬁsik tapi makna sehat secara
batin atau mental. Pentingnya kesehatan
ﬁsik dan mental harus menjadi prioritas
dalam kondisi saat ini dengan cara menjaga
kesehatan dan tetap bersyukur. Oleh karena
itu, upaya menghadapi pandemi Covid-19
dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan
dan kesehatan serta tetap meneguhkan
kebersamaan dan solidaritas sosial di
tengah pandemi.
Agenda tausiyah dari Gus Nadir menjadi
rangkaian terakhir pada Acara Halal bi
Halal kali ini. Selanjutnya acara ini ditutup
dengan kegiatan saling bermaafan dari
berbagai perwakilan bidang serta sivitas
akademika FKM UI yang turut hadir pada
Halal bi Halal FKM UI tahun ini. (MFH)
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Webinar Seri 9 FKM UI: Peran Gizi dalam Menghadapi ‘The
New Normal’ dan “The Future of Public Health is Now”
Setelah mengadakan web seminar (webinar)
ke-8 secara daring, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)
kembali mengadakan webinar seri selanjutnya.
Webinar seri ke-9 ini dilaksanakan pada
Senin, 8 Juni 2020 dengan menghadirkan
dua pembicara ahli, yaitu Prof. dr. Endang L.
Achadi, MPH, Dr.PH, Guru Besar Departemen
Gizi FKM UI dan Dono Widiatmoko, SKM, M.Sc,
Senior Lecturer, University of Derby yang juga
merupakan alumni FKM UI.
Acara webinar kali ini dimoderasi oleh Dr. Ir.
Diah M. Utari, M. Kes, Ketua Program Studi
Sarjana Gizi FKM UI dan dibuka dengan
opening remarks dari Dekan FKM UI, Dr. dr.
Sabarinah Prasetyo, M. Sc. Pada sambutannya,
Doktor Sabarinah mengingatkan bahwa
sangat penting untuk mempercayai paradigma
kesehatan masyarakat yang berorientasi pada
pencegahan dalam menghadapi pandemi
Covid-19 mulai dari primordial prevention,
primary prevention, secondary prevention,
tertiary prevention, dan quarteniary prevention.
Salah satu pilar pencegahan adalah dengan
memanfaatkan peran gizi dalam menghadapi
situasi pandemi Covid-19 saat ini dengan
memperkuat imunitas tubuh.
Peran Gizi dalam Menghadapi ‘The New
Normal’
Virus SARS Cov2 yang menjadi penyebab
dari pandemi Covid-19 menyerang sistem
imunitas tubuh. Pada dasarnya sistem

imunitas tubuh dipengaruhi oleh beberapa
hal, salah satunya ialah gizi yang berkaitan
erat. Kaitan gizi dengan imunitas tubuh
adalah dengan semakin baiknya asupan
gizi yang ada, maka status imunitas akan
menjadi lebih baik. Tentunya, status imunitas
yang baik diperoleh dari pola makan bergizi
seimbang dan kandungan zat seperti protein,
vitamin, mineral, antioksidan, air, probiotik
serta kalori yang cukup.
Untuk memperoleh asupan gizi yang baik
demi imunitas tubuh, masyarakat bisa
mengonsumsi makanan dari bahan segar,
buah dan sayur, kacang-kacangan, legum,
dan minum air putih yang cukup. Selain itu,
dengan menghindari asupan gula, garam,
dan lemak secara berlebih. Lebih lanjut,
Prof. Endang menambahkan bahwa penting
untuk mencukupi kebutuhan zat gizi untuk
meningkatkan daya tahan tubuh dengan
mengonsumsi makanan yang mengandung
zat protein, vitamin, mineral antioksidan,
dan air.

Salah satu pilar
pencegahan adalah dengan
memanfaatkan peran gizi
dalam menghadapi situasi
pandemi Covid-19 saat
ini dengan memperkuat
imunitas tubuh.

“Penerapan ‘Gizi Seimbang’ cocok untuk situasi
dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pilar
‘Gizi Seimbang’ terdiri dari konsumsi makanan
yang beragam dalam proporsi dan jumlah
yang cukup atau dikenal dengan konsep
‘Isi Piringku’, menjalankan pola hidup bersih,
olahraga teratur, dan menjaga berat badan”,
ungkap Prof. Endang. Sebagai tambahan, Prof.
Endang menyarankan agar masyarakat lebih
mengetahui panduan gizi seimbang dalam
situasi saat ini serta menambah asupan
zat gizi tertentu seperti vitamin, mineral,
dan ditambah dua cara pencegahan agar
badan tetap sehat dan terhindar dari virus
dengan menghindari virus masuk ke tubuh
serta meningkatkan daya tahan tubuh sesuai
penerapan ‘Gizi Seimbang’.
Masa Depan Kesehatan Masyarakat adalah
saat ini?
Berbicara mengenai permasalahan pandemi
Covid-19 saat ini, tentu tak bisa lepas
dari bidang ilmu kesehatan masyarakat.
Permasalahan pandemi Covid-19 menjadi
kedaruratan kesehatan masyarakat yang
terjadi di Indonesia maupun dunia. Hal ini
tentu menjadi tantangan global bagi para
tenaga kesehatan khususnya, kesehatan
masyarakat.
Beberapa masalah yang timbul akibat
pandemi Covid-19 tentu berkaitan erat
dengan kesehatan masyarakat. Berdasarkan
ilmu epidemiologi, Covid-19 menjadi hal
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yang baru sehingga diperlukan analisis
epidemiologi meliputi waktu, tempat, dan
orang atau komorbiditas. Kebijakan nasional
dan daerah juga menjadi masalah karena
road map dan kesiapsiagaan yang masih
belum ada dan terlaksana dengan baik.
Selain itu, masalah lain yang menjadi momok
ialah tes atau diagnosis yang dilakukan
dalam bentuk PCR dan Rapid Test yang masih

minim serta sistem dan layanan kesehatan
yang berjalan di Indonesia. Rekomendasi
yang disampaikan oleh Doktor Dono berupa
penguatan sistem kesehatan, kontrol terhadap
epidemi, prioritas terhadap pandemi, sistem
surveilans, dan pemberdayaan komunitas.
“Penanganan terhadap pandemi Covid-19
di Indonesia harus tetap meliputi pada

usaha-usaha komprehensif dan membuktikan
bahwa kesehatan masyarakat menjadi
penting dalam menangani pandemi. We need
to be passionated dan menjalankan tugas
kita bersama dalam menghadapi pandemi
Covid-19 ini”, ujar Doktor Dono. Webinar kali
ini pun ditutup dengan sesi tanya jawab dari
para peserta. (MFH)

Webinar Seri 10 FKM UI: Kesiapan Menghadapi New Normal
dan Stigma Terhadap Pandemi Covid-19 di Indonesia

Penting untuk
mengetahui bagaimana
cara berperilaku dan bersikap
dalam kondisi
new normal yang akan
dihadapi oleh masyarakat
di tengah pandemi
serta memahami stigma
penderita Covid-19
yang berkembang di
masyarakat.
Rabu, 10 Juni 2020, Fakultas Keshesatan
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM
UI) mengadakan webinar dalam rangka
merespon perkembangan pandemi Covid-19
di Indonesia saat ini. FKM UI menghadirkan
dua pembicara ahli yaitu dr. Mondastri Korib
Sudaryo, MS, D.Sc, staf pengajar Departemen
Epidemiologi FKM UI dan Putri Viona Sari

S. Gz M.Sc., Ph.D candidate di Global Health
Policy Unit, University of Edinburgh.
Webinar kali ini merupakan seri ke-10 dari
Webinar FKM UI dan dimoderatori oleh Mila
Tejamaya, S. Si, M. OHS, Ph.D, Ketua Program
Studi Sarjana K3 FKM UI. Pada sesi opening
remarks, Wakil Dekan Bidang Pendidikan,
Penelitian dan Kemahasiswaan, Dr. Ir.
Asih Setiarini, M.Sc menyampaikan bahwa
penting untuk mengetahui bagaimana cara
berperilaku dan bersikap dalam kondisi new
normal yang akan dihadapi oleh masyarakat
di tengah pandemi serta memahami stigma
penderita Covid-19 yang berkembang di
masyarakat.

Besar (PSBB) menjadi salah satu kebijakan
yang dijalankan pemerintah Indonesia. Hal
tersebut dilakukan dalam rangka melakukan
langkah kedaruratan kesehatan masyarakat
untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang
semakin bertambah kasusnya dari hari ke
hari.

New Normal, Siapkah Kita?

Namun, PSBB ternyata menimbulkan
berbagai keadaan yang tak menentu seperti
tingkat kepatuhan dari masyarakat yang
beragam dan cenderung rendah. Hal tersebut
disebabkan salah satunya oleh kondisi
sosial dan ekonomi yang mengharuskan
masyarakat tak mengindahkan PSBB. Oleh
sebab itu, upaya New Normal dicanangkan
oleh pemerintah dengan berbagai ketentuan
untuk menjalankan protokol kesehatan.

Pandemi Covid-19 yang mewabah saat ini
menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala

Badan kesehatan dunia, WHO, dalam Public
Health and Social Measures (PHSM) in Context
of Covid-19 menjelaskan bahwa terdapat
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3 kriteria yang bisa dijadikan pedoman
untuk merespon situasi tersebut. Kriteria
pertama ialah kriteria epidemiologi yang
berisi 7 kriteria, diantaranya pelonggaran
PSBB bisa dilakukan apabila terdapat
penurunan insiden dan kasus baru hingga
50% dalam kurun waktu dua minggu
terakhir. Selanjutnya, kriteria yang berkaitan
dengan sistem kesehatan yang salah satunya
berbicara mengenai kapasitas kesehatan
yang mengalami peningkatan dalam
penanganan yang sudah terstandarisasi.
Kriteria terakhir adalah mengenai surveilans
kesehatan masyarakat yang meliputi
identiﬁkasi kasus baru, kasus kematian dan,
jumlah uji laboratorium terhadap pandemi
Covid-19.
“Dengan menjalankan New Normal, tentu
akan menimbulkan berbagai akibat. Oleh
karena itu selain membutuhkan kesiapan dari
masyarakat, implementasi dan pengawasan
regulasi serta protokol kesehatan dari
pemerintah menjadi penting dalam era
New Normal”, ujar Doktor Mondastri.
Sebagai tambahan, Doktor Mondastri
menyampaikan bahwa pemahaman
masyarakat terhadap konsep New Normal
harus ditingkatkan sehingga masyarakat

HME FKM UI
Selenggarakan
Open House
Ekstensi 2020
secara Daring
Sabtu, 13 Juni 2020, Himpunan Mahasiswa
Ekstensi Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia (HME FKM UI)
menggelar acara Open House Ekstensi.
Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya,
acara Open House Ekstensi 2020 kali ini
diselenggarakan secara daring melalui
aplikasi video telekonferensi, Google Meet
dengan membawa tema ‘Ready for Change’.
Open House Ekstensi 2020 merupakan agenda
penting yang bertujuan untuk memberikan
informasi seputar program studi ekstensi
FKM UI. Adapun yang menjadi sasaran
dari kegiatan ini adalah mahasiswa dan
para profesional jenjang Diploma III yang
akan melanjutkan ke jenjang Strata I yang

tak tergelincir pada pemahaman, sikap dan
perilaku keliru yang bisa berakibat buruk.
Stigma Terhadap Pandemi Covid-19 di
Indonesia
Covid-19 adalah penyakit menular yang
disebabkan oleh virus SARS Cov-2 yang
telah mewabah di seluruh dunia, bahkan di
Indonesia. Covid-19 telah menjadi pandemi
yang menjadi masalah kesehatan yang tak
hanya berdampak pada kondisi kesehatan
tetapi memiliki dampak lain, salah satunya
adalah stigma terhadap Covid-19 dan
penderitanya.
Stigma dapat diartikan sebagai sebuah
atribut yang ditujukan pada pihak tertentu
yang bersifat mendiskreditkan. Pada saat
ini, terdapat fenomena stigma yang bersifat
negatif terhadap penyakit Covid-19 dan
penderitanya. Hal tersebut disebabkan
oleh beberapa hal, diantaranya adalah
fear atau ketakutan, lack of knowledge, dan
misinformasi dan mispersepsi. Ketakutan
terhadap pandemi Covid-19 yang disebabkan
oleh pengetahuan yang masih terbatas
karena Covid-19 merupakan wabah penyakit
baru dan misinformasi dan mispersepsi yang
saat ini terjadi di Indonesia, bahkan dunia.

nantinya akan berkuliah dan menjadi bagian
dari FKM UI.
Dengan diadakannya kegiatan Open House
Ekstensi 2020 ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai program
ekstensi FKM UI terhadap peserta secara
detil, diantaranya informasi mengenai sistem
akademik program studi ekstensi, tuisi kuliah
dan biaya pendidikan, serta peminatan yang
ada dan disediakan oleh program studi
ekstensi FKM UI.

“Stigma menjadi common secondary impact
yang dihasilkan dari pandemi Covid-19.
Fenomena stigma terjadi dan ditujukan pada
pihak lain seperti individu maupun kelompok
penderita Covid-19 diluar kelompok sosial
tertentu karena disrupsi ekonomi dan sosial
yang menimbulkan ketakutan terhadap
pandemi Covid-19 tersebut”, ujar Doktor
Viona.
Lebih lanjut, Doktor Viona menambahkan
bahwa ternyata stigma tersebut
menyebabkan dampak yang lebih luas
dengan menghambat pelaksanaan upaya
kesehatan. Contoh nyatanya adalah, banyak
orang menjadi takut karena akan dikucilkan
dari masyarakat sebagai penderita Covid-19
sehingga akan memperlambat pelayanan
kesehatan.
Dalam menghadapi stigma terhadap
pandemi Covid-19 tentu dapat dilakukan
dengan melakukan komunikasi ke
masyarakat secara umum dengan tujuan
meningkatkan pengetahuan, persepsi yang
benar, dan memberikan informasi tentang
apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat
agar suasana menjadi lebih aman pada
kondisi saat ini. (MFH)

Tak hanya itu, secara khusus Open House
Ekstensi 2020 juga memberikan informasi dan
gambaran mengenai kegiatan perkuliahan
program ekstensi FKM UI dan prospek
kerja lulusan FKM UI yang nantinya akan
menjadi tenaga ahli kesehatan masyarakat.
Dengan begitu, para peserta diharapkan
dapat menjadi lebih termotivasi dan yakin
dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai
lulusan FKM UI nantinya. (MFH)

25

26

M e d i a K o m u n i k a s i Fa l k u l t a s K e s e h a t a n M a s y a r a k a t U n i v e r s i t a s I n d o n e s i a

Webinar Seri 11 FKM UI:
Peran Profesi Promosi Kesehatan di Era Pandemi Covid-19
dan Kontribusi ILUNI FKM UI dalam Menghadapi Covid-19
Senin, 15 Juni 2020, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)
kembali mengadakan web seminar seri ke11. Pada webinar seri ke-11 ini, FKM UI
menghadirkan dua pembicara, yaitu Dr. Dra.
Rita Damayanti, MSPH, tenaga pengajar
Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu
Perilaku (PKIP) FKM UI dan Hussein Habsyi,
SKM, MHComm, Sekjen Ikatan Alumni (ILUNI)
FKM UI. Webinar dilaksanakan melalui aplikasi
video telekonferensi dan dimoderatori oleh
Dr. Laila Fitria, SKM, MKM, Ketua Program
Studi Sarjana Kesehatan Lingkungan FKM UI.
Pada sesi opening remarks, Wakil Dekan Bidang
Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan,
Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc menyampaikan
bahwa peran profesi promosi kesehatan
dalam penanganan Covid-19 menjadi sangat
penting. Selain itu, Doktor Asih menambahkan
bahwa ILUNI FKM UI juga sudah menginisiasi
dan berkontribusi dalam menghadapi
pandemi Covid-19 sebagai tenaga dan ahli
kesehatan masyarakat.
Peran Profesi Promosi Kesehatan di Era
Pandemi Covid-19
Kesehatan masyarakat adalah ilmu yang
berfokus pada ‘preventif’ dan ‘promotif’. Oleh

karena itu, profesi promosi kesehatan atau
tenaga promosi kesehatan (promkes) menjadi
salah satu profesi yang menjadi ruh dalam
menjalankan praktek kesehatan masyarakat,
khususnya di era pandemi Covid-19.
Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang
semakin bertambah jumlahnya, peran para
promotor dan pendidik kesehatan promkes
adalah untuk mengkomunikasikan upayaupaya kesehatan dalam konteks promotif
dan preventif secara luas dan komprehensif.
Salah satunya adalah dengan menerapkan
strategi komunikasi dan perubahan perilaku
di era gaya hidup baru atau ‘new normal’ yang
saat ini sudah dijalankan oleh masyarakat
umum.
Strategi komunikasi yang dilakukan
adalah dengan berfokus pada penerapan
penyampaian pesan kebijakan physical
distancing dan penggunaan masker yang
dilakukan untuk proses ﬂattening the curve,
yaitu melandaikan kurva penderita. Dalam
melakukan strategi komunikasi tersebut
dikenal dengan sasaran kelompok tertentu,
yaitu kelompok dengan pengetahuan tinggi
dengan tingkat kepedulian yang tinggi
hingga kelompok dengan pengetahuan
rendah dan tingkat kepedulian yang rendah.

Selain dengan strategi komunikasi, promosi
kesehatan di era pandemi dapat dilakukan
dengan strategi perubahan perilaku,
meliputi education, engineering, enforcement,
dan empowerment. Keempat poin strategi
perubahan perilaku ini berperan penting
dalam membentuk kebiasaan yang dilakukan
masyarakat di era new normal terhadap
pandemi Covid-19.
“Peran dari promotor kesehatan adalah
dengan memilih puskesmas sebagai garda
terdepan dengan menggerakkan masyarakat
agar tetap sehat dalam pencegahan Covid-19.
Penyelenggaraan puskesmas dilakukan
dengan membentuk paradigma sehat di
masyarakat, pertanggung jawaban wilayah,
kemandirian masyarakat, ketersediaan akses
pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna
keterpaduan dan kesinambungan”, ungkap
Doktor Rita.
Kontribusi Ikatan Alumni dalam Hadapi
Covid-19
Ikatan Alumni FKM UI atau lebih dikenal
dengan ILUNI FKM UI menjadi salah satu
organisasi yang berperan dalam menghadapi
pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan telah
dilakukan atas inisiasi dari ILUNI FKM UI,
seperti diskusi, seminar, diskusi ilmiah,
penerbitan publikasi, dan pemberian donasi
serta penggalangan dana.
ILUNI FKM UI pun juga mengajak agar
seluruh alumni FKM UI berperan aktif
dalam penanggulangan Covid-19 dengan
menghimbau agar para alumni FKM UI
menjadi role model, penyambung informasi,
memberi masukan serta analisis, dan terlibat
aktif dalam penanggulangan Covid-19 di
daerah masing-masing.
“Setelah banyaknya kegiatan yang telah kami
lakukan, ke depannya ILUNI FKM UI akan
kembali berkontribusi dalam hal memperkuat
komunikasi dan koordinasi antar pengurus
dan Dekanat FKM UI hingga ILUNI UI. Selain
itu, ILUNI FKM UI akan tetap mengadakan
diskusi-diskusi, penerbitan publikasi, hingga
penggalangan dan untuk membantu korban
terdampak Covid-19”, ujar Doktor Husein.
(MFH)
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Webinar Seri 12 FKM UI:
Postur Statis Penggunaan Gawai Sivitas Akademika UI dan
Dampak Kesehatan Penggunaan Laptop
UPT K3L UI terhadap sivitas akademika (Siva)
UI menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
penggunaan gawai saat kebijakan bekerja
dari rumah diterapkan bagi siva UI mulai
dari 17 Maret 2020 lalu. Peningkatan tersebut
terjadi akibat dari kegiatan yang dilakukan
secara daring terjadi melebihi jam kerja
normal, yaitu delapan jam per harinya.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia (FKM UI) kembali mengadakan web
seminar (webinar) dalam rangka merespon
perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi
di Indonesia. Pada webinar seri ke-12 yang
diselenggarakan pada 17 Juni 2020 kali ini,
FKM UI menghadirkan dua narasumber ahli
yaitu Indri Hapsari Susilowati, SKM, MKKK,
Ph.D, Ketua Departemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) FKM UI dan Dr. dr. Iqbal
Mochtar, MPH, MKKK, DiplCard, Docmed, dari
Qatar Petroleum. Webinar kali ini dimoderatori
oleh Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc, Ketua UPT
K3L UI dan turut mengundang Wakil Rektor
IV Universitas Indonesia, Muhammad Luthﬁ
Zuhdi, MA, Ph. D sebagai pembicara pada
sesi keynote speech.
Dekan FKM UI, Dr. dr. Sabarinah Prasetyo,
M. Sc, membuka seminar kali ini dengan
sambutan pada sesi opening remarks. Doktor
Rina menyampaikan kebijakan bekerja dari
rumah atau work from home akibat pandemi
Covid-19 ternyata menimbulkan masalah
kesehatan lain, yaitu dampak kesehatan
postur tubuh yang tidak ergonomis selama
masa bekerja dari rumah. Oleh karena itu,
secara khusus webinar kali ini membahas
dampak kesehatan selama bekerja dari rumah
khususnya dari perilaku bekerja dari rumah
dengan menggunakan gawai.
Pada sesi keynote speech, Doktor Luthfi
menyampaikan bahwa webinar seri FKM
UI menjadi hal yang sangat baik untuk
merespon situasi yang ada saat ini akibat
terkena wabah Covid-19.

“Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat
bagi peserta dan menjadikan forum ilmiah
sebagai sarana bertukar pikiran dari
penelitian yang ada”, ujar Doktor Luthﬁ. Lebih
lanjut, Doktor Luthﬁ mengatakan semoga
webinar ini menjadi ladang ilmu bagi para
peserta, para pengelola UI dan masyarakat
secara umum mengenai dampak kesehatan
dari kebijakan work from home.
Postur Statis Penggunaan Gawai Sivitas
Akademika UI
Semakin mewabahnya pandemi Covid-19
mengharuskan kebijakan bekerja dari rumah
atau work from home dilakukan tak terkecuali
bagi Universitas Indonesia sebagai institusi.
Berdasarkan penelitian lewat survei yang
dilakukan oleh Doktor Indri beserta tim dan

Dengan demikian, peningkatan waktu bekerja
dengan gawai seperti laptop maupun
smartphone dapat mengakibatkan peningkatan
durasi postur statis dalam berkegiatan. Hal
tersebut juga berimbas pada meningkatnya
risiko gangguan otot dan tulang rangka atau
gangguan muskuloskeletal. Peningkatan risiko
muskuloskeletal ini juga dipengaruhi oleh
postur yang tidak baik saat menggunakan
gawai ketika bekerja. Oleh karena itu, Doktor
Indri dan tim melakukan penelitian untuk
melakukan pencegahan terhadap gangguan
postur yang tidak ergonomis yang terjadi
akibat penggunaan gawai.
“Tujuan penelitian ini dilakukan untuk
mendapatkan data mengenai postur
penggunaan gawai selama WFH pada Siva
UI dan mengembangkan upaya pencegahan
gangguan postur yang tidak baik dengan
berbasis pada aplikasi”, ujar Doktor Indri.
Lebih lanjut, Doktor Indri menambahkan
bahwa manfaat dari penelitian ini
dapat mengenalkan fitur pada aplikasi
yang dikembangkan yang berisi tentang
informasi untuk memperbaiki postur yang
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tak ergonomis dan mengedukasi Siva UI
agar dapat mengurangi risiko gangguan
kesehatan.
Laptop Is Not Good for Health, Myth or Real?
Laptop menjadi barang yang banyak
digunakan orang. Selain itu, frekuensi orang
menggunakan laptop pun beragam, bahkan
hingga menyentuh 10 jam sehari. Secara
desain, laptop berfokus pada aspek portable,
small equipment, compact, instant use, short use,
dan not compatible. Akibat dari desain laptop
dan penggunaan secara berlebihan serta

posisi yang tak baik dalam menggunakan
laptop ternyata menimbulkan berbagai
gangguan kesehatan pada penggunanya.
Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara
lain adalah repetitive strain injury, carpal tunnel
syndrome, eye strain, internet addiction, sleep
disturbance, dan depression.
Dampak penggunaan laptop dalam waktu
lama dan posisi yang tidak baik dapat
diatasi dengan general management atau
penanganan secara umum, yang meliputi
time management, posisi laptop, postur yang
ergonomis, eye care, adjusted laptop, dan

additional docking serta dengan melakukan
penanganan secara khusus akibat dari
masing-masing gangguan kesehatan yang
ditimbulkan.
“Laptop dapat menyebabkan gangguan
kesehatan adalah real dan bukan mitos yang
disebabkan oleh over use, posisi yang tak
tepat dan postur yang tak tepat serta faktor
komorbid lainnya”, ungkap Doktor Iqbal.
Lebih lanjut, Doktor Iqbal menambahkan
bahwa gangguan kesehatan yang disebabkan
oleh penggunaan laptop adalah gangguan
kesehatan yang reversibel. (MFH)

FKM UI Adakan Sosialisasi Program Studi Pascasarjana
Secara Daring Kepada Calon Mahasiswa
Program Studi Magister Ilmu Kesehatan
Masyarakat dan Program Studi Magister
Epidemiologi serta perkuliahan dan studi
kasus pada program studi magister KARS
dan K3.
Setiap program studi magister yang ada
di FKM UI telah terakreditasi sangat baik
dari LAMPT-Kes dan diajarkan oleh para
dosen maupun tenaga pengajar yang ahli
di bidangnya. Capaian dan kompetensi yang
disiapkan untuk para lulusan program studi
magister FKM UI nantinya bertujuan untuk
menjawab tantangan dengan terjun langsung
dan berkontribusi terhadap kesehatan
masyarakat Indonesia maupun global.

Perkenalan atau
sosialisasi kali ini
bertujuan untuk
memberikan gambaran
mengenai program studi
magister yang terdapat
di FKM UI kepada calon
mahasiswa baru.
Sabtu, 20 Juni 2020, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM
UI) mengadakan sosialisasi Program
Studi Pascasarjana melalui aplikasi video
telekonferensi secara daring. Acara ini
dimoderatori oleh Manajer Kerjasama,
Hubungan Alumni dan Ventura FKM UI,
Dr. Besral, SKM, M. Sc dan dibuka dengan
sambutan Dekan FKM UI, Dr. dr. Sabarinah
Prasetyo, M. Sc. Pada sambutannya, Doktor

Rina menyampaikan bahwa perkenalan
atau sosialisasi kali ini bertujuan untuk
memberikan gambaran mengenai program
studi magister yang terdapat di FKM UI
kepada calon mahasiswa baru.
FKM UI memiliki beberapa program studi
pascasarjana, yaitu program studi Magister
Kajian Administrasi Rumah Sakit (KARS)
yang diketuai oleh Dr. Ede Surya Darmawan,
SKM, MDM, Program Studi Magister Ilmu
Kesehatan Masyarakat yang diketuai oleh
Dr. Budi Hartono, S.Si, MKM, Program Studi
Magister Epidemiologi yang diketuai oleh
dr. Mondastri Korib Sudaryo, MS, DS.c, dan
Program Studi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) yang diketuai oleh Dr. dr. Zulkiﬂi
Djunaedi, M.App. Sc. Untuk keempat program
studi magister tersebut dibagi dalam dua
jenis, yaitu perkuliahan dan riset pada

Pada sosialisasi kali ini juga dijelaskan
mengenai gambaran teknis perkuliahan,
baik dari jumlah SKS wajib yang harus
diselesaikan, kuota mahasiswa, persyaratan
kuliah, tuisi dan biaya kuliah serta metode
perkuliahan yang ada, yaitu tatap muka dan
secara daring atau Perkuliahan Jarak Jauh
(PJJ). Pada kesempatan yang sama, calon
mahasiswa baru program pascasarjana FKM
UI diberikan informasi mengenai panduan
pendaftaran yang bisa dilakukan melalui
seleksi masuk lewat SIMAK S2 UI yang
telah dibuka mulai 19 Juni 2020 hingga
19 Juli 2020.
Sosialisasi kali ini ditutup dengan sesi
tanya jawab dari para peserta sosialisasi.
Harapannya, dengan diadakannya sosialisasi
program studi pascarjana ini, para calon
mahasiswa baru magister FKM UI dapat
mengetahui program studi pascasarjana yang
ada di FKM UI secara komprehensif. (MFH)
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Webinar Seri 13 FKM UI, Protokol Kesehatan di Tempat Kerja
dan Tantangan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di
Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Dengan kondisi PTM
di Indonesia yang hampir
mendekati epidemi,
kita dapat mengambil
contoh dari negara lain,
diantaranya adalah dengan
mencontoh dan melakukan
kebijakan food policies,
reformasi sistem kesehatan
terkait PTM, tobacco control,
dan kebijakan di era new
normal.
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia (FKM UI) kembali mengadakan web
seminar (webinar) dalam rangka merespon
perkembangan pandemi Covid-19 yang
terjadi di Indonesia. Pada webinar seri ke13 yang diselenggarakan pada Senin, 22 Juni
2020 kali ini, FKM UI menghadirkan dua
narasumber ahli yaitu Prof. Dr. dr L. Meily
Kurniawidjaja, M.Sc, Sp.OK, Guru Besar dalam
bidang K3 FKM UI dan Dr. Dian Kusuma, SKM,
MPH, ScD, Global Health Researcher, Imperial
College, London. Webinar kali ini dimoderatori
oleh Dr. Martya Rahmaniati Makful, S.Si,

M.Si, Ketua Departemen Biostastistik &
Kependudukan FKM UI.
Pada sesi opening remarks, Wakil Dekan
Bidang Pendidikan, Penelitian dan
Kemahasiswaan, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc
menyampaikan bahwa dengan memasuki
masa transisi adaptasi kebiasaan baru (new
normal) perlu dilakukan banyak penyesuaian
di tempat yang ramai dengan aktivitas seperti
di tempat kerja. Selain itu, Doktor Asih juga
menambahkan bahwa pentingnya untuk
mengetahui bagaimana cara menanggulangi
penyakit tidak menular yang menjadi
komorbid dari penyakit Covid-19.
Protokol Kesehatan di Tempat Kerja, Tidak
Terpajan Covid-19 dan Tetap Berkarya
Perkembangan pandemi Covid-19 mendorong
pemberlakuan beberapa kebijakan. Salah
satunya adalah kebijakan pembatasan sosial
skala besar atau lebih dikenal dengan PSBB.
Dimulai dari 31 Maret 2020, pemerintah
telah menjalankan kebijakan PSBB dengan
menghimbau masyarakat bekerja, belajar, dan
melakukan aktivitas lain dari rumah hingga
kini. Di Indonesia, dengan berlakunya PSBB
tentu menurunkan jumlah kasus, namun

hal ini berdampak kepada hal lain, seperti
tingkat stres yang meningkat, produktivitas
menurun, dan dampak lain yang dirasakan
saat beraktivitas dari rumah.
Saat ini kebijakan pelonggaran PSBB telah
dilakukan untuk beradaptasi dengan kondisi
yang ada. Kebijakan ini dikenal dengan istilah
new normal atau adaptasi kebiasaan baru.
Adaptasi kebiasaan baru dilakukan dengan
cara mengutamakan protokol kesehatan
baik dalam bekerja maupun beraktivitas
dimanapun dan bagi siapapun.
Protokol kesehatan menjadi salah satu hal
yang utama dalam adaptasi kebiasaan baru di
tempat kerja. Dalam memberlakukan adaptasi
kebiasaan baru, perlu ditentukan target dan
strategi promosi terkait keberlangsungannya.
“Yang menjadi target dari protokol kesehatan
di tempat kerja adalah pemberi kerja, pekerja,
dan pelanggan. Strategi promosi di tempat
kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara,
diantaranya dengan soft power, disampaikan
dengan menarik, mengutamakan partisipasi
pekerja dengan bahasa yang awam, dan
menghadirkan tokoh-tokoh penting seperti
pemberi kerja”, ujar Prof. Meily.
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Lebih lanjut, Prof. Meily menambahkan bahwa
protokol kesehatan di tempat kerja adalah
harga mati yang harus dilakukan di era
adaptasi kebiasaan baru. Beberapa hal yang
mendasar dalam protokol kesehatan tersebut
ialah orang tanpa gejala atau OTG yang
tak dapat dikendalikan, kepentingan medis
dimana belum terdapat vaksin, imunitas
terhadap virus, dan viral load yang berkaitan
dengan infeksi ringan atau sakit berat.
Selain itu, dalam menjalankan protokol
kesehatan di tempat kerja tentu harus
mengutamakan prinsip perilaku hidup bersih
dan sehat atau PHBS. Dalam menjalankan
PHBS, Prof. Meily menyampaikan penting
untuk melakukan ‘Pancalogi Pola Hidup
Sehat’ dengan mengutamakan beberapa hal,
yaitu pola makan seimbang, cukup tidur,
pengendalian penyakit kronik, menghindari
rokok dan alkohol, serta pemeriksaan
kesehatan secara berkala.

Tantangan Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular di Era Adaptasi New Normal
Pembicara kedua dalam webinar ini, Doktor
Dian Kusuma menyampaikan Covid-19 yang
disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 telah
menyebar di hampir seluruh belahan dunia.
Pandemi ini dikenal memiliki beberapa
komorbid yang disebabkan oleh penyakit lain
tak terkecuali penyakit tidak menular atau
dikenal dengan PTM. Penyakit tidak menular
yang diidap oleh individu tertentu dapat
menyebabkan dirinya lebih rentan terserang
Covid-19. Penyakit tidak menular yang
dimaksud seperti penyakit kardiovaskular,
diabetes, kanker, dan lain-lain. Faktor risiko
dari PTM tersebut juga dapat menjadi
penyebab keparahan dari Covid-19. Selain
lebih rentan, individu dengan PTM dan faktor
risiko tersebut dapat memiliki konsekuensi
lebih parah apabila terserang Covid-19.

Saat ini kondisi PTM di Indonesia berada
pada angka beban yang tinggi. Sebagai
contoh, prevalensi beberapa PTM seperti
stroke, diabetes, dan hipertensi mengalami
peningkatan tiap tahunnya menurut Riset
Kesehatan Dasar 2018 (RISKESDAS). Selain
prevalensi, angka peningkatan faktor risiko
PTM seperti kebiasaan merokok, obesitas,
dan kurangnya aktivitas juga mengalami
peningkatan.
“Dengan kondisi PTM di Indonesia yang hampir
mendekati epidemi, kita dapat mengambil
contoh dari negara lain, diantaranya adalah
dengan mencontoh dan melakukan kebijakan
food policies, reformasi sistem kesehatan
terkait PTM, tobacco control, dan kebijakan
di era new normal”, ungkap Doktor Dian.
Lebih lanjut, di era adaptasi kebiasaan baru,
penanggulangan PTM dilakukan dengan cara
prevention, screening, dan treatment. (MFH)

Webinar Seri 14 FKM UI: Peran Media dalam Komunikasi
Perubahan Perilaku dan Persiapan Kembali Layanan Gizi
Masyarakat di Era Adaptasi Kebiasaan Baru
penting di era pandemi sebagai bagian dari
pencegahan, yaitu primary prevention.
Peran Media dalam Komunikasi Perubahan
Perilaku

Rabu, 24 Juni 2020, FKM UI mengadakan
webinar seri 14 dalam rangka merespon
perkembangan pandemi Covid-19. Pembicara
yang dihadirkan kali ini adalah Dien
Anshari, S.Sos, M.Si, Ph.D, staf pengajar dari
Departemen PKIP FKM UI dan Zakiyah Eke,
S.Gz, M.Sc, Wakil Sekretaris Jenderal IAKMI
dan pengurus ILUNI Gizi FKM UI. Webinar
kali ini dimoderatori oleh Dr. Dian Ayubi,
SKM, MQIH, Sekretaris Departemen PKIP
FKM UI.

Pj. Dekan FKM UI, Dr. dr. Sabarinah Prasetyo,
M.Sc dalam sambutannya menyampaikan
bahwa kesehatan masyarakat menjadi hal
yang penting dan disadari oleh masyarakat
sebagai paradigma terutama dalam era
pandemi Covid-19 saat ini. Terdapat dua
kata kunci dalam kesehatan masyarakat
yaitu, pencegahan dan pengorganisasian
upaya masyarakat. Lebih lanjut, Doktor
Sabarinah menyampaikan bahwa peran
media dan layanan gizi masyarakat menjadi

Sepanjang tahun 2020, media di Indonesia
dipenuhi dengan pemberitaan mengenai
pandemi Covid-19. Hal ini sedikit berbeda
dengan pemberitaan pandemi yang terjadi
sebelumnya, seperti SARS yang terkesan tak
seperti Covid-19. Penyebab dari fenomena ini
ialah penggunaan internet sebagai sumber
utama dari sisi pemberitaan dan semakin
mudah dan murahnya akses internet bagi
para pengguna dalam mengakses media
secara daring. Terhitung pada Maret hingga
April 2020, terdapat lebih dari 10 ribu artikel
berita dari satu media daring mengenai
pandemi Covid-19.
Lewat pemberitaan mengenai pandemi
Covid-19 yang disampaikan lewat media
tentu dapat menimbulkan dampak bagi
masyarakat. Salah satu dampaknya, ialah
perubahan perilaku dari individu pada
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
komunikasi perubahan perilaku atau
pemanfaatan stategi komunikasi untuk
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meningkatkan pengetahuan, kemauan,
kemampuan, serta untuk membentuk
norma sosial dalam membentuk perilaku
dari masyarakat yang ditimbulkan dari
pemberitaan Covid-19.
“Media menjadi faktor penting dalam
melakukan promosi kesehatan dalam
menghadapi pandemi Covid-19. Hal yang
menjadi tantangan adalah bagaimana cara dari
profesi promosi kesehatan dalam melakukan
strategi komunikasi dengan mengelola pesan
sistematis lewat beragam media namun tetap
memerhatikan sosiodemograﬁ dan psikograﬁ
audience yang menjadi target dari perubahan
perilaku”, ujar Doktor Dien.
Lebih lanjut, Doktor Dien menyampaikan
bahwa pesan yang disampaikan pada media
yang digunakan dalam komunikasi harus
tetap berdasarkan pada infomasi akurat,
kredibel, mudah dipahami, dan mendukung
perubahan perilaku dari masyarakat ke arah
yang lebih baik.

Persiapan Kembali Layanan Gizi Masyarakat
di Era Adaptasi Kebiasaan Baru
Pada sesi pembicara kedua, Zakiyah, S.Gz,
M.Sc menyampaikan bahwa dampak dari
pandemi Covid-19 menyebabkan layanan
kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat
pertama mengalami perubahan khususnya
pada layanan gizi masyarakat. Pelayanan
gizi masyarakat yang dimaksud meliputi
pelayanan gizi yang dilakukan lewat posyandu
yang memberhentikan pelayanannya.
Pandemi Covid-19 berdampak pada pelayanan
kesehatan ibu dan anak yang berimbas
pada meningkatnya jumlah gizi buruk.
Akibat dari pandemi Covid-19 menyebabkan
rendahnya cakupan dari pelayanan gizi dan
akses terhadap pelayanan tersebut. Hal itu
disebabkan oleh dua faktor, yaitu provision of
health services dan utilisation of health services.
“Berdasarkan survei 75 tenaga gizi, dari segi
ketersediaan tercatat 51,3 persen tenaga gizi

tergabung dalam tim gerak cepat namun,
39,7 persen mengeluhkan APD yang kurang
sehingga tidak bisa melakukan kunjungan
rumah untuk layanan gizi yang berujung
pada kecemasan tenaga gizi”, ungkap Zakiyah.
Selain itu, dari segi utilisasi, 93,6 persen
mengeluhkan turunnya kunjungan pasien di
puskesmas untuk konseling gizi.
Menyiasati kejadian tersebut, beberapa cara
dapat dilakukan untuk persiapan kembali
layanan gizi dengan menyesuaikan kondisi
yang ada. Kunjungan rumah tetap dilakukan
dengan jangka waktu tertentu dan cara lain
dengan pemanfaatan akses internet dengan
melakukan panggilan video untuk konsultasi
gizi. Dalam jangka waktu dekat, layanan
gizi dari puskesmas maupun posyandu akan
dibuka kembali dan yang tak kalah penting
adalah dengan menyiapkan logistik untuk
protokol kesehatan, meningkatkan kesadaran
masyarakat, dan menghindari kerumunan.
(MFH)

Mahasiswa UI Selenggarakan Webinar Mempersiapkan
Keluarga Dalam Menghadapi New Normal
‘New Normal’
memberikan dampak
tersendiri terhadap para
keluarga Indonesia,
salah satunya terkait
kondisi psikologis dan
perekonomian keluarga.
Kegiatan webinar ini
bermaksud untuk
menjawab keresahan
masyarakat, utamanya
keluarga dalam
menjalani masa-masa
New Normal.
Bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional
pada 29 Juni 2020, mahasiswa FKM UI,
Andrew Prasetya Japri bersama dengan
sebuah komunitas sosial bernama Bantu
Keluarga berkolaborasi dengan Tanoto
Scholars Association Universitas Indonesia
(TSAUI) mengadakan webinar terbuka untuk
umum bertemakan “Mempersiapkan Keluarga
Dalam Menghadapi New Normal”.

Bantu Keluarga merupakan gerakan sosial
berbasis riset yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan pangan keluarga dengan ekonomi
menengah kebawah yang kehilangan sumber
penghasilan akibat pandemi Covid-19 yang
didirikan oleh 6 mahasiswa Universitas
Indonesia. Andrew Prasetya Japri (FKM 2016)
merupakan salah satu pendiri dari Bantu
Keluarga bersama dengan 5 mahasiswa UI

lainnya yaitu, Melinda Mastan (FKM 2016),
Stephen Gunawan (FKM 2017), Yovita
Agrippina Haryanto (FKM 2019), Kevin
Harijanto (FMIPA 2018), dan Novita Pundarika
(FT 2017). Komunitas ini juga telah memberi
bantuan kepada 66 keluarga berupa bahan
pangan untuk kebutuhan konsumsi selama
2 minggu di Teluk Naga, Tangerang dan
akan terus berusaha memperluas dampaknya.
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Sedangkan, TSAUI sendiri merupakan
organisasi mahasiswa penerima beasiswa
TELADAN dari Tanoto Foundation yang
memiliki visi untuk memberikan manfaat
bagi sekitarnya.
Sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19
di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020[1],
berbagai upaya telah digalakkan baik dari
pemerintah maupun sektor non-formal.
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) yang dilakukan di masa
pandemi beberapa bulan terakhir merupakan
salah satu upaya dalam rangka mencegah
penyebaran virus di masyarakat[2]. Akan
tetapi, pemberlakuan PSBB telah melahirkan
kebiasaan-kebiasaan baru pada masyarakat
Indonesia yang kemudian menjadi tren baru
yang kita kenal dengan ‘New Normal’[3]. ‘New
Normal’ memberikan dampak tersendiri
terhadap para keluarga Indonesia, salah
satunya terkait kondisi psikologis dan
perekonomian keluarga.
Kegiatan webinar ini bermaksud untuk
menjawab keresahan masyarakat, utamanya
keluarga dalam menjalani masa-masa New
Normal. Sambil mengajak masyarakat untuk
berdonasi bagi keluarga yang membutuhkan,
webinar ini juga berusaha mengedukasi
masyarakat dengan mengangkat tema
“Mempersiapkan Keluarga dalam Menghadapi
New Normal”. Webinar ini mengundang dua
pembicara, yakni Adriana Amalia selaku
Psikolog Klinis Dewasa dan Co-Founder Asa
Berdaya yang membawakan topik “Menjaga
well-being anggota keluarga dalam masa

New Normal”, dan Leonardo Cheng selaku
Financial Planner yang membawakan topik
“Strategi keuangan keluarga saat memasuki
era New Normal”. Webinar yang dimoderatori
oleh Dizza Aliftsa (FISIP 2017), mahasiswa
berprestasi utama UI 2020, ini berlangsung
melalui platform Zoom Meeting dan dihadiri
oleh lebih dari 40 peserta dari berbagai
wilayah di Indonesia.
Pada sesi pertama, Adriana Amalia membahas
mengenai reaksi psikologis manusia terhadap
perubahan berdasarkan Kubler-Ross Change
Curve dan bagaimana cara untuk menjaga
diri dan mengelola diri dalam menghadapi
perubahan tersebut. Selain itu, pembicara
juga memaparkan mengenai aktivitas di
dalam keluarga yang seharusnya sejalan
dengan prinsip competence, relatedness,
dan autonomy. Pada akhir sesi, pembicara
mengajak para peserta untuk saling bersamasama menambah daya untuk menjadi
keluarga yang siap menghadapi perubahan.
Pada sesi kedua, Leonardo Cheng memulai
pemaparan dengan mengartikan kata
‘krisis’ dalam bahasa Cina, yaitu bahaya
dan kesempatan. Pembicara mengajak para
peserta untuk memaksimalkan kesempatan
yang ada terkait strategi ﬁnansial pada masa
pandemi dengan metode piramida keamanan,
kenyamanan, dan distribusi kekayaan serta
dengan mempersiapkan dana darurat. Pada
akhir sesi, pembicara mengajak para peserta
untuk mengetahui kondisi perekonomian
masing-masing, apakah peserta berada pada
kondisi need help atau can help, yang tentunya

akan berpengaruh pada strategi keuangan
mereka.
Webinar diakhiri dengan ajakan untuk
melakukan challenge untuk mendapatkan
hadiah konsultasi keuangan dan psikologis
gratis dari kedua pembicara serta foto
bersama dengan pembicara dan seluruh
peserta. Antusiasme peserta webinar
ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan
yang masuk ke dalam sistem untuk kemudian
dibahas oleh pembicara pada sesi tanya
jawab. Bantu Keluarga bersama dengan
TSAUI berharap dapat mendukung keluargakeluarga di Indonesia dalam persiapan
menghadapi era New Normal. (Tim Bantu
Keluarga)
Nuraini, R. 2020. Kasus Covid-19
Pertama, Masyarakat Jangan Panik. https://
indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalamangka/ekonomi/kasus-covid-19-pertamamasyarakat-jangan-panik
[1]

Balitbangsdm. 2020. Pemberlakuan PSBB
di Jakarta dan Kota Penyangganya.

[2]

https://balitbangsdm.kominfo.go.id/beritapemberlakuan-psbb-di-jakarta-dan-kotapenyangganya-19-635
Kompas. 2020. Mengenal Apa Itu New
Normal Di Tengah Pandemi Corona.

[3]

h t t p s : / / w w w. k o m p a s . co m / t r e n /
read/2020/05/20/063100865/mengenal-apaitu-new-normal-di-tengah-pandemi-corona?page=all

LIPUTAN KHUSUS PRESTASI

Kesmas: National Public Health Journal, Jurnal Kesehatan
Masyarakat FKM UI Raih Capaian Standar Internasional
SCOPUS dan Q4 Scimago
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia (FKM UI) sebagai salah satu
institusi kesehatan masyarakat terbaik di
Indonesia terus berusaha berkomitmen untuk
memberikan sumbangsih serta kontribusi
di bidang ilmu kesehatan masyarakat bagi
Indonesia dan dunia. Hal tersebut ditunjukkan
dengan pencapaian yang telah dicapai oleh
Kesmas: National Public Health Journal yang
telah berhasil mencapai standar internasional
SCOPUS dan peringkat Q4 berdasarkan
Scimago Journal and Country Rank.

Kesmas: National Public Health Journal sendiri
adalah jurnal kesehatan masyarakat yang
dikelola dan berada di bawah institusi FKM
UI. Sebagai jurnal nasional yang terindeks
internasional, Kesmas: National Public Health
Journal berusaha menyajikan artikel-artikel
penelitian di bidang kesehatan masyarakat
yang berkualitas. Tak hanya itu, kualitas,
konsistensi dan konten artikel ilmiah dan
penelitian hingga proses penyuntingan
sampai waktu penerbitan juga sangat
diperhatikan.

Kesmas: National Public Health Journal telah
terindeks oleh SCOPUS sebagai jurnal yang
sudah memiliki standar internasional pada
2019 lalu. Hal tersebut menjadi pencapaian
yang menambah deretan prestasi FKM UI dan
Kesmas: National Public Health Journal setelah
sebelumnya sudah terindeks di beberapa
indeks jurnal internasional. Kesmas: National
Public Health Journal menjadi salah satu
dari beberapa jurnal di bidang kesehatan
dari Indonesia yang terindeks secara
internasional. Selain itu, Kesmas: National
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Public Health Journal juga telah terindeks
pada Scimago Journal and Country Rank
dengan pemeringkatan atau ranking Q4.
Selaras dengan visi dan misi FKM UI, hal
ini menjadi salah satu bentuk kontribusi
FKM UI bagi pengembangan ilmu kesehatan
khususnya kesehatan masyarakat, baik
untuk masyarakat Indonesia maupun dunia.
Dengan pencapaian yang ada, FKM UI
akan terus berupaya untuk menjadi pusat
pengembangan ilmu dan teknologi di bidang
kesehatan masyarakat dan pusat rujukan bagi
pengembangan dan pembangunan kesehatan
masyarakat.
Saat ini, Kesmas: National Public Health Journal
dikelola secara khusus dengan Editorial Board
dari jajaran profesional dan ahli di bidangnya
serta Editor dan Reviewer yang merupakan
ahli kesehatan masyarakat di dalam negeri
dan dari berbagai negara di dunia. (MFH)

Mahasiswa FKM UI Raih Prestasi Akademik dan Non
Akademik di Setengah Tahun Pertama Tahun 2020
Sebagai salah satu institusi pendidikan
tinggi yang terus mendorong prestasi dan
kontribusi dari sivitas akademikanya, Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
(FKM UI) mencatatkan beberapa prestasi
gemilang hingga setengah pertama tahun
2020. Capaian prestasi ini berhasil diperoleh
beberapa mahasiswa di bidang akademik
maupun non-akademik. Adapun prestasi ini
didapat dari menjadi peserta maupun juara
dari berbagai lomba dan kompetisi yang
dilakukan dari bulan Januari hingga Juni
2020.
Raihan prestasi pertama dicapai oleh Chita
Yumina Karissima, mahasiswa FKM UI dari
Program Studi Sarjana Gizi angkatan 2017
berhasil mendapatkan juara ke-2 Best Idea
dalam Workshop Motion Summit yang di
selenggarakan oleh Urban Motion Vol. 3.
Kompetisi ini mengusung tema ‘Resiliensi di
Era Disrupsi’ dan dilaksanakan secara daring
pada tanggal 17 hingga 18 Januari 2020. Tak
hanya itu, Chita Yumina Karissima juga turut
meraih pernghargaan peringkat pertama
lomba esai ‘Pekan Ilmiah Nasional 2020’
yang diselenggarakan oleh Universitas Tidar.
Menyusul prestasi sebelumnya, mahasiswa
FKM UI kembali meraih capaian gemilang

lewat prestasi pada kompetisi dietetika
pada Case Competition Dietetic Contest Sciﬁ
Neutron 2020 di Universitas Airlangga yang
berlangsung pada 6 hingga 8 Maret 2020 lalu.
Tim yang beranggotakan Salma Luthﬁyah
S., Nya Jeumpa M., dan Ervine Chastine
Marind berhasil menorehkan prestasi dari
perlombaan yang diadakan oleh himpunan
mahasiswa Gizi FKM Universitas Airlangga
tersebut. Ketiga Mahasiswa FKM UI dari

Program Studi Sarjana Gizi angkatan 2017
ini berhasil meraih peringkat ke-3 dari
perlombaan yang diikuti oleh peserta dari
berbagai universitas tersebut.
Prestasi selanjutnya diraih oleh Fatimah
Syakura, mahasiswa Program Studi Sarjana
Kesehatan Lingkungan FKM UI angkatan
2017. Fatimah berhasil mendapatkan
kategori terbaik ke-3 di tingkat Rumpun
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Ilmu Kesehatan dalam ajang Pemilihan
Mahasiswa Berprestasi tingkat RIK yang
dilaksanakan secara daring melalui aplikasi
video telekonferensi. Selain mendapatkan
kategori tersebut, Fatimah juga merupakan
Mahasiswa Berprestasi 1 FKM UI dan menjadi
perwakilan FKM UI di ajang Pemilihan
Mahasiswa Berprestasi tingkat universitas.
Capaian lainnya berhasil diraih oleh dua
orang mahasiswa angkatan 2019, yaitu
Prasetyaning Jati dan Muhammad Ilhan
Khazin pada kompetisi berbeda. Keduanya

merupakan mahasiswa dari Program Studi
Sarjana Kesehatan Masyarakat. Prasetyaning
Jati berhasil meemperoleh peringkat
pertama pada lomba life target syawalman
yang diadakan oleh Salam UI. Lomba yang
berlangsung secara daring pada 6 hingga
14 Juni 2020 berhasil dimenangkan oleh
Prasetyaning Jati dengan mengungguli
peserta lain dari kalangan mahasiswa maupun
umum. Selanjutnya ada Muhammad Ilhan
Khazin yang meraih juara ke-2 kompetisi
e-Sport Pro Evolution Soccer Mobile pada ajang
‘PMJ EURO CUP 2020’. Lomba ini diadakan

oleh komunitas PES Mobile Jabodetabek
dan diselenggarakan pada 15 hingga 25
Juni 2020.
Harapannya, berbagai prestasi yang telah
diraih tersebut dapat menjadi motivasi dan
inspirasi bagi banyak kalangan, khususnya
mahasiswa FKM UI yang memiliki minat di
bidang akademik maupun non-akademik agar
terus berkarya dan berkontribusi untuk FKM
UI, UI, dan Indonesia. (MFH)

OBITUARI

Obituari
dr. Mieke Savitri,
M.Kes
1 April 2020, FKM UI berduka cita atas
berpulangnya dr. Mieke Savitri, M.Kes karena
sakit yang telah diderita sejak tahun 2018.
Almarhumah wafat di RS Mayapada Lebakbulus,
Jakarta, meninggalkan 2 orang putra dan 1
orang putri.
Dokter Mieke Savitri, M.Kes, lahir di Surabaya
pada 25 Januari 1969. Menempuh studi
Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia tahun 1988 sampai dengan 1993.
Sementara pendidikan Master ditempuh di
Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI lulus
tahun 1996.
Bergabung dengan mengabdikan diri berkarya
untuk FKM UI sejak 1 Februari tahun 1998.
Di ranah struktural dr. Mieke Savitri pernah
menjabat sebagai Sekretaris Departemen AKK
FKM UI tahun 2008 sampai dengan 2012,
Manajer Umum FKM UI sejak tahun 2014 hingga
2020 dan Ketua Kelompok Studi Kesehatan
Reproduksi sejak tahun 2014 hingga 2020.
Tahun 2020 pula diangkat sebagai Staf Ahli
Sekretaris Universitas.
Selama hidupnya almarhum dikenal sebagai
pribadi yang dekat dengan sejawat dosen,
staf kependidikan dan supporting staf di
lingkungan kampus FKM UI. Prinsip beliau
dalam berinteraksi adalah mengedepankan
upaya meraba rasa dalam menyampaikan segala
sesuatu sehingga interkasi yang dibangun
senantiasa menghasilkan hubungan yang
harmonis dan saling menghargai. Selamat jalan
dokter Mieke….
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Obituari Prof.
Nasrin Kodim
3 April 2020, FKM UI kembali berduka atas
berpulangnya Guru Besar Epidemiologi yang
sangat disegani Prof. Dr. dr. Nasrin Kodim,
MPH. Almarhum yang lahir di Martapura,
29 Desember 1948, wafat di RSCM karena
sakit dan meninggalkan seorang istri dan 4
orang putra.
Prof. Nasrin Kodim dikenal sebagai pendidik
yang juga pekerja keras dan sangat solid
dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat.
Beliau juga dikenang sebagai sosok yang
sangat dekat dan hangat di keluarga.
Mulai bergabung dan berkarya di FKM
UI sejak 1 Maret 1988 di Departemen
Epidemiologi FKM UI. Selain aktivitas di
bidang pengajaran Prof. Nasrin Kodim juga
aktif menjadi pimpinan redaksi Jurnal
Kesmas dan juga menjabat sebagai Ketua
Pusat Riset Epidemiologi dan Surveilans
FKM UI.
Kiprah almarhum diluar FKM UI adalah aktif
sebagai anggota IDI, Ikatan Alumni Tulane
University dan Ikatan Ahli Epidemiologi.
Semoga ilmu yang telah Prof. Nasrin abdikan
bagi kemajuan kesehatan masyarakat di
Indonesia, menjadi amal jariyah yang tak
pernah putus dan selalu menjadi inspirasi
para pejuang kesmas untuk meneruskan
perjuangan beliau.
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GALERI

15 Juni 2020 Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc, Pj. Dekan FKM UI pada pencanangan FKM UI sebagai fakultas percontohan Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Akhir April 2020 Mahasiswa dan ILUNI FKM UI Bergerak Menanggulagi Dampak Covid-19
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6 Mei 2020 Webinar Seri 1 FKM UI: Dampak PSBB
dengan Analisis Big Data dan Akankah Pandemi
Covid-19 Selesai Juni 2020?

11 Mei 2020 Webinar Seri 2 FKM UI: Aplikasi
KitaAman.id dalam Menghadapi Covid-19 dan
Kebijakan Gizi Kesehatan Masyarakat dalam
Pandemi Covid-19

13 Mei 2020 Webinar Seri 3 FKM UI: ‘From Social Distance to Physical Distance: Practicing Public Health Against Covid-19’ dan ‘Sunlight
Exposure Increased Covid-19 Recovery Rates: A Study in the Central Pandemic Area of Indonesia

18 Mei 2020 Webinar Seri 4 FKM UI: Peran K3 dalam
Penanganan Covid-19 di Perusahaan serta Perubahan
Iklim, Polusi Udara, dan Covid-19

20 Mei 2020 Webinar Seri 5 FKM UI: Kesiagaan Lansia di
Era Covid-19, Manajemen Pandemi Covid-19 dan Peran
Masyarakat, serta Pengembangan Teknologi Penjernih
Ruang Terkontaminasi Virus Corona
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27 Mei 2020 Webinar Seri 6 FKM UI: Pandemi
Covid-19 Update dan New Behaviour Life serta
Konsep Disaster Risk Reduction dalam Penanganan
Covid-19

30 Mei 2020 Webinar Seri 7 FKM UI, Mitigasi
Risiko Manajemen Keuangan Rumah Sakit di Era
Covid-19

3 Juni 2020 Webinar Seri 8 FKM UI: Resolusi Global dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (73rd World Health Assembly, WHO) dan ‘Wake
Up Call’ untuk Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Kesehatan Anak

8 Juni 2020 Webinar Seri 9 FKM UI: Peran Gizi
dalam Menghadapi ‘The New Normal’ dan The
Future of Public Health is Now

10 Juni 2020 Webinar Seri 10 FKM UI: Kesiapan
Menghadapi New Normal dan Stigma Terhadap
Pandemi Covid-19 di Indonesia

Edisi 13 / Jan-Mar 2020

15 Juni 2020 Webinar Seri 11 FKM UI: Peran
Profesi Promosi Kesehatan di Era Pandemi Covid-19
dan Kontribusi ILUNI FKM UI dalam Menghadapi
Covid-19

22 Juni 2020 Webinar Seri 13 FKM UI: Protokol
Kesehatan di Tempat Kerja dan Tantangan
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Era
Adaptasi Kebiasaan Baru

17 Juni 2020 Webinar Seri 12 FKM UI: Postur
Statis Penggunaan Gawai Sivitas Akademika UI dan
Dampak Kesehatan Penggunaan Laptop

24 Juni 2020 Webinar Seri 14 FKM UI: Peran Media
dalam Komunikasi Perubahan Perilaku dan Persiapan
Kembali Layanan Gizi Masyarakat di Era Adaptasi
Kebiasaan Baru
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