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DARI MEJA DEKAN

 Satu lagi tonggak penting 
ditorehkan di penghujung 2020 
yaitu serti� kasi ISO 9001;2015 
untuk Pusat Administrasi Fakultas 
untuk periode tahun 2021-2024. 
Serti� kasi kali ini merupakan 
serti� kasi yang ke-2 setelah FKM 
UI berhasil memperoleh serti� kasi 
tersebut pada 2017. 

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

(sambungan dari hlm. 1)

Assalamu’ala ikum Warrahmatul lahi 
Wabarakatuh

Salam Sejahtera 

Tahun 2020 akan segera usai. Menengok ke 
belakang, sepanjang tahun 2020, tiada lain 
yang pantas kita ucap selain rasa syukur ke 
hadirat Tuhan YME. Tahun istimewa dengan 
ujian kesabaran yang luar biasa membawa 
seluruh sivitas akademika dan keluarga besar 
FKM UI pada kesadaran akan anugerah besar 
berupa kesehatan dan kesempatan untuk 
menjadi bermanfaat dalam situasi apapun.

Di triwulan 4 tahun 2020 ini, FKM UI masih 
konsisten menciptakan ruang diskusi, berbagi 
praktik baik, untuk menyumbangkan berbagai 
rekomendasi bagi penanganan pandemi 
COVID-19. Demikian juga dengan pengabdian 
kepada masyarakat, berbagai kegiatan 
dilakukan untuk membantu masyarakat 
terdampak pandemi dengan beragam solusi.

Para staf pengajar, para mahasiswa dan staf 
kependidikan juga terlibat dalam berbagai 
kompetisi dan berhasil mengharumkan nama 
FKM UI.

Satu lagi tonggak penting ditorehkan di 
penghujung 2020 yaitu sertifikasi ISO 
9001;2015 untuk Pusat Administrasi 
Fakultas untuk periode tahun 2021-2024. 
Sertifi kasi kali ini merupakan sertifi kasi yang 
ke-2 setelah FKM UI berhasil memperoleh 
sertifi kasi tersebut pada 2017.

Tak lupa kami berterima kasih pada semua 
pihak: sivitas akademika dan keluarga besar 
FKM UI atas sumbangsihnya. Tak akan pernah 
terjadi semua keberhasilan di sepanjang 
tahun 2020 ini jika tanpa keikhlasan semua 
pihak dalam mendarmabaktikan diri untuk 
kemajuan FKM UI. 

Selamat menutup tahun 2020 dan 
menyongsong 2021 dengan semangat, 
harapan dan doa, semoga pandemi COVID-19 
segera teratasi. 

Salam,

Sabarinah Prasetyo

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 
oleh Kementerian PANRB sebagai fakultas 
percontohan mewakili Universitas Indonesia. 

Pada sambutannya, Pj. Dekan FKM UI, Prof. 
Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. , menyampaikan 
“Sertifi kasi ISO dan implementasi sistem 

manajemen mutu di PAF FKM UI menjadi 
modal awal yang sangat baik pada saat FKM 
UI masuk ke dalam seleksi Zona Integritas. 
Sertifi kasi ISO pulalah yang menjadi salah 
satu pertimbangan dari penunjukkan FKM UI 
sebagai fakultas percontohan zona integritas 
di Universitas Indonesia”.

Standar POB Kementerian PANRB 
menyaratkan pemisahan yang jelas antara 
pelanggan  eksternal dan pelanggan 
internal institusi. Pemisahan ini dibuat 
untuk pemetaan pelayanan yang disediakan 
oleh Unit Layanan Fakultas FKM UI dalam 
menindaklanjuti permohonan layanan dari 
pelanggan. Selain implementasi POB yang 
menyesuaikan dengan persyaratan penilaian 
Zona Integritas, sasaran mutu, monitoring
evaluasi dan identifikasi risiko, pada re-
sertifi kasi tahun 2020 ini mengacu pada 
indikator kontrak kinerja fakultas sebagai 
dasar dan tolak ukur pelaksanaan sistem 
manajemen mutu fakultas.
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SEPUTAR FKM

Hasil dari audit re-sertifi kasi menghasilkan 
4 rekomendasi improvement untuk beberapa 
unit kerja namun secara umum FKM UI 
terbukti telah konsisten melaksanakan 
penerapan sistem manajemen mutu seperti 
disampaikan auditor Rahmat Nurcahyo, 

“Banyak hal positif yang sudah dilakukan dan 
luar biasa. ISO memberikan dampak riel bagi 
FKM UI. Tidak sekedar mengejar sertifi kat 
namun FKM UI betul-betul menjalankan 
sistem. Unit kerja yang menjalankan sistem 
yang akan merasakan manfaatnya”.

Berdasarkan hasil selama audit 2 hari 
FKM UI kembali direkomendasikan untuk 
mendapatkan sertifikat ISO 9001;2015 
yang merupakan pengakuan atas 
terlaksananya sistem manajemen mutu 
di FKM UI. (sfh)

Kamis, 8 Oktober 2020, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM 
UI) menyelenggarakan Sosialisasi Buku 
Saku Nilai-Nilai Universitas Indonesia 
(UI). Kegiatan ini diadakan secara daring 
melalui aplikasi video telekonferensi dan 
difasilitasi oleh Tim Agen Perubahan 
yaitu Dr. Milla Herdayati, Dr. Budi Hartono 
dan Dr. Evi Martha.

Pembuatan dan sosial isasi  buku 
saku Nilai-nilai UI merupakan tindak 
lanjut dari penunjukkan FKM UI yang 
dipilih sebagai fakultas percontohan 
Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani  (WBBM) sebagai  salah 
satu lembaga Pembangunan Zona 
Integritas Perguruan Tinggi Negeri oleh 
Direktorat Jenderal 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 
mengikuti program pemerintah dalam 
mencapai tata kelola perguruan tinggi 
yang baik, bersih dan terbebas dari KKN.

Buku Saku Nilai-nilai UI dibuat khusus 
guna mempertegas aturan mengenai apa 
saja yang harus dan tidak boleh dilakukan 
bagi para dosen, tenaga kependidikan dan 
mahasiswa. Selain itu, buku saku ini juga 
dibuat untuk menumbuhkan budaya dan 
menularkan semangat bagi para dosen, 

Sosialisasi Buku Saku Nilai-Nilai UI Bagi 
Staf Kependidikan FKM UI

tenaga kependidikan dan mahasiswa atas 
tindak lanjut dari ditunjuknya FKM UI 
sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih Melayani (WBBM).

“Semua berperan dalam menuju WBK 
dan WBBM yang menjadi tujuan bersama. 
Harapannya dengan buku saku ini semua 

elemen terutama dosen dan tenaga 
kependidikan bisa memaknai lebih dalam 
mengenai 9 nilai UI dalam mencapai 
WBK dan WBBM,” ungkap Doktor Budi.

Sebagai tambahan, Doktor Budi juga 
mengatakan bahwa penting bagi para 
tenaga kependidikan FKM UI menjalankan 
poin-poin 9 nilai UI yang terdapat dalam 
buku saku tersebut. Adapun yang menjadi 
9 nilai UI adalah kejujuran, keadilan, 
keterpercayaan, tanggung jawab, 
kebersamaan, keterbukaan, kebebasan 
akademik, dan kepatuhan terhadap 
aturan. Diharapkan dengan adanya buku 
saku ini, kesembilan nilai tersebut dapat 
dimaknai dan diimplementasikan salah 
satunya oleh tenaga kependidikan pada 
setiap kegiatan yang dijalankan di FKM 
UI. (MFH)

Buku Saku Nilai-nilai 
UI dibuat khusus guna 
mempertegas aturan 
mengenai apa saja yang 
harus dan tidak boleh 
dilakukan bagi para dosen, 
tenaga kependidikan dan 
mahasiswa.  
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Sosialisasi Buku Saku Nilai-Nilai Universitas Indonesia 
kepada Staf Pengajar FKM UI

Sejak 15 Juni 2020 FKM UI ditunjuk oleh 
Universitas Indonesia (UI) dan dicanangkan 
sebagai fakultas percontohan Zona Integritas, 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang 
penilaian dan predikatnya akan diberikan 
oleh KEMENPAN-RB.

Zona Integritas adalah predikat yang akan 
diberikan kepada institusi yang pimpinan 
dan segenap jajarannya berkomitmen untuk 
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM), melalui reformasi birokrasi, 
khususnya dalam pencegahan korupsi dan 
pelayanan publik berkualitas.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka 
mewujudkan Zona Integritas WBK dan WBBM 
di lingkungan FKM UI. Salah satunya adalah 
penerbitan Buku Saku Nilai-nilai UI yang 
diperuntukkan bagi para Staf Pengajar, 
Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

Buku Saku ini diharapkan dapat menjadi 
acuan bagi sivitas dan warga FKM UI. Nilai-
nilai budaya yang dituangkan dalam buku 
saku mengacu pada Nilai-nilai Budaya UI 
yang telah ditetapkan pada Peraturan Majelis 
Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 
004 Tahun 2015 Pasal 2 tentang ART UI.

Dalam rangka sosialisasi dan internalisasi 
Buku Saku Nilai-nilai UI, pada tanggal 
8  Oktober  2020, FKM UI  secara 
daring mengundang seluruh staf pengajar 
dalam acara Sosialisasi Buku Saku 9 Nilai 
UI.

Sosialisasi secara virtual untuk seluruh Staf 
Pengajar dipimpin langung oleh Pj. Dekan 
FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. , dan 
dihadiri pula oleh para Wakil Dekan dan 
pejabat struktural di lingkungan FKM UI. 
Dekan FKM UI mengungkapkan apresiasinya 
kepada penyusun Buku Saku Nilai-nilai 
UI. Prof. Sabarinah menyampaikan “Dalam 

rangka mewujudkan Zona Integritas di FKM 
UI, salah satu titik sentral yang penting 
adalah adanya Tim Agen Perubahan 
Zona Integritas. Saya mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada Tim Agen 
Perubahan yang telah mempersiapkan buku 
saku tentang nilai-nilai UI untuk dosen, 
staf kependidikan dan mahasiswa ini yang 
dibuat dalam waktu singkat.“ 

Seluruh staf pengajar dipersilahkan untuk 
turut mereview dan memberikan masukan 
yang konstruktif yang dirasa perlu dalam 
rangka menyempurnakan Buku Saku Nilai-
Nilai UI ini.

FKM UI Gandeng 
Alumni Sebagai 
Pembicara Pada 
Seminar Online

Seri 30

Kamis, 8 Oktober 2020, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
menyelenggarakan seminar online seri ke-
30. Seminar daring kali ini mengundang 
dua pembicara dari bidang perorganisasian 
masyarakat, yaitu Esther Indriani, SKM, 
MPH, Senior Technical Advisor for Health and 
Nutrition di World Vision International dan 
Oky Setiarso, MKM, Founder dan Relawan @
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kelasbelajaroky yang keduanya merupakan 
alumni dari FKM UI.

Pj. Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc. , membuka seminar daring kali ini 
dengan menyampaikan bahwa kesehatan 
masyarakat bisa mendapat dukungan dari 
pengorganisasian masyarakat. Situasi yang 
terjadi saat pandemi sangat membutuhkan 
peran lebih dari bidang lain seperti organisasi 
kemanusiaan dan aktivis sosial.

“Di situasi pandemi saat ini, penanganan 
pandemi yang dilakukan dengan pendekatan 
kesehatan masyarakat disokong oleh dua 
hal, yaitu pencegahan dan pengorganisasian 
masyarakat. Menjadi penting bagi kita 
untuk melihat bagaimana upaya-upaya 
kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan 
pendekatan pengorganisasian masyarakat 
salah satunya yang bersifat community-based,” 
pungkas Prof. Sabarinah.

Secara umum, organisasi kemanusiaan 
memiliki beberapa peran, diantaranya 
mencoba memperbaiki sistem yang ada, 
mencari cara-cara inovatif dengan pendekatan 
baru, melakukan penelitian operasional untuk 
mendapat data efisiensi dan efektivitas 
program serta melakukan upaya advokasi.

“Saat ini, organisasi kemanusiaan memiliki 
beberapa tantangan pada bidang kesehatan 
masyarakat, diantaranya pekerjaan rumah 
yang belum selesai seperti permasalahan 
gizi di berbagai belahan dunia, masalah 
baru seperti COVID-19, masalah mendesak 
dan sering terabaikan, serta permasalahan 
SDM kesehatan di lapangan,” ungkap Esther.

Lebih lanjut, Esther sebagai pembicara 
pertama menambahkan bahwa organisasi 

kemanusiaan memiliki pengaruh dalam 
melakukan upaya penanganan tantangan 
kesehatan masyarakat tersebut. Lewat 
organisasi kemanusiaan seperti World 
Vision International tantangan tersebut 
dapat dijawab dengan pendekatan yang 
lebih inovatif dan solutif.

Pembicara selanjutnya, Oky Setiarso 
mengungkapkan pengalamannya dalam 
membangun dan menja lankan @
kelasbelajaroky. Lewat program tersebut, 
Oky menceritakan bagaimana proses 
meningkatkan status kesehatan masyarakat 
lewat aktivitas sosial pada masyarakat 
baik di saat pandemi maupun tidak. 
Kegiatan yang dilakukan berfokus dengan 
cara inovatif dan pendekatan terhadap 
kalangan masyarakat marjinal dan urban 
di perkotaan.

“Kegiatan yang menjadi contoh adalah 
dengan melaksanakan program edutainment
dengan meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan mengenai masalah 
kesehatan melalui metode pembelajaran 
yang disesuaikan,” ujar Oky. Kegiatan ini 
sudah berlangsung dari sebelum terjadinya 
COVID-19 dan sudah berkembang ke kondisi 
yang lebih baik.

Lebih lanjut, meski dihadapkan pada situasi 
pandemi, kegiatan yang dilaksanakan 
tetap berjalan meski dengan cara yang 
berbeda. Kegiatan peningkatan status 
kesehatan masyarakat yang dilakukan 
meliputi sosialisasi masalah kesehatan, 
kegiatan pendistribusian penyanitasi 
tangan, pembagian masker, edukasi gizi, 
dan membuat makanan bergizi untuk 
masyarakat marjinal.

Seminar daring yang dihadiri oleh kalangan 
akademisi dan umum ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran mengenai peran 
organisasi masyarakat serta aktivitas di 
dalamnya dalam upaya peningkatan status 
kesehatan masyarakat. (MFH)

FKM UI Selenggarakan Sharing Session Systematic Review di 
Publikasi Internasional Terindeks Scopus

Dalam rangka meningkatkan capaian Publikasi 
Internasional Terindeks Scopus dalam 
Penulisan Systematic Review (SR), Unit Riset 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (URPM) 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) menyelenggarakan 
Sharing Session Systematic Review. Kegiatan 
ini dikhususkan untuk dosen FKM UI dan 
diselenggarakan secara virtual melalui zoom 
meeting dan disiarkan live streaming secara 

terbatas di youtube URPM FKM UI pada hari 
Selasa, 13 Oktober 2020.

Pemateri pada sharing session 1 adalah staf 
pengajar dari Departemen Biostatistik dan 
Ilmu Kependudukan, Popy Yuniar, SKM, MM, 
Ph.D. (Cand) dan dilanjutkan dengan sharing 
session 2 oleh staf pengajar dari Departemen 
Epidemiologi, drg. Dwi Gayatri, MPH, Ph.D. 
(Cand). Kedua pemateri telah berpengalaman 

 Kegiatan ini 
dikhususkan untuk 
dosen FKM UI dan 
diselenggarakan secara 
virtual melalui zoom 
meeting dan disiarkan live 
streaming secara terbatas 
di youtube 
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dalam melakukan publikasi systematic review
di jurnal scopus Q1.

Popy Yuniar, SKM, MM, Ph.D. (Cand) 
narasumber pertama dalam pemaparan 
nya memberikan materi tentang bagaimana 
mencari publikasi yang terkait di database 
UI dan database internasional. Lebih lanjut 
narasumber menyampaikan pengertian 
systematic review; perbedaannya dengan 
meta-analysis, literature review, scoping 
review. Tak lupa narasumber membagikan 
pengalamannya tentang bagaimana mencari 
topik atau ide penelitian untuk systematic 

review; memahami pedoman, framework, 
protokol; tips dalam pengorganisasian dan 
penulisan systematic review serta checklist
yang perlu dilakukan sebelum submit artikel 
ke jurnal tujuan.

drg. Dwi Gayatri, MPH, Ph.D. (Cand)., sebagai 
narasumber sharing session 2, menjelaskan 
macam-macam database yang dapat diakses 
oleh dosen FKM UI untuk melakukan 
systematic review, dilanjutkan dengan 

praktek mencari jurnal pada database yang 
disediakan oleh web UI dan web database 
internasional.

Bagi sivitas akademika FKM UI yang 
berhalangan menghadiri sharing session
ini tidak perlu khawatir karena materi 
Sharing Session Systematic Review dan 
workshop penulisan sebelumnya telah 
didokumentasikan melalui link: bit.ly/
fi leworkshoppifkm.

Sumpah Profesi dan Pelepasan Virtual Wisudawan Program 
Sarjana Reguler Semester Genap 2019/2020

Pada 16 Oktober 2020, untuk pertama kalinya 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) menyelenggarakan 
sumpah profesi dan pelepasan wisudawan 
program sarjana secara virtual. Pandemi 
COVID-19 membuat acara sumpah profesi 
dan pelepasan harus dilaksanakan dengan 
cara yang istimewa dan pemilihan lokasi 
yang mengedepankan persyaratan protokol 
kesehatan, yaitu diarea yang cukup terbuka, 
di Lobby Gedung A FKM UI.

Pelepasan wisudawan di  fakultas 
diikuti oleh 251 lulusan dari 4 Program 
Studi yaitu Program Studi Kesehatan 
Masyarakat, Program Studi Gizi, Program 
Studi Kesehatan Lingkungan dan Program 
Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
Sementara sumpah profesi dijalani oleh 
para lulusan Prodi Kesehatan Masyarakat, 
Kesehatan Lingkungan dan Gizi. Sumpah 
profesi dipimpin oleh 3 perwakilan 
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organisasi profesi yaitu IAKMI diwakili 
oleh Baequni, SKM, M.Kes. , Ph.D, HAKLI 
(Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan 
Indonesia) diwakili oleh Prof. Dr. H. Arif 
Sumantri, SKM, M.Kes dan dari organisasi 
profesi PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi) 
diwakili oleh Pudjo Hartono, MPS., serta 
disaksikan oleh para pemuka agama. Acara 
sumpah profesi dilaksanakan secara daring 
disertai dengan penandatanganan berita 
acara sumpah profesi secara simbolis oleh 
perwakilan wisudawan.

Dalam pidato sambutannya, Pj. Dekan 
FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. , 
menekankan akan pentingnya kontribusi 
lulusan FKM UI dalam pencegahan, 
penanganan dan penanggulangan dampak 
pandemi COVID-19. Prof. Sabarinah 
mengungkapkan “Pendekatan kesehatan 

masyarakat yang dicanangkan oleh dunia 
dalam menanggulangi pandemi COVID-19 
menjadikan ilmu-ilmu yang bernaung dalam 
ilmu kesehatan masyarakat menjadi sangat 
diperlukan. COVID-19 yang merupakan 
emerging disease diketahui merupakan 
penyakit yang dapat menular antar manusia, 
maka dicanangkan bahwa pencegahan dan 
penangananya didasarkan pada pendekatan 
paradigma kesehatan masyarakat. Prinsip 
kesehatan masyarakat bersandarkan 
pada 2 kata kunci yaitu pencegahan dan 
pengorganisasian masyarakat.”

Selain menyadarkan betapa signifi kannya 
peran dan posisi para sarjana dari bidang 
ilmu kesehatan masyarakat, Pj. Dekan 
FKM UI berpesan agar para wisudawan 
memandang kehidupan dengan arif 
bijaksana, Prof. Sabarinah menyampaikan 

pesan bahwa berkata benar itu baik, berkata 
arif itu lebih baik. Maknanya adalah bahwa 
arif dan bijaksana mempertimbangkan 
segala sesuatu dari berbagai perspektif 
sangatlah penting dalam menjalani hidup.

Pada Wisuda Semester Genap Tahun 
Akademik 2019/2020 ini Program Sarjana 
FKM UI menghasilkan 183 lulusan dengan 
predikat cum laude, dengan IPK tertinggi 
diraih oleh Benedicta Natalia Latif, S.Gz. , 
dari Program Studi Gizi dengan IPK 3,96. 
Selamat kepada para wisudawan, teruslah 
menjadi permata hati FKM UI dengan 
menjaga nama baik sebagai alumni FKM UI.

Tautan dokumentasi wisuda virtual Program 
Sarjana Reguler Semester Genap 2019/2020 
dapat disaksikan pada tautan :   https://
youtu.be/Mx9RLhLC2Ig

FKM UI Gelar Pelepasan dan Wisuda Virtual Program 
Pascasarjana Semester Genap 2019/2020

Sabtu, 17 Oktober 2020, di Aula Lobby 
Gedung A FKM UI berlangsung Pelepasan 
dan Wisuda Virtual Program Pascasarjana 
FKM UI Semester Genap 2019/2020. Wisuda 
virtual diikuti oleh 172 lulusan program 
Magister dan 15 lulusan Program Doktor. 
Pelapasan dan wisuda dipimpin oleh Pj. 
Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc., dan dihadiri oleh Para Wakil Dekan, 
Pejabat Struktural, Dewan Guru Besar, Senat 
Akademik, Perwakilan Organisasi Profesi dan 
ILUNI FKM UI.

Dalam Pidato pelepasannya, Pj. Dekan FKM 
UI menyampaikan “Melampaui pendidikan 
pascasarjana berarti telah memantapkan 
ilmu dan keterampilan dalam menganalisis 
determinan masalah kesehatan masyarakat, 
hal itu berarti pula wisudawan telah 
bertanggugjawab memberi sumbangsih, 
saran kepada para pemangku kepentingan di 
Indonesia terutama untuk tujuan mencapai 
derajat kesehatan masyarakat setinggi-
tingginya. Para wisudawan tanpa disadari 
adalah pelaku sejarah yang telah dan 
akan berkontribusi dalam perkembangan 
kesehatan masyarakat di Indonesia.“

Wisuda semester genap tahun akademik 
2019/2020 ini FKM UI menobatkan lulusan 
terbaik dengan daftar sebagai berikut:

Lulusan Program Magister:

5 wisudawan lulusan terbaik Prodi Magister 
Ilmu Kesehatan Masyarakat

1. Dortua Lince Sidabalek

2. Pritha Elisa

3. Astrid Salome Evelina

4. Dina Eva Riyana Bangun

5. Nada Amirah

3 wisudawan lulusan terbaik Prodi Magister 
Administrasi Rumah Sakit

1. Ida Bagus Nyoman Maharjana

2. Joan Puspita Tanumiharja

3. I Nyoman Gede Bayu Wiratama Suwedia

4 wisudawan lulusan terbaik Prodi Magister 
Epidemiologi

1. Hardya Gustada
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2. Diany Litasari

3. Fitri Indrawati

4. Bekti Aribawanti Rini

6 wisudawan lulusan terbaik Prodi Magister 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Meilisa Rahmadani

2. Avinia Ismiyati

3. Elisa Moetiara

4. Usman Haris Salman

5. Daris Hendarko

6. Hanna Silvia Debora B.

Lulusan Program Doktor:

5 wisudawan lulusan terbaik Prodi Doktor 
Ilmu Kesehatan Masyarakat

1. Meriwati

2. Jasrida yunita

3. Sandra

4. Laila Ulfa

5. Muri Maftuchah

1 wisudawan lulusan terbaik Prodi Doktor 
Epidemiologi

1. Chandrayani Simanjorang

Acara pelepasan wisudawan Program 
Pascasarjana FKM UI semester genap 
2019/2020 dapat  d i ikut i  melalu i 
kanal youtube di link https://youtu.be/
y9huq_9NbG0 . Selamat kepada para 
wisudawan program Pascasarjana FKM UI.

Mahasiswa S2 FKM 
UI Raih Juara Dua 
Kompetisi Poster 

APRU Global 
Health Conference

2020

Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia (FKM UI) kembali 
berhasil meraih prestasi di kancah 
internasional. Capaian yang diumumkan 
pada 21 Oktober 2020 kali ini merupakan 
sumbangsih dari Bonardo Prayogo Hasiholan 
S.K.M. , mahasiswa Program Magister 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) FKM 
UI. Bonardo mendapat predikat Juara 2 pada 
perhelatan APRU Global Health Conference 
2020 Global Health Student Poster Contest
kategori Graduate Student yang dilaksanakan 
pada 19-21 Oktober 2020 di Fudan China. 
Kompetisi ini diikuti oleh 47 peserta 
submisi poster dari total 15 negara dan 
26 universitas di dunia.

Pada kompetisi kali ini, Bonardo meneliti 
bagaimana situasi pandemi COVID-19 
merubah pola dan bentuk kerja di kalangan 
sivitas akademika Universitas Indonesia (UI). 

Fenomena bekerja dari rumah atau dikenal 
dengan sebutan WFH (Work from Home) 
menjadi kebiasaan bagi sivitas akademika 
UI di era pandemi saat ini. Bonardo juga 
menambahkan bahwa latar belakang 
poster ini dibuat lantaran kebijakan WFH
menyebabkan terjadinya peningkatan durasi 
bekerja di depan laptop.

”Penelitian bertujuan untuk melihat 
fenomena baru yaitu WFH di kalangan sivitas 

akademika meliputi, dosen, mahasiswa, dan 
tenaga kependidikan. Kami meneliti para 
responden yang menggunakan laptop untuk 
bekerja dari rumah selama masa pandemi 
COVID-19,” tutur Bonardo.

Lebih lanjut, hasil survei menunjukkan 
penggunaan laptop dari setiap orang 
ternyata memiliki perbedaan durasi yang 
dapat menyebabkan keluhan subjektif 
dari para responden. Sebanyak total 1.083 

Bonardo mendapat 
predikat Juara 2 pada 
perhelatan APRU Global 
Health Conference 2020 
Global Health Student 
Poster Contest kategori 
Graduate Student yang 
dilaksanakan pada 19-21 
Oktober, di Fudan China.
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responden yang terdiri dari 118 dosen 
UI, 256 tenaga kependidikan, dan 709 
mahasiswa ternyata memiliki keluhan 
subjektif gangguan muskuloskeletal.

Dari keseluruhan responden, 86,4% 
menyatakan memiliki keluhan pada leher, 
76,2% pada bahu, serta 75,9% pada 
punggung bagian bawah. Keluhan tersebut 
berasal dari perbedaan durasi dan postur 
responden dalam menggunakan laptop saat 
beraktivitas dari rumah. Bonardo menuturkan 
bahwa kebanyakan dari responden memiliki 
perbedaan posisi dan postur dalam 
beraktivitas, misalnya ada yang bekerja 

dengan posisi duduk hingga bekerja dalam 
posisi tengkurap yang menurut penelitian 
cukup banyak dilakukan oleh responden 
mahasiswa.

Dalam melakukan penelitian ini, Bonardo 
dibantu oleh tim yang terdiri dari Dosen 
Departemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) FKM UI, Indri Hapsari Susilowati, 
SKM, MKKK, Ph.D.; Prof. Dr. dr. L. Meily 
Kurniawidjaja, M.Sc. , Sp.Ok.; dan Dr. Ir. 
Sjahrul M. Nasri, M.Sc.

Selain menorehkan prestasi di kancah 
internasional, diharapkan penelitian yang 

berjudul Statistics of Civitas Academica 
Universitas Indonesia when Using Laptops 
during Work from Home 2020 due to The 
COVID-19 Pandemic dapat memberikan 
sumbangsih yang lebih luas bagi kesehatan 
masyarakat di Indonesia.

APRU Globa l  Hea l th  Conference 
sendiri adalah konferensi ilmiah yang 
diselenggarakan setiap tahunnya oleh 
Association of Pacifi c Rim Universities (APRU) 
yang membahas isu-isu kesehatan global. 
Fudan University, Shanghai adalah tuan 
rumah bagi perhelatan APRU Global Health 
Conference tahun ini. (MFH)

Mahasiswa Universitas Indonesia Berhasil Raih Juara Pertama 
dalam Ajang Internasional APRU Global Health Conference

2020 Virtual Case Competition

Mahasiswa Universitas Indonesia 
kembali berhasil  meraih prestasi 
di kancah internasional. Tim dari 
Universitas Indonesia, The Yellow 
Jackets, berhasil menjadi juara utama 
pada ajang internasional APRU Global 
Health Conference 2020 Virtual Case 
Competition yang diselenggarakan pada 
19-21 Oktober 2020 di Fudan 
University, Shanghai secara 
daring.

The Yellow Jackets berhasil 
unggul di antara 45 peserta 
dari  22 negara dengan 
membawa ide berupa aplikasi 
bernama Go-Elderly (https://
you tu .be /uLFNoyPUYx0 ) . 
Enam orang mahasiswa UI 
yang terdiri dari Andrew 
Prasetya Japri  (FKM’16), 
Caroline Augustine Atmojo 
(FKM’17), Stephen Gunawan 
(FKM’17), Hubert Jonathan 
(FK ’17 ) , Jason  Phowira 
(FK’17), dan Vellia Justian 
(FK’17) berhasil memenangi 
Virtual Case Competition yang 
merupakan bagian dari APRU 
Global Health Conference 2020 
dengan tema “Improving 
Elderly Care in Asia-Pacific”
dengan menyuguhkan kasus 

mengenai penuaan populasi yang 
membutuhkan inovasi realistis dari 
peserta.

Pembua tan  ap l i ka s i  Go -E lde r l y 
berangkat dari dua masalah utama 
terkait kesejahteraan lansia di Asia 
Pasifi k, yaitu kekhawatiran terkait sektor 
pelayanan kesehatan bagi lansia serta 

sektor sosial dan komunitas 
bagi lansia. Proses penyusunan 
ide dilakukan selama kurang 
lebih 2 bulan dengan 2 diskusi 
kelompok setiap minggunya. 
Sebelum pembuatan video, 
tim melakukan identifikasi 
masalah dari berbagai literatur, 
menyeleksi model intervensi 
yang tepat, menyelenggarakan 
su rve i  me la lu i  web ina r, 
serta berkolaborasi dengan 
beberapa komunitas lain untuk 
mengadakan berbagai kampanye 
kreatif. Go-Elderly berencana 
u n t u k  m e n g i n teg r a s i k a n 
antara pelayanan kesehatan 
berbasis keluarga, pelayanan 
kesehatan primer khususnya Pos 
Pembinaan Terpadu (Posbindu), 
komunitas sosial yang aman 
dan nyaman bagi lansia, serta 
pemberdayaan lansia secara 
umum.

 Pembuatan aplikasi
Go-Elderly berangkat 
dari dua masalah utama
terkait kesejahteraan 
lansia di Asia 
pasifik 
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Selama proses penyusunan ide, tim 
menyelenggarakan beberapa kampanye 
sosial melalui instagram dan memproduksi 
beberapa hasil berupa siniar (podcast). 
Tim juga menyelenggarakan sebuah 
webinar bertemakan “Elderly Care During 
Pandemic” untuk memperingati hari lansia 
nasional pada tanggal 29 Mei 2020. 
Webinar tersebut diikuti oleh lebih dari 
200 peserta pendaftar. Proses interaksi 
dengan masyarakat lah yang akhirnya 
memungkinkan tim untuk membuat solusi 
berbasis teknologi sebagai solusi inovatif 
dari kasus yang diberikan.

“Sebagai kaum muda, menjadi agent 
of change adalah sebuah kewajiban, 
dalam hal ini untuk berkontribusi dalam 
membuat lingkungan yang inklusif bagi 
lansia agar kita bisa membangun masa 
depan yang ramah lanjut usia,” ucap Jason 
Phowira mewakili tim di APRU Global 
Health Conference. Melalui pengalaman 
ini, tim menemukan salah satu peluang 
untuk mengembangkan ide tersebut agar 
membawa manfaat bagi lansia khususnya 
di Indonesia. The Yellow Jackets berharap 
Go-Elderly dapat menjadi salah satu pionir 
dalam memberikan dampak positif bagi 
masyarakat, terutama bagi kaum lansia, dan 
bisa meningkatkan kesadaran teman-teman 
kaum muda untuk lebih peduli terhadap 
kesejahteraan lansia.

Sampai saat ini, Go-Elderly masih aktif 
berkarya dalam mengembangkan platform
ini dan telah memiliki volunteers dari 
berbagai penjuru Indonesia. Go-Elderly 
telah bekerjasama dengan berbagai 
organisasi non-profi t dan bisnis lokal untuk 
menggalang donasi untuk lansia Yayasan 
Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul 
Khotimah Pekanbaru. Go-Elderly pun 
mengadakan webinar yang ke-2, bertajuk
“Optimizing Older People’s Quality of Life by 
Preventing Depression and Skin Disorder”, 
yang diisi oleh dr. Mahaputra, Sp.KJ dan 
dr. Sondang Aemilia Panjaitan Sirait, Sp.KK, 
MPd.Ked, FINSDV, FADV.

APRU Global Health Conference adalah suatu 
perhelatan yang mempertemukan mereka 
yang berdedikasi pada kesehatan global 
dari seluruh dunia. Tahun ini, konferensi 
fokus pada tema, Universal Healthcare across 
the Life Course, dan mendefinisikannya 
dalam praktik, penelitian, dan teori 
kesehatan global. (wrk)
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FKM UI Jalani Visitasi Evaluasi Tahap Akhir Zona Integritas 
Perguruan Tinggi Negeri oleh Kementerian PANRB

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) berhasil lolos untuk 
mengikuti evaluasi Zona Integritas tahap 
akhir oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kementerian PANRB). Evaluasi tahap akhir 
ini diikuti oleh 51 satuan kerja di bawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud). Bersama dengan Universitas 
Indonesia, terdapat 11 Perguruan Tinggi 
Negeri lain yang lolos dalam tahap ini. 
Evaluasi akhir Zona Integritas untuk FKM UI 
berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2020, 
pukul 15.30 hingga 16.45 WIB.

Tahapan yang harus dilewati oleh FKM UI 
untuk mendapatkan predikat Zona Integritas 
adalah pembenahan dan optimalisasi dalam 
area pengungkit meliputi manajemen 
perubahan, penataan tata laksana, penataan 
sistem manajemen SDM, penguatan 
akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan 
dan penguatan kualitas pelayanan publik. 
Tahap penilaian yang dijalani adalah; 1). 
penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal 

(TPI) Kemendikbud. 2). pengusulan kepada 
Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian 
PANRB melalui pmpzi.menpan.go.id 3). Survei 
eksternal secara daring oleh Kementerian 
PANRB, 4). Visitasi oleh Kementerian PANRB 
untuk menilai perubahan pada area-
area pengungkit setelah dicanangkannya 
pembangungan Zona Integritas.

Evaluasi tahap akhir ini mewajibkan 
satuan kerja mempresentasikan hasil 
dari pembangunan zona integritas serta 
mengunggah video profi l zona integritas 
pada media sosial/laman satuan kerja dan 
menautkan tayangan video pada akun @
Rbkunwas milik Kementerian PANRB. Video 
profi l “Menciptakan Zona Integritas UI di 
FKM UI Menuju WBK dan WBBM 2020” dapat 
diakses pada tautan https://www.youtube.
com/watch?v=PnSqHnYpDXE.

Pelaksanaan visitasi untuk evaluasi di FKM 
UI berlangsung secara daring dan dihadiri 
oleh Sekretaris Universitas Indonesia, dr. 
Agustin Kusumayati, M.Sc. , Ph.D, Kepala 

Biro Transformasi, Manajemen Risiko dan 
Monitoring Evaluasi (TREM) Universitas 
Indonesia,  Dr. Vishnu Juwono, SE, MIA. ,   
Pj. Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc, Wakil Dekan Bidang Pendidikan, 
Penelitian dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. 
Ir. Asih Setiarini, M.Sc., Wakil Dekan Bidang 
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi 
Umum FKM UI, Prof. dr. Asri C. Adisasmita, 
MPH, M.Phil, Ph.D serta tim Zona Integritas 
Fakultas Kesehatan Masyarakat UI mewakili 
semua PIC area pengungkit. Sekalipun 
berlangsung secara daring, tim FKM UI 
yang mempersiapkan visitasi evaluasi secara 
WFO tetap menerapkan protokol kesehatan 
dengan ketat.

Visitasi daring berlangsung selama kurang 
lebih 60 menit dengan alokasi waktu 15 
menit pertama adalah presentasi oleh 
pimpinan satuan kerja dilanjutkan dengan 
tanya jawab pendalaman atas presentasi 
yang disajikan. FKM UI juga diminta untuk 
menemukan wow factor yang membuat 
FKM UI berbeda dengan fakultas yang lain. 
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Dijelaskan oleh Pj. Dekan FKM UI yang 
menjadi pembeda serta unggulan FKM UI bila 
dibandingkan dengan fakultas lain adalah 
bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini 
FKM UI sangat berperan dalam percepatan 
penanganan pandemi. Selain itu, FKM UI juga 
melaksanakan strategi internalisasi dengan 
menerbitkan buku saku nilai-nilai UI untuk 
dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Berkaitan dengan zona integritas, FKM 
UI telah menunjuk 16 staf menjadi agen 
perubahan yang berasal dari semua unsur 

di fakultas. Dalam rangka menegaskan 
komitmen penanggulangan gratifikasi 
telah pula disiapkan lemari gratifikasi 
dan menyediakan aplikasi e-komplain 
untuk mewadahi keluhan dan aduan yang 
menjamin kerahasiaan pelapor. Selain itu, 
dibentuk pula Unit Layanan Fakultas yang 
dapat diakses melalui laman www.fkm.ui.ac.
id yang mencakup bermacam jenis layanan 
yang dapat dipilih pengguna.

Dalam closing statement Pj. Dekan FM UI, 
Prof. Sabarinah menyampaikan “Ditunjuknya 

FKM UI sebagai fakultas percontohan Zona 
Integritas di Universitas Indonesia merupakan 
suatu amanah dan berkah. Kami bersyukur 
dan bersemangat menjalani komitmen ini. 
Kami sadar yang kami bangun dan akan kami 
jaga adalah nilai-nilai, budaya serta hal-hal 
baik yang berawal dari nurani sehingga 
merupakan suatu keberkahan bagi kami 
menerima kepercayaan ini.” Dekan juga 
menyampaikan apresiasinya kepada semua 
pihak yang telah bersungguh-sungguh 
mendukung terwujudnya FKM UI menuju 
Zona Integritas. (SFC)

The 5th International Seminar on 
Nutrition 2020: Pola Makan Sehat untuk 

Menjaga Imunitas Optimal di Era New 
Normal

Sabtu, 7 November 2020, berlangsung The 
5th International Seminar on Nutrition (The 
5th ISON) yang diselenggarakan atas kerja 
sama antara Asosiasi Keluarga Gizi Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(AKG FKM UI) dengan Departemen Gizi FKM 
UI. Mengangkat tema “Healthy Diet to Maintain 
Optimal immunity in the New Normal Era” 
seminar berskala internasional ini dibuka 
ditandai dengan sambutan oleh Pj. Dekan 
FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. dan 
Sekretaris Program Studi Gizi FKM UI, Wahyu 
Kurnia Yusrin Putra, S.KM., M.KM. Acara 
berlangsung secara daring melalui aplikasi 
video telekonferensi dan diikuti oleh lebih 
dari 300 peserta dari dalam dan luar negeri.

Selama masa pandemi, ketahanan individu 
dan komunitas menjadi pertahanan yang 
amat penting dari serangan COVID-19. Nutrisi 

yang cukup dan tepat diperlukan agar semua 
sel termasuk sel-sel sistem imun dapat 
berfungsi secara optimal demi meningkatkan 
kebutuhan energi selama periode infeksi. 
Pentingnya pemenuhan nutrisi di masa 

pandemi, melatarbelakangi penyelenggaraan 
seminar yang membahas tentang kekebalan 
dari segi gizi. Fakta tentang kualitas nutrisi 
menentukan kualitas fi sik dan psikologis 
seseorang, menjadikannya semakin 
penting selama pandemi karena ketahanan 
masyarakat dapat dicapai salah satunya 
dengan pola makan untuk mendapatkan 
kualitas gizi yang baik.

Hadir sebagai keynote speaker, Dr. RR. Dhian 
Probhoyekti, SKM, MA, dari Kementerian 
Kesehatan RI yang mengemukakan bahasan 
mengenai riwayat pandemi dan pengaruhnya 
terhadap status gizi masyarakat. Selain itu, 
hadir 3 pembahas dengan topik masing-
masing. Pembahasan pertama yaitu Prof. 
Amin Subandrio, Direktur Lembaga Eijkman, 
membahas pola mutasi virus SARS Cov-2 dan 
perkembangan vaksin COVID-19 di Indonesia. 
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Pembahas kedua dr. Mira, M.Sc., Ph.D., dari 
IPB University, membahas topik nutrisi yang 
optimal untuk hasil imunologi dengan judul 
materi “Sumber Daya Indonesia: Mampukah 
Pangan Indonesia Mendukung Program 
Kekebalan Tubuh Melalui Gizi Masyarakat 
Indonesia?”. Pembahas ketiga, Dr. Anuraj 
Shankar dari Universitas Oxford, Inggris 

menyampaikan materi bahasan “Stunting vs 
COVID-19, Mana yang Harus Diprioritaskan?”

Seminar Internasional Nutrisi (ISON) ke-5 
merupakan agenda tahunan dari AKG FKM 
UI. Tahun ini penyelenggaraan the 5th ISON 
bertujuan memberikan informasi kepada 
para profesional di bidang gizi, mahasiswa, 

serta para antusias ilmu gizi tentang 
pentingnya menjaga dan mengoptimalkan 
kekebalan di era normal baru. Seminar 
ini juga diharapkan dapat membagikan 
informasi tentang peran nutrisi untuk 
meningkatkan sistem kekebalan dalam 
memerangi COVID-19 dan penyakit menular 
lainnya. (YOL)

Seminar Online Seri-32 FKM UI: Pendekatan Pentahelix dalam 
Menegakkan Protokol COVID-19 dalam Rangka Menjaga 

Keberlangsungan Dunia Usaha

Rabu, 11 November 2020, rangkaian seminar 
online kembali diselenggarakan oleh Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKM UI). Seminar Online Seri ke 32 ini 
menagngkat tema “Pendekatan Pentahelix 
dalam Menegakkan Protokol COVID-19 dalam 
Rangka Menjaga Keberlangsungan Dunia 
Usaha”.

Seminar online dibuka oleh Pj Dekan FKM 
UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc., 
dan Majelis Pakar Ikatan Ahli Kesehatan 
Masyarakat Indonesia, dr. Adang Bachtiar, 
MPH, D.Sc. , yang juga merupakan staf 
pengajar Departemen AKK FKM UI. 

“Seminar kali ini dilaksanakan oleh 
mahasiswa S2 K3 FKM UI dan merupakan 
bagian dari program kampus merdeka. 
Harapannya setelah seminar ini mahasiswa 
bisa menghasilkan policy observe  yang 
dapat  diterima oleh berbagai pihak melalui 
pimpinan FKM UI. Output dari seminar kali ini 
akan diwujudkan dalam bentuk e-book yang 
menjadi bahan penting bagi pembelajaran 
dan kemudian disebarluaskan,” ujar dr. Adang.

Sesi pertama pada seminar kali ini membahas 
‘Peranan Pemerintah dalam Menanggulangi 
Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kerja’ 
dengan narasumber Dr. H. Ghazmahadi G., S.T., 

MM., Spubt., Ditjen. Pembinaan Pengawasan 
Ketenagakerjaan dan K3. Persoalan COVID-19 
sangat berdampak bagi berbagai sektor, salah 
satunya di bidang ketenagakerjaan. Dampak 
yang ditimbulkan di dunia kerja paling 
signifi kan adalah ketidakhadiran tenaga kerja 
di lingkungan perusahaan dikarenakan ada 
PSBB dan pembatasan transportasi. Lebih 
lanjut, penurunan persediaan logistik dan 
jasa, penurunan produktivitas, perubahan 
permintaan barang dan jasa, hingga adanya 
penutupan perusahaan. Oleh karena itu, 
Kementerian Tenaga Kerja RI melakukan 
7 langkah strategis dan mengeluarkan 10 
produk hukum demi menjaga keberlangsungan 
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usaha dan produksi sekaligus memberikan 
perlindungan untuk para pekerja.

Sesi selanjutnya, membahas tema tentang 
‘Penanggulangan COVID-19 di Industri 
Migas, Tambang, dan Konstruksi’ oleh Henry 
E. Iskandar, S.T., HSE Specialist for Project 
Development PT Vale Indonesia, Irwan M. 
Victor, S.T., Area Manager Offshore Operation
PT Pertamina Hulu Mahakam, dan Agni Syah 
Sutoyo P., SKM., HSE Manager, PT PP Persero.

Tiap sektor industri memiliki tantangan yang 
berbeda dalam menghadapi kondisi pandemi 
COVID-19. Pada sektor migas, tantangan yang 
cukup dirasakan adalah tingginya mobilitas 
pekerja. Dengan skema rotasi diperpanjang 
maka diharapkan dapat menjadi alternatif 
dan pembatasan bagi para pekerja. Di 
sektor tambang, jauhnya jarak antara lokasi 
kerja dengan fasilitas kesehatan membuat 
pelaku usaha harus mampu meningkatkan 
fasilitas kesehatan internal di perusahaan. 
Pada sektor konstruksi, pekerjaan proyek 
di lokasi yang berpindah-pindah memiliki 
tantangan dalam penerapan protokol 
kesehatan terutama untuk menjaga jarak 
di area proyek. Namun, secara garis besar 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing 
sektor telah menerapkan anjuran pemerintah 
dalam penanggulangan COVID-19 di tempat 
kerja. Program yang dijalankan tersebut 
diharapkan dapat menurunkan angka 
penyebaran atau menghindari munculnya 
klaster baru. Penerapan secara berkelanjutan 
dan komitmen masing-masing sektor 
sangat penting dalam rangka menjaga 
keberlangsungan dunia usaha.

Sesi ketiga membahas tentang ‘Sudut 
Pandang Akademisi dan Masyarakat Terhadap 
Penanggulangan COVID-19 di Industri’ 
dengan narasumber Dr. Ir. Isradi Zainal, MT., 
MH., MM., DESS., IPU., Ketua Komisi II DK3N/
Sekjen FDTI, Andre Rahadian, S.H., LLM., M.Sc.
FIN, Ketua Tim Koordinator Relawan Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 
Pusat, Ketua Umum Iluni UI (Pusat), dan dr. 
Pramita Y. Bhadra, Medical Advisor PT. Kartika 
Bina Medikatama (Medika Plaza). Pada sesi 
ini, dibahas mengenai pentingnya penerapan 
perilaku hidup bersih sehat (PHBS), penerapan 
3M yakni memakai masker, mencuci tangan 
dan menjaga jarak. Sistem TLI atau  Tes, 
Lacak, dan Isolasi juga perlu dilakukan demi 
menekan angka penyebaran kasus COVID-19. 

Upaya-upaya tersebut memerlukan dukungan 
penuh dari masyarakat Indonesia mengingat 
dampak dari COVID-19 tidak hanya menimpa 
sektor kesehatan namun juga berdampak 
pula terhadap sektor ekonomi dan sektor-
sektor lainnya.

Sebelum diakhiri dengan sesi tanya jawab, 
ada sesi tanggapan mengenai materi yang 
telah dipaparkan oleh Jamalul Insan, Anggota 
Dewan Pers, Pemred MNC News yang juga 
menjadi salah satu mahasiswa magister 
K3. Jamalul menyampaikan bahwa peran 
media juga tidak kalah penting dalam 
penanganan COVID-19. Media berperan 
untuk menyebarluaskan informasi terkait 
upaya edukasi masyarakat luas sehingga 
dapat terjadi perubahan perilaku yang lebih 
baik dalam penanggulangan COVID-19 di 
masyarakat.

Seminar online yang dihadiri oleh praktisi, 
akademisi, tokoh masyarakat dan umum 
ini diharapkan dapat menambah aspirasi 
individual serta adanya pemahaman 
pendekatan pentahelix dalam menegakkan 
protokol COVID-19 untuk menjaga 
keberlangsungan dunia usaha. (MA)

Seminar Online ‘Plagiarisme dalam Penyusunan Tugas Mata 
Kuliah dan Tesis untuk Mahasiswa Pascasarjana FKM UI’

Kamis, 12 November 2020, FKM UI 
melaksanakan seminar online dengan 
topik ‘Plagiarisme dalam Penyusunan Tugas 
Mata Kuliah dan Tesis untuk Mahasiswa 
Pascasarjana FKM UI’. Narasumber acara 
tersebut Guru Besar FKM UI, Prof. Dr. dr. Adik 
Wibowo, MPH dan dihadiri oleh mahasiswa 
pascasarjana FKM UI.

Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian 
dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc. , membuka acara kali ini. 
“Plagiarisme merupakan satu hal yang 
amat sangat penting di dunia pendidikan, 
karena plagiarisme termasuk pelanggaran 
kriminal dan terkait dengan integritas 
sebagai mahasiswa. Semoga acara seperti 
ini bisa dilaksanakan tiap tahunnya untuk 
mengingatkan agar tidak terjadi plagiarisme.” 
ujar Dr. Asih.

Plagiarisme ada beberapa jenis, yang 
pertama adalah yang paling sering dilakukan 
yaitu copy paste. Perkembangan zaman yang 
semakin canggih mempermudah seseorang 
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untuk mengakses informasi dari internet. 
Ketika seseorang mengambil informasi dari 
internet, orang tersebut berpotensi disebut 
plagiat karena biasanya artikel yang sudah 
diunduh dan sudah dikutip, tidak disertai 
dengan URL asal atau tempat mengunduh 
artikel tersebut. Jenis berikutnya adalah word 
speech plagiarism, dimana seringkali kalimat 
atau tulisan seseorang diambil dan diganti 
dengan kata-kata sinonimnya sehingga 
tidak terjadi parafrase, melainkan hanya 
perubahan kata. Hal tersebut dapat dengan 
mudah dideteksi karena sudah ada software 
khusus untuk menelusuri persamaan karya. 
Selanjutnya ada sandwich plagiarism, spread 
plagiarism, metafora plagiarism, outership 

plagiarism, dan self plagiarism. Self plagiarism
disebutkan sebagai plagiarisme yang paling 
unik karena melakukan plagiarisme pada 
hasil karya sendiri yang sebelumnya telah 
dipublikasi.

Agar terhindar dari plagiarisme, Prof. Adik 
menyampaikan beberapa cara antara lain 
selalu mencantumkan sumber dan tahun 
dari tulisan atau naskah asli sehingga 
asal tulisan bisa dipertanggung jawabkan. 
Menguasai aplikasi atau software pendeteksi 
similaritas dari karya tulis juga merupakan 
suatu hal penting agar terhindar dari 
plagiarisme. Kemudian, mempelajari cara 
menulis referensi atau daftar pustaka.

Pada seminar ini dibahas juga tentang salah 
satu aplikasi untuk mengecek orisinalitas 
karya ilmiah, yaitu Turnitin yang juga telah 
dilanggan oleh Universitas Indonesia. Hasil 
uji dari aplikasi ini bisa digunakan untuk 
mendukung validitas orisinalitas karya 
ilmiah.

Melalui seminar ini, diharapkan peserta 
dapat memegang secara teguh integritas. 
Berkata jujur dan menyampaikan sesuatu 
sesuai dengan apa yang dihadapi ketika 
melakukan penelitian atau penulisan karya 
ilmiah juga penting agar terhindar dari 
prasangka plagiarisme. (MA)

FKM UI 
Selenggarakan 
Public Health 

Colloquium 2020

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) menyelenggarakan Public 
Health Colloquium 2020 pada tanggal 16-17 
November 2020. Sedikit berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan 
Public Health Colloquium tahun ini 
dilaksanakan secara daring lewat aplikasi 
video telekonferensi.

Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc., Pj. 
Dekan FKM UI, menyampaikan bahwa 

kegiatan Public Health Colloquium 2020 ini 
merupakan kegiatan positif bagi akademisi 
yang memiliki minat pada penulisan ilmiah.

“Unit Pengembangan Jurnal FKM UI atau 
KESMAS: National Public Health Journal, setiap 
tahun selalu mengadakan kegiatan Public 

Health Colloquium 2020 dengan tema yang 
menarik. Oleh karena itu, diharapkan semua 
peserta bisa mengambil banyak manfaat dari 
kegiatan Public Health Colloquium 2020 dalam 
dua hari kedepan,” ujar Prof. Sabarinah.

Ir. Ahmad Syafi q, M.Sc., Ph.D., salah satu 
editor, mengisi sesi pertama mengenai 
perkenalan terhadap KESMAS: National Public 
Health Journal. Doktor Syafi q menyampaikan 
bahwa saat ini KESMAS: National Public Health 
Journal sudah menjadi jurnal nasional yang 
bereputasi dan akan menuju tahap menjadi 
jurnal internasional. Hal ini juga ditandai 
dengan KESMAS: National Public Health 
Journal yang sudah terindeks dalam SCOPUS.

Sesi selanjutnya diisi oleh Prof. Bin Jalaludin, 
profesor dari University of New South Wales, 
Australia. Pada sesi ini, Prof. Jalaludin 
menyampaikan banyaknya kesalahan para 
penulis atau peneliti dalam melakukan 
penulisan maupun penelitian ilmiah yang 
dibagikan dalam presentasinya yang berjudul 
‘Common Mistakes in Scientific Writing’. 
Prof. Jalaludin juga menambahkan bahwa 
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sangat penting bagi para penulis untuk 
memperhatikan ‘Author Guidelines’ dari 
setiap jurnal yang akan menjadi tujuan 
publikasi.

Dr. Dian Kusuma, SKM, MPH, Sc.D, peneliti 
dari Imperial College, London, dan salah satu 
editor menjadi pembicara terakhir pada 
hari pertama. Doktor Dian menyampaikan 

bahwa penting untuk melalui kaji etik dalam 
melakukan publikasi bagi para peneliti. 
Selain dari topik yang dibawa oleh para 
peneliti, kaji etik menjadi hal yang amat 
penting dan harus dilakukan oleh setiap 
penelitian di bidang kesehatan. Para peneliti 
harus menyertakan pernyataan kaji etik 
dalam artikel penelitiannya, terutama bagi 
peneliti di jenjang magister dan doktoral.

Selain sesi pembicara, Public Health 
Colloquium 2020 juga menyelenggarakan sesi 
coaching bagi peserta yang sebelumnya telah 
mendaftar dengan melakukan submisi artikel 
penelitian. Diharapkan dengan digelarnya 
Public Health Colloquium 2020 ini dapat 
menambah wawasan baru bagi para peneliti 
untuk melakukan penelitian dan publikasi di 
jurnal bereputasi. (MFH)

Seminar Online Seri 37: FKM UI dan PDGMI Selenggarakan 
Seminar Internasional Penurunan Stunting 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI), Perhimpunan Dokter Gizi 
Medik Indonesia (PDGMI), Universitas YARSI 
dan Institut Gizi Indonesia (IGI) bekerjasama 
menyelenggarakan seminar internasional 

dengan mengangkat tema “Penurunan 
Stunting: Tantangan dan Kisah Sukses dari 
berbagai Negara” pada Rabu, 18 November 
2020. Seminar ini merupakan seminar online
seri ke-37 yang diselenggarakan oleh FKM 
UI. Seminar yang dilaksanakan secara daring 
ini menghadirkan pembicara kunci Prof. 
Dr. Muhadjir Effendy, S.Pd., MAP, Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan RI.

Seminar ini dihadiri pula oleh Prof. Ari 
Kuncoro, S.E, M.A, Ph.D (Rektor UI);   Prof. 
Dr. Endang L. Achadi, MPH, Dr.PH (Ketua 
PDGMI dan Guru Besar FKM UI); dan Prof. Dr. 
dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc (Pj. Dekan FKM 
UI) yang memberikan sambutan pembukaan 

pada kegiatan ini. Serta para narasumber, 
yaitu Dr. (HC)dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K), 
(Kepala BKKBN); dr. Kirana Pritasari, MQIH 
(Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan RI); 
Prof. (Em) Soekirman, M.Sc., Ph.D (Ketua KFI 
dan Dewan Pembina IGI); Prof. dr. Purnawan 
Junadi, MH, Ph.D (Setwapres); Prof. Zulfi qar 
A.   Bhutta, Ph.D (The Hospital for Sick 
Children, Toronto, Canada); Kristen M. Hurley, 
MPH, Ph.D (The Johns Hopkins University, 
Baltimore, USA); dan dipandu oleh moderator 
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, SpGK.

Stunting pada balita, utamanya pada 1000 
HPK dan anemia pada wanita usia subur 
merupakan masalah gizi yang paling 
mendapat perhatian secara global, bukan 

Dengan 
dilaksanakannya seminar 
ini, diharapkan dapat 
semakin membuka 
wawasan masyarakat 
akan bahaya stunting. 
Khususnya pada masa 
pandemin COVID-19.
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hanya karena prevalensi yang tinggi tetapi 
juga karena dampaknya terhadap kualitas 
sumber daya manusia, yaitu fungsi kognitif 
dan risiko penyakit tidak menular. Dampak 
stunting yang terjadi pada periode 1000 
HPK ini tidak hanya berpengaruh terhadap 
satu generasi tetapi mempengaruhi tiga 
generasi sekaligus. Hal ini sejalan dengan 
apa yang disampaikan Prof. Muhadjir bahwa 
penanganan stunting sangat menentukan 
masa depan bangsa dan harus tetap 
diperhatikan selama masa pandemi 
COVID-19  seperti sekarang ini. “Stunting
terabaikan, risikonya sangat besar untuk 
jangka panjang. Apa yang kita lakukan, 
panennya pada 20 tahun yang akan datang, 
ketika mereka masuk di zona lingkaran 
merah yaitu usia produktif,” ujar Prof. 
Muhadjir. Bapak Menko PMK RI ini juga 
menambahkan bahwa penurunan stunting
merupakan komitmen bersama yang sesuai 
dengan arahan Presiden diharapkan dapat 
diturunkan sebanyak 14% pada tahun 2024.

Pada kesempatan ini, Prof. Muhadjir 
juga menyampaikan keterlibatan BKKBN 
dalam penangan stunting di Indonesia. 
Hal ini dikarenakan stunting bukan hanya 
urusan kesehatan, melainkan juga urusan 
pembangunan keluarga. Menjelaskan 
tentang pertanyaan tersebut, hadir Kepala 
BKKBN, Dr. (HC)dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG 
(K) yang memaparkan tentang Konvergensi 
Upaya Penurunan Stunting di Indonesia. 
“Konvergensi yang kami usung adalah prinsip 
berkesinambungan, memanfaatkan jejaring, 
serta berpijak pada kaidah kolektivitas 
untuk memperoleh mutual understanding, 
dukungan dan kerjasama yang melibatkan 

kepala daerah dan jajarannya yang bisa kita 
andalkan,” ujar Dr. Hasto.

Selain pemaparan dari pembicara kunci dan 
Kepala BKKBN, dr. Kirana Pritasari, MQIH 
(Dirjen Kesmas RI) juga memberikan materi 
terkait Akselerasi Pencegahan Stunting. Pada 
materinya, dr. Kirana menyampaikan Agenda 
Pembangunan Nasional (RPJMN 2020-2024) 
untuk memperbaiki pelayanan kesehatan 
menuju universal health coverage. Selanjutnya, 
Prof. Zulfi qar A.  Bhutta, Ph.D (The Hospital for 
Sick Children, Toronto, Canada) yang dikenal 
dengan analisis 11 intervensi paling cost-
effective  dalam menurunkan stunting dalam 
majalah The Lancet menyampaikan materi 
terkait “Exemplars in Stunting Reduction”. 
Sementara narasumber internasional lain 
yakni Kristen M. Hurley, MPH, Ph.D (The Johns 
Hopkins University, Baltimore, USA) yang 
banyak bekerja dalam bidang mikronutrien 
menyampaikan materi terkait “The Role of 
Multiple Micronutrient Supplements (MMS) in 
Reducing Anemia during Pregnancy”. Materi ini 
sesuai untuk diangkat dalam kesempatan ini 
dengan kondisi di Indonesia dimana anemia 
pada ibu hamil meningkat dari 37.1% menjadi 
48.9%, sementara anemia pada ibu hamil 
merupakan faktor penting terhadap terjadinya 
BBLR, stunting dan anemia pada anak-anak.

Dua pembicara terakhir yaitu Prof. (Em) 
Soekirman, M.Sc, Ph.D (Ketua KFI dan 
Dewan Pembina IGI); Prof. dr. Purnawan 
Junadi, MH, Ph.D (Setwapres) masing-
masing menyampaikan tentang “Peran 
Fortifikasi Pangan terhadap Penurunan 
Stunting” dan “Meningkatkan Kualitas SDM 
Melalui Penurunan Stunting Membutuhkan 

Komitmen Semua Pihak Terkait”. Pada 
penjelasan materinya, Prof. (Em) Soekirman 
menyampaikan kaitan stunting dengan 
poverty atau kemiskinan. Bahwa pembahasan 
stunting tidak bisa dipisahkan dari apa yang 
dimakan oleh orang miskin. Mayoritas dari 
mereka tidak dapat memenuhi asupan gizi 
seimbang pada makanannya, sebagian besar 
asupan yang mereka konsumsi terdiri dari 
karbohidrat. “Oleh karena itu, dibuatlah 
makanan fortifi kasi untuk mengisi kekurangan 
nutrisi makanan pada orang miskin,” tambah 
Prof. (Em) Sukirman. Sementara itu, Pof. 
Purnawan dalam materinya menyampaikan 
“Output dan dampak program penurunan 
stunting tergantung pada bagaimana kita 
memanusiakan SDM di tingkat lapangan 
seperti tenaga puskesmas, kader posyandu, 
KPM, kader dasawisma, dan lain-lain, sehingga 
mereka mencintai hal yang mereka lakukan.”

Berbagai metode dan cara penanganan 
stunting yang disampaikan pada kesempatan 
ini merupakan tantangan untuk Indonesia 
terutama bahwa pada saat ini masyarakat 
tengah dihadapkan dengan kondisi akibat 
adanya pandemi COVID-19.

Namun, dengan dilaksanakannya seminar 
ini, diharapkan dapat semakin membuka 
wawasan masyarakat akan bahaya stunting. 
Selain itu, diharapakan pula seminar ini dapat 
memperkokoh kesadaran semua pemangku 
kepentingan untuk dapat melihat best practice
dari negara lain tentang strategi dan program 
yang tepat bagi penangan stunting dan 
dengan didukung komitmen semua pihak, 
maka Indonesia akan dapat menurunkan 
prevalensi stunting dengan bermakna. (wrk)
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Seminar Online Seri 33: Bagaimana Masa Depan Penanganan 
COVID-19 di Tempat Kerja

Rabu, 18 November 2020, seminar online seri 
33 dengan tema “Masa Depan Penanganan 
COVID-19 di Tempat Kerja” diselenggarakan 
oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia (FKM UI) dengan 
mengundang berbagai narasumber ahli. 
Seminar teridiri dari 3 sesi dan diikuti oleh 
lebih dari 500 peserta melalui zoom dan 
youtube live streaming yang terbuka untuk 
diakses oleh umum.

Seminar dibuka oleh Pj Dekan FKM UI, 
Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc., dan Majelis 
Pakar Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, 
dr. Adang Bachtiar, MPH, D.Sc yang juga 
merupakan staf pengajar di FKM UI.

Keynote speech yang pertama disampaikan 
oleh dr. Kirana Pritasari, MQIH (Direktur 
Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian 
Kesehatan RI) yang menerangkan bahwa 
penanganan kesehatan di tempat kerja di 
masa mendatang akan tetap melaksanakan 
protokol kesehatan yang terdiri atas 
perlindungan kesehatan individu dan 
perlindungan kesehatan masyarakat. 

Kesehatan individu harus dilakukan 
oleh semua orang dan semua golongan. 
Sementara perlindungan kesehatan 
masyarakat juga harus dilakukan oleh 
pengelola, pemilik, atau manajemen dari 
tempat kerja, baik tempat kerja formal 
maupun informal. Perubahan-perubahan 
yang akan terjadi ketika kita memasuki masa 
adaptasi kebiasaan baru, perlu juga dibahas 
di dalam berbagai kegiatan atau forum dan 
juga di dalam petunjuk pelaksanaan kerja 
di tempat kerja.

Keynote Speaker kedua, Prof. drh. Wiku 
Adisasmito, M. Sc., Ph.D (Juru Bicara dan 
Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan 
COVID-19) yang juga Guru Besar FKM UI 
membahas topik Penanganan COVID-19 di 
Indonesia oleh Satuan Tugas COVID-19. Prof. 
Wiku menyampaikan tentang istilah disease 
of tomorrow yang dicetuskan sejak tahun 
2010 atas kekhawatirannya terhadap apa 
yang akan terjadi dan menjadi kenyataan 
dimasa sekarang ini. Jika dilihat kebelakang, 
selama 16 tahun lalu sejak tahun 2004 
ada 4 penyakit baru yang menimbulkan 
dampak bagi puluhan juta orang di dunia, 
dan bahkan jutaan orang meninggal.

Lebih lanjut Prof. Wiku menjelaskan apa 
yang dilakukan oleh Indonesia dalam 
menghadapi wabah COVID-19. Diantaranya 
adalah koordinasi nasional,  yaitu bergerak 
satu komando dengan memastikan seluruh 
provinsi, kabupaten/kota bersatu bersama 
Presiden dalam penanganan pandemi hingga 
kondisi bisa kembali normal. Penanganan 
pandemi  membutuhkan kolaborasi 

pentahelix yang berbasis komunitas. Seluruh 
elemen masyarakat harus ikut bergerak, 
mulai dari akademisi, masyarakat, swasta, 
pemerintah, hingga media. Konteks yang 
lebih komprehensif untuk menangani 
COVID-19 adalah dengan konsep baru, iman 
aman imun, bersatu lawan COVID-19.

Selanjutnya, keynote speech ketiga oleh Dr. 
Ghazmahadi, ST, MM (Direktur Pengawasan 
Norma K3 Kementerian Ketenagakerjaan 
RI) yang menerangkan tentang Kebijakan 
K3 dalam Pencegahan dan Pengendalian 
COVID-19 di Tempat Kerja. Dr. Ghazmahadi 
menyampaikan strategi-strategi sebagai 
kunci penting keberlangsungan usaha 
dan perlindungan pekerja/buruh. Pertama, 
pencegahan COVID-19 di perusahaan, 
diharapkan proses bisa berjalan membaik 
dan akhirnya bisa membangunkan ekonomi 
baik di perusahaan maupun tenaga kerja. 
Strategi kedua adalah menyusun pedoman 
keberlangsungan usaha, langkah-langkah 
apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, 
mitigasi seperti apa sehingga upaya 
pencegahan pada level tenaga kerja bisa 
mencegah ketika mereka kembali masuk 
ke tempat kerja. Strategi ketiga adalah 
penyusunan panduan kembali pekerjaan bagi 
pekerja yang tidak disediakan tempat tinggal. 
Strategi keempat melakukan pembinaan dan 
pengawasan di semua sektor tempat kerja, 
contoh di Pemerintah DKI Jakarta berupa 
pengawasan pembinaan gedung tinggi bagi 
perusahaan yang dilakukan oleh pengawas 
pekerjaan. Strategi kelima peningkatan 
kolaborasi dalam membuat kebijakan yang 
melibatkan stakeholder lain. Yang terakhir 
adalah dengan publikasi melalui media 
sosial, seperti publikasi kehumasan, posko 
K3 Corona, dan portal sistem pelayanan K3 
atau teman K3.

Masuk pada pembahasan oleh narasumber 
pada sesi pertama, Dr. Hermawan Saputra, 
SKM, MARS, CICS, Pengurus Pusat IAKMI 
memaparkan topik “Epidemiologi COVID-19 
di Tempat Kerja” Doktor Hermawan 
memperkenalkan konsep BOR atau barang-
orang-ruang. Secara khusus, kesehatan di 
tempat kerja harus memperhatikan bangunan 
dan area sekitarnya, ruang kantor, dan 
fasilitas serta kualitas manusia di tempat 
kerja. Keamanan, termasuk ketersediaan 
sarana menjadi hal yang paling penting 
yaitu bagaimana perilaku manusia serta 

Konteks yang lebih 
komprehensif untuk 
menangani COVID-19 
adalah dengan konsep 
baru, iman aman 
imun, bersatu lawan 
COVID-19. 
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penguatan peran kesehatan masyarakat baik 
di perusahaan maupun masyarakat. 

Narasumber sesi kedua, Raymond Luthfi  
H. , ST. , HSE Representative Departemen 
Perkeretaapian PT Adhi Karya memaparkan 
materi tentang “Best Practice Implementasi 
Penanganan COVID-19 di PT Adhi Karya”. 
Luthfi menjelaskan hal-hal yang telah 
dilakukan oleh PT Adhi Karya seperti 
menerbitkan kebijakan protokol kesehatan 
dan pengawasan yang konsisten, sehingga 
hal-hal yang dimuat dalam protokol telah 
melebur menjadi bagian dari perilaku para 

“Best Practice Implementasi Penanganan 
COVID-19 di MRT Jakarta” yang dijelaskan 
oleh Roy Nababan, SKM (Station Manager
PT MRT Jakarta), serta “Best Practice
Implementasi Penanganan COVID-19 di PT 
Putra Perkasa Abadi” oleh Hamas Musyaddad 
AA, SKM (Kasie PT PPA) dan materi “Best 
Practice Implementasi Penanganan COVID-19 
di Fasyankes” oleh dr. Ma’rifatul Mubin, Sp. 
Ok (Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi). 
Sesi terakhir ditutup dengan Sharing Session 
Survivor COVID-19 oleh dr. Indra Joko 
Mulyono, MARS (Praktisi dan Akademisi 
Kesehatan).

pekerja. Selain itu dibentuk COVID-19 
ranger dan influencer yang bertugas 
menyebarluaskan promosi kesehatan melalui 
sosial media dan memonitor pelaksanaan 
sehingga tercapai aspek edukasi serta 
sosialisasi secara menyeluruh. Hal tersebut 
melengkapi program promosi lainnya 
yang bersifat offl ine seperti penyampaian 
informasi tentang COVID-19.

Presentasi narasumber sesi 2 dan 3 bertema 
“Tantangan Publikasi Penanganan COVID-19 
di Indonesia” oleh Sutta Dharmasaputra 
(Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS), dan 

Mahasiswa S2 FKM UI Raih Penghargaan Pada Ajang 
International Three Minutes Thesis Competition

Mahasiswa Program Magister I lmu 
Kesehatan Masyarakat Peminatan Kebijakan 
dan Hukum Kesehatan, Hikmahwati meraih 
penghargaan Audience Choice Award pada 
ajang International Three Minutes Thesis 
Competition (TMTC) yang dilaksanakan pada 
19 November 2020 secara daring.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Sekolah Kajian 
Stratejik dan Global Universitas Indonesia 
(SKSG UI) yang dikepalai oleh Athor Subroto, 
Ph.D dan dr. Lin Yola sebagai chairman 

TMTC ini. TMTC ini merupakan ajang bagi 
mahasiswa postgraduates untuk sharing
mengenai penelitian tesis yang akan/
sedang/telah dilakukan. Pada pelaksanaan 
kegiatan ini, peserta diberikan waktu 3 
menit untuk melakukan presentasi mengenai 
tesisnya.

Peserta kegiatan ini terdiri dari mahasiswa 
pascasarjana Universitas Indonesia, 
University of Malaya, UCSI University 
(Malaysia), Yokohama National University, 

TUMSAT University (Jepang) dan Universiti 
Putra Malaysia. Peserta berasal dari berbagai 
program studi mulai dari ilmu politik, science
hingga kesehatan masyarakat.

Hikmahwati menyampaikan bahwa kegiatan 
ini membuat peserta mampu belajar untuk 
mengenali kemampuan dalam mengenali 
potensi yang dimiliki. “Intinya, dimanapun 
kita, ajang apapun yang diikuti, ambillah 
hikmah sebanyak-banyaknya dari setiap 
kegiatan tersebut,” ujar Hikmah. (wrk)
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FKM UI Selenggarakan Workshop Softskill
Bagi Mahasiswa dan Alumni

Pada Kamis, 19 November 2020, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKM UI) menyelenggarakan Workshop 
Softskill yang diperuntukkan bagi mahasiswa 
tingkat akhir dan alumni FKM UI. Workshop
yang diselenggarakan secara daring ini 
menghadirkan Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc., 
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian 

dan Kemahasiswaan FKM UI sebagai pemberi 
sambutan pembukaan workshop serta drg. 
Usman Sumantri, MKM (Ketua Iluni FKM 
UI 2019-2020) dan Iwan Winanda (Softskill 
Forum) sebagai narasumber.

Pada sesi pertama workshop ini, drg. Usman 
Sumantri, menyampaikan tentang ‘Persiapan 
Lulusan FKM Menghadapi Peluang di Dunia 
Kerja’. Menurut Dokter Usman, pencarian 
kerja setelah lulus seharusnya bersifat 
multimoda dengan melalui berbagai 
sumber informasi baik media, kolega 
maupun jaringan (networking). Sebagai 
salah satu lulusan FKM UI, Dokter Usman 
juga menyampaikan bahwa kontribusi dari 
pengalaman belajar di FKM UI bukanlah 
pembelajaran di dalam kelas tetapi justru 
diperoleh dari pengalaman belajar di luar 
kelas seperti PBL, magang dan kegiatan 
organisasi kemahasiswaan. Lebih lanjut, 
disampaikan bahwa menghadapi dunia kerja 
seorang lulusan perguruan tinggi harus 
dilengkapi dengan kualifi kasi agar dapat 
bertahan dan unggul dalam kompetisi.

kuasailah soft 
competency dari awal. 
Karena itulah yang 
menentukan kita nanti 
mulai dari diwawancarai, 
dan di dunia kerja 
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Selanjutnya, narasumber Iwan Winanda 
berbagi tentang ‘Tips dan Trik Menghadapi 
Interview’. Pada materinya, disampaikan 
tentang cara membuat curriculum vitae
yang baik dan menarik sampai tips dan 
trik saat wawancara kerja. Narasumber 
juga menyampaikan bahwa dalam rumus 
mencari pekerja, mereka menggunakan 

rumus ability (kemampuan), kesesuaian 
dengan pekerjaan dan budaya kerja 
perusahaan (fit) dan motivasi. Ability
di sini terdiri dari talenta, team skills, 
management skills, problem solving dan 
thinking skills. Sementara motivasi yang 
dimaksudkan di sini adalah keinginan 
diri yang berdampak pada kualitas dan 

kuantitas pekerjaan. “Yang membedakan 
pelamar kerja satu dengan yang lainnya 
adalah soft competency. Jadi pelajarilah, 
kuasailah soft competency  dari awal. 
Karena itulah yang menentukan kita 
nanti mulai dari diwawancarai, dan di 
kantor di dunia kerja,” tambah Iwan 
Winanda. (wrk)

Seminar Online FKM UI Seri 34: COVID-19 di Indonesia dalam 
Berbagai Perspektif Epidemiologi

Jumat, 20 November 2020, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKM UI) kembali mengadakan seminar online 
dalam rangka merespon perkembangan 
COVID-19 di Indonesia. Sedikit berbeda dari 
seminar-seminar sebelumnya, seminar kali 
ini diselenggarakan dalam bentuk diskusi 
yang bisa diikuti oleh peserta secara daring.

Pejabat Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M. Sc. , dalam sambutan pembukaanya 
menyampaikan “Seminar kali ini tentu 
menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat 
bagi banyak pihak mengingat pandemi 
dan tren dari kesehatan masyarakat yang 
semakin dikenal. Harapannya, ke depan 
istilah-istilah kesehatan masyarakat 

seperti epidemiologi dan yang lainnya 
dapat semakin diketahui oleh banyak 
pihak terutama masyarakat umum. Selain 
untuk lebih memasyarakatkan istilah-istilah 
tersebut, semoga kesehatan masyarakat 
dapat memberikan dampak yang besar 
dalam menangani pandemi melalui 
pendekatan multidisiplin,” ungkap Prof. 
Sabarinah.

Penanggung jawab kegiatan Dr. dr. Helda, 
M. Kes. menyatakan bahwa forum diskusi 
kali iini menjadi agenda yang strategis bagi 
epidemiolog muda “Di saat pandemi ini 
adalah saat yang paling tepat untuk berbagi 
dan mengenal peran epidemiologi dan 
kesehatan masyarakat. Selain sebagai salah 
satu agenda pembelajaran, lewat diskusi 
kali ini, para peserta diskusi memberikan 
berbagai pandangan yang harapannya 
dapat berkontribusi dalam penanganan 
pandemi COVID-19,” ujar Doktor Helda.

Seminar dan diskusi terbagi dalam  empat 
ruang virtual dengan topik yang berbeda:

forum diskusi kali 
ini menjadi agenda 
yang strategis bagi 
epidemiolog muda, 
di saat pandemi 
ini adalah saat 
yang paling tepat 
untuk berbagi dan 
mengenal peran 
epidemiologi 
dan kesehatan 
masyarakat. 
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1. Community-based Clustering Analysis of 
COVID-19: Epidemiology Perspective dan 
Society Keeps implementing COVID-19 
health protocols: is it possible? 

2. Protecting Health Care Workers from 
COVID-19 through PPE: is it Enough?
dan In and Out Factors Causing Mental 
Health Problem of Health Care Workers.

3.  Mortalitas dan Morbiditas Pasien 
COVID-19 dan Infectious Disease Lainnya 
serta Faktor Risiko Penyakit Menular dan 
Tidak Menular terhadap Mortalitas dan 
Morbiditas pada Berbagai Kondisi Pasien 
COVID-19 

4.  The Battle of NCD in the War of COVID-19, 
The Collateral Damage of COVID-19: 

Cardiometabolic-vascular Disease, the 
Next Pandemic Wave dan Malnutrition 
and COVID-19: Is it the Right Time to Act?.

Seminar dan diskusi dengan beragam topik 
kali ini, diharapkan menghasilkan buah pikir 
yang kontributif dan memberikan dampak 
nyata terhadap penanganan pandemi 
COVID-19 di Indonesia. (MFH)

Konferensi Nasional Kesehatan Reproduksi dan FIT IAKMI 
VI: Peran FKM UI melalui Knowledge Hub dalam Rangka 

Penguatan Layanan Kesehatan Reproduksi

Sebagai upaya perluasan akses dan 
kualitas pelayanan KB serta kesehatan 
reproduksi sebagaimana tercantum dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas, Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia (FKM UI), Knowledge 
Hub, UNFPA, dan IAKMI menyelenggarakan 
kegiatan Konferensi Nasional Kesehatan 
Reproduksi: Peluncuran Knowledge Hub
dan Forum Ilmiah Tahunan IAKMI VI 
yang mengusung tema, ‘Inovasi dan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan 
Layanan Kesehatan Reproduksi dalam Masa 
Adaptasi Kebiasaan Baru COVID-19’.

Salah satu kolaborator, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas, mengungkapkan pentingnya 
berbagai pihak untuk tidak lepas tangan 
dan melakukan pembaruan di bidang 
kesehatan reproduksi untuk menyokong 
pembangunan negara kedepannya.

“Isu kesehatan reproduksi merupakan 
bagian dalam mewujudkan sumber daya 
manusia berkualitas dan berdaya saing 
yang menjadi aset utama Indonesia. 
Kesehatan reproduksi erat kaitannya 
dengan pencapaian target prioritas 
penurunan Angka Kematian Ibu yang 
tercantum dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024. Selain itu, kesehatan reproduksi 
merupakan isu global yang dituangkan 
dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 
untuk kesehatan perempuan, anak dan 
remaja. Melalui kolaborasi dalam konferensi 
kali ini, diharapkan dapat menjadi salah 
satu proses penguatan layanan kesehatan 
reproduksi dalam masa adaptasi kebiasaan 
baru melalui peluncuran Knowledge Hub,” 
ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Dr.(H.C.). 
Ir. H. Suharso Monoarfa dalam sambutannya.

Sesuai dengan tema dari kegiatan ini, 
Knowledge Hub adalah inovasi yang dapat 
memberikan penguatan layanan kesehatan 

reproduksi khususnya dalam masa pandemi. 
Pejabat Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. 
Sabarinah, M. Sc mengungkapkan FKM UI 
sangat setuju dengan terbentuknya research 
cluster, karena kegiatan Knowledge Hub
akan memperkuat Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, serta akhirnya akan meningkatkan 
status kesehatan masyarakat.

“Sebagai salah satu institusi kesehatan 
masyarakat , FKM UI memfasil i tasi 
terbentuknya research clusters, di antaranya 
‘Knowledge Hub Kesehatan Reproduksi’ yang 
dilaksanakan langsung di bawah naungan 
FKM UI dan dikoordinasikan oleh LPPKM,” 
ujar Prof. Sabarinah.  

Konferensi nasional ini juga menghadirkan 
berbagai narasumber ahli dari berbagai 
bidang, diantaranya Kepala BKKBN, dr. Hasto 
Wardoyo, Sp.OG (K); President of WFPHA, 
Walter Ricciardi; UNFPA Representative, 
Ms. Anjali Sen, Dr. Ir.; Deputi Bidang 
Pembangunan Manusia, Masyarakat dan 

Melalui kolaborasi 
dalam konferensi kali 
ini, diharapkan dapat 
menjadi salah satu 
proses penguatan 
layanan kesehatan 
reproduksi dalam masa 
adaptasi kebiasaan baru 
melalui peluncuran 
Knowledge Hub. 
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Kebudayaan BAPPENAS, Subandi, M.Sc.; 
Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian 
Kesehatan, dr. Kirana Pritasari, MQIH dan 
beberapa narasumber lainnya.

Konferensi dan Forum Ilmiah Tahunan 
IAKMI yang berlangsung pada 24 hingga 
26 November 2020 ini diharapkan dapat 
menjadi ruang kontribusi FKM UI melalui 
Knowledge Hub untuk mengembangkan 
inovasi dan pemberdayaan Masyarakat dan 
Penguatan Layanan Kesehatan Reproduksi 
dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 
COVID-19. (MFH)

Seminar Online Seri 35: Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan 
COVID-19 Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Pada Sabtu, 28 November 2020, seminar 
online seri 35 dengan tema “Sistem Pelayanan 
Kesehatan Rujukan COVID-19 Di Era 
Adaptasi Kebiasaan Baru” diselenggarakan 
oleh Program Studi Kajian Administrasi 
Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia (KARS FKM UI) dengan 
mengundang berbagai narasumber ahli. 
Seminar kali ini terdiri dari 2 sesi dan diikuti 
para peserta melalui platform zoom dan 
youtube live streaming yang terbuka untuk 
diakses oleh masyarakat umum.

Seminar online dibuka oleh Pj. Dekan FKM 
UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc., Ketua Tim 
Kendali Mutu dan Kendali Biaya, dr. Adang 
Bachtiar, MPH. , DSc dan Ketua Umum 
IKAMARS UI, dr. Hariyadi Wibowo, SH, MARS.

Keynote speech pertama disampaikan oleh dr. 
Maya A. Rusady, M.Kes, AAK (Direktur Jaminan 
Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan) 
yang menyampaikan tentang Solusi BPJS 
Kesehatan Meminimalkan Dispute Klaim 
COVID-19 dan Upaya Mendukung Operasional 

Rumah Sakit. BPJS Kesehatan ditunjuk 
sebagai pelaksana tugas penanganan klaim 
COVID-19 karena mempunyai pengalaman 
yang cukup baik dan mempunyai platform
dalam melakukan proses verifikasi yang 
akuntabel. Pada proses penanganan 
klaim COVID-19 ini BPJS Kesehatan harus 
bekerjasama dengan stakeholder terkait baik 
dari Kemenkes, Dinas Kesehatan, dan rumah 
sakit. Adapun administrasi klaim COVID-19 
mengacu pada regulasi yang ada. Selain 
itu, terdapat kluster dispute klaim COVID-19 
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dimana salah satunya banyak klaim yang 
tidak bisa diproses atau tidak lolos verifi kasi 
berdasarkan 10 kluster permasalahan. 
Namun, ada perubahan dari Keputusan 
Menteri Kesehatan (KMK) sehingga proses 
verifi kasi atau saringan lebih longgar menjadi 
4 kluster. Gambaran dispute klaim terbesar 
yaitu kriteria peserta jaminan COVID-19, 
berkas klaim, dan diagnosa komorbid 
yang tidak sesuai ketentuan. Sehingga, 
permasalahan klaim harus ditindaklanjuti 
karena mengganggu operasional rumah 
sakit. Solusi untuk meminimalisir dispute
klaim COVID-19 dilakukan dengan sosialisasi 
bersama Kemenkes, pemantapan internal, 
penyediaan dashboard monitoring, dukungan 
Pemda dan asosiasi faskes, serta monitoring
dan evaluasi baik internal maupunc eksternal.

Keynote speech kedua disampaikan oleh Prof. 
dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp. THT-KL (K), MARS 
(Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 
Kementerian Kesehatan) yang kemudian 
didelegasikan kepada dr. Rita Rogayah, 
Sp.P(K), MARS selaku Direktur Pelayanan 
Kesehatan Rujukan yang menyampaikan 
tentang Regulasi Standar Pelayanan dan 
Pembiayaan Rumah Sakit Era Adaptasi 
Kebiasaan Baru. Dokter Rita mengatakan 
bahwa ada tantangan baru sistem kesehatan 
pada masa COVID-19 seperti tertundanya 
pelayanan kesehatan esensial, pelayanan 
pasien covid dan non covid yang harus 
tetap berjalan, pemanfaatan teknologi, 
pengendalian penyakit infeksi, dan K3. 
Adaptasi kebiasaan baru adalah dimana 
RS harus beradaptasi dalam memberikan 
pelayanan sehari-hari sebagai antisipasi 
penularan COVID-19 baik kepada petugas, 
pasien dan lingkungan. Strategi dalam 
adaptasi tersebut diantaranya penerapan 

APD, menjamin mutu, SDM, ruangan isolasi, 
tata laksana multidisiplin dan kewaspadaan. 
Disampaikan pula prinsip utama pengaturan 
RS pada masa adaptasi kebiasaan baru 
yaitu pengaturan alur layanan, pembagian 
zona risiko penularan COVID-19 di rumah 
sakit, penerapan prinsip Pencegahan dan 
Pengendalian Infeksi (PPI), pengembangan 
sistem inovasi yankes dan penguatan rujukan 
di masa adaptasi kebiasaan baru. “Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa ke depannya 
harus dibangun budaya baru di fasyankes, 
semua pelayanan harus berjalan bersama 
dan adanya indikator pemantauan pelayanan 
di rumah sakit, penerapan pencegahan dan 
pengendalian infeksi berupa kewaspadaan 
standar dan transmisi sesuai risiko di rumah 
sakit, serta update regulasi pembiayaan dan 
peningkatan kendali mutu dan kendali biaya,” 
tambah Dokter Rita.

Pada sesi pertama, ada 3 narasumber yaitu 
Dani Indrawan, SE, Direktur Keuangan dan SIRS 
Rumah Sakit MMC, Jakarta yang memaparkan 
topik “Efek COVID-19 terhadap Disrupsi 

Perumahsakitan dan Solusinya Ditinjau dari 
Sisi Manajerial dan Finansial”. Kedua, dr. 
Afrimelda Syafarudin, M.Kes (Koordinator 
Layanan dan Pemasaran Graha Eksekutif 
RSMH Palembang yang memaparkan topik 
“Pengaruh Sistem Rujukan Layanan Rumah 
Sakit terhadap Timbulnya Dispute Klaim 
COVID-19” dan dr. Yudi Febriadi (Koordinator 
Case Mix dan Medical Fraud Instalasi 
Pengendalian Pasien Jaminan RS Kanker 
Dharmais) yang memaparkan tema “Dispute
Klaim COVID-19 dan Tantangan Pembiayaan 
Rumah Sakit dalam Masa Pandemi”. Pada 
sesi ini narasumber memaparkan langsung 
pelayanan dalam kondisi pandemi COVID-19 
dilihat dari sisi pelayanan, keuangan, klaim 
COVID-19, inovasi, koordinasi, dan komunikasi 
untuk meminimalisir masalah di lapangan.

Seminar ini diharapkan bisa memberi 
gambaran dan informasi kepada khalayak 
mengenai panduan penanganan kasus 
COVID-19, upaya meminimalisir klaim dan 
masalah keuangan di fasilitas Kesehatan. 
(YOL)

FKM UI Gelar Studium Generale Bertajuk Kesehatan Oral 
untuk Masa Depan Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan 

Berkelanjutan

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) menggelar studium 
generale pada Sabtu, 28 November 2020, 
melalui aplikasi video telekonferensi secara 
daring. Studium Generale menghadirkan 
pembicara Raman Bedi, B.DS, M.Sc, D.DS, 
D.Sc, FDSRCS, FGDP, FPHM, Emeritus Profesor 
dari King’s College London, Inggris dan Irene 
Adyatmaka, DDS, Ph. D, Direktur GOHIG-CUGH.

Pejabat Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M. Sc mengungkapkan bahwa studium 
generale ini adalah kegiatan yang sangat 
bermanfaat dalam membuka wawasan baru 
bagi para ahli kesehatan masyarakat.

“Isu kesehatan mulut atau oral health dari 
perspektif kesehatan masyarakat masih 
minim dibahas di Indonesia. Oleh karena 

itu, FKM UI lewat kegiatan ini bermaksud 
untuk memberikan gambaran dan wawasan 
bagi peserta terutama para tenaga kesehatan 
masyarakat dengan menghadirkan dua expert 
yang sudah berkecimpung di oral health,” ujar 
Prof. Sabarinah.

Mengingat belum maraknya isu ini dibahas 
di Indonesia, Prof. Raman dalam paparannya 
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mempromosikan untuk mengurangi 
penggunaan dental amalgam atau bahan 
campuran berbahaya untuk mulut dan 
gigi, mendukung perkembangan strategi 
population-based untuk pencegahan penyakit 
mulut, mendorong perkembangan teknologi 
untuk kesehatan mulut, dan menguatkan 
integrasi sistem informasi tentang kesehatan 
mulut dan gigi,” ujar Prof. Raman.

Lebih lanjut, Prof. Raman menambahkan 
bahwa hal tersebut sudah sejalan dengan 
rencana pembangunan berkelanjutan atau 
Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 
3 tentang Kesehatan.

Pembicara selanjutnya, Doktor Irene 
menyampaikan bahwa kesehatan oral atau 
mulut dan gigi adalah bagian dari tubuh yang 
tak kalah penting. Tubuh sehat adalah tubuh 
yang memiliki mulut dan gigi yang juga 
sama sehatnya dan terhindar dari gangguan.

“Jika kita sungguh-sungguh ingin berupaya 
dalam mencapai tujuan good health and well-
being, kita tak boleh melupakan kesehatan 
oral karena tujuan tersebut tak akan tercapai 
apabila kita tak sungguh-sungguh dalam 
menjaga kesehatan oral,” ujar Doktor Irene.

Acara yang juga dimoderatori oleh Ketua 
TKMKB-JKN, Adang Bachtiar, dr, MPH, 
D.Sc, ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran bagaimana kesehatan oral dapat 
menjadi pilar utama kesehatan masyarakat 
dan pembangunan berkelanjutan dapat 
berlangsung untuk derajat kesehatan 
masyarakat dunia yang lebih baik. (MFH)

menyampaikan bahwa ke depannya melalui 
rencana badan kesehatan dunia, WHO, Global 
Oral Health Program akan menjadi prioritas 
kesehatan masyarakat.

“Terdapat lima pilar dari rencana 
pembangunan berkelanjutan dari WHO 
yang sudah dan akan berjalan, yaitu 
mengembangkan global oral health report, 

FKM UI Umumkan Pemenang Pemilihan 
Tendik Berdedikasi Tahun 2020

Selasa, 1 Desember 2020, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKM UI)  mengumumkan pemenang dari 
ajang Pemilihan Tendik Berdedikasi FKM 
UI tahun 2020 secara daring. Tiga nama 
yang berhasil meraih peringkat 1 sampai 
dengan 3 secara berurutan adalah Adru 
Suhada, Amd (Staf Sekretariat Departemen 
K3);  Nurma Januarsih (Staf Sub-unit 
Keuangan), dan Sulthana Labiba Khansa, 
SKM (Staf Sub-unit Penjaminan Mutu 
Akademik). 

Tendik Berdedikasi FKM UI adalah tendik 
(tenaga kependidikan) FKM UI yang dinilai 
baik dalam penerapan tata tertib kehidupan 
kampus. Pemilihan Tendik Berdedikasi FKM 
UI tahun 2020 ini sudah dimulai sejak 8 
Oktober 2020 dengan penilaian tahap 1 
yakni usulan kandidat dari atasan langsung. 
Tahap selanjutnya yang dilaksanakan pada 
10 Oktober 2020 yaitu penentuan 10 
besar oleh tim penilai, tahap ketiga yang 
dilaksanakan pada 14 Oktober 2020 adalah 
tahap penentuan 3 besar melalui penilaian 

pemilihan 
tendik berdedikasi 
yang tujuannya di 
selenggarakan untuk 
menjaring agen-agen 
perubahan dari unsur 
tendik 
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wawancara oleh tim penilai yang terdiri 
dari tim agen perubahan ZI. Selanjutnya, 
tahap terakhir yang dilaksanakan pada 
15-16 Oktober 2020 melalui voting oleh 
seluruh tenaga kependidikan FKM UI adalah 
tahapan untuk menentukan peringkat 1, 2 
dan 3. Indikator yang digunakan dalam 
penilaian adalah kejujuran, keadilan, 
keterpercayaan, kemartabatan, tanggung 
jawab, kebersamaan, keterbukaan dan 
kepatuhan pada aturan. Indikator ini sejalan 
dengan nilai-nilai yang diintegrasikan bagi 
seluruh sivitas dan keluarga besar FKM 
UI sebagai fakultas percontohan Zona 
Integritas WBK-WBBM. 

Menurut Koordinator Sub-unit Sumber Daya 
Manusia (SDM) FKM UI, Lilis Komariyah, 
S.Sos, MARS, pemilihan Tendik Berdedikasi 
ini juga sejalan dengan pelaksanaan salah 
satu faktor pengungkit dalam Zona Integritas 
yaitu adanya manajemen perubahan yang 
harus dilakukan oleh seluruh komponen 
termasuk bidang sumber daya manusia. 
“Untuk bisa melakukan perubahan perlu 
adanya agen-agen perubahan sebagai pionir 
yang bisa menjadi motor penggerak, untuk 
itu diadakan pemilihan tendik berdedikasi 
yang tujuannya untuk menjaring agen-
agen perubahan dari unsur tendik,” terang 
Ibu Lilis. 

Perlu diketahui pula bahwa ada 3 unsur 
dalam tim agen perubahan di FKM UI yakni 
dosen, tendik, dan mahasiswa. (wrk)

Tim Pengmas FKM 
UI Berdayakan 

Kader Kesehatan 
di Babakan 

Madang

Pada 1-3 Desember 2020, Tim Pengabdian 
Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia (FKM UI) yang terdiri 
dari sekelompok mahasiswa Program Studi 
Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, 
memberikan sosialisasi Materi Penularan 
dan Pencegahan COVID-19, Gizi Seimbang, 
dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
secara daring kepada 21 kader kesehatan 
di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan 
Madang, Kabupaten Bogor.
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Tim Pengmas yang diketuai oleh Ayu 
Khoirotul ini dibimbing oleh Dr. Drs. Tri 
Krianto, M.Kes, Staf Pengajar Departemen 
Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku 
(PKIP) FKM UI. Lokasi pengmas dipilih karena 
pada bulan November, Desa Cimpambuan 
termasuk dalam zona merah terdampak 
COVID-19.

Kader kesehatan dipilih sebagai sasaran 
sosialisasi ini karena kader adalah pelaku 
pelayanan kesehatan yang paling dekat 
dengan masyarakat. Dipilihnya para kader 

sebagai sasaran pengmas ini diharapkan dapat 
menjalankan perannya secara maksimal untuk 
meningkatkan wawasan dan literasi kesehatan 
terutama isu seputar COVID-19 di desanya.

Sosialisasi ini dilakukan melalui aplikasi 
berbagi pesan berbasis internet, Whatsapp, 
selama tiga hari kepada para ibu kader. Dibagi 
ke dalam 3 grup Whatsapp yang masing-
masing diisi oleh 1 moderator dan 1 fasilitator 
yang berasal dari mahasiswa tim pengmas. 
Pembagian grup ini dimaksudkan agar diskusi 
berjalan secara kondusif dan para kader dapat 

terpantau secara maksimal oleh fasilitator.

Selanjutnya, diharapkan adanya keberlanjutan 
aksi semacam ini yang menjadi salah satu 
upaya peningkatan peran kader kesehatan 
dalam mengedukasi masyarakat sekitarnya. 
(wrk)

*Artikel seputar pengmas ini pernah tayang 
pada media online Apa Kabar Bogor (https://
bogor.apakabarnews.com/gerakan-emak-sigap-
covid-upaya-pemberdayaan-masyarakat-oleh-
mahasiswa-fkm-ui/3/)

Diskusi Panel 
Bersama Praktisi: 

Tata Kelola Rumah 
Sakit di Era 

Pandemi

Pada Jumat, 4 Desember 2020 pukul 13.00-
15.30 WIB, kelas tata kelola rumah sakit B 
Program Studi Kajian Administrasi Rumah 
Sakit FKM UI menyelenggarakan Diskusi 
Panel Tata Kelola Rumah Sakit Pada Era 
Pandemi secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Diskusi panel pada kegiatan ini dipandu 
oleh moderator dr. Balgis Alzagladi (Wakil 
Direktur RS Hermina Grand Wisata). Acara 
dibuka dengan sambutan Prof. Dr. dr. Adik 
Wibowo, MPH selaku Penanggung Jawab 
Mata Kuliah Tata Kelola Rumah Sakit kelas 
B. “COVID-19 memporakporandakan sistem 
pelayanan kesehatan yang tadinya sudah 
stabil termasuk tata kelola institusi rumah 
sakit yang sudah mapan dan berjalan dengan 
baik. Keadaan ini menjadikan rumah sakit sulit 
melakukan perencanaan yang bisa dianggap 
stabil dan tidak berubah. Peran rumah sakit 
benar-benar diuji, COVID-19 memicu rumah 
sakit untuk menyusun, memperbarui bahkan 
mengubah tata kelola yang tadinya sudah 
mapan. Pandemi COVID-19 juga menantang 
rumah sakit untuk senantiasa tanggap 
dalam memberikan pelayanannya, dengan 
konsekuensi, bila tidak cepat tanggap maka 
rumah sakit berpotensi kehilangan arah 
dalam memberikan pelayanannya,” ujar Prof. 
Adik dalam sambutan pembukaannya.

Para panelis yang hadir pada diskusi panel 
ini merupakan tim pengajar mata kuliah dan 

merupakan praktisi di bidang tata kelola 
rumah sakit. Sesi pertama yang mengangkat 
topik “Tata Kelola Rumah Sakit Korporat 
Selama Pandemi” disampaikan oleh dr. Lies 
Nugrohowati, MARS (Direktur RS Hermina 
Depok). Dokter Lies menyampaikan bahwa 
langkah awal dimulai dengan pembentukan 
Tim Satgas Covid Pusat yang menyusun 
kebijakan standar, Panduan Praktis Klinis, 
Standar Prosedur Operasional sesuai dengan 
ketetapan Kementerian Kesehatan, kemudian 
digunakan sebagai acuan di 40 cabang 
rumah sakit di seluruh Indonesia. Strategi 
penanganan COVID-19 terus diperbarui 
menyesuaikan evidence base dalam forum 
pertemuan berkala dengan seluruh satgas 
rumah sakit cabang, perubahan pola 
skrining 3 lapis bagi pasien dan pencegahan 
penularan dengan perubahan lama kerja 
perawat dalam 1 shift yang sebelumnya 8 
jam menjadi 6 jam.

Sesi kedua dengan topik “Tata Kelola 
Rumah Sakit Pemerintah Selama Pandemi” 
disampaikan oleh dr. Luzy Adryanti, SpKJ, 
MARS (Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD 

Pasar Minggu). Dokter Luzy menyampaikan 
bahwa sebagai rumah sakit rujukan pelayanan 
radioterapi di Jakarta Selatan dimana 
banyak kunjungan pasien dengan status 
imun rendah bersamaan dengan pelayanan 
kasus COVID-19, maka RSUD melakukan 
berbagai strategi aksi dalam tata kelola 
rumah sakit, diantaranya: pengaturan zonasi, 
limitasi kunjungan pasien, sosialisasi pada 
karyawan dan komitmen untuk tidak tertular 
dan tidak menularkan, membuat jejaring 
sebagai rumah sakit penampung bagi rumah 
sakit di bawahnya serta monitoring dan 
evaluasi secara berkala. Semua perubahan 
pelayanan kemudian dibuatkan SK direktur 
yang bersifat tidak permanen dan disesuaikan 
dengan kondisi saat ini.

Selanjutnya, sesi ketiga dengan topik “Tata 
Kelola Rumah Sakit Khusus Selama Pandemi” 
yang disampaikan oleh dr. Petra Ade Paramita, 
MARS (Kadep Pelayanan Medis dan Ketua 
PMKP RSIA Brawijaya Duren Tiga). RSIA 
Brawijaya merupakan rumah sakit khusus non 
rujukan COVID-19 namun tetap memberikan 
pelayanan bagi pasien datang dengan 
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keluhan yang dicurigai sebagai COVID-19, 
serta memfasilitasi pemeriksaan diagnostik 
swab PCR bekerjasama dengan Labkesda. 
”Penting untuk mengaktualisasikan kebijakan 
dalam operasional untuk keberlangsungan 
tata kelola di dalam rumah sakit, bagaimana  
kita   menjadi     fl eksibel     namun    kualitas 
pelayanan tidak jauh berbeda dengan 
kualitas layanan sebelum pandemi   dan 
tetap  mengacu  pada Patient Centered Care. 

Pada RS khusus seperti RSIA  dengan core
bisnis Ibu   dan   Anak,   hal yang paling 
dikhawatirkan adalah terjadinya transmisi 
vertikal, sehingga aturan yang berlaku di 
rumah sakit harus jelas,” ujar dr.Petra.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua 
Program Studi KARS FKM UI, Dr. Ede Surya 
Darmawan, SKM, MDM., Ketua Departemen 
Administrasi Kebijakan Kesehatan FKM UI, 

Dr. dr. Pujiyanto, SKM, mahasiswa KARS 
FKM UI, dan peserta umum yang berasal 
dari organisasi profesi, direktur rumah sakit 
pemerintah dan swasta, serta pemilik dan 
direktur klinik. Antusias para peserta terlihat 
pada banyaknya pertanyaan yang ditujukan 
kepada para narasumber. Rangkaian kegiatan 
ini dilanjutkan dengan kunjungan virtual 
ke RS Hermina Depok pada tanggal 18 
Desember 2020. (Mhs)

Seminar Online FKM UI Seri 36:
Program Isolasi Mandiri Pasien COVID-19 di Hotel dengan

RS Swasta sebagai Fasilitator

Sabtu, 5 Desember 2020, FKM UI kembali 
melaksanakan rangkaian seminar online
dengan tema ‘Program Isolasi Mandiri 
Pasien COVID-19 di Hotel dengan RS 
Swasta sebagai Fasilitator’. Seminar kali ini 
diselenggarakan oleh mahasiswa Program 
Studi Magister Kajian Administrasi Rumah 
Sakit (KARS) FKM UI dan dihadiri oleh 
peserta umum serta ditayangkan melalui 
platform zoom dan YouTube live streaming.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari 
Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. , Pj. Dekan FKM 
UI; Dr. Ede Surya Darmawan, S.K.M, M.D.M, 
Ketua Program Studi KARS FKM UI; dr. 
Hariyadi Wibowo, SH, MARS, Ketua Umum 

Ikatan Mahasiswa MARS UI dan Prof. Dr. 
dr. Adik Wibowo, MPH, Guru Besar FKM UI.

Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, 
terutama di Jakarta, membuat kebutuhan 
ketersediaan tempat untuk isolasi mandiri 
meningkat. Selain melaksanakan protokol 
kesehatan 3M, peran masyarakat dalam 
menanggulangi dan mencegah penyebaran 
COVID-19 juga dapat dilakukan melalui 
penyediaan tempat isolasi mandiri . 
Tersedianya tempat untuk isolasi mandiri, 
terutama bagi para pasien dengan gejala 
ringan dan orang tanpa gejala sangat 
penting agar tidak menularkan ke lingkungan 
keluarga dan lingkungan kerjanya. Tempat 

isolasi mandiri pun sekarang tidak hanya 
dilaksanakan di rumah pribadi namun ada 
juga hotel dengan RS Swasta sebagai 
fasilitator yang menawarkan program ini. 
Tujuan dari adanya isolasi mandiri di hotel 
adalah untuk mencegah penularan klaster 
keluarga, sebagai alternatif tempat isolasi, 
dan membantu peningkatan perekonomian 
di hotel dan di rumah sakit.

“Hal tersebut yang menjadi dasar 
mahasiswa Magister KARS FKM UI 2020 
mengangkat  program isolasi mandiri 
pasien COVID-19 di hotel dengan Rumah 
Sakit Swasta sebagai fasilitator sebagai 
tema webinar kali ini,” terang dr. Hana 
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Apriyanti, salah satu mahasiswi KARS FKM 
UI 2020 dalam membuka bahasan pada 
seminar online seri-36.

Seminar ini terdiri dari dua sesi. Sesi 
pertama dimulai dengan pembahasan 
terkait program isolasi mandiri pasien 
COVID-19 di hotel dengan rumah sakit 
swasta sebagai fasilitator, sejarah dan 
strategi kedepan untuk program isolasi 
mandiri berbasis non-rumah sakit di 
Indonesia, serta  sharing session: program 
isolasi mandiri pasien COVID-19 di hotel 
dengan RS swasta. Penyampaian materi 
tersebut dilakukan oleh para narasumber 
yang ahli di bidangnya. 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas 
Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Fify Mulyani, 
SH, MARS, menyampaikan bahwa isolasi 
mandiri telah berubah menjadi isolasi 
terkendali. Pihak hotel dapat melaksanakan 
dan menyediakan paket isolasi bagi orang 
tanpa gejala dengan beberapa prosedur 
pengajuan surat ke Dinas Pariwisata. 
Kemudian, Dinas Pariwisata akan bekerja 
sama dengan Dinas Kesehatan untuk 
melakukan verifi kasi apakah hotel tersebut 
dapat melaksanakan fasilitas isolasi 
mandiri. Apabila telah diperbolehkan 
untuk menjadikan hotel sebagai tempat 
fasilitas isolasi mandiri, maka pasien-pasien 
atau orang tanpa gejala dapat melakukan 
isolasi mandiri di hotel tersebut. Pasien 
diharapkan akan keluar dari hotel setelah 
program isolasi mandiri selesai dengan 
tidak ada gejala apapun dan hasil tes 
COVID-19 yang sudah kembali negatif.

Dilanjutkan oleh Deny Hendriyatmoko, S.E., 
selaku Manager Operasional Hotel Swasta 
di Jakarta, beberapa syarat utama bagi 
hotel agar dapat melakukan program isolasi 
mandiri yaitu harus menerapkan protokol 

kesehatan, mendapatkan surat izin dari 
Dinas Kesehatan, dan mendapatkan surat 
rekomendasi dari Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia. Hotel juga harus 
bekerja sama dengan rumah sakit dan 
memiliki alur penerimaan pasien isolasi 
mandiri, dimana ketika hotel mendapat 
permintaan dari pasien atau rumah sakit 
untuk melakukan isolasi mandiri, hotel 
bisa menawarkan paket isolasi mandiri. 
Setelah ada persetujuan dari rumah sakit 
dan pasien terkait paket atau program yang 
telah ditetapkan oleh hotel, selanjutnya 
orang tanpa gejala atau pasien akan 
melakukan check in di hotel hingga hasil 
tes COVID-19 sudah negatif kembali dan 
diperbolehkan untuk pulang. Namun, 
program ini memiliki sisi positif dan 

juga sisi negatif. Sisi positifnya adalah 
menjadi trend untuk model bisnis yang 
terbaru, karyawan hotel lebih terintegrasi 
dalam menerapkan protokol kesehatan 
dan negatifnya akan timbul beban sosial. 
Namun, hal tersebut merupakan sebuah 
motivasi bagi pihak hotel dikarenakan 
perekonomian di Indonesia yang sedang 
menurun.

Ir. Dody Ruswandi, MSCE, narasumber 
dari Deputi Bidang Penanganan BNPB 
dalam pemberian materi diakhir sesi 
pertama mengungkapkan “Dengan adanya 
inisiatif dari hotel untuk meningkatkan 
perekonomian, juga ketersediaan rumah 
sakit yang selalu penuh, dan timbulnya 
cluster rumah dikarenakan adanya isolasi 
mandiri di rumah, upaya yang telah 
dilakukan oleh BNPB adalah dengan 
membangun rumah sakit darurat di tujuh 
lokasi Indonesia serta mengadakan rumah 
sakit lapangan,” 

Konsep isolasi itu adalah  memisahkan 
orang yang sakit dengan orang yang sehat. 
Namun, dengan kondisi Wisma Atlet yang 
penuh dan tidak diperbolehkan adanya 
isolasi mandiri di rumah maka dipilihlah 
hotel untuk menjadi tempat isolasi mandiri 
sebagai pengganti dari rumah sakit dan 
wisma atlet. Hal ini disebabkan karena 
terus meningkatnya angka kejadian 
COVID-19 Indonesia.

Sesi selanjutnya yang dipaparkan oleh 
Ns. Sarah Dani, S.Kep, Infection Control 
Nurse Mayapada Hospital sekaligus 
Mahasiswi KARS FKM UI 2020, adalah 
mengenai langkah kedepan meningkatkan 
kerjasama rumah sakit sebagai fasilitator 
dengan lokasi sementara isolasi mandiri 
pasien COVID-19 gejala ringan. “Terdapat 
beberapa tantangan dan masalah yang 
dapat muncul dari program isolasi mandiri 
atau terkendali di hotel. Tetapi, tentunya 
tantangan-tantangan tersebut dapat tetap 
diatasi dengan membuat beberapa strategi, 
yaitu meningkatkan status nutrisi pasien, 
membuat paket karantina isolasi mandiri 
di hotel, menyediakan sarana bangunan 
hotel sesuai standar, memfasilitasi pasca 
perawatan dan bekerjasama dengan pihak 
pemerintah,” ujar Ns. Sarah.

Pada akhir tiap sesi, ditutup dengan 
sesi tanya jawab dari peserta kepada 
narasumber. Seminar online  dengan 
tema ini diharapkan dapat memberikan 
wawasan bagi penyedia jasa perhotelan 
untuk sekaligus bisa bekerja sama dalam 
menurunkan angka kejadian COVID-19. (MA)

Konsep isolasi itu 
adalah memisahkan orang 
yang sakit dengan orang 
yang sehat. Namun, 
dengan kondisi Wisma 
Atlet yang penuh dan 
tidak diperbolehkan 
adanya isolasi mandiri di 
rumah maka dipilihlah 
hotel untuk menjadi 
tempat isolasi mandiri 
sebagai pengganti 
dari rumah sakit dan 
wisma atlet. Hal ini 
disebabkan karena terus 
meningkatnya angka 
kejadian COVID-19 
Indonesia. 
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Staf Pengajar FKM UI Meraih Young Scholar Investigators’ 
Award dari APACPH Conference 2020

Staf Pengajar Departemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), 
Indri Hapsari Susilowati, SKM, MKKK, Ph.D., 
meraih penghargaan Young Investigators’ 
Award (YIA) dari Asia-Pasific Academic 
Consortium for Public Health (APACPH) 
Conference 2020. Konferensi internasional 
ini dilaksanakan secara virtual pada 5 – 8 
Desember 2020 dengan tuan rumah Faculty 
of Medicine, University of Colombo, Sri Lanka.

Doktor Indri menjadi satu-satunya perwakilan 
dari Universitas Indonesia yang terpilih 
untuk menampilkan hasil penelitiannya 
yang berjudul “The Impact of Musculoskeletal 
Symptom When Using Gadget During Work from 
Home as Pandemic COVID-19 Consequences”.

Pandemi COVID-19 yang masih melanda 
berbagai negara di seluruh dunia termasuk 
Indonesia, sedikit banyak merubah pola 
hidup masyarakat di berbagai lini kehidupan. 
Fenomena bekerja dari rumah atau dikenal 
dengan sebutan WFH (Work from Home) 

menjadi kebijakan baru yang diterapkan 
oleh banyak institusi bagi pekerjanya di 
era pandemi. Kebijakan WFH menyebabkan 
terjadinya peningkatan durasi bekerja 
menggunakan gawai seperti telepon 
genggam dan tablet. Fungsi gawai tidak 
hanya untuk berkomunikasi namun juga 
sebagai alat untuk mempermudah kegiatan 
sehari-hari yang melibatkan e-commerce, 
telekonferensi, dan e-learning. Penelitian 
dari Doktor Indri dan tim yang terdiri dari 
Prof. Meily L. Kurniawidjaja, Dr. Sjahrul M.   
Nasri (Departemen K3 FKM UI), Susiana 
Nugraha (Mahasiswa S3 IKM FKM UI), Ike 
Pujiriani (UPT K3L UI), serta Bonardo P. 
Hasiholan (Mahasiswa S2 K3 FKM UI) ini 
bertujuan untuk melihat dampak gejala 
muskuloskeletal penggunaan gawai selama 
kegiatan work from home.

Lebih lanjut, hasil survei menunjukkan 
dampak penggunaan gawai selama WFH 
pada M Symptoms yang dipengaruhi oleh 
postur penggunaan gawai, jenis kelamin, usia 
dan aktivitas yang dilakukan. Sebanyak total 

1.083 responden ternyata 70,5% memiliki 
keluhan subjektif gangguan muskuloskeletal, 
terutama bagian leher, bahu, dan punggung 
bawah. Temuan ini menunjukkan pentingnya 
intervensi ergonomis pada para responden 
yakni komunitas akademik di Universitas 
Indonesia untuk mengurangi ketidaknyamanan 
pada otot dan tulang rangka agar dapat 
bekerja dengan lebih produktif.

Asia-Pasific Academic Consortium for 
Public Health (APACPH) merupakan sebuah 
organisasi internasional yang beranggotakan 
fakultas atau sekolah-sekolah yang memiliki 
bidang studi kesehatan masyarakat di 
wilayah Asia-Pasifik dan memiliki fokus 
terhadap peningkatan mutu pendidikan dan 
keilmuan kesehatan masyarakat. Sebagai 
salah satu organisasi internasional paling 
berpengaruh dalam kesehatan masyarakat, 
APACPH membantu menciptakan lingkungan 
penelitian ilmiah yang saling menguntungkan 
dan kolaborasi yang mempromosikan 
kemajuan kesehatan masyarakat melalui 
konferensi tahunannya. (wrk)

FKM UI Seminar Online Seri 38, Catatan Perjalanan 
Penanganan COVID-19 di Indonesia dan Asia
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Sebagai upaya percepatan pencegahan 
pandemi COVID-19, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) 
menggelar Seminar Online Seri 38 bertajuk 
‘Catatan Perjalanan Penanganan COVID-19’ 
pada Sabtu, 12 Desember 2020.

Pejabat Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah 
Prasetyo, M. Sc. , mengungkapkan bahwa 
seminar online kali ini bertujuan untuk 
memberikan informasi bagi masyarakat 
umum mengenai bagaimana pandemi 
COVID-19 memberikan dampak yang besar 
sejak pertama kali muncul dan mewabah 
sampai saat ini.

“Sejak pertama kali muncul pada Desember 
2019 lalu, pandemi COVID-19 telah 
memberikan dampak besar khususnya di 
Indonesia dan Asia. Sudah banyak upaya yang 
kita lakukan baik itu dari pemerintah melalui 
pelaksanaan kegawatdaruratan kesehatan 
masyarakat (Public Health Emergencies) 
dan usaha lain dari para ahli kesehatan di 
Indonesia. Oleh karena itu, lewat seminar 
ini, FKM UI mengajak semua masyarakat 
untuk terlibat dan berperan bersama untuk 
tetap melakukan upaya-upaya terhadap 
pencegahan dan penanganan COVID-19 di 
Indonesia,” ujar Prof. Sabarinah.

Sejalan dengan Prof. Sabarinah, Rektor 
Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, 
S.E., M.A., Ph. D dalam pidato pembukaannya 
menyambut baik kegiatan yang diinisiasi 
oleh FKM UI. Dalam pidatonya, Prof. Ari 

Asia. “Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, 
negara lain di Asia juga terus berupaya 
maksimal menangani pandemi COVID-19. 
Yang perlu dicatat adalah bagaimana 
keberhasilan tingkat penanganan berbeda 
untuk setiap negara karena banyak aspek di 
luar kesehatan yang perlu diperhatikan. WHO 
akan terus memberikan rekomendasi dan 
memantau perkembangan dari penanganan 
COVID-19 khususnya di negara Asia yang 
memiliki populasi penduduk yang tinggi,” 
ujar Doktor Pem.

Seminar online kali ini juga turut 
menghadirkan berbagai narasumber dari 
kegiatan penanganan COVID-19 dan 
para ahli di bidang kesehatan, seperti 
Kepala BNPB, Letjend TNI Doni Monardo; 
Representatif dari Kantor Staf Presiden RI, 
Dr. dr. Brian Sriprahastuti, MPH; Sekretaris 
Universitas, Universitas Indonesia, dr. Agustin 
Kusumayati, M.Sc., Ph.D; dosen dan peneliti 
FKM UI, dr. Iwan Ariawan, MSPH dan Dr. 
Dra. Rita Damayanti, MSPH; Profesor dari 
Hongkong Polytechnic University, Prof. Yanto 
Chandra, Ph.D; peneliti dari Chulalongkorn 
University, Pramon Viwattanakulvanid, B.Sc.
Pharm, MBA, Ph.D; serta Profesor Taipei 
Medical University, Prof. Betty Ya-Wen Chiu, 
BS, MEM, Ph.D.

Harapannya, dengan dilaksanakannya 
seminar kali ini, masyarakat menjadi 
lebih mengetahui mengenai catatan dari 
perjalanan pandemi COVID-19 tidak hanya 
di  Indonesia tetapi juga di Asia. (MFH)

mengungkapkan bahwa masyarakat umum 
perlu mengetahui dari awal pandemi 
COVID-19 hingga kondisi terkini dari 
penanganannya.

Sampai saat seminar ini dilaksanakan, 
jumlah kasus COVID-19 di Indonesia berada 
pada angka lebih dari 600 ribu kasus 
konfi masi. Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris 
Jendral Kementerian Kesehatan, drg. Oscar 
Primadi, MPH menyampaikan beberapa 
poin penting yang menjadi catatan bagi 
penanganan COVID-19 di Indonesia.

“Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan 
saat ini masih terus berupaya melakukan 
penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebagai 
anggota WHO, Indonesia mengacu pada 
International Health Regulation (IHR) dalam 
penanganan masalah kesehatan. Hal-hal 
yang menjadi catatan adalah bagaimana 
keberhasilan Indonesia dalam penanganan 
pandemi yang sebelumnya terjadi, seperti 
fl u burung dan SARS. Hal tersebut yang 
menjadi tolak ukur dalam penanganan 
pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. 
Kami sudah melakukan berbagai advokasi 
dan membentuk tim khusus untuk fokus 
dalam melakukan percepatan penanganan 
COVID-19 di Indonesia,” ujar Doktor Oscar.

Representatif dari WHO South East 
Asia Regional Office, Dr. Pem Namgyal, 
menyampaikan pandangannya mengenai 
perkembangan penanganan COVID-19 di 
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FKM UI Seminar Online Seri 39: Respon Kesehatan Global 
terhadap Pandemi COVID-19 dan Pengalaman Amerika 

Serikat dalam Menghadapi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang sudah mewabah 
sejak awal tahun 2020 menjadi masalah 
kesehatan utama yang dihadapi oleh banyak 
negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. 
Merespon kondisi tersebut, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKMUI) kembali menggelar Seminar Online 
yang saat ini sudah sampai pada seri ke 39. 
Bertajuk ‘Global Health Responses to COVID-19 
Pandemics: USA’s Experiences’ seminar ini 
diselenggarakan pada Senin, 14 Desember 
2020. Seminar online ini terselenggara atas 
kerjasama Prodi Magister Ilmu Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia dengan 
DPASDP UI melalui Hibah Bantuan Dana 
Visiting Professor.

Pejabat Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc. , mengungkapkan bahwa seminar 
online kali ini menggambarkan kondisi 
COVID-19 di negara lain, yakni Amerika 
Serikat dan bagaimana pengalaman mereka 
menghadapinya.

“Amerika Serikat merupakan negara yang 
tentunya memiliki sistem pelayanan 
kesehatan yang berbeda dengan negara 
lain. Dalam menghadapi pandemi ini pun 
demikian, ada beberapa hal yang bisa 
dijadikan pelajaran dari pengalaman Amerika 
Serikat menghadapi COVID-19,” ujar Prof. 
Sabarinah dalam sambutannya.

Assoc. Prof. Mellissa Withers, Ph.D, MHS, 
peneliti dan profesor dari Institute of Global 
Health, University of Southern California

mengungkapkan beberapa hal yang menjadi 
poin penting dalam penanganan COVID-19 
di Amerika Serikat. Menurut Prof. Mellissa, 
pemerintah AS memiliki beberapa kekurangan 
dan ketidaksiapan yang menjadikan 
penanganan terhadap COVID-19 menjadi 
tidak maksimal.

“Amerika Serikat tidak melakukan early action 
(tindakan awal) yang tepat seperti negara 
Uni Eropa dan New Zealand. Terlihat dari 
tidak adanya isolasi, tidak ada sistem testing, 
bahkan hingga penggunaan masker,” ungkap 
Prof. Melissa.

Lebih lanjut, Prof. Melissa mengindikasikan 
bahwa perlunya kesiapan pemerintah dalam 

penanganan COVID-19 dari hulu hingga 
ke hilir. Kesiapan yang dimaksud adalah 
kompetensi, kebijakan, serta tenaga dan 
fasilitas yang mendukung. Prof. Melissa juga 
membeberkan beberapa kekurangan Amerika 
Serikat yang mungkin bisa menjadi pelajaran 
bagi negara lain, seperti kompetensi yang 
harus dimiliki oleh jajaran tertinggi dalam 
tim penanganan COVID-19 harus sesuai dan 
setidaknya memiliki latar belakang kesehatan.

“Poin-poin seperti kebijakan hingga kontrol 
terhadap media massa memang perlu diawasi 
agar semua yang dilakukan dapat berjalan 
dengan baik dalam penanganan COVID-19 
ini. Kepentingan kesehatan harus jauh lebih 
diperhatikan dari kepentingan ekonomi dan 
kepentingan publik harus menjadi prioritas 
diatas kepentingan pribadi,” terang Prof. 
Melissa.

Prof. Melissa juga menyatakan mengenai 
determinan sosial, yaitu sistem penanganan 
kesehatan nasional, edukasi, serta lainnya 
yang menurutnya, Amerika Serikat memiliki 
kekurangan dari hal tersebut.

Melalui seminar yang dimoderatori oleh Guru 
Besar Departemen Kesehatan Lingkungan 
FKM UI, Prof. Dr. R. Budi Haryanto, SKM, M.Kes, 
M.Sc ini diharapkan dapat memberikan contoh 
untuk dijadikan pelajaran bagi Indonesia agar 
lebih baik lagi dalam menangani pandemi 
COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. 
(MFH)
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Seminar Online FKM UI Seri-40:
Empirical Research in Environment and Public Health: 

Economic Perspective

Senin, 14 Desember 2020, seminar online 
kembali diadakan oleh FKM UI di seri ke-
40 dengan tema “Empirical Research in 
Environment and Public Health: Economic 
Perspective” via zoom meeting dan disiarkan 
langsung di kanal YouTube FKM UI. Seminar 
ini dibuka oleh Manajer Riset dan Pengabdian 
Masyarakat FKM UI, Doni Hikmat Ramdhan, 
S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.,. dan moderator oleh 
Prof. Dr. R. Budi Haryanto, SKM., M.Kes., M.Sc. 
Guru Besar di FKM UI dari Departemen 
Kesehatan Lingkungan.

Seminar online seri ke 40 ini menghadirkan 
Prof. Budy P. Resosudarmo, M.Sc., Ph.D., dari 
Crawford School of Public Policy College of Asia 
and the Pacifi c, Australian National University
(ANU), sebagai narasumber. Prof. Budy berbagi 
pengetahuan terkait arah perkembangan 
empirical research yang berhubungan 
dengan ekonomi, kesehatan masyarakat, 
dan lingkungan.

Dalam penje lasannya Prof. Budy 
menyampaikan tentang empirical strategy, 
dimana saat ini hampir semua penelitian 
memiliki  struktur penulisan yang 
mengutamakan identifi cation strategy. Pada 
bagian ini penulis melakukan pembuktian 
dengan menggunakan beberapa prosedur 
statistik bahwa variabel atau policy yang 
menjadi fokus penelitian itu relatif dan 
random. Setelah itu, diperoleh main estimation 
dimana pada bagian ini berupa penjelasan 
model utama penelitian dan hasil estimasi 
penelitian. Identifi cation strategy kemudian 
akan dianalisis agar lebih valid menggunakan 

sebuah tes yang bernama robustness tests, 
dan kemudian peneliti boleh melakukan 
analisis lanjutan.

Dijelaskan pula bahwa ada beberapa prosedur 
yang bisa mengurangi terjadinya endogeneity 
bias, diantaranya random eksperimen. Cara 
ini termasuk yang sederhana untuk bidang 
kesehatan. Hal yang perlu dilihat adalah 
performa dari kelompok yang diberikan 
perlakuan dibanding dengan kelompok 

kontrol. Namun, metode ini harus dilakukan 
secara berhati-hati karena bisa saja sampel 
yang diambil lebih sedikit dibanding 
populasi sehingga hasilnya tidak valid. Jika 
eksperimen tersebut tidak bisa dilakukan, 
bisa melaksanakan eksperimen selanjutnya 
yang disebut dengan quasi eksperimen. 
Jika penelitian yang akan diangkat berupa 
natural experiments, maka bisa menggunakan 
jenis eksperimen ini. Kemudian identifi cation 
strategy III yaitu discontinue event merupakan 
strategi yang cukup populer. Pada identifi kasi 
jenis ini, yang digunakan adalah asumsi 
seolah-olah kuasi eksperimen, oleh karena itu 
teknik ini bisa menghasilkan causal estimation
dan bisa menghilangkan co-founding variabel.

Saat ini, pembuat kebijakan banyak yang 
lebih berfokus pada penyebab karena 
penyebab dianggap lebih pasti. Oleh karena 
itu, belajar mengenai causality ini merupakan 
suatu hal yang diperlukan.

“Dari sebuah survei atau data yang kita 
gali,    untuk    bisa    membuktikan   bahwa 
terjadi causality itu proses yang panjang,” 
ujars Prof. Budi.

Seminar online yang merupakan inisiasi 
Prodi Magister FKM UI bekerja sama 
dengan DPASDP UI melalui Hibah Bantuan 
Dana Ilmuan Diaspora ini diharapkan bisa 
memberikan manfaat bagi para partisipan 
dan juga dapat berkontribusi lebih bagi 
pembangunan kesehatan masyarakat di 
Indonesia. (MA)

“Dari sebuah survei 
atau data yang di gali, 
untuk bisa membuktikan 
bahwa terjadi causality itu 
proses yang panjang,” ujar 
Prof. Budi. 
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Seminar Online FKM UI Seri 41, Perubahan Iklim, Polusi 
Udara, dan Kesehatan Masyarakat

Mengusung tema Kesehatan Lingkungan, 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) kembali mengadakan 
seminar online seri ke-41. Seminar sekaligus 
kuliah umum yang diselenggarakan pada 
Kamis, 17 Desember 2020 kali ini bertajuk 
‘Climate Change, Air Pollution, and Public 
Health’.

Staf Pengajar Departemen Kesehatan 
Lingkungan, Dr. Budi Hartono, S.Si., M.K.M. 
menyampaikan beberapa hal penting dalam 
sambutannya mewakili Dekan FKM UI.

“Sedikit berbeda dengan seminar sebelumnya 
yang berfokus pada pandemi COVID-19, 
seminar sekaligus kuliah umum kali ini 
akan membahas mengenai keterkaitan antara 
perubahan iklim, polusi udara, dan kesehatan 
masyarakat,” ujar Doktor Budi.

Profesor sekaligus Peneliti dari Australian 
National University, Prof. Sotiris Vardoulakis, 
M.Sc. , Ph.D. , narasumber kuliah umum 
menggambarkan bagaimana perubahan iklim 
dan polusi udara berkaitan dengan kesehatan 
masyarakat. Menurutnya, perubahan iklim dan 
polusi udara dapat berdampak langsung pada 
kesehatan masyarakat.

“Jenis perubahan iklim yang berdampak 
pada kesehatan masyarakat dibagi menjadi 

beberapa hal, yaitu peningkatan temperatur 
bumi, cuaca ekstrim, peningkatan kadar CO2 
di udara, dan yang terakhir adalah bertambah 
tingginya permukaan air laut,” terang Prof. 
Sotiris.

Lebih lanjut, perubahan iklim tersebut 
menimbulkan dampak khusus baik terhadap 
lingkungan maupun kesehatan. Peningkatan 
temperatur dapat menimbulkan kondisi 
panas ekstrim atau extreme heat dan cuaca 
yang tidak menentu. Dampak kesehatan 
yang ditimbulkan pun beragam, dimulai 
dari penyakit terkait panas atau heat-related 
illness dan kegagalan organ kardiovaskular 
hingga kematian.

Dalam contoh lainnya, Prof. Sotiris 
menyampaikan bahwa meningkatnya kadar 
CO2 di udara dan kondisi cuaca ekstrim 
juga menimbulkan dampak kesehatan 
yang sama bahayanya dengan dampak 
lingkungan yang dihasilkan. Penyakit 
seperti malnutrisi dan diare serta astma 
diikuti dengan gangguan kardiovaskular 
adalah dampak kesehatan yang dapat 
menjadi masalah utama.

Memiliki keterkaitan yang sangat erat, Prof. 
Sotiris menyampaikan tentang perlunya 
masyarakat untuk memberikan perhatian 
khusus dengan turut serta menjaga 
lingkungan untuk mewujudkan kesehatan 
masyarakat yang lebih baik lagi di masa 
depan.

Seminar yang merupakan kerjasama Prodi 
Magister IKM FKM UI dengan DPASDP 
UI melalui hibah riset ini dimoderatori 
oleh Guru Besar Departemen Kesehatan 
Lingkungan, Prof. Dr. R. Budi Haryanto, 
SKM, M.Kes, M.Sc. , Diharapkan kuliah tamu 
asing ini dapat memberikan wawasan bagi 
mahasiswa dan masyarakat mengenai 
keterkaitan antara perubahan iklim, polusi 
udara, dan kesehatan masyarakat bagi 
pembangunan berkelanjutan. (MFH)

Seminar Online Seri 42, COVID-19 Journey of Global Citizen: 
Where Are We Now?

Sabtu, 19 Desember 2020, seminar online
seri 42 dengan tema “COVID-19 Journey 
of Global Citizen: Where Are We Now?” 
diselenggarakan oleh Mahasiswa Magister 
K3 angkatan 2020 Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
dengan mengundang berbagai narasumber 
di setiap sesinya. Seminar ini diikuti para 
peserta melalui platform zoom dan youtube 
live streaming.

Seminar dibuka oleh dr. Adang Bachtiar, 
MPH. , D.Sc. yang menyampaikan bahwa 
dalam menjawab tantangan dimasa depan 
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kesehatan masyarakat harus menggunakan 
beragam pendekatan. Selain Doktor Adang, 
Dr. Robiana Modjo, SKM. , M.Kes. , juga 
menyampaikan kata sambutan. 

Seminar dimoderatori oleh Ni Made Truly 
Pinanti Sastra, S.T., dan terdiri dari 4 sesi. 
Sesi 1 dengan topik “COVID-19, Current 
Landscape” disampaikan oleh Juhaeri 
Muchtar, Ph.D., Vice President and Head 
of Epidemiology, Sanofi , Paris dan Adjunct 
Professor, School of Public Health, University 
of North Carolina Chapel Hill, USA. Doktor 
Juhaeri memaparkan secara mendalam 
tentang COVID-19 dari segi epidemiologi. 
Disebutkan bahwa kunci dalam menghadapi 
COVID-19 adalah konsisten menerapkan 
protokol kesehatan, kesadaran semua 
pihak, dan kesabaran. “Selanjutnya, mindset
menjadi sangat penting karena masih ada 
gerakan anti vaksin. Dibutuhkan juga 
kerjasama semua pihak dalam berdiskusi 
dan berkomunikasi, peran sosial media 
dalam menangkal penyebaran hoax vaksin 
COVID-19, serta keputusan pemerintah yang 
transparan,” tambah Doktor Juhaeri.

Selanjutnya, sesi  2 dengan topik 
“US Expe r i ence  In  Dea l ing  Wi th 
C O V I D - 1 9 ”  d i s a m p a i k a n  o l e h 
Ufara Zuwasti, MD. , M.Sc. , Radiology 
Resident Physician at Newark Beth Israel 
Medical Centre, New Jersey, USA. Ufara 
memaparkan mengenai kebijakan testing 
COVID-19 dan hal-hal yang sudah dilakukan 
di Amerika Serikat. “Rekomendasi yang 
dilakukan dalam menghadapi COVID-19 
di sana antara lain menguatkan sistem 
pelayanan kesehatan, mengendalikan kurva 
penularan, surveilans komunitas, dan selalu 
menerapkan 3M. Dalam penemuan kasus 
efek samping alergi pemberian vaksin 
kita bisa melihat penyebabnya bukan dari 
komposisi vaksinnya namun bagaimana 
vaksinasi tersebut dilakukan,” ujar Ufara.

Sesi 3 dengan topik “Managing Biological 
Hazards – Preparing The Next Pandemic For 
OSH Practitioners” oleh Dr. Lim Jac Fang, 
OSHCR., MBBS., PgDipOH., EMSHE.,FIIRSM., 
FRSPH. , FAOEM. , Grad.IOSH. , CMIA. , 
Department of Community & Family 
Medicine, Faculty of Medicine and Health 
Science, Universiti Sabah Malaysia. Doktor 
Lim menyampaikan situasi pandemi di 
tempat kerja dan penanganan COVID-19 di 
Malaysia dalam building preparedness, surge 
capacity, testing effi ciency dan containtment. 
Disampaikan pula tentang keberhasilan 
Malaysia menanggulangi COVID-19. 
“Kunci kesuksesan adalah kesiapan dan 
perencanaan dengan cepat dan harus 
dihadapi secara bersama-sama,” ujar Dr. Lim.

Sesi 4 dengan topik “Government’s Role 
and Community Awareness During Pandemic 
COVID-19 in Rwanda” oleh Saptono 
Priyadi, S.Si. , MPH, Chief Planning and 
Monitoring UNICEF Rwanda. Dari hasil 
penelitian yang telah narasumber lakukan 
dengan 45.000 responden menunjukkan 
masih ada miskonsepsi COVID-19. Faktor 

keberhasilan negara Rwanda menekan 
COVID-19 yaitu ketegasan pemerintah dan 
kepatuhan masyarakat terhadap aturan 
protokol kesehatan. Selain itu, dipengaruhi 
juga oleh kualitas kepemimpinan dimana 
pemimpin harus konsisten dalam 
menanggulangi COVID-19, kesiapsiagaan 
penyakit , memper t imbangkan segi 
ilmiah dalam menanggulangi COVID-19, 
serta kebersamaan pemerintah di dalam 
meletakkan response strategies di semua 
sektor.

Melalui seminar ini diharapkan keberhasilan 
negara-negara lain dalam menangani dan 
menekan laju penyebaran COVID-19 bisa 
menjadi pembelajaran yang berharga dan 
bisa menjadi contoh bagi negara Indonesia 
untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 
dilihat dari peran dan ketegasan pemerintah 
dan juga peran kepatuhan masyarakat 
yang sangat penting. Kebijakan dengan 
mempertimbangkan dan memprioritaskan 
kesehatan masyarakat sebagai keberhasilan 
penanggulangan COVID-19 juga sangat 
diperlukan di negara ini. (YOL)

FKM UI Raih Lima Besar Fakultas Berkelanjutan Terbaik 
Universitas Indonesia Versi UI Greenmetric

Sebagai institusi yang terus berkembang 
dan  me laksanakan  pembangunan 
berkelanjutan, Fakultas  Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
kembali menorehkan prestasi. Berdasarkan 
penilaian dari UI Greenmetric, FKM UI 
mendapatkan peringkat lima besar fakultas 

berkelanjutan terbaik. Selain itu Fakultas 
Kesehatan Masyarakat juga memeperoleh 
penghargaan untuk Fakultas dengan 
Pengelolaan Pendidikan dan Penelitian 
Berkelanjutan  Terbaik di UI tahun 2020. 
Prestasi ini diraih FKM UI bersaing dengan 
14 fakultas dan 2 Sekolah Kajian dan 

Program Vokasi di Universitas Indonesia. 
Pengumuman yang disampaikan pada 21 
Desember 2020 ini dilaksanakan secara 
virtual.

UI Greenmetric adalah sistem pemeringkatan 
perguruan tinggi pertama di dunia yang 
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didasarkan pada komitmen perguruan-
perguruan tinggi dalam pengelolaan 
lingkungan hidup kampus. Aspek-aspek 
yang dinilai dalam pemilihan fakultas 
berkelanjutan meliputi  sett ing and 
infrastructure, energy and climate change, 
waste, water, transportation, dan education 
and research. Penilaian dari setiap aspek 
meliputi kebijakan, program dan realisasi 
dari semua hal yang berkaitan dengan 
pengelolaan lingkungan hidup pada setiap 
peserta. Contohnya adalah pengurangan 
emisi, pengurangan pemanfaatan kertas, 
hingga pengembangan teknologi ramah 
lingkungan.

FKM UI mendapatkan penilaian total 
sebesar 7925 poin dan menjadi peringkat 
ke-5 fakultas berkelanjutan terbaik. Capaian 
tersebut merupakan peningkatan yang 
akan menjadi pembelajaran kedepannya. 
Harapannya, dengan prestasi tersebut, FKM 
UI dapat terus mempertahankan apa yang 
sudah baik dan meningkatkan beberapa 
aspek dalam pengelolaan lingkungan 
hidup yang berkelanjutan. (MFH)

FKM UI Seminar Online Seri 43, Penanganan COVID-19 di 
Tempat Kerja dari Perspektif Global
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Tidak hanya menjadi masalah kesehatan 
utama di dunia saat ini, pandemi COVID-19 
juga menjadi salah satu permasalahan 
khusus di tempat kerja. Berbagai negara di 
dunia tentu memiliki pengalaman berbeda 
dalam menghadapi COVID-19 di tempat 
kerja. Lewat perspektif tersebut, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKM UI) menggelar seminar online seri 43 
pada Selasa, 22 Desember 2020.

Pejabat Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah 
Prasetyo, M. Sc., menjelaskan bahwa seminar 
online kali ini akan membahas mengenai 
respon tempat kerja di berbagai negara 
dalam melakukan penanganan COVID-19.

“Saat ini merupakan kondisi yang 
tepat untuk mendiskusikan bagaimana 
seharusnya tempat kerja menangani 
masalah COVID-19. Melalui perspektif 
global, masalah penanganan COVID-19 di 
tempat kerja akan menjadi bahasan menarik 
dan menambah wawasan sehingga bisa 
dijadikan pengalaman bagi masyarakat di 
Indonesia,” terang Prof. Sabarinah.

Sekretaris Universitas, Universitas Indonesia, 
dr. Agustin Kusumayati, M.Sc. , Ph.D 
mengungkapkan pentingnya melakukan 

diskusi maupun seminar mengenai kondisi 
penanganan COVID-19 di tempat kerja 
mengingat perkembangan pandemi COVID-19 
di Indonesia yang masih cenderung tak 
terkendali dengan tren kasus yang masih 
terus bertambah. Meskipun begitu, Doktor 
Agustin menyatakan bahwa Indonesia 
masih berpotensi untuk mengendalikan 
pandemi di tempat kerja dengan belajar 
dari pengalaman negara lain yang sudah 
dikatakan berhasil.

Direktur Direktorat Kesehatan Kerja dan 
Olahraga Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, dr. Riskiyana Sukandhi Putra, 
M.Kes. turut menyampaikan pendapatnya 
mewakili pemerintah.

“Indonesia merupakan negara yang besar 
dengan keberagaman tinggi tentu memiliki 
dimensi yang berbeda. Jumlah usia kerja 
yang berada pada angka 53% dan terus 
bertambah menjadi penggerak ekonomi 
dan penerus bangsa sehingga permasalahan 
kesehatan pekerja menjadi hal yang sangat 
penting. Dalam hal ini, penanganan COVID-19 
di tempat kerja merupakan cara terbaik 
dengan tidak mengesampingkannya. Oleh 
karena itu, pemerintah lewat Kementerian 
Kesehatan akan terus berupaya dengan 

membuat kebijakan-kebijakan terkait 
COVID-19 secara khusus dan kesehatan 
kerja secara menyeluruh,” pungkas Doktor 
Riskiyana.

Penanganan COVID-19 di tiap negara tentu 
akan menggambarkan pengalaman berbeda. 
Di Australia misalnya, Peneliti dari Griffi th 
University, Febi Dwi Rahmadi, SKM, M.Sc. PH, 
Ph.D mengungkapkan bahwa titik fokus dari 
penanganan COVID-19 secara umum terbagi 
menjadi empat hal, yaitu respon yang tepat, 
penguatan penanganan yang berkualitas, 
pemberdayaan masyarakat, dan pendekatan 
yang konsisten serta terkoordinasi dalam 
penanganan COVID-19.

Lebih lanjut, Ketua World Safety Organization 
Pakistan, Tayyeb Shah, mengungkapkan 
perlunya intervensi dari pihak pemerintah 
dan organisasi lain yang terkait dalam 
penanganan COVID-19 di tempat kerja 
untuk menghindari keterlambatan dalam 
pelaksanannya.

Harapannya, melalui seminar kali ini 
masyarakat secara umum dapat mengetahui 
apa saja yang menjadi permasalahan 
penanganan COVID-19 di tempat kerja dari 
berbagai sudut pandang secara global. (MFH)
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GALERI

8 Oktober 2020 FKM UI mengadakan Sosialisasi 
Buku Saku Nilai-Nilai UI untuk para Staf Pengajar

8 Oktober 2020 Seminar online seri ke-30 FKM UI

13 Oktober 2020 Unit Riset dan Pengmas FKM UI 
Selenggarakan Sharing Session Systematic Review di 

Publikasi Internasional Terindeks Scopus

16 Oktober 2020 Sumpah Profesi dan Pelepasan Virtual Wisudawan Program Sarjana 
Reguler FKM UI Semester Genap 2019/2020

17 Oktober 2020 FKM UI Gelar Pelepasan dan Wisuda Virtual Program Pascasarjana Semester Genap 2019/2020
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22 Oktober 2020 Tim FKM UI Saat Jalani Visitasi Evaluasi Tahap Akhir 
Zona Integritas Perguruan Tinggi Negeri oleh Kementerian PANRB 

Secara Virtual

7 November 2020 The 5th International Seminar on Nutrition 2020: 
Pola Makan Sehat untuk Menjaga Imunitas Optimal di Era New Normal

11 November 2020 Seminar Online Seri-32 FKM UI: Pendekatan Pentahelix dalam Menegakkan Protokol COVID-19 dalam Rangka Menjaga 
Keberlangsungan Dunia Usaha

16-17 November 2020 Public Health Colloquium 2020
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18 November 2020 FKM UI Bekerjasama dengan PDGMI Selenggarakan 
Seminar Internasional Penurunan Stunting

18 November 2020 Seminar Online Seri 33: Bagaimana Masa Depan 
Penanganan COVID-19 di Tempat Kerja

19 November 2020 FKM UI Selenggarakan Workshop Softskill Bagi 
Mahasiswa dan Alumni

20 November 2020 Seminar Online FKM UI Seri 34: COVID-19 di 
Indonesia dalam Berbagai Perspektif Epidemiologi

24 hingga 26 November 2020 Konferensi Nasional Kesehatan 
Reproduksi dan FIT IAKMI VI: Peran FKM UI melalui Knowledge Hub 

dalam Rangka Penguatan Layanan Kesehatan Reproduksi

28 November 2020 Seminar Online Seri 35: Sistem Pelayanan Kesehatan 
Rujukan COVID-19 Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

28 November 2020 FKM UI Gelar Studium Generale Bertajuk Kesehatan 
Oral untuk Masa Depan Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan 

Berkelanjutan

5 Desember 2020 Seminar Online FKM UI Seri 36: Program Isolasi 
Mandiri Pasien COVID-19 di Hotel dengan RS Swasta sebagai Fasilitator
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12 Desember 2020 FKM UI Seminar Online Seri 38, Catatan Perjalanan Penanganan COVID-19 di Indonesia dan Asia

14 Desember 2020 FKM UI Seminar Online Seri 39: Respon Kesehatan 
Global terhadap Pandemi COVID-19 dan Pengalaman Amerika Serikat 

dalam Menghadapi COVID-19

14 Desember 2020 Seminar Online FKM UI Seri-40: Empirical 
Research in Environment and Public Health: Economic Perspective

17 Desember 2020 Seminar Online FKM UI Seri 41, Perubahan Iklim, Polusi Udara, dan K esehatan Masyarakat
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19 Desember 2020 Sekretaris Universitas hadir pada Seminar Online Seri 42 FKM UI: COVID-19 Journey of Global Citizen: Where Are We Now?

Prestasi Staf Pengajar Penerima Penghargaan Artikel Ilmiah Berkualitas Tinggi dari Kemenristek/BRIN Tahun 2020
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22 Desember 2020 FKM UI Seminar Online Seri 43, Penanganan COVID-19 di Tempat Kerja dari Perspektif Global

Prestasi KESMAS: National Public Health Journal sebagai Jurnal Ilmiah Indonesia Bereputasi Internasional pada Anugerah Hak Kekayaan Intelektual 
Produktif dari Kemenristek/BRIN




