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FKM UI Raih
Platinum Champion Plawas 2021

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) berhasil menorehkan 
prestasi membanggakan dengan diraihnya 
penghargaan kategori Platinum Champion 
Plawas yang diberikan pada acara 
puncak dari serangkaian kegiatan edukasi 
pengelolaan sampah plastik yang telah 
dilakukan selama Januari – Maret 2021 
di lingkungan Universitas Indonesia.  
Champion Plawas sendiri adalah sebuah 

penghargaan yang diberikan kepada pihak 
internal Universitas Indonesia yang dianggap 
mengedepankan kreativitas dan komitmen 
dalam melakukan kegiatan manajemen 
sampah plastik.

Pemberian penghargaan terbaik pengelolaan 
sampah di tingkat fakultas ini merupakan 
kerjasama antara Universitas Indonesia 
dengan DOW Chemical Indonesia dan 

13  | FKM UI Menjadi Tuan Rumah
Virtual Public Health Study Tour 
Mahasiswa Australia08 | FKM UI Tandatangani Perjanjian 

Kerjasama dengan Forum QHSE 
Badan Usaha Milik Negara Konstruksi
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DARI MEJA DEKAN

 Tahun 2021 FKM 
UI telah memiliki 
sejumlah agenda dalam 
rangka Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi 
Wabarakatuh

Salam Sejahtera 

Di awal tahun 2021 ini, ijinkan saya 
menyampaikan selamat membuka tahun 
baru 2021 kepada seluruh sivitas akademika, 
warga dan kolega FKM UI. Pada tahun baru 
yang membawa harapan baru ini mari kita 
kumpulkan energi dan semangat baru dalam 
menjalankan amanah yang di berikan kepada 
kita semua. 

Tahun 2021 FKM UI telah memiliki 
sejumlah agenda dalam rangka Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. Tidak jauh berbeda dari 
tahun sebelumnya, agenda-agenda ini akan 
bersama-sama kita jalankan dengan cara-
cara yang tetap menjamin keamanan seluruh 
sivitas menyesuaikan kondisi pandemi 
COVID-19 yang saat ini masih melanda 
bangsa kita. Baik itu perkuliahan anak-anak 
kita, pelayanan administrasi, dan aktivitas 
strategis lainnya perlu dimodifikasi dengan 
berbagai cara sehingga kegiatan utama yaitu 
pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. 
Wabah COVID-19 ini memaksa kita semua 
untuk kreatif menjalankan agenda-agenda 
yang sudah di rencanakan tersebut. 

Melanjutkan kontribusi yang sudah 
dilaksanakan semenjak awal merebaknya 
outbreak COVID-19, FKM UI di tahun ini 
pun terus berusaha memberikan sumbangsih 
bagi bangsa dalam upaya penanganan dan 
penanggulangan penyebaran COVID-19 
melalui rekomendasi studi, peran aktif 
staf sebagai ketua dewan pakar gugus 
tugas percepatan penanganan COVID-19, 
dan kehadiran staf dalam berbagai forum 
untuk memberikan pendapat sesuai bidang 
keahlian, dan aktifitas lainnya termasuk 
aktivitas seminar online yang masih terus 
berlanjut.

Mengingat kondisi saat ini, tentu saya 
berharap seluruh sivitas akademika, warga, 
kolega dan masyarakat untuk terus waspada 
dan disiplin menjalankan protokol kesehatan 
yang dianjurkan. Tetap menggunakan masker, 
rajin mencuci tangan dengan sabun ataupun 
handsanitizer, menjaga jarak, mengurangi 
mobilitas, dan tidak berkerumun. 

Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa 
memberikan kepada kita kesehatan dan  
kekuatan untuk menjalankan amanah-
amanah kita aamiin YRA.

Salam,

Sabarinah Prasetyo

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

(sambungan dari hlm. 1)

Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan 
serta Pemerintah Kota Depok.   Seleksi 
atas pengahargaan terbaik ini dilakukan 
melalui Focus Group Discussion mengenai 
implementasi pengelolaan sampah pada 2 
– 5 Maret 2021. Hasil dari FGD inilah yang 
membuahkan penilain atas berbagai kriteria 
yang dicapai oleh unit kerja.

Adapun kriteria penghargaan terdiri dari: 1). 
Ketersediaan kebijakan pengelolaan sampah 
di tingkat Fakultas/ Sekolah/ Program 
Pendidikan Vokasi, 2). Ketersediaan Sumber 
Daya (manusia, sarana dan prasarana 
dalam pengelolaan sampah dan limbah 
B3, finansial, prosedur/SOP), 3). Pemilahan 
sampah, 4). Pewadahan sampah, 5). 
Pengumpulan sampah, 6). TPS di Fakultas, 
7). Penanganan sampah dan limbah B3 di 
Fakultas, 8). APD petugas kebersihan, 9). 
Program edukasi, 10). Evaluasi pengelolaan 
sampah

Pe n g h a r g a a n  C h a m p i o n  P l a w a s 
diberikan dalam tiga kategori yaitu: 
1). Silver (Komitmen, implementasi 
pengelolaan sampah), 2). Gold (Komitmen, 
Kreatifitas, implementasi pengelolaan 
sampah), 3). Platinum (Komitmen, inovasi, 
kreativitas, implementasi pengelolaan 
sampah)

Terkait pengelolaan sampah, FKM UI 
selama ini telah dan terus melaksanakan 
program pengelolaan sampah secara 
berkesinambungan. Program-program 
tersebut di antaranya pemilahan wadah 
tempat sampah berdasarkan jenis yang 
tersebar di setiap gedung, pewadahan 
sampah yang sesuai dengan persyaratan, 
dan pelayanan pengumpulan sampah yang 
terjadwal dan terdokumentasi sesuai dengan 
SOP yang berlaku. Selain itu, dibangun 
juga TPS (Tempat Pembuangan Sampah) 
di fakultas yang berfungsi sebagai tempat 

pengumpulan serta pemilahan sebelum 
sampah diangkut oleh pihak universitas 
dan pihak ketiga, program pembuatan pupuk 
kompos dari sampah daun yang dipergunakan 
kembali oleh fakultas dan pegawai yang 
membutuhkan, serta inovasi Grease Trap yang 
digunakan untuk memilah minyak/ lemak dari 
limbah air cuci kantin agar tidak mencemari 
lingkungan.

Pemberian plakat penghargaan ini dilakukan 
secara daring pada 31 Maret 2021 oleh Haruki 
Agustina, Direktur Pemulihan Kontaminasi 
dan Tanggap Darurat Limbah B3 Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagi FKM 
UI penghargaan ini merupakan apresiasi atas 
komitmen fakultas untuk terus memotivasi 
sivitas akademika maupun masyarakat untuk 
lebih bijak dalam pengelolaan sampah dan 
terus berupaya melakukan program dan 
inovasi pengelolaan sampah di lingkungan 
fakultas secara lebih baik lagi.
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SEPUTAR FKM
FKM UI Tandatangani MoU Kerjasama 
Akademik dengan MAHSA University

Pada 18 November 2020, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
dengan MAHSA University menandatangani 
Memorandum of Understanding (MoU) 
kerjasama di bidang akademik antara kedua 
belah pihak. Penandatanganan dilakukan 
secara virtual dihadiri oleh Rektor Universitas 
Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, SE, MA, Ph.D dan 
Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc 
dari pihak FKM UI serta Vice-Chancellor of 
MAHSA University, Profesor Dato ‘Dr. Ikram 
dan Dean of the Faculty of Health Sciences 
MAHSA University, Associate Prof. Dr. Veronica 
Chua dari pihak MAHSA University.

Penandatanganan MoU dilanjutkan 
dengan penandatanganan Agreement of 
Implementation (AoI) antara FKM UI dengan 
Faculty of Health Sciences MAHSA University 
untuk program Student Mobility antara kedua 
fakultas khususnya di bidang Kesehatan 
Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3).

AoI tentang mobilitas siswa ini menawarkan 
berbagai pilihan bagi mahasiswa FKM UI 
dan MAHSA University untuk memperluas 
perspektif mereka dalam kesehatan 
lingkungan dan K3.

MAHSA University adalah universitas 
kedokteran swasta di Petaling Jaya, Malaysia. 
MAHSA adalah singkatan dari Malaysian 
Allied Health Sciences Academy. MAHSA 
University memiliki  mahasiswa dari 75 
negara yang berbeda tidak hanya dari Asia 
tetapi juga Australia, Inggris, USA dan Kanada.

FKM UI berharap kerjasama ini dapat 
membuka jalan bagi kerjasama yang lebih 
erat antara Universitas Indonesia dan MAHSA 
University di bidang lain. (wrk)

Sumber dokumentasi: https://mahsa.edu.my/
news.php?article=n202021011202 

Seminar Online FKM UI Seri 1, Membangun Tenaga Kerja 
Tangguh dan Produktif dengan Penerapan Program Promosi 

Kesehatan di Tempat Kerja.

Tenaga kerja menjadi salah satu aset 
penting bagi kemajuan negara. Tak hanya 
itu, tenaga kerja juga menjadi pendukung 
utama bagi perkembangan ekonomi dan 
pembangunan. Namun, terlepas dari hal 
tersebut, kesehatan tenaga kerja adalah 
hal yang tidak kalah penting yang harus 
menjadi perhatian. Hal tersebut bertujuan 
agar dapat dihasilkan tenaga kerja yang 
tangguh dan produktif di tempat kerja. Dalam 
rangka memenuhi tujuan tersebut, Fakultas 
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Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKM UI) mengadakan seminar online yang 
bertajuk ‘Membangun Tenaga Kerja Tangguh 
dan Produktif dengan Penerapan Program 
Promosi Kesehatan di Tempat Kerja’ pada 
Sabtu, 9 Januari 2021. Seminar ini diikuti 
oleh Mahasiswa Magister K3 FKM UI dan 
peserta dari berbagai kalangan.

Pejabat Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. 
Sabarinah, M. Sc., menjelaskan bahwa untuk 
membangung tenaga kerja yang tangguh dan 
produktif dibutuhkan upaya-upaya dengan 
pendekatan kesehatan masyarakat.

“Prinsip yang menjadi dasar dari pendekatan 
kesehatan masyarakat adalah pencegahan. 
Pencegahan yang dimaksud meliputi 
pencegahan primer, sekunder, dan tersier. 
Dalam hal ini pencegahan primer mencakup 
promosi kesehatan yang tentunya memegang 
peranan penting bagi pekerja di tempat 
kerja,” ujar Prof. Sabarinah.

Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga 
Kemenkes RI, Dr. Riskiyana Sukandhi Putra, 
M. Kes. , mengungkapkan bahwa dengan 
menerapkan program promosi kesehatan di 
tempat kerja dapat menjadikan tenaga kerja 

yang tidak hanya sehat secara fisik tetapi 
juga tangguh dan produktif.

“Upaya kesehatan di tatanan tempat kerja 
menjadi hal penting dalam lingkup promotif 
dan preventif yang dapat dijadikan suatu 
program yaitu health promoting workplace. 
Harapannya, dengan penerapan program 
promosi kesehatan, pembangunan kesehatan 
di Indonesia akan lebih baik lagi ke 
depannya,” ujar Doktor Riskiyana.

Seminar yang dibagi menjadi tiga sesi ini 
dihadiri oleh berbagai narasumber ahli, yaitu 
Dokter Kesehatan Kerja dari Perusahaan 
Minyak dan Gas di Qatar, Dr. dr. Iqbal Mochtar, 
M.P.H, M.K.K.K., DiplCard, DocMed., Dokter 
Perusahaan dan Konsultan Kesehatan Kerja, 
Dr. Eddy, MS(OH), dan Manajer HSE PT. Frisian 
Flag Indonesia, Christian Indra Wijaya, S.T.

Melalui seminar yang diselenggarakan oleh 
FKM UI dan Mahasiswa Program Magister 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) FKM 
UI angkatan 2019 ini, diharapkan dapat 
memberikan gambaran bagaimana penerapan 
program promosi kesehatan di tempat kerja 
dapat menjadi salah satu aspek dalam 
pengembangan dan pembangunan tenaga 
kerja tangguh dan produktif di tempat kerja. 
(MFH)

Seminar Online FKM UI Seri 3, Perkuat Kolaborasi dan 
Tingkatkan Solidaritas: Strategi Percepatan Penanggulangan 

Pandemi COVID-19 di Tanah Air

Sabtu, 9 Januari 2021, seminar online seri 
3 dengan tema “Perkuat Kolaborasi dan 
Tingkatkan Solidaritas: Strategi Percepatan 
Penanggulangan Pandemi COVID-19 di 
Tanah Air” diselenggarakan oleh mahasiswa 
pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia (FKM UI) dengan 
mengundang berbagai narasumber ahli 
dan diikuti oleh peserta dari berbagai latar 
belakang, melalui platform zoom dan youtube 
live streaming. 

Seminar dibuka dengan sambutan Dr. Ir. 
Asih Setiarini, M.Sc., Wakil Dekan Bidang 
Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan 
FKM UI dan dimoderatori oleh Andi 
Muhammad Yusuf Ridwan, S.Pd.

Kadinkes Provinsi Sumatera Barat, Arry 
Yuswandi, S.K.M., M.K.M., pada sesi pertama, 
memaparkan “Implementasi Aksi DERAP 
COVID-19 Dinkes Provinsi Sumatera Barat 
dalam Upaya Menekan Angka Penyebaran 
COVID-19”. Arry Yuswandi menyampaikan 
bahwa strategi percepatan penanganan 
COVID-19 menggunakan five level preventions 
dengan fokus utama pada edukasi dan 
pemberdayaan masyarakat. Derap merupakan 
salah satu implementasi pemberdayaan 
masyarakat, yang merupakan kader tanggap 
COVID-19 di Sumatera Barat. “Harapan kita 
sesungguhnya dimana terjadi perubahan 
perilaku di tengah masyarakat dengan aksi 
derap dan tidak lupa mengevaluasi efektivitas 
KIE COVID-19,” ujar Arry.

Pada sesi 2, dipaparkan mengenai “Manajemen 
Pengelolaan Isu Terkini Penanganan 
COVID-19” oleh Dr. Ede Surya Darmawan, 
S.K.M., M.D.M (Ketua IAKMI Pusat). Doktor Ede 
menjelaskan tentang public health preventive 
focused, strategi penguatan ketahanan 
fungsi sistem kesehatan, siklus tantangan 
manajemen pandemi, dan pemutusan rantai 
penularan. Disebutkan bahwa optimalisasi 
PSBB harus dilakukan dengan kebijakan 
dasar diperluas, perilaku sasaran utama 
menerapkan 3M+1M dan respon cepat 
pemerintah dalam penguatan pelayanan 
kesehatan jangka pendek. “Solidaritas, 
soliditas, kolaborasi harus ditingkatkan untuk 
membangun kekuatan baru yang menjadi 
aksi nyata,” ujar Dr. Ede.
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Sesi selanjutnya presentasi dengan topic 
“Semangat Baru Menuju Akhir Pandemi: 
Strategi dan Kebijakan Terkini Percepatan 
Penanggulangan COVID-19 di Indonesia” oleh 
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid (Direktur P2PML 
Kementerian Kesehatan RI). Dokter Siti Naida 
menyebutkan bahwa pelacakan kontak 
adalah kunci utama memutus rantai transmisi 
COVID-19. Vaksinasi juga merupakan hal yang 
tak kalah penting sebagai proteksi spesifik 

individu, komunitas, dan lintas kelompok. 
Dokter Siti pun menyebutkan bahwa 
pemerintah memenuhi kebutuhan vaksin 
COVID-19 dengan pengembangan vaksin 
COVID-19 merah putih, pembelian vaksin 
dari luar negeri, dan menggandeng lembaga 
internasional untuk mendapatkan akses 
vaksin. “Harus ada kolaborasi pemerintah 
dan masyarakat berupa 3M+3T dan vaksinasi 
dan ini tidak boleh kendor,” ujar Dokter Siti.

Pada sesi terakhir, dr. Citra Ayu Prabawati 
(Ka. Puskesmas Kelurahan Kramat Jati DKI 
Jakarta) menyampaikan materi dengan 
topik “Strategi Kerjasama Lintas Sektor 
Dalam Penanganan COVID-19 di Wilayah 
Kerja Puskesmas Kelurahan Kramat Jati”. 
Dokter Citra menyampaikan bahwa meeting 
gugus tugas rutin dilakukan lintas sektor 
untuk membahas penanganan COVID-19. 
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting 
karena puskesmas adalah satuan layanan 
kesehatan terkecil namun berperan penting 
dalam penanganan COVID-19 di wilayah. 
Tantangan dan kendala di lapangan bisa 
diselesaikan melalui kerjasama lintor 
yang solid, dan pemahaman penanganan 
COVID-19 harus satu kata hingga unit gugus 
terkecil di tingkat RT,” pungkas Dokter Citra.

Seminar ini diharapkan menambah wawasan 
keilmuan, menjadi referensi penguatan nilai 
leadership dan berpikir sistem. Masyarakat 
pun diharapkan bisa mendapat informasi 
yang up to date dan tetap semangat 
menerapkan 3M dan mendukung program 
3T serta menjadi masyarakat yang sehat 
dan cerdas dengan mengikuti kegiatan 
vaksinasi. (YOL)

Seminar Online Seri 3a FKM UI, Inovasi dan Strategi Rumah 
Sakit di Era Disruptif

Saat ini kondisi dunia dihadapkan pada era 
disruptif atau keadaan dimana inovasi dan 
strategi menjadi hal yang vital di setiap 
elemen kehidupan. Kondisi tersebut juga 
berdampak pada berubahnya penerapan 
upaya strategis dan inovatif di bidang 
kesehatan. Melalui perspektif tersebut, 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) menyelenggarakan 
seminar online yang bertajuk ‘Inovasi dan 
Strategi Rumah Sakit di Era Disruptif’ pada 
Sabtu, 9 Januari 2021. Selain diikuti oleh 
mahasiswa Magister Administrasi Rumah 
Sakit FKM UI, seminar ini juga diikuti oleh 
peserta dari berbagai latar belakang.

Pejabat Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. 
Sabarinah, M.Sc. mengungkapkan bahwa 
dalam menghadapi perkembangan bidang 
kesehatan saat ini tak hanya menjadi 
tugas beberapa pihak tetapi harus menjadi 
tanggung jawab bersama.

“Di tengah kondisi pandemi yang masih 
terus bertambah dan terus munculnya 
upaya pengendalian terhadap pandemi 
seperti vaksin, kita harus tetap menjalankan 
pencegahan terhadap COVID-19. Selain itu, 

perlu perkembangan inovasi dan strategi 
di bidang kesehatan mengenai bagaimana 
membentuk karakter dan potensi rumah sakit 
yang ada untuk menghadapi situasi terkini 
dan nanti,” ujar Prof. Sabarinah.
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Dosen FKM UI, Dr. drg. Wahyu Sulistiadi, 
MARS, mengungkapkan bahwa saat ini rumah 
sakit memiliki banyak tantangan di tengah 
pandemi COVID-19 dan era disruptif yang 
tidak bisa terelakkan. Meski begitu, rumah 
sakit akan tetap bertahan dan mampu 
menghadapi semua tantangan dengan tetap 
melakukan upaya adaptif, tetap berinovasi, 
dan mengikuti perubahan yang ada di era 
disruptif ini.

Sejalan dengan Doktor Wahyu, dua pembicara 
lainnya yaitu Presiden Direktur Awal Bros 
Hospital Grup dan Primaya Hospital Group, 
Ir. H. Arfan Awaloeddin, MARS dan Pakar 
Marketing Indonesia, Founder and Chairman 
of MarkPlus. Inc, Hermawan Kartajaya 
mengungkapkan pentingnya upaya tersebut 
juga harus ditopang dengan berbagai strategi 
yang baik dan berkelanjutan agar mampu 
membentuk rumah sakit yang adaptif dan 
tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Melalui seminar yang diselenggarakan atas 
kerja sama FKM UI dan Program Studi 
Magister Administrasi Rumah Sakit FKM UI 
ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 
mengenai upaya strategis dan inovasi-inovasi 
yang dapat dilakukan oleh rumah sakit dalam 
menghadapi perkembangan di era disruptif 
saat ini. (MFH)

Doktor FKM UI Teliti: Model Spasial Determinan Kasus 
Demam Berdarah Dengue di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2015-2017

Senin, 11 Januari 2021, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
menggelar sidang Promosi Doktor Ilmu 
Kesehatan Masyarakat atas nama Efriza 
secara virtual. Bertindak sebagai Promotor 
adalah Prof. dr. Meiwita P. Budiharsana, MPA, 
Ph.D., dengan kopromotor Dr. drs. Tris Eryando, 
M.A. Sidang ujian dipimpin oleh Pj. Dekan 
FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc., dengan 

tim penguji terdiri dari Prof. Dr. Ir. Muhammad 
Nur Aidi, MS; Dr. dra. Dewi Susanna, M.Kes.; 
Dr. Martya Rahmaniati, S.Si, M.Si; Dr. Nana 
Mulyana, SKM, M.Kes. dan Dr. dr. Harimat 
Hendarwan, M.Kes. Dalam kesempatan 
tersebut, promovendus mempertahankan 
disertasi berjudul “Model Spasial Determinan 
Kasus Demam Berdarah Dengue di Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2015-2017”.

Promovendus memaparkan bahwa sampai 
saat ini kasus DBD masih terjadi di Provinsi 
Sumatera Barat walaupun berbagai upaya 
pencegahan dan penanggulangan telah 
dilakukan. Pada tahun 2017, Provinsi Sumatera 
Barat termasuk salah satu diantara 3 provinsi 
di Indonesia setelah Provinsi Bali dan Provinsi 
Kalimantan Barat yang tidak memenuhi 
target persentase kabupaten/kota dengan IR 
DBD ≤49 per 100.000 penduduk yaitu 47,37% 
kabupaten/kota. Pada tahun 2015-2017, 
sebanyak 95% kabupaten/kota di Provinsi 
Sumatera Barat merupakan kabupaten kota 
yang endemis DBD (Kementerian Kesehatan 
RI; Profil Kesehatan Indonesia 2018). Angka 
kesakitan atau incidence rate DBD per 100.000 
penduduk Provinsi Sumatera Barat termasuk 

 Rumah sakit akan tetap 
melakukan upaya adaptif, 
tetap berinovasi, dan 
mengikuti perubahan yang ada 
di era disruptif ini.

 Model GWGPR dapat 
direplikasi di provinsi 
lain di Indonesia dengan 
melakukan penyesuian 
pada variabel yang 
digunakan dan koordinat 
lokasi yang diteliti. 
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tiga tertinggi di Pulau Sumatera pada tahun 
2015-2017 (Kementerian Kesehatan RI; Profil 
Kesehatan Indonesia 2015-2017). Sampai 
akhir tahun 2019 angka kesakitan DBD di 
Provinsi Sumatera Barat terjadi peningkatan 
sebesar sebesar 9% (38,13 per 100.000 
penduduk tahun 2010 menjadi 41,59 per 
100.000 penduduk tahun 2019) (Kementerian 
Kesehatan RI; Profil Kesehatan Indonesia 
2010-2019).

D a l a m  u p a y a  p e n ce g a h a n  d a n 
penanggulangan penyakit DBD harus 
mempertimbangkan prinsip dasar keterkaitan 
antar pengamatan baik ruang dan waktu 
karena transmisi penyakit DBD secara 
epidemiologis terkait erat dengan konsep 
spasial. Promovendus memperlihatkan 
sebaran kasus DBD serta menentukan 
daerah hot spot dan low spot kasus DBD 

dan determinan kasus demam berdarah 
secara spesifik di masing-masing kecamatan 
di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-
2017 menggunakan Geographically Weighted 
Generalized Poisson Regression (GWGPR).

Hasil penelitian Efriza memperlihatkan 
model GWGPR determinan kasus DBD yang 
spesifik disetiap kecamatan yang dapat 
dijadikan rujukan oleh program P2P dalam 
menyusun strategi dan melakukan intervensi 
yang spesifik di setiap kecamatan. Tindakan 
intervensi menjadi efektif dan efisien karena 
tidak perlu intervensi yang sama untuk 
semua kecamatan. Intervensi didasarkan 
pada sembilan variabel determinan kasus 
DBD yang berbeda secara spesifik untuk 
setiap kecamatan yaitu perilaku ber-
PHBS, persentase rumah sehat, sarana air 
bersih dan jamban sehat, penyelidikan 

epidemiologi, kepadatan penduduk, curah 
hujan, kelembaban relatif dan suhu. Model 
GWGPR ini dapat dilakukan pada tahun-tahun 
berikutnya di Provinsi Sumatera Barat untuk 
evaluasi program, dengan memperhatikan 
kelengkapan data di setiap kecamatan. Model 
GWGPR dapat direplikasi di provinsi lain di 
Indonesia dengan melakukan penyesuian 
pada variabel yang digunakan dan koordinat 
lokasi yang diteliti.

Pada akhir sidang dewan penguji memutuskan 
bahwa Efriza yang berprofesi sebagai Dosen di 
Universitas Fort De Kock Bukittinggi (LLDikti 
Wilayah X Sumatera Barat, Riau, Jambi dan 
Kep. Riau) dinyatakan lulus dan memperoleh 
gelar Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. Efriza dinyatakan sebagai lulusan 
S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat ke 229 dan 
lulusan FKM UI ke 299.

Doktor FKM UI Teliti: Pengembangan Instrumen Indikator 
Kinerja Penanganan Limbah Medis di Puskesmas

Kota Bandung

Kamis, 14 Januari 2021, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
menggelar sidang Promosi Doktor Ilmu 
Kesehatan Masyarakat atas nama Irmawartini 
secara virtual. Bertindak sebagai Promotor 
adalah Drs. Bambang Wispriyono, Apt, Ph.D. 
dengan co-promotor Dr. drg. Ririn Arminsih, 
M.Kes. dan Prof. Dr. dr. I Made Djaja, SKM, 
M.Sc. Sidang dipimpin oleh Pj. Dekan FKM 
UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. dengan tim 
penguji terdiri dari Dr. Drs. Tris Eryando, MA; 
Dr. Dian Ayubi, SKM, MQIH; Dr. Budi Hartono, 
S.Si, MKM; Prof. Dr. Dede Anwar Musadad, 

SKM, dan Dr. Elanda Fikri, SKM, M.Kes. 
Dalam kesempatan tersebut, promovendus 
mempertahankan diser tasi berjudul 
“Pengembangan Instrumen Indikator Kinerja 
Penanganan Limbah Medis di Puskesmas 
Kota Bandung.”

Promovendus memaparkan bahwa limbah 
medis termasuk bahan berbahaya dan beracun 
(B3) yang dihasilkan fasilitas pelayanan 
kesehatan dapat menimbulkan gangguan 
kesehatan dan juga mencemari lingkungan 
jika tidak dikelola dengan baik. Diperkirakan 

timbulan limbah medis adalah 1 – 2% 
dari timbulan limbah secara keseluruhan. 
Di Indonesia, timbulan limbah medis dari 
puskesmas dan rumah sakit adalah sekitar 
296,86 ton perhari. Puskesmas dengan jumlah 
total 10.134 puskesmas menghasilkan limbah 
medis sekitar 0,67% atau 1,997 ton per hari. 
Kapasitas fasilitas pengolahan limbah medis 
seluruh Indonesia adalah 314,29 ton per hari. 
Promovendus juga memaparkan meskipun 
kapasitas pengolahan limbah medis melebihi 
dari jumlah limbah medis yang ditimbulkan, 
namun masih banyak ditemukan limbah 
medis di lingkungan atau pada tempat yang 
tidak seharusnya. Sepanjang tahun 2014 – 
2018 ditemukan 65 kasus tentang limbah 
medis dimana 25 kasus terjadi di Jawa 
Barat. Masalah penanganan limbah medis 
di puskesmas antara lain tidak ada peraturan/
pedoman/SOP, Sumber Daya Manusia tidak 
terlatih, tidak ada pemilahan limbah, minim 
fasilitas, minim anggaran, kerjasama dengan 
pihak ketiga tidak tuntas,  tidak menggunakan 
alat pelindung diri dan limbah medis yang di 
buang sembarangan. Menurut promovendus, 
masalah penanganan limbah di puskesmas 
berkaitan dengan kinerja yang perlu diawasi 
dan dievaluasi. Untuk itu harus ada instrumen 
yang berisi indikator-indikator kinerja 
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penanganan limbah medis di puskesmas 
yang dikembangkan dengan pendekatan 
sistem input, proses dan output.

Hasil penelitian Irmawartini menemukan 20 
indikator kinerja penanganan limbah medis. 
Indikator-indikator tersebut digunakan untuk 
membangun instrumen penilaian kinerja. 
Instrumen yang dihasilkan memenuhi 
persyaratan validitas dan reliabilitas. Kualitas 
instrumen cukup baik dan ada keterkaitan 
antara input, proses dan output. Dibuktikan 
berdasarkan uji statistik terdapat hubungan 
yang kuat dan signifikan dengan korelasi 

positif antara input, proses dan output. Kinerja 
penanganan limbah medis di puskesmas 
Kota Bandung paling banyak berada pada 
kategori cukup (60,0%). Penelitian juga 
menemukan bahwa jumlah limbah medis 
yang dikelola puskesmas terbanyak terdapat 
pada puskesmas dengan kriteria: kinerja 
penanganan limbah medis baik, puskesmas 
dengan akreditasi utama dan madya dan pada 
puskesmas dengan layanan PONED. Aspek 
keuangan, penyimpanan dan layanan PONED 
berpengaruh signifikan terhadap jumlah 
limbah medis yang dikelola. Instrumen yang 
dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan untuk monitoring dan 
evaluasi penanganan limbah medis serta 
menjadi bagian dalam penilaian akreditasi 
puskesmas.

Pada akhir sidang dewan penguji memutuskan 
bahwa Irmawartini yang berprofesi sebagai 
Dosen di Politeknik Kementerian Kesehatan 
Bandung dinyatakan lulus dengan predikat 
cumlaude dan memperoleh gelar Doktor 
dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat. 
Irmawartini dinyatakan sebagai lulusan S3 
Ilmu Kesehatan Masyarakat ke 231 dan 
lulusan FKM UI ke 301.

FKM UI Tandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Forum 
QHSE Badan Usaha Milik Negara Konstruksi

Pada Jumat, 15 Januari 2021, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKM UI) menandatangani perjanjian kerjasama 
dengan Forum Quality Health, Safety and 
Environment (QHSE) Badan Usaha Milik Negara 
Konstruksi.

Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam upaya 
peningkatan kualitas dan kapasitas sumber 
daya manusia konstruksi di bidang keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3), kesehatan lingkungan 
dan kesehatan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan 
protokol kesehatan ketat di Lobby Gedung 
A FKM UI ini dihadiri oleh Pj. Dekan FKM 
UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. , Manajer 
Hubungan Alumni, Kerjasama dan Ventura 
FKM UI, Dr. Besral, SKM, M.Sc. , dan Ketua 
Departemen K3 FKM UI, Indri Hapsari 
Susilowati, SKM, MKKK, Ph.D., Ketua Forum 
QHSE Badan Usaha Milik Negara Konstruksi, 
Ir. Bimo Prasetyo, MM; Wakil Ketua Forum 
QHSE Badan Usaha Milik Negara Konstruksi, 
Subkhan dan Sekretaris Umum Forum QHSE 

Badan Usaha Milik Negara Konstruksi, Agni 
Syah.

Diharapkan dengan adanya kerjasama yang 
akan berjalan selama dua tahun sampai 
dengan tahun 2022 ini tujuan meningkatkan 
koordinasi dan sinergi kedua belah pihak 
dalam upaya meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia yang kompeten di bidang 
konstruksi khususnya bidang K3, kesehatan 
lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat 
tercapai. (wrk)
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Seminar Online Seri 4: Betulkah Pesan-Pesan Kesehatan 
Nasional Berpengaruh Besar Pada Perilaku Mencari 

Pengobatan Pada Masyarakat Indonesia Zaman Now?

Sabtu, 16 Januari 2021, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
bekerja sama dengan Yayasan Asih Putera 
dan STIKES Mitra Ria Husada Jakarta 
menyelenggarakan seminar dengan tema 
“Betulkah Pesan-Pesan Kesehatan Nasional 
Berpengaruh Besar Pada Perilaku Mencari 
Pengobatan Pada Masyarakat Indonesia 
Zaman Now?”. Seminar ini diselenggarakan 
melalui platform zoom dan youtube live 
streaming dan diikuti oleh peserta dari 
berbagai latar belakang.

Seminar dibuka dengan sambutan Prof. Dr. 
dr. Sabarinah, M. Sc., selaku Pj. Dekan FKM 
UI, Ir. H. Edi Sudrajat Ahmad selaku Ketua 
Yayasan Asih Putera, dan Drs. Sri Danti Anwar, 
MA selaku Ketua STIKES Mitra Ria Husada 
Jakarta.

Pada sesi pertama, Dien Anshari, S.Si., M.Si., 
Ph.D., Staf Pengajar Departemen PKIP FKM UI, 
menyampaikan topik “Bagaimana Menghadapi 
Misinformasi, Hoaks, dan Konspirasi 
Seputar COVID-19 Pada Pasien”.   Doktor 
Dien menyebutkan bahwa misinformasi 

menyebar lebih cepat dari COVID-19 dan 
dapat menyebabkan lebih banyak korban 
jiwa selama pandemi. Banyak masyarakat 
yang percaya misinformasi pencegahan 
dan vaksinasi COVID-19 sehingga tidak 
mau menggunakan masker dan menolak 
divaksin. Tenaga kesehatan dapat berperan 
menghadapi gelombang misinformasi pada 
pasien melalui komunikasi dengan pasien 
sehingga menjadi satu kesatuan dalam 
membangun kesamaan makna kesehatan. 
Tenaga kesehatan adalah ujung tombak 
dalam menjadi sumber informasi yang 
terpercaya bagi pasien namun di sisi lain 
punya waktu terbatas untuk berinteraksi 
dengan pasien. “Ada 3 tips menghadapi 
misinformasi yaitu menjadi pendengar 
yang baik dengan mengenali sejauh mana 
pasien meyakini misinformasi, menyampaikan 
informasi yang relevan dengan harapan 
pasien karena informasi yang mengandung 
harapan jauh lebih mudah diterima pasien 

dan dibagikan ke orang lain. Dan yang ketiga, 
melayani dengan hati,” ujar Doktor Dien.

Pada sesi kedua, Dr. P.A. Kodrat P., SKM, 
M.Kes. , menyampaikan materi mengenai 
“Bagaimana Pesan Kesehatan yang Efektif 
bagi Sasaran”. Ada 5 ciri pesan yang baik yaitu 
jelas pesannya, pesan tidak terlalu banyak 
(fokus 1 pesan), mudah dipahami, menarik 
dan mudah diingat dengan menggunakan 
gambar atau alat peraga. “Pesan yang efektif 
menggambarkan keteladanan, bahasa yang 
sederhana, dapat memotivasi, memberi 
keyakinan bahwa pesan baik untuk dilakukan, 
serta pesan adalah kebenaran dan bukan 
hoax,” ujar Dr. Kodrat.

Pada sesi terakhir, dr. Sony Ambudi, MQIH, PG. 
Dip.TCM, MNZASA, MNZCMAS., menyampaikan 
materi mengenai “Pengambilan Keputusan 
Pencarian Pengobatan Merujuk Kepada 
Analisis Isi Pesan-Pesan Pada Media Sosial”. 
Dokter Sony menyampaikan bahwa masyarakat 
biasanya mencari informasi paling banyak di 
peer group (keluarga, teman, hotline), google, 
pesan layanan masyarakat, dan paling sedikit 
pada pesan layanan kesmas. Dokter Sony 
juga menjelaskan mengenai tahap analisis 
isi pesan yang harus diakhiri dengan suatu 
riset. “Dalam pesan layanan kesmas selain 
jernih, singkat padat, dan menarik juga harus 
tahu target pasar, lokasi target, dan budaya 
masyarakat dengan melakukan survei pasar,” 
pungkas dr. Sony.

Dari seminar ini diharapkan pesan-pesan 
kesehatan bisa tersampaikan pada sasaran 
dan diakhiri dengan perilaku memadai 
untuk meningkatkan derajat kesehatan pada 
masyarakat. (YOL)

 Tenaga kesehatan dapat 
berperan menghadapi 
gelombang misinformasi pada 
pasien melalui komunikasi 
dengan pasien sehingga 
menjadi satu kesatuan dalam 
membangun kesamaan makna 
kesehatan 



M e d i a  Ko m u n i ka s i  Fa l k u l t a s  Ke s e h a t a n  M a s y a ra ka t  U n i v e r s i t a s  I n d o n e s i a10

Seminar Online Seri 2 FKM UI, Manajerial Kesehatan dan 
Praktikal Klinis di Masa Pandemi COVID-19 dan

Era Public Health 4.0

Saat ini kesehatan masyarakat atau 
public health telah memasuki era disrupsi 
teknologi atau dikenal dengan Public Health 
4.0. Berbagai inovasi telah dilakukan dan 
diciptakan oleh para tenaga kesehatan 
masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan 
kesehatan masyarakat. Untuk mengenalkan 
dan meningkatkan pengetahuan kepada 
khalayak umum, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM 
UI) menyelenggarakan seminar online 
dengan tajuk ‘Manajerial Kesehatan dan 
Praktikal Klinis di Masa Pandemi COVID-19 
dan Era Public Health 4.0’ pada Minggu, 
17 Januari 2021. Seminar ini diikuti oleh 
para mahasiswa magister dari FKM UI dan 
peserta umum dari berbagai latar belakang.

Pejabat Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah 
Prasetyo, M. Sc., mengungkapkan perlunya 
perkembangan di bidang manajerial 
kesehatan dan praktikal klinis di masa 
pandemi seperti saat ini.

“Ada beberapa hal yang harus digarisbawahi, 
yaitu ‘Manajerial Kesehatan’, ‘Praktikal Klinis’, 
dan ‘Masa Pandemi serta Era Public Health 
4.0’. Perlunya kecerdasan dan kebijaksanaan 
kita untuk memakai teknologi informasi di 
era seperti ini dan saat pandemi masih 
terus terjadi. Dengan adanya pendekatan-
pendekatan tersebut, tentu akan muncul 
berbagai perkembangan dan strategi-
strategi mutakhir yang bisa menunjang 
kegiatan manajerial serta praktikal di bidang 
kesehatan,” ujar Prof. Sabarinah.

Sejalan dengan Prof. Sabarinah, Ketua 
TKMKB-JKN, dr. Adang Bachtiar, MPH, 
D.Sc. , mengungkapkan bahwa situasi 
pandemi ini harus menjadi titik balik untuk 
mengembangkan visi dari pelaksanaan 
manajerial kesehatan dan praktikal klinis. 
Lebih lanjut, pendekatan di era pandemi 
bersamaan dengan Public Health 4.0 ini 
sangat membutuhkan ketahanan kita 
dalam memelihara dari proses manajerial 
kesehatan dan sisi praktisnya.

Sebagai gambaran bagaimana manajerial 
kesehatan dan praktikal klinis yang 
sudah berjalan, Kepala Bidang Pelayanan 
Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI 

Jakarta, dr. Weningtyas Purnomorini, MARS, 
menyampaikan bahwa Provinsi DKI Jakarta 
sudah mengembangkan hal tersebut.

“Saat ini, DKI Jakarta sudah mengembangkan 
dan mengupayakan platform secara daring 
untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan 
yang terintegrasi, yaitu JakSehat. Pada 
platform atau aplikasi ini sudah memberikan 
berbagai pelaksanaan kesehatan yang dapat 
menunjang dan digunakan bagi masyarakat 
yang membutuhkan,” ujar dokter Weningtyas.

Aplikasi tersebut merupakan salah satu 
contoh bagaimana pelaksanaan kesehatan 
masyarakat dapat mengikuti perkembangan 
di saat pandemi. Terdapat berbagai 
pelayanan kesehatan seperti sistem deteksi 
dini penyakit, pencatatan dan pelaporan 
imunisasi, serta konsultasi kesehatan jiwa. 
Tak hanya itu, dokter Weningtyas juga 
menyampaikan bahwa perkembangan 
pelaksanaan kesehatan masyarakat dengan 
pemanfaatan teknologi masih sangat 
berpotensi untuk dikembangkan.

Melalui seminar online yang dilaksanakan 
atas kerja sama FKM UI dan Program 
Magister Kesehatan Masyarakat FKM UI 
ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 
perkembangan mutakhir dari pelaksanaan 
manajerial kesehatan dan praktikal klinis 
di masa pandemi COVID-19 dan era Public 
Health 4.0. (MFH)
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Doktor FKM UI Teliti: Pengaruh Pemberian Suplementasi 
Susu dan Biskuit Terhadap Pertumbuhan Anak Stunting Usia 

12-23 Bulan di Kecamatan Limo Kota Depok

Senin, 18 Januari 2021, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
menggelar sidang Promosi Doktor Ilmu 
Kesehatan Masyarakat atas nama Elmina 
Tampubolon secara virtual. Bertindak sebagai 
Promotor adalah Prof. dr. Endang Laksminingsih, 
MPH., Dr.PH dengan kopromotor Ir. Ahmad 
Syafiq, M.Sc., Ph.D. dan Prof. Dr. drg. Sandra 
Fikawati, MPH. Sidang ujian dipimpin oleh 
Pj. Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc., dengan Ketua Penguji yaitu Prof. Dr. dr. 
Kusharisupeni, M.Sc. dan tim penguji yaitu Dr. 
Ir. Anies Irawati, M.Kes.; Dr. Agus Triwinarto, 
SKM, MKM; Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc., dan Dr. 
Ir. Diah Mulyawati Utari, M.Kes. Promovendus 
mempertahankan disertasi berjudul “Pengaruh 
Pemberian Suplementasi Susu dan Biskuit 
Terhadap Pertumbuhan Anak Stunting Usia 
12-23 Bulan di Kecamatan Limo Kota Depok”.

Promovendus memaparkan bahwa walaupun 
prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan 
hasil Riskesdas 2018 sudah menurun 
dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 
2013 yaitu dari 37.2% menjadi 30.8% namun 
masih di atas batas maksimal stunting yang 
ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 20%. 
Kecamatan Limo merupakan kecamatan 
dengan jumlah stunting tertinggi di Kota 
Depok tahun 2018 yaitu sebesar 11,85%.

Stunting adalah keadaan panjang/tinggi 
badan kurang dibandingkan dengan umur. 
Penyebab langsung stunting adalah riwayat 
sakit dan kurangnya asupan gizi. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
pemberian suplementasi susu dan biskuit 
terhadap pertumbuhan anak stunting usia 

12-23 bulan di Kecamatan Limo Kota Depok. 
Desain penelitian yang digunakan adalah 
kuasi eksperimen yang membandingkan 
empat kelompok perlakuan yaitu kelompok 
susu, biskuit, susu + biskuit, dan kontrol. 
Pengukuran berat dan panjang badan 
dilakukan pada awal penelitian, 2 bulan, 4 
bulan dan 6 bulan setelah perlakuan.

Hasil penelitian Elmina Tampubolon 
menunjukkan bahwa pemberian suplementasi 
susu, biskuit, susu + biskuit selama minimal 
4 bulan dapat memulihkan status gizi 
anak stunting usia 12-23 bulan. Perubahan 
z-skor PB/U baseline-endline terbesar adalah 
kelompok intervensi susu + biskuit (0.79). 
Perubahan z-skor PB/U baseline-endline 
pada kelompok biskuit (0.68) sedikit lebih 
baik dibandingkan dengan kelompok susu. 

Perubahan z-skor PB/U pada kelompok 
susu (0.66) lebih baik dibandingkan dengan 
kelompok kontrol (0.19). Promovendus 
menyarankan kepada Kemenkes agar 
mempertimbangkan pemberian susu atau 
biskuit atau keduanya yang disertai dengan 
edukasi sebagai salah satu program untuk 
menurunkan stunting pada anak usia 12-23 
bulan.

Pada akhir sidang dewan penguji memutuskan 
bahwa Elmina Tampubolon yang berprofesi 
sebagai Dosen di Institut Kesehatan Deli 
Husada Delitua (LLDikti Wilayah I Medan) 
dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Doktor 
dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat. 
Elmina Tampubolon dinyatakan sebagai 
lulusan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat ke 
232 dan lulusan FKM UI ke 302.

Doktor FKM UI Teliti: Model DUTA-RS (Dewasakan Upaya 
Tatanan Akreditasi Rumah Sakit) untuk kematangan Budaya 

Keselamatan
Pada Selasa, 19 Januari 2021, Program Doktor 
Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia menyelengarakan sidang terbuka 
Promosi Doktor atas nama Duta Liana, dr, 
MARS, FISQua yang dilaksanakan secara 

virtual. Promotor pada sidang terbuka ini 
adalah Prof. dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D., 
dengan dua kopromotor yaitu Dr. dr. Sutoto, 
M.Kes., FISQua dan Dr. Robiana Modjo, SKM, 
M.Kes. Adapun tim penguji diketuai oleh Prof. 

Dr. dr. Anhari Achadi, SKM, Sc.D. dengan empat 
orang anggota adalah dr. Adang Bachtiar, 
MPH, D.Sc; Dr. Besral, SKM, M.Sc; Doni Hikmat 
Ramdhan, SKM, M.K.K.K, Ph.D. dan   Dr. dra. 
Emma Rachmawati, M.Kes.
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Disertasi Duta Liana yang diangkat dalam 
sidang terbuka ini berjudul “Model DUTA-
RS (Dewasakan Upaya Tatanan Akreditasi 
Rumah Sakit) untuk kematangan Budaya 
Keselamatan”. Tujuan disertasi untuk 
menunjukkan suatu pembaharuan (novelty) 
berupa instrumen yaitu: Instrumen DUTA-
RS untuk mengukur kematangan budaya 
keselamatan rumah sakit yang lebih 
komprehensif meliputi mutu rumah sakit, 
keselamatan pasien, keselamatan dan 
kesehatan pekerja dengan 5 (lima) tingkat 
kematangan budaya keselamatan yaitu 
patologi, reaktif, birokratif, proaktif dan 
generatif.

Website DUTA-RS sebagai bentuk digitalisasi 
dari instrumen DUTA-RS, berisi 1118 elemen 
penilaian dari SNARS (Standar Nasional 
Akreditasi Rumah Sakit) edisi 1 yang telah 
dikelompokkan menjadi 4 (empat) variabel 
dengan 15 indikator yaitu iklim keselamatan 
(6 indikator), situasional/ sistem manajemen 

keselamatan (3 indikator), perilaku 
keselamatan (3 indikator), kematangan 
budaya keselamatan (3 indikator)   dapat 
dimanfaatkan oleh RS umtuk melakukan self 
assessment dalam mengukur kematangan 
budaya keselamatan rumah sakit dan 
melakukan perbaikan menuju tingkat 
kematangan yang lebih baik dengan melihat 
saran perbaikan yang ada pada dashboard 
web.

Penelitian kematangan budaya keselamatan 
jarang dilakukan pada layanan kesehatan 
dan hanya berfokus pada pasien dengan 
menggunakan instrumen MaPSaF (Mancheser 
Patient Safety Framework). Sehingga penelitian 
yang dilakukan Dokter Duta ini lebih bersifat 
komprehensif yaitu tidak hanya berfokus 
pada keselamatan pasien saja tetapi 
juga meliputi  mutu RS, keselamatan dan 
kesehatan pekerja. Dengan menggunakan 
instrumen DUTA-RS ini menjadi peluang 
untuk perkembangan ilmu pengetahuan 
yang manfaatnya akan dirasakan tidak 
hanya oleh rumah sakit namun juga pasien, 
keluarga pasien, pengunjung rumah sakit, 
masyarakat, Komisi Akreditasi Rumah Sakit 
bahkan pemerintah.

Desain penelitian ini menggunakan model 
cross-sectional, menggunakan data sekunder 
akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah 
Sakit (KARS) periode 2018-2019 sebanyak 
708 RS dan data primer dari tiga  RS 
kelas A, B, C sebagai post hoc evaluation 
untuk validasi hasil data sekunder berupa 
kuesioner, Focus Group Discussion (FGD) 

dan wawancara mendalam (WM). Analisis 
data menggunakan metode univariat dan 
multivariat.

Hasil penelitian antara lain menunjukkan 
adanya kematangan budaya keselamatan 
terbanyak berada pada tingkat proaktif 
(57,6%), rumah sakit dengan kelulusan 
akreditasi “paripurna” menunjukkan tingkat 
kematangan budaya keselamatan berada 
pada tingkat proaktif (50,8%) dan generatif 
(48,7%), variabel yang berpengaruh pada 
kematangan budaya keselamatan adalah 
situasional, sedangkan indikator terkuat 
adalah kepemimpinan, manajemen risiko, 
dan kepatuhan. Website DUTA-RS sebagai 
bentuk digitalisasi dari instrumen DUTA-
RS pada era digitalisasi 4.0 bersifat 
efektif, efisien, memiliki utilitas yang 
cepat, dapat digunakan berulang, aman, 
menjaga kerahasiaan, mudah dipelajari, 
dan mudah untuk diingat. Manual book 
berupa video cara penggunaanya juga 
telah disiapkan saat mengunduh website 
DUTA-RS. Website DUTA-RS memunculkan 
dashboard yang bermanfaat bagi rumah 
sakit meliputi tingkat kematangan budaya 
keselamatan, nilai rata-rata indikator, 
indikator terlemah setiap variabel, dan saran 
perbaikan. Hasil pengukuran tersebut dapat 
diunduh berbentuk Microsoft Excel untuk 
ditindaklanjuti  sebagai upaya perbaikan.

Manfaat dari pembaharuan berupa instrumen 
DUTA-RS dilaksanakan melalui kolaborasi 
dengan 5 (lima) stakeholder sesuai model 
Penta Helix dengan kegiatan yaitu:

 Dengan menggunakan 
instrumen DUTA-RS 
ini menjadi peluang 
untuk perkembangan 
ilmu pengetahuan yang 
manfaatnya akan dirasakan 
tidak hanya oleh rumah sakit 
namun juga pasien, keluarga 
pasien, pengunjung rumah 
sakit, masyarakat, Komisi 
Akreditasi Rumah Sakit 
bahkan pemerintah. 
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1. Kegiatan publikasi i lmiah dan 
melakukan penelitian selanjutnya untuk 
pengembangan Model DUTA-RS melalui 
pendekatan website DUTA-RS karena 
peran akademisi sebagai konseptor 
dalam mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan.

2. Kolaborasi dengan sektor swasta yang 
bersifat enabler (mendukung) seperti 
KARS dalam hal pengembangan 
teknologi informasi seperti bridging 
website DUTA-RS dengan sistem 
informasi KARS (SIKARS) yang berguna 
untuk mekanisme benchmarking antar 
rumah sakit yang berskala nasional 
dan pemutakhiran instrumen/ website 
DUTA-RS serta kebutuhan dalam survei 
akreditasi rumah sakit.

3. Kolaborasi dengan komunitas yang 
mewadahi rumah sakit seperti PERSI, 
IRSJAM, ARSSI, ARSADA yang berperan 
sebagai akselerator untuk pemanfaatan 
website DUTA-RS di seluruh rumah 
sakit dan memberi masukan untuk 

pemutakhiran website DUTA-RS.
4. Advokasi kepada pemerintah pusat dan 

daerah
5. Peran Pemerintah sebagai regulator 

untuk melakukan pemutakhiran regulasi 
terkait mutu RS dan keselamatan baik 
keselamatan pasien, keselamatan dan 
kesehatan pekerja misalnya melakukan 
Policy Evaluation terhadap PMK 
No.66/2016 tentang Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) 
untuk menyesuaikan atau mengantisipasi 
perkembangan kondisi rumah sakit saat 
ini dan kedepan agar implementasi 
K3RS lebih optimal dilaksanakan oleh 
RS, misalnya dalam menghadapi kondisi 
pandemi COVID-19.

6. Peran Pemerintah sebagai kontroler 
dalam melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi 
yang perlu dilakukan berkesinambungan 
untuk menjaga mutu dan keselamatan 
baik keselamatan pasien maupun 
pekerja RS khususnya tenaga kesehatan. 

Mendukung RS agar lulus akreditasi 
tingkat paripurna karena ada hubungan 
asosiasi antara tingkat kelulusan 
akreditasi dengan kematangan budaya 
keselamatan rumah sakit.

7. Kolaborasi dengan media massa yang 
berfungsi sebagai expander dalam 
mensosialisasikan pentingnya sistem 
pelayanan rumah sakit yang bermutu 
baik dan aman serta bagaimana 
masyarakat dapat berperan dalam 
“speak up” sebagai bentuk partisipasi 
dalam menunjang terwujudnya sistem 
pelayanan yang bermutu baik dan aman 
tersebut sehingga citra RS akan lebih 
baik lagi.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, Duta 
Liana berhasil dinyatakan lulus dalam waktu 
5 semester dan mendapatkan gelar Doktor 
dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat 
dengan predikat Cumlaude. Duta Liana 
adalah lulusan S3 IKM ke-235 dan S3 di 
FKM UI yang ke305

Doktor FKM UI Teliti: Pengembangan Model ISTA
(Instrument of Sustainability Assessment) untuk Penilaian 

Kinerja Program Ketuk Pintu Layani dengan Hati
di Provinsi DKI Jakarta

Rabu, 20 Januari 2021, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
menggelar sidang Promosi Doktor Ilmu 
Kesehatan Masyarakat atas nama Novita 
Dwi Istanti secara virtual. Bertindak sebagai 
Promotor adalah Prof. dr. Anhari Achadi, 
SKM, Sc.D., dengan kopromotor dr. Adang 
Bachtiar, MPH., DSc. Sidang ujian dipimpin 
oleh Pj. Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc., dengan tim penguji terdiri dari Ketua 
Penguji yaitu Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, 
MARS dan tim penguji yaitu Dr. Ede Surya 
Darmawan, SKM, MDM; Prof. Dr. Dede Anwar 
Musadad, SKM, M.Kes.; Prof. Dr. dr. Rizanda 
Machmud, M.Kes. dan Dr. dr. Achmad Farich, 
M.M. , . Promovendus mempertahankan 
disertasi berjudul “Pengembangan Model 
ISTA (Instrument of Sustainability Assessment) 
untuk Penilaian Kinerja Program Ketuk Pintu 
Layani dengan Hati di Provinsi DKI Jakarta”.

Promovendus memaparkan bahwa tata 
kelola yang menggunakan alat praktis dalam 

menilai kinerja program sangat penting untuk 
dapat membantu lebih memahami bagaimana 
implementasi program diarahkan serta untuk 
mengidentifikasi perbaikan untuk proses 
pengambilan keputusan. Program Ketuk 
Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH), adalah 

program pelayanan kesehatan yang diinisiasi 
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi 
warganya. Program ini merupakan salah 
satu upaya yang dilakukan guna mengurai 
permasalahan kesehatan yang kompleks 
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di Jakarta dan untuk mengurangi angka 
kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) pasca diterapkannya Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN).

Program KPLDH, dicanangkan pada bulan 
Mei Tahun 2015 dan ditetapkan melalui 
kebijakan dalam Peraturan Gubernur Nomor 
115 Tahun 2016 tentang Program Ketuk 
Pintu Layani Dengan Hati yang merupakan 
bentuk inovasi layanan kesehatan Pemprov 
DKI Jakarta yang mengedepankan upaya 
pelayanan kesehatan promotif dan preventif. 
Sebagai salah satu upaya berkelanjutan 
untuk dapat melihat secara menyeluruh 
terhadap implementasi program KPLDH 
sejak tahun 2016 sampai dengan awal tahun 
2020, merupakan latar belakang dari penulis 

untuk dilakukan suatu bentuk penelitian 
dengan membuat instrumen untuk penilaian 
kinerja program KPLDH yaitu Model ISTA 
(Instrument of Sustainability Assessment) 
dengan pendekatan kriteria Malcolm 
Baldrige. Model ini dikembangkan sebagai 
instrumen untuk melihat peningkatan 
kualitas dengan melakukan penilaian 
(assessment) yang merupakan kebutuhan 
mendasar dari setiap proses yang dijalankan, 
termasuk di sektor kesehatan. Instrumen yang 
dikembangkan adalah struktur perbaikan 
kualitas, direncanakan dan dilaksanakan 
secara sistematis dan tahap demi tahap. 

Berdasarkan  has i l  pene l i t i annya , 
promovendus menilai proses perumusan 
implementasi program dari perspektif tata 

kelola sangat penting untuk perbaikan. 
Model ISTA yang dikembangkan memenuhi 
syarat dalam perancangan suatu instrumen 
penilaian kinerja program dan diharapkan 
dapat berguna sebagai alat praktis yang 
bermanfaat untuk pembuat kebijakan saat 
digunakan dalam penilaian kinerja program, 
khususnya untuk program KPLDH.

Pada akhir sidang dewan penguji memutuskan 
bahwa Novita Dwi Istanti yang berprofesi 
sebagai Ketua Komite Mutu Rumah Sakit 
Universitas Indonesia dinyatakan lulus dan 
memperoleh gelar Doktor dalam bidang 
Ilmu Kesehatan Masyarakat. Novita Dwi 
Istanti dinyatakan sebagai lulusan S3 Ilmu 
Kesehatan Masyarakat ke 236 dan lulusan 
FKM UI ke 306.

FKM UI Selenggarakan Penetapan Kelulusan Semester Gasal 
tahun 2021 secara Daring

Pada Rabu, 27 Januari 2021, FKM UI 
kembal i  melaksanakan penetapan 
kelulusan mahasiswa Semester Ganjil TA 
2020/2021 secara daring. Kegiatan ini 
merupakan kegiatan penetapan kelulusan 
kedua yang dilakukan secara daring, seperti 
yang dilakukan pada tahun 2020 lalu 
(semester Genap TA 2019/2020), mengingat 
perkembangan kasus COVID-19 yang masih 

tinggi. Namun, hal ini tidak menyurutkan 
semangat para dosen, kepala departemen, 
dan kepala program studi untuk hadir 
secara virtual dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan penetapan kelulusan dihadiri dan 
dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan, 
Penelitian dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. 
Ir. Asih Setiarini, M.Sc. Turut hadir pada 
agenda penetapan kelulusan ini Manajer 
Pendidikan, para Koordinator terkait, para 
Ketua dan Sekretaris Departemen, para 
Ketua dan Sekretaris Program Studi, para 
Ketua Kelompok Studi, serta para staf sub 
bagian akademik fakultas, departemen dan 
program studi.

Jumlah keseluruhan mahasiswa yang 
ditetapkan kelulusannya pada semester 
Ganjil TA 2020/2021, untuk semua jenjang 
pendidikan adalah 253 mahasiswa, terdiri 
dari 65 mahasiswa jenjang Sarjana, 178 
mahasiswa jenjang Magister dan 10 
mahasiswa jenjang Doktor. 

Diharapkan kedepannya ketika pandemi 
berakhir, pelaksanaan penetapan kelulusan 
maupun rangkaian kegiatan lainnya dapat 
kembali dilakukan secara tatap muka, 
sekaligus sebagai wadah silaturahmi 
pimpinan bersama sivitas akademika dan 
warga FKM UI. (AmK)

 Jumlah keseluruhan 
mahasiswa yang 
ditetapkan kelulusannya 
pada semester Ganjil TA 
2020/2021, untuk semua 
jenjang pendidikan adalah 
253 mahasiswa 
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FKM UI Menjadi Tuan Rumah
Virtual Public Health Study Tour Mahasiswa Australia

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) kembali menjadi tuan 
rumah dari Public Health Study Tour (PHST) 
tahun 2020-2021. PHST adalah kegiatan 
yang dilaksanakan FKM UI bekerjasama 
dengan Australian Consortium for In Country 
Indonesian Studies (ACICIS) sejak tahun 
2016. ACICIS adalah sebuah konsorsium 
yang mewadahi berbagai universitas di 
Australia yang berminat untuk belajar 
mengenai Indonesia. Salah satu bidang yang 
dipelajari adalah kesehatan masyarakat. FKM 
UI tentu saja menjadi tujuan utama untuk 
belajar mengenai kesehatan masyarakat. 
Kegiatan PHST kali ini dilaksanakan secara 
virtual menggunakan platform zoom. Hal ini 
dikarenakan kondisi pandemi yang tidak 
memungkinkan para mahasiswa Australia 
untuk datang ke Indonesia khususnya ke 
FKM UI.

Kegiatan PHST dibuka oleh Kepala Kantor 
Urusan Internasional UI, Baiduri Widanarko, 
Ph.D,  ACICIS Resident, dan Pj. Dekan FKM 
UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. Virtual PHST 
dilaksanakan dalam 2 kali kegiatan yaitu 
pada tanggal 6-19 Desember 2020 dan 16-
30 Januari 2021. Kegiatan ini dilaksanakan 

dalam bentuk short course dan virtual field 
visit yang diikuti oleh puluhan mahasiswa 
Australia dan didampingi oleh 12 student 
buddies pada batch 1 dan 10 student buddies 
pada batch 2. Student buddies ini merupakan 
mahasiswa S1 dan S2 FKM UI.

Kegiatan PHST mengundang berbagai 
pembicara sebagai pengajar kuliah yang 

berasal dari dosen FKM UI dan dosen 
tamu. Berbagai ahli yang terlibat sebagai 
narasumber antara lain Agustin Kusumayati, 
Ph.D, Prof. Purnawan Junadi, Prof. Sabarinah, 
Prof. Meiwita P. Budiharsana, Iwan Ariawan, 
MD, MS, Prof. Fatma Lestari, Ahmad Syafiq, 
Ph.D, Kate Snowball dan Ramot Aritonang, dr. 
Wisnu Trianggono, MPH, Richard J. Makalew, 
Ph.D, Omas Bulan Samosir, Ph.D, Drg. Kartini 
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Rustandi dan banyak lagi speaker lainnya. 
Adapun speaker tamu virtual PHST ini terdiri 
dari praktisi bidang kesehatan masyarakat 
baik Kemenkes, BKKBN, UNFPA, Puskesmas, 
Rumah sakit, dan juga Satgas COVID-19.

Topik-topik yang disampaikan dalam kegiatan 
ini pun beragam seperti Health system 
in Indonesia, Public Health Challenges in 
Indonesia and Role of Stakeholders, COVID-19 
in Indonesia, Epidemiological Approach Towards 
COVID-19, Resilient Villages of Disaster, Health 
Workforce and COVID-19, Secondary and Tertiary 
Care, Primary Healthcare, DHF and Malaria 
prevention and response, Stunting Updates: 
Indonesia Experience, Food Safety Challenges in 
Indonesia in Response to COVID-19 Pandemic, 
dan berbagai topik lain yang juga sangat 
menarik bagi para peserta.

  “Secara garis besar, kegiatan PHST ini 
menyampaikan mengenai kondisi kesehatan 
masyarakat di Indonesia dan semua topik 
dikaitkan dengan pandemi COVID-19,” tutur 

Nelasari, SKM, MKM., Sekretaris Fakultas 
Kesehatan Masyarakat UI. Kegiatan lainnya 
yaitu virtual field visit ke Puskesmas, Rumah 
Sakit, dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce 
Reuse Recycle (TPS 3R) kota Bogor.

Dampak yang diharapkan dari dilaksanakan 
kegiatan PHST ini tentunya bisa memperluas 
jaringan kerja sama dengan berbagai 
universitas luar serta meningkatkan rekognisi 
tentang FKM UI secara global. (YOL)

FKM UI Hadirkan Pembicara dari Duke 
Kunshan University Pada Workshop 

Publikasi Penelitian

Penelitian menjadi salah satu bagian penting 
dari kemajuan ilmu pengetahuan. Semakin 
banyak penelitian di bidang kesehatan, 
khususnya kesehatan masyarakat dapat 
menjadi tolak ukur bagaimana bidang ilmu 
tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Sebagai 
institusi yang menjunjung Tri Dharma 
perguruan tinggi di bidang penelitian, 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) bekerjasama dengan 
Duke Kunshan University, Tiongkok, dan Global 
Health Initiative Indonesia (GHII) menggelar 
Publication Workshop yang dilaksanakan pada 
1 hingga 2 Februari 2021 secara daring.

Pejabat Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M. Sc. menyambut positif kegiatan workshop 
ini. Selain sebagai wadah yang bertujuan 
untuk memfasilitasi mahasiswa dan dosen 
dalam rangka mempersiapkan diri untuk 
mempublikasikan tulisannya, Prof. Sabarinah 
juga berharap dari kegiatan ini penelitian di 
bidang kesehatan masyarakat dapat semakin 
diminati.

Peneliti dari Duke Kunshan University, 
Benjamin Anderson, MPH, Ph.D. , CPH, 
menyampaikan pent ingnya sebuah 
penelitian dapat dipublikasikan.

“Publikasi dari suatu penelitian menjadi 
penting untuk dilakukan karena tiga 
hal, yaitu diseminasi ilmu pengetahuan, 
kredibilitas di bidang ilmu, dan pendanaan 

 Publikasi dari suatu 
penelitian menjadi penting 
untuk dilakukan karena tiga 
hal, yaitu diseminasi ilmu 
pengetahuan, kredibilitas di 
bidang ilmu, dan pendanaan 
untuk mengembangkan 
penelitian itu dalam tahapan 
selanjutnya 
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untuk mengembangkan penelitian itu dalam 
tahapan selanjutnya,” ujar Dr. Benjamin.

Menurut Dr. Benjamin, diseminasi ilmu 
pengetahuan menjadi poin yang paling 
penting dalam keberlangsungan dari 
bidang ilmu tersebut.  Dengan melakukan 
publikasi penelitian di bidang kesehatan 
masayarakat, kita dapat menyebarkan 

pengetahuan kepada siapapun yang 
membutuhkan dan dapat digunakan untuk 
menjadi acuan dalam berkontirbusi di 
bidang kesehatan masyarakat.

Selain dari tujuan dan keberlangsungannya, 
penelitian harus dilakukan sesuai dengan 
kaidah dan aturan tertentu. Peneliti 
sekaligus pembicara, Qian Long, MD, MPH, 

DmedSci, menyampaikan pentingnya untuk 
mempersiapkan penelitian dengan baik 
agar tidak menyalahi kaidah dan aturan 
tersebut.

“Mempersiapkan penelitian yang akan 
dipublikasikan dapat dilakukan dengan 
menentukan jurnal yang akan menjadi 
tempat publikasi dari penelitian itu 
sendiri. Dalam menentukannya, kita harus 
memperhatikan beberapa aspek seperti 
bagaimana penelitian di-review hingga 
proses penyuntingan sampai penelitian 
kita dapat dipublikasikan,” ujar Dr. Qian.

Lebih lanjut, dua pembicara lainnya, yaitu 
Prof. Shenglan Tang dan Weixi Jiang, M.Sc. 
menambahkan bagaimana pengalaman 
mereka dalam melakukan publikasi di 
jurnal bereputasi yang menerapkan aturan 
dan kaidah tertentu.

Melalui workshop ini, diharapkan dapat 
memberikan gambaran bagaimana publikasi 
penelitian dapat dilakukan dari awal hingga 
akhir khususnya bagi mahasiswa dan dosen 
yang ingin melakukan publikasi penelitian 
di bidang kesehatan masyarakat. (MFH)

FKM UI Terima Kunjungan Studi Banding dari
FIKES UPN Veteran Jakarta
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Di masa pandemi ini, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
tetap menerima permohonan kunjungan 
dalam rangka studi banding. Penerimaan 
kunjungan studi banding kali ini berlangsung 
pada Senin, 8 Februari 2021 dari FIKES 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran 
Jakarta.

Kunjungan diterima oleh Wakil Dekan Bidang 
Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan 
FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc., bersama-
sama dengan Kaprodi S1 Kesmas, Dr. Zakianis, 
SKM, M.Kes, Kaprodi dan Sekprodi S1 Gizi 
Kesmas, Dr. Ir. Diah M. Utari, M.Sc. dan Wahyu 
Kurnia Y.P., SKM, M.Kes, Manajer Pendidikan, 
Dr. Robiana Modjo, SKM, M.Kes. dan Manajer 
Kerjasama dan Hubungan Alumni FKM UI, Dr. 

Besral, SKM, M.Kes. serta Koordinator Humas 
dan Kearsipan FKM UI, Sofiyatul Choiriyah, SE.

Peserta kunjungan dari FIKES UPN Veteran 
Jakarta dipimpin oleh Dekan, Dr. drg. Wahyu 
Sulistiadi, MARS, diikuti oleh para Wakil 
Dekan, para Kaprodi, tim gugus kendali mutu 
dan tim pengembangan akademik.

Kunjungan ini bertujuan untuk bertukar 
informasi dan presentasi best practice 
FKM UI dalam berbagai bidang meliputi 
penyelenggaraan administrasi pendidikan, 
penyelenggaraan perkuliahan program 
studi, praktik lapangan mahasiswa, 
pengelolaan SDM baik dosen maupun tenaga 
kependidikan, modifikasi aktivitas tri dharma 
selama pandemi dan peluang kerjasama 

yang bisa dikembangkan antara FKM UI dan 
FIKES UPN VJ.

Penerimaan kunjungan berlangsung secara 
daring melalui media telekonferensi dengan 
agenda presentasi dari manajer pendidikan, 
para kaprodi dan diskusi tanya jawab 
antara narasumber dan seluruh peserta. 
Dalam sambutannya, Wakil Dekan Bidang 
Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan 
FKM UI mengemukakan “Institusi perguruan 
tinggi kesmas memiliki peluang untuk men-
create ciri masing-masing, memanfaatkan 
komposisi kurikulum yang berlaku saat ini. 
Diskusi studi banding seperti ini menjadi 
penting dan strategis dalam rangka berbagi 
informasi dan best practice masing-masing 
untuk kemajuan bersama.”

UPN Veteran Jakarta berubah menjadi 
Perguruan Tinggi negeri sejak tahun 2014. 
Hingga saat ini, FIKES UPNVJ memiliki 
6 program studi. Dalam sambutannya, 
Dekan FIKES UPNVJ, Dr. Wahyu Sulistiadi 
menyampaikan “Diskusi dan pertukaran 
informasi dan hal – hal baik dari UI akan 
menjadi pelajaran bagi FIKES UPNVJ dalam 
rangka mengikuti standar-standar dari 
organisasi profesi, pemerintah, kementerian 
maupun masyarakat.” Dr. Wahyu berharap 
baik FKM UI maupun FIKES UPN VJ dapat 
melebarkan sayap dalam berbagai kerjasama 
tri dharma perguruan tinggi dimasa yang 
akan datang. (SFC)

Seminar Online Seri 5 FKM UI: Perayaan Bulan K3 Nasional 
dengan Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan 

Berbudaya K3 pada Semua Sektor Usaha

Ilmu Kesehatan Masyarakat dapat diterapkan 
dan dirasakan manfaatnya dimanapun kita 
berada. Salah satu bidang ilmu, misalnya 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
menjadi bagian penting dalam pelaksanaan 
sektor usaha. Dengan adanya penerapan 
ilmu K3, keselamatan dan kesehatan pekerja, 
pemilik usaha, dan masyarakat dapat 
terjamin. Bersamaan dengan pelaksanaan 
Bulan K3 Nasional, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
bekerja sama dengan Occupational Health and 
Safety Community (OHSC) menyelenggarakan 
seminar yang bertajuk ‘Penguatan Sumber 
Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya 
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K3 pada Semua Sektor Usaha’ secara daring 
pada 11 Februari 2021. Selain diikuti oleh 
mahasiswa K3 dari FKM UI, seminar ini 
juga diikuti oleh peserta dari berbagai latar 
belakang.

Pejabat Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M. Sc. menyambut positif pelaksanaan seminar 
online kali ini sebagai bentuk perayaan Bulan 
K3 Nasional dan mengungkapkan bahwa 
perlunya penguatan Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang unggul dan menjunjung tinggi 
budaya K3 di berbagai sektor usaha.

“Bertepatan dengan perayaan Bulan K3 
Nasional, penting untuk memperhatikan dua 
aspek dalam pembangunan, yaitu kesehatan 
dan ekonomi. Dengan mengutamakan 
penerapan K3 di tempat kerja tentu dapat 
mencapai keberhasilan dari kedua aspek 
tersebut. Cara yang dapat dilakukan adalah 
dengan penguatan SDM yang unggul dan 
tidak lupa membiasakan budaya K3 di tempat 
kerja,” ujar Prof. Sabarinah.

Kepala Seksi Evaluasi Kompetensi K3, 
Direktorat Bina K3 Kemenaker RI, dr. Ventje 
Sri Setiyanto, Sp.KKKP mengungkapkan 
bahwa pemerintah akan menjamin setiap 
perkembangan dari semua sektor usaha dari 
segi budaya K3 dengan melakukan berbagai 
program serta pembinaan.

“Strategi dalam pembinaan K3 harus terus 
menerus dilakukan berkesinambungan 
melalui pendekatan peraturan, pengawasan, 
standarisasi, serta pengembangan SDM 
yang kompeten. Selain itu, dalam upaya 
pengembangannnya, diperlukan juga sistem 

sertifikasi kompetensi kerja nasional dari 
tingkat daerah hingga nasional sehingga 
kualitas SDM dapat terjamin dari segi K3-
nya,” tutur Doktor Ventje.

Dosen Departemen K3 FKM UI, Dr. dr. 
Zulkifli Djunaidi M.App.Sc. menyampaikan 
pendapatnya dalam upaya mencapai 

SDM unggul dan berbudaya K3. Menurut 
Doktor Zulkifli, pendekatan akademis 
sangat diperlukan sebagai landasan dalam 
menciptakan program atau kebijakan dalam 
upaya keberlangsungan penerapan K3 di 
tempat kerja.

Vice President HSSE Subholding Upstream, PT 
Pertamina Hulu Energi, Rio Dasmanto dan 
SVP QHSE & SYSTEM, PT Waskita, Subkhan, 
S.T., M.PSDA. memberikan gambaran praktis 
penerapan K3 di sektor usaha yang harus 
dilakukan dengan pendekatan yang sedikit 
berbeda di masing-masing sektor usaha.

Melalui seminar online seri 5 ini, diharapkan 
dapat memberikan gambaran bagi para 
profesional dan masyarakat umum mengenai 
bagaimana penguatan SDM yang unggul dan 
berbudaya K3 dapat dilakukan pada semua 
sektor usaha dan dapat bersinergi satu sama 
lain. (MFH)

Seminar Online Seri 6 FKM UI: Kesehatan Mental dan 
Disabilitas dari Perspektif Kesehatan Masyarakat

Kesehatan mental adalah salah satu kondisi 
kesehatan yang tak kalah penting dengan 
lainnya. Menurut perspektif kesehatan 
masayarakat, kesehatan mental yang 
tidak diperhatikan dapat menyebabkan 
masalah lain seperti diskriminasi, stigma, 
dan pelanggaran hak asasi. Selain itu, 
permasalahan kesehatan mental yang kurang 
diperhatikan dapat berkontribusi secara 
signifkan terhadap kurangnya produktivitas 
dan kondisi terparah ialah dapat menjadi 
penyebab masalah kesehatan lain.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) merespon permasalahan 
ini dengan mengadakan seminar online seri 6 
pada 18 Februari 2021 yang bertajuk ‘Mental 
Health and Disability in Public Health’. Diikuti 
oleh peserta dari berbagai latar belakang, 
seminar ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran mengenai kesehatan mental dan 
disabilitas dari pandangan bidang ilmu 
kesehatan masyarakat. Wakil Dekan FKM 
UI, Prof. dr. Asri C. Adisasmita, M.P.H., M.Phil., 
Ph.D. yang hadir memberikan opening speech, 

 Strategi dalam pembinaan 
K3 harus terus menerus 
dilakukan berkesinambungan 
melalui pendekatan peraturan, 
pengawasan, standarisasi, 
serta pengembangan SDM 
yang kompeten. Dalam upaya 
pengembangannnya, diperlukan 
sistem sertifikasi kompetensi 
kerja nasional dari tingkat 
daerah hingga nasional 

 Permasalahan utama 
dari penanganan kesehatan 
mental di Indonesia 
adalah overinvestment in 
hospitalization, kurangnya 
perhatian di penyediaan 
penanganan preventif, dan 
tingkat disparitas yang 
tinggi antara penanganan 
kesehatan mental dan 
kesehatan fisik, 
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menyambut positif pelaksanaan seminar 
online kali ini sebagai upaya untuk mengulas 
kesehatan mental dan disabilitas dari 
perspektif kesehatan masyarakat. 

Profesor dari School of Population Health, 
Curtin University, Prof. Sharyn Burns, Ph.D., 
mengungkapkan pentingnya kesehatan 
mental untuk dibahas dalam lingkup populasi 
dari perspektif kesehatan masyarakat.

“Saat ini, 80 persen orang di dunia yang 
mengalami masalah kesehatan tidak memiliki 
akses untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan untuk masalah mereka. Hal tersebut 
harus menjadi fokus dalam penanganan 

mengingat masalah kesehatan mental dapat 
menyebabkan masalah kesehatan lain,” 
terang Prof. Sharyn.

Lebih lanjut, Prof. Sharyn juga menjelaskan 
bagaimana kesehatan mental dapat 
menyebabkan krisis yang lain seperti bunuh 
diri, kekerasan seksual, dan kekerasan antar 
individu. Bahkan saat ini tingkat bunuh 
diri yang disinyalir akibat permasalahan 
kesehatan mental pada tingkatan usia muda 
dan wanita lanjut usia terbilang cukup tinggi 
di negara low-middle income country.

Profesor dari Fakultas Psikologi Universitas 
Atma Jaya, Prof. Irwanto, Ph.D. memberikan 
gambaran bagaimana kondisi kesehatan 
mental di Indonesia perlu mendapat 
perhatian khusus.

“Permasalahan utama dari penanganan 
kesehatan mental di Indonesia adalah 
overinvestment in hospitalization, kurangnya 
perhatian di penyediaan penanganan preventif, 
dan tingkat disparitas yang tinggi antara 
penanganan kesehatan mental dan kesehatan 
fisik,” ujar Prof. Irwanto.

Permasalahan lain yang juga berimbas ialah 
penyebaran penduduk yang tidak merata dan 
kesulitan dari pemberdayaan serta partisipasi 
masyarakat dalam penanganan masalah 
kesehatan mental.

Pandemi COVID-19 saat ini juga berimbas 
langsung pada permasalahan kesehatan 
mental. Prof. Sharyn dan Prof. Irwanto 
memberikan gambaran bagaimana pandemi 
dapat memperparah permasalahan kesehatan 

mental di dunia. Hal ini disebabkan oleh 
kebutuhan penanganan kesehatan mental 
yang tidak terpenuhi akibat dari kebijakan 
(physical distancing) kesehatan yang diterapkan 
saat kondisi pandemi terjadi hingga saat ini. 
Selain itu, belum adanya perhatian khusus 
terhadap permasalahan kesehatan mental juga 
memperparah keadaan bahkan menimbulkan 
banyaknya permasalahan kesehatan mental 
baru yang dialami oleh masyarakat.

Melalui seminar online seri 6 yang 
dimoderatori oleh Dr. Dra. Rita Damayanti, 
MSPH., ini, diharapkan dapat memberikan 
gambaran bagi para akademisi, profesional, 
dan masyarakat umum mengenai bagaimana 
permasalahan kesehatan mental harus 
mendapat perhatian khusus dalam perspektif 
kesehatan masyarakat. (MFH)
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Seminar Online Seri 7 FKM UI: Peran Ketahanan Kesehatan 
Keluarga, Gizi Keluarga dan Pencegahan Stunting dalam 

Menumbuhkan Kesehatan Bangsa di Era Pandemi COVID-19

Situasi pandemi COVID-19 telah merubah 
banyak hal tak terkecuali permasalahan 
kesehatan. Salah satu permasalahan 
kesehatan yang harus mendapatkan 
perhatian penting di saat pandemi adalah 
permasalahan gizi. Terdapat perubahan 
dari upaya pelayanan gizi, permasalahan 
stunting, hingga masalah gizi keluarga 
yang berfokus pada peran ketahanan 
kesehatan keluarga yang sangat penting 
dalam pencegahan pandemi COVID-19.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) merespon permasalahan 
ini dengan mengadakan seminar online seri 
7 bertajuk ‘Peran Ketahanan Kesehatan 
Keluarga, Gizi Keluarga dan Pencegahan 
Stunting dalam Menumbuhkan Kesehatan 
Bangsa di Era Pandemi COVID-19’ pada 
27 Februari 2021. Seminar ini bertujuan 
untuk memberikan gambaran mengenai 
ketahanan kesehatan keluarga, gizi 
keluarga dan pencegahan stunting serta 
perkembangannya di era pandemi saat ini.

Pj. Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc., hadir memberikan opening speech dan 
menyambut positif pelaksanaan seminar 
online yang merupakan kerjasama FKM UI, 
Yayasan Asih Putera dan STIKES Mitra Ria 
Husada Jakarta.

“Seminar kali ini merupakan langkah 
baik bagi kita agar lebih aware dengan 
permasalahan gizi serta pencegahan stunting 
di era pandemi. Dengan hal tersebut kita 
dapat mengaitkan bagaimana ketahanan 
kesehatan keluarga dipengaruhi oleh 
hal tersebut dalam upaya meningkatkan 
kesehatan untuk mencegah transmisi serta 
meningkatkan imunitas tubuh,” ujar Prof. 
Sabarinah.

Guru Besar Departemen Gizi FKM UI, 
Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, MPH, 
menyampaikan bagaimana peran gizi 
keluarga dapat mempengaruhi bagaimana 
kondisi kesehatan di era pandemi saat ini.

“Gizi keluarga menjadi sangat penting 
untuk diperhatikan karena berpengaruh 
terhadap kesehatan anggota keluarga 
dimulai dari orang tua hingga anak dan 

anggota keluarga lainnya. Peran keluarga 
dalam permasalahan gizi dan kesehatan 
dapat dimulai dari pilihan makanan yang 

dikonsumsi, perilaku diet, hingga asupan 
makanan anak yang dapat dipengaruhi 
oleh peran orang tua, dukungan sosial, dan 
norma sosial yang ada,” terang Prof. Fika.

Lebih lanjut, Prof. dr. Endang L. Achadi, 
MPH, Dr.PH yang juga merupakan Guru 
Besar Departemen Gizi FKM UI menjelaskan 
bagaimana dampak yang dihasilkan akibat 
dari penanganan gizi yang berujung pada 
permasalahan stunting.

“Masalah stunt ing atau kegagalan 
pertumbuhan dan perkembangan pada 
anak-anak merupakan masalah yang 
salah satunya disebabkan oleh buruknya 
masalah gizi di Indonesia. Oleh karena itu, 

 Masalah stunting
atau kegagalan 
pertumbuhan dan 
perkembangan pada 
anak-anak merupakan 
masalah yang salah 
satunya disebabkan oleh 
buruknya masalah gizi di 
Indonesia.  
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perlu penyesuaian lebih lanjut mengenai 
penanganan terhadap stunting dengan 
penyesuaian terhadap kondisi pandemi saat 
ini agar penanganan serta pencegahannya 
dapat terus dilakukan,” ujar Prof. Endang.

Selain itu, Prof. Dr. Haryono Suyono, MA, 
Ph.D, Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya 
Bhakti Ria Pembangunan, menyampaikan 
tentang bagaimana menjaga ketahanan 

pangan keluarga di era pandemi seperti 
sekarang ini. Salah satunya adalah dengan 
cara memanfaatkan lahan di area hunian 
untuk menjadi sumber pangan itu sendiri 
dengan menanam berbagai tanaman yang 
dapat dimanfaatkan untuk melengkapi 
asupan gizi keluarga.

Seminar ini juga dihadiri oleh Ketua Yayasan 
Asih Putera, Ir. H. Edi Sudrajat Ahmad dan 

Ketua STIKES Mitra Ria Husada Jakarta, Dra. 
Sri Danti Anwar, MA yang turut menyampaikan 
speech serta dr. H. Engkus Kusdinar Achmad, 
MPH sebagai moderator. Melalui seminar 
online seri 7 kali ini, diharapkan dapat 
memberikan gambaran bagi para masyarakat 
mengenai bagaimana ketahanan kesehatan 
keluarga, gizi keluarga dan pencegahan 
stunting dapat menumbuhkan kesehatan di 
era pandemi COVID-19. (MFH)

Seminar dan Sosialisasi Prodi Pascasarjana FKM UI: 
Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dalam Menghadapi 

Pandemi COVID-19 di Provinsi Riau

Minggu, 28 Februari 2021, FKM UI 
bekerjasama dengan ILUNI UI Cabang 
Riau menyelenggarakan seminar dan 
sosialisasi prodi pascasarjana dengan 
judul  “Peningkatan Kual i tas  SDM 
Kesehatan dalam Menghadapi Pandemi 
COVID-19 di Provinsi Riau”. Kegiatan yang 
diselenggarakan melalui platform zoom 
dan youtube live streaming ini mengundang 
berbagai narasumber di setiap sesinya. 
Acara yang termasuk dalam rangkaian 
seminar online FKM UI seri 8 ini dikuti 
oleh peserta yang tertarik melanjutkan 
pendidikan ke jenjang pascasarjana.

Seminar dibuka dengan sambutan oleh Pj. 
Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc., 
Kadinkes Provinsi Riau, Dra. H. Mimi Yuliani 
Nazir, Apt, MM, dan Ketua Iluni UI Cabang 
Riau, Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpFM(K).

Sesi 1 seminar online ini mengangkat topik 
“Potensi dan Pengembangan SDM Kesehatan 
di Riau dalam Pandemi COVID-19” yang 
disampaikan oleh H. Zainal Arifin, SKM, 
M.Kes, selaku Kepala Bapelkes Provinsi 
Riau. Kepala Bapelkes Provinsi Riau ini 
mengatakan bahwa munculnya kondisi 
pandemi COVID-19 ini mempercepat transfer 
ilmu pengetahuan dan percepatan di era 
4.0. Bapelkes pun mempersiapkan diri 
dengan sarana dan prasarana dimana semua 
orang pada waktu yang sama serta tanpa 
mengeluarkan biaya besar bisa mengikuti 
berbagai pendidikan baik itu pendidikan 
singkat, diklat fungsional, teknis, struktural, 
atau pendidikan bergelar. ”Bapelkes 
berperan penting dalam mengembangkan 
skill atau kompetensi baik secara mandiri 
atau bekerjasama dengan FKM UI,” ujar H. 
Zainal Arifin.

Topik kedua pada sesi yang sama yakni 
“Epidemiologi COVID-19 di Provinsi Riau dan 
Pentingnya Peningkatan SDM Kesehatan” 
disampaikan oleh dr. Iwan Ariawan, MSPH, 
yang merupakan Staf Pengajar di FKM 
UI.   “Penting adanya data yang valid dan 
pelaporan data tepat waktu dalam kondisi 
wabah, ini merupakan cara menjamin 
kualitas data dengan membangun sistem 
informasi yang baik dan konsisten, dan juga 
mempertimbangkan SDM dalam pelaporan 
data,” ujar dr. Iwan.

Dokter Iwan juga menyampaikan bahwa 
wabah bisa terkendali dengan vaksinasi, jeda 
tes singkat, pelacakan manual dan digital 
cepat serta penerapan 3M. “Adapun area 
kunci reformasi yaitu pengendalian penyakit, 
health security, penguatan puskesmas dan 
pelayanan RS, pemenuhan dan pemerataan 
nakes, pelayanan Kesehatan di DTPK, 
kemandirian farmasi dan alat kesehatan, 
pembiayaan kesehatan, dan digitalisasi serta 
pemberdayaan masyarakat,” tambah dr. Iwan.

Sesi ke-2 merupakan sesi khusus untuk 
sosialisasi Prodi Pascasarjana FKM UI yang 
disampaikan oleh beberapa narasumber 
seperti Manajer Kerjasama, Hubungan 
Alumni dan Ventura, Dr. Besral, SKM, 
M.Sc.; Dr. Budi Hartono selaku Kaprodi 
S2 IKM yang menyampaikan tentang 
Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat; 
Dr. dr. Helda, M.Kes selaku Kaprodi S2 
Epidemiologi yang menyampaikan tentang 
Prodi S2 Epidemiologi, Prodi S2 Kajian 
Administrasi Rumah Sakit oleh Dr. Ede Surya 
Darmawan selaku Kaprodi S2 KARS; Prodi S2 
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Dr. 
Dadan Erwandi, S.Psi, M.Si selaku sekretaris 
Prodi S2 K3; Prodi S3 Ilmu Kesehatan 
Masyarakat oleh Dr. Rita Damayanti selaku 
Kaprodi S3 IKM serta Prodi S3 Epidemiologi 
oleh Prof. Nurhayati Adnan selaku Kaprodi 
S3 Epidemiologi.

Setelah diadakan seminar dan sosialisasi 
ini diharapkan kerjasama antara FKM UI 
dan Iluni UI di Riau dalam pendidikan 
bisa melahirkan SDM yang unggul dan 
meningkatkan kualitas SDM Kesehatan dari 
berbagai aspek dalam menghadapi pandemi 
COVID-19 di Riau dan pembangunan 
kesehatan secara luas. (YOL)

Lestarikan Kebersihan Lingkungan, Mahasiswa FKM 
UI Intervensi Program Berkelanjutan Infaq Sampah di 

Perumahan Orchid Residence Kota Depok

Pengurangan sampah khususnya sampah 
plastik masih menjadi pekerjaan rumah bagi 
pemerintah dan masyarakat Kota Depok. 
Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan (DLHK) Kota Depok, pada tahun 
2020 setiap hari terdapat 1.300-1.400 ton 
sampah warga Depok yang dibuang ke 
TPA Cipayung. Sekitar 50 ton atau 3,85% 
dari jumlah tersebut merupakan sampah 
plastik. Banyak upaya yang sudah dilakukan 
salah satunya adalah kebijakan mengenai 
daur ulang dan bank sampah, tetapi dalam 
pelaksanaannya terdapat permasalahan 
yaitu keberlanjutan program dan partisipasi 
masyarakat yang kurang dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan sampah yang dihasilkan. 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) bekerjasama dengan PT. 

DOW Indonesia melakukan Community Project 
dengan melibatkan 9 (sembilan) mahasiswa 
tingkat akhir Program Studi Kesehatan 
Masyarakat Kelas Ekstensi Angkatan 2018 
untuk meningkatkan peran masyarakat dalam 
pengelolaan sampah khususnya sampah 
plastik. Community Project ini dilakukan di 
beberapa tempat salah satunya di Perumahan 
Orchid Residence Depok pada 1-28 Februari 
2021.

Warga Perumahan Orchid Residence Kota 
Depok memiliki kegiatan pengelolaan sampah 
yang dilakukan mulai dari lingkungan rumah 
tangga selama enam tahun belakangan ini. 
Program yang diinisiasi oleh masyarakat ini 
dikenal dengan sebutan Infaq Sampah. Warga 
memilah sampah seperti sampah plastik, 
kardus, kertas, kaleng, dan berbagai rongsok 
dari logam, yang kemudian diletakkan di 
depan rumah dan setiap hari Senin akan 

 Belajar dari pengalaman 
program Infaq Sampah di 
perumahan ini, yang berhasil 
bertahan selama 6 tahun 
dengan jumlah partisipan 
yang terus meningkat, ada 
hal-hal penting yang dapat 
dijadikan inspirasi bila 
program serupa ingin terus 
berkembang. Pertama adalah 
adanya motivasi ibadah dalam 
program ini. 
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diambil oleh pengepul sampah. Hasil Infaq 
Sampah ini merupakan sumber pemasukan 
bagi kas Kemuslimahan Masjid di perumahan 
dan dipergunakan untuk kegiatan sosial.

Tantangan dalam program pengelolaan 
sampah semacam ini adalah keberlanjutan. 
Belajar dari pengalaman program Infaq 
Sampah di perumahan ini, yang berhasil 
bertahan selama 6 tahun dengan jumlah 
partisipan yang terus meningkat, ada hal-hal 
penting yang dapat dijadikan inspirasi bila 
program serupa ingin terus berkembang. 
Pertama adalah adanya motivasi ibadah 
dalam program ini. Perumahan Orchid 
Residence merupakan perumahan dengan 
tingkat sosial ekonomi menengah, sehingga 
warga lebih tertarik pada Infaq Sampah 
daripada Bank Sampah. Program Infaq 
Sampah dapat menjadi alternatif 
pengelolaan sampah bagi perumahan 
dengan sosial ekonomi menengah dan 
tinggi. Kedua adalah adanya warga 
yang bersedia menginfaqkan waktunya 
untuk menjadi Koordinator Program. 
Koordinator inilah yang mengurus 
infaq sampah dan berhubungan 
langsung dengan pengepul. Ketiga, 
regular reminder, atau pengingat yang 
dilakukan secara rutin. Koordinator 
Infaq Sampah selalu mengingatkan 
warga melalui Whatsapp Group tiap 
hari Minggu untuk menyiapkan Infaq 
Sampah di depan rumah keesokan 
harinya. Keempat, kesadaran warga 
akan kebersihan lingkungan dan yang 
kelima adalah kesediaan pengepul 
untuk menjemput Infaq Sampah 
ke setiap rumah. Hal terakhir yang 

tidak kalah pentingnya adalah transparansi 
keuangan. Koordinator melaporkan hasil 
Infaq Sampah setiap bulannya dan juga 
penggunaan dananya.               

Setelah enam tahun program Infaq Sampah 
ini berjalan, muncul inovasi lain dari warga 
Perumahan The Orchid Residence yaitu 
food waste atau pengumpulan sampah 
sisa makanan dan minyak jelantah secara 
sukarela. Warga menyetorkan sampah sisa 
makanan dan minyak jelantah ke rumah 
seorang warga perumahan. Hasil dari 
penjualan minyak jelantah ini digunakan 
untuk THR satpam sedangkan sisa makanan 
dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau 
pupuk organik. Walaupun demikian, belum 
semua warga perumahan di Orchid Residence 
yang mengikuti Program Infaq Sampah ini.

Intervensi yang dilakukan oleh tim yang dibina 
oleh Dosen FKM UI, Dr. Atik Nurwahyuni, SKM, 
M.KM ini adalah dengan memberikan poster 
edukasi yang menarik dan bak pilah sampah 
khusus untuk meningkatkan partisipasi 
warga Orchid Residence pada program Infaq 
Sampah. Poster edukasi akan ditempelkan di 
dapur rumah warga sehingga dapat menjadi 
pengingat warga untuk memilah sampah 
secara tepat. Poster ini juga mempermudah 
ibu rumah tangga mengedukasi asisten rumah 
tangganya untuk memilah sampah. Bak pilah 
sampah dibutuhkan karena setiap rumah 
tangga akan mengumpulkan sampahnya 
selama 1 minggu sebelum diambil oleh 
pengepul. Ide intervensi ini merupakan buah 
dari diskusi yang dilakukan beberapa kali 
antara mahasiswa, koordinator Infaq Sampah 
dan warga perumahan. Dengan adanya 

intervensi ini diharapkan seluruh 
warga berpartisipasi pada Program 
Infaq Sampah.

Program Infaq Sampah ini dapat 
menjadi salah satu alternatif untuk 
membantu mengurangi sampah dan 
turut serta dalam menjaga kebersihan 
dan kelestarian lingkungan. Maka 
dari itu, mari berpartisipasi memilah 
sampah, karena perubahan sekecil 
apapun akan berdampak besar untuk 
semua.

Penulis:
Mahasiswa S1 Ekstensi FKM UI 2018 
PBL 1&2 Kelompok 3

Dr.  Atik Nurwahyuni, SKM, M.KM

Seminar Online Seri 9 FKM UI dan 
Peluncuran Buku ‘Konsep Dasar 

Toksikologi Industri’ dan ‘Keselamatan 
Kebakaran’

Ilmu kesehatan masyarakat adalah bidang ilmu 
yang terus mengikuti dan berkembang seiring 
dengan kemajuan zaman. Salah satu bidang 
ilmu kesehatan masyarakat, Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja atau K3 termasuk bidang 
ilmu yang terus berkembang sampai saat ini. 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) melangsungkan seminar 
online seri 9 dan peluncuran buku pada 

2 Maret 2021 sebagai bentuk penyebaran 
informasi tentang perkembangan dari ilmu 
kesehatan masyarakat yang tak hanya 
dikhususkan untuk para akademisi tetapi 
untuk masyarakat secara luas.

Pj. Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. 
hadir secara langsung untuk memberikan 
opening speech sekaligus membuka 

peluncuran dua judul buku yang diprakarsai 
oleh Departemen K3 FKM UI.

“Selain menyampaikan edukasi melalui 
seminar online yang sudah rutin dilaksanakan, 
FKM UI dan Departemen K3 FKM UI 
turut berkontribusi dalam bidang ilmu 
kesehatan masyarakat dalam bentuk buku. 
Buku yang diluncurkan kali ini diharapkan 
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dapat memberikan pengetahuan mengenai 
bidang ilmu K3 bagi masyarakat luas dan 
dimanfaatkan secara baik demi kemajuan 
bangsa,” ujar Prof. Sabarinah.

Adapun buku yang diluncurkan kali ini 
berfokus pada bidang keselamatan dan 
kesehatan, yaitu buku ‘Konsep Dasar 
Toksikologi Industri’ dan ‘Keselamatan 
Kebakaran’. Guru Besar Departemen K3 FKM 
UI dan tim penulis dari dua buku tersebut, 
Prof. Dr. dr. L. Meily Kurniawidjaja, M.Sc., 
Sp. Ok. menyampaikan bahwa buku ‘Konsep 
Dasar Toksikologi Industri’ merupakan buku 
yang berisi langkah awal bagi para pembaca 
untuk mengenal mengenai ilmu toksikologi 
dalam bidang ilmu K3.

Sejalan dengan Prof. Meilly, Guru Besar 
Departemen K3 FKM UI yang juga merupakan 
tim penulis, Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., 
Ph.D., menyebutkan bahwa buku ‘Keselamatan 
Kebakaran’ juga berisikan pengenalan secara 

teori maupun praktis mengenai keselamatan 
pada saat kebakaran melalui perspektif ilmu 
K3.

Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian 
ESDM, Dr. Lana Saria, S.Si., M.Si., menyambut 
positif kegiatan peluncuran buku ini dan 
memberikan pandangannya mengenai 
perkembangan ilmu K3 di Indonesia.

“Buku yang diluncurkan oleh Departemen 
K3 FKM UI ini merupakan karya yang sangat 
sistematis dan sangat mudah diaplikasikan 
serta dapat mewujudkan lingkungan kerja 
yang sehat, aman, dan selamat,” ujar Doktor 
Lana.

Melalui seminar online seri 9 dan peluncuran 
buku kali ini, diharapkan dapat memberikan 
sumbangsih nyata dalam bentuk sebuah 
karya untuk kemajuan ilmu kesehatan 
masyarakat khususnya bidang K3 bagi 
profesional, akademisi, hingga masyarakat 
secara luas. (MFH)

Lulusan Program Pascasarjana FKM UI Ikuti Wisuda Virtual UI 
Semester Gasal TA 2020/2021

Jumat, 5 Maret 2021, telah berlangsung 
Wisuda Virtual Semester Gasal Tahun 
Akademik 2020/2021 bagi  seluruh 
wisudawan Program Pascasarjana dan 
Profesi  Universi tas Indonesia (UI ) , 
tak terkecuali  wisudawan Program 
Pascasarjana FKM UI. Wisudawan Program 
Pascasarjana FKM UI yang mengikuti 
wisuda virtual ini sebanyak 178 lulusan 
Program Magister dan 10 lulusan Program 
Doktor.

Wisuda yang dibuka oleh Rektor UI, Prof. Ari 
Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. ini dihadiri pula 
oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, 
Wakil Menteri Kesahatan RI, Dante Saksono 
Harbuwono, Wakil Menteri BUMN RI, Pahala 
Nugraha Mansury serta Wakil Menteri Desa 
PDTT, Budi Arie Setiadi yang memberikan 
orasi ilmiah pada prosesi wisuda kali ini.

Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Ari 
Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. dalam pidatonya 

 Konsep Dasar Toksikologi 
Industri’ merupakan buku 
yang berisi langkah awal bagi 
para pembaca untuk mengenal 
mengenai ilmu toksikologi 
dalam bidang ilmu K3. 

 Wisuda semester gasal 
tahun akademik 2020/2021 
menobatkan lulusan terbaik 
dengan predikat cumlaude, 
Empat lulusan terbaik dari 
penerima predikat cumlaude 
tersebut yaitu Bunga Listia 
Paramita, M.A.R.S.; Dr. Duta 
Liana; Retnowati, M.K.M.; 
Hariani Rafitha, M.Epid. serta 
Putri Yuliani, M.A.R.S. 
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menyampaikan beberapa pesan kepada 
para wisudawan untuk diamalkan dalam 
kehidupan profesionalnya. “Satu hal yang 
tidak bisa dilupakan bagi lulusan UI, 
untuk tetap begerak maju dan berinovasi. 
Pandemi merupakan momentum bagi UI 
untuk menjalankan marwah perguruan 
tinggi yang sesungguhnya. Ilmu yang 
didapat dapat diterapkan dalam karir, 
pekerjaan, serta diaplikasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat sesuai bidang 
keahliannya. Sebagai lulusan UI harus 
memiliki komponen dalam melakukan 
analisis dan memformulasikan solusi 
atas  masalah yang bersifat kompleks, 
berpikir kritis, kreatif, mengelola orang dan 
sumber daya, berkoordinasi dengan berbagai 
pihak, kecakapan emosional, mengambil 
keputusan secara efektif, orientasi pada 
pelayanan, mampu bernegosiasi, dan 

memiliki fleksibilitas kognitif yang mampu 
beradaptasi terhadap perubahan dinamis,” 
tutur Rektor UI.

Sementara Menteri Agama RI, Yaqut 
Cholil Qoumas, dalam orasi ilmiahnya 
menyampaikan bahwa peran agama dan 
sains saling berhubungan dan mendukung 
satu sama lain terutama dalam penanganan 
kondisi pandemi seperti sekarang ini. 
Oleh karena itu, para lulusan UI harus 
ikut berkontribusi dalam menjelaskan 
dan menyelesaikan pandemi ini sehingga 
nantinya keluar sebagai bangsa yang 
beriman sekaligus berilmu untuk tatanan 
dunia yang lebih maju dan bermartabat.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono 
Harbuwono, dalam orasi ilmiahnya 
menambahkan bahwa peran perguruan tinggi 

sangat besar dalam upaya penanggulangan 
serta pencegahan pandemi serupa di masa 
mendatang. “Perguruan tinggi dan para 
lulusan berperan dalam penyediaan sumber 
daya kompeten, penguatan 3M dan 3T, 
agent of change dan role model, aktif dalam 
peningkatan kewaspadaan dini new emerging 
disease serta kolaborasi internasional,” 
tambah Wakil Menteri Kesehatan.

Wisuda semester gasal tahun akademik 
2020/2021 menobatkan lulusan terbaik 
dengan predikat cumlaude dari FKM UI 
berjumlah 24 orang terdiri dari 19 lulusan 
Program Magister dan 5 lulusan Program 
Doktor. Empat lulusan terbaik dari penerima 
predikat cumlaude tersebut yaitu Bunga 
Listia Paramita, M.A.R.S.; Dr. Duta Liana; 
Retnowati, M.K.M.; Hariani Rafitha, M.Epid. 
serta Putri Yuliani, M.A.R.S.   (YOL)

Wisuda Virtual UI Semester Gasal TA 2020/2021 Luluskan 65 
Wisudawan Program Sarjana FKM UI

Pada Sabtu, 6 Maret 2021, lulusan Program 
Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia (FKM UI) mengikuti 
Wisuda Virtual UI Semester Gasal Tahun 
Akademik 2020/2021. Sebanyak 65 
wisudawan Program Sarjana FKM UI 
bergabung dalam prosesi wisuda virtual ini.

Tidak jauh berbeda dengan wisuda virtual 
hari sebelumnya, wisuda ini juga dibuka oleh 
Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 
dan dihadiri oleh Menteri Agama RI, Yaqut 
Cholil Qoumas, Wakil Menteri Kesehatan RI, 
Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri 
BUMN RI, Pahala Nugraha Mansury, serta 

Wakil Menteri Desa PDTT, Budi Arie Setiadi 
yang memberikan orasi ilmiah.

Lulusan UI nantinya diharapkan dapat 
memberikan sumbangsih ilmunya tidak 
hanya kepada masyarakat yang tinggal 
diperkotaan tetapi juga kepada masyarakat 
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secara luas diseluruh Indonesia. Hal ini 
sejalan dengan orasi yang disampaikan 
oleh Wakil Menteri Desa PDTT RI, Budi 
Arie Setiadi yang mengajak seluruh 
lulusan UI untuk menjejakkan kaki di 
desa, mengimplementasikan karya tulis 
untuk memberikan sumbangan bagi upaya 
memajukan desa di seluruh wilayah 
Indonesia. Kerjasama produktif UI dan 
kementerian Desa PDTT akan menumbuhkan 
aras pembangunan baru desa yaitu konsepsi 
membangun desa yang lebih cepat.

Sementara Wakil Menteri BUMN RI, Pahala 
Nugraha Mansury berharap wisudawan bisa 
bergabung bersama BUMN membangun 
Indonesia lebih baik, mandiri, mampu untuk 
bisa mengembangkan talenta-talenta dalam 
memberikan pengaruh terbaik kepada 
negara.

Wisuda Virtual Semester Gasal Tahun 
Akademik 2020/2021 ini menobatkan 
lulusan terbaik dari Program Sarjana FKM 
UI dengan predikat cumlaude berjumlah 9 

orang. Lima lulusan terbaik yaitu Martha 
Jessica, S.K.M.; Tania Putri Andini, S.K.M.; 
Aulia Windy, S.K.M.; Dhiya Alamanda, S.K.M., 
dan Muhammad Rizki Paranto, S.K.M.

Selaras dengan pesan yang disampaikan 
oleh Rektor UI pada pembukaan wisuda 

virtual, lulusan UI diharapkan untuk terus 
bergerak maju dan berinovasi, terutama 
dalam kehidupan bermasyarakat dan karir 
profesionalnya untuk memberikan kontribusi 
sebesar-besarnya bagi pembangunan 
Indonesia setelah resmi menjadi alumni 
UI nantinya. (YOL)

Tim Pengabdian Masyarakat ILUNI Gizi FKM UI
Bantu Posyandu di Kelurahan Cisalak, Depok

dalam Masa Pandemi COVID-19

Di tengah situasi pandemi COVID-19, 
pemantauan pertumbuhan anak menjadi 
terhambat karena keterbatasan kegiatan 
Posyandu. Namun, pemantauan pertumbuhan 
balita sesungguhnya menjadi semakin 
penting guna mencegah terjadinya masalah 
kurang gizi yang dapat memperburuk kondisi 
kesehatan balita di tengah pandemi. Edukasi 
dan konseling dari kader kepada orang tua 
dan pengasuh balita juga penting untuk 
tetap dioptimalkan. Oleh karena itu, tim 
pengabdian masyarakat Ikatan Alumni (ILUNI) 
Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI 
bersama dengan mahasiswa Prodi Gizi FKM 
UI menggagas sebuah program “New Normal 
Posyandu”, yang bertujuan untuk menanggapi 
masalah tersebut.

Pada program ini, posyandu yang biasanya 
memegang lebih dari 80 balita akan dibagi 
menjadi beberapa titik desentralisasi, 
berupa pos penimbangan balita di setiap 
rukun tetangga (RT), supaya lebih dekat 
dan mudah dijangkau oleh masyarakat. 
Saat pelaksanaanya, orang tua/pengasuh 

balita didorong untuk melakukan 
pemantauan pertumbuhan secara mandiri 
dengan didampingi oleh kader, agar dapat 
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
terkait pemantauan pertumbuhan sekaligus 
membatasi kontak satu sama lain. Dengan 
demikian, pemantauan pertumbuhan anak 
dapat dijalankan sambil menjaga protokol 

kesehatan. Program ini juga mengadakan 
pelatihan kader secara daring yang berfokus 
pada peningkatan kapasitas kader dalam 
memberikan edukasi dan konseling kepada 
masyarakat dengan kurun waktu satu tahun. 

Pada Senin, 8 Maret 2021, tim New Normal 
Posyandu (NNP) mengadakan kegiatan 
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sosialisasi program pertama, sebagai 
acara pembukaan. Acara ini dihadiri oleh 
Ibu Musrini sebagai perwakilan dari Dinas 
Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat 
dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, Bapak 
Nana Sumarsana, S. Sos, selaku Sekretaris 
Camat Sukmajaya, Bapak Wiyana, S.E., M.Si., 
selaku Lurah Cisalak, beserta jajaran Tim 
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Cisalak, dan 
target utama, yaitu para kader dari dua 
Posyandu sasaran program, Posyandu Mustika 
dan Posyandu Bougenville.

Acara dimulai dengan kata sambutan dari 
kepala daerah yang menyambut dengan 
baik Program NNP. Mereka juga berharap 
agar program ini dapat diteruskan ke daerah 
yang lainnya. Tim NNP juga mendapatkan 

apresiasi atas kerelaan dan pengabdiannya 
kepada masyarakat terutama di tengah masa 
pandemi.

“Kami harap kegiatan ini tidak hanya 
terbatas pada dua RW, namun bisa meluas 
ke wilayah Sukmajaya Depok, karena di sana 
masih belum banyak berkembang. Apalagi, 
kesehatan adalah hak mutlak bagi kita 
dan perlu untuk terus digiatkan. Saya juga 
berharap agar lurah, ibu kader, dan jajarannya 
dapat bekerja sama mendukung program New 
Normal Posyandu, sehingga nantinya tingkat 
kesehatan warga Cisalak dapat meningkat,” 
ujar Bapak Nana Sumarsana, S. Sos (Sekretaris 
Kecamatan Sukmajaya, Depok).

Acara diteruskan dengan penjelasan latar 
belakang kegiatan dan ditutup dengan 

pelatihan kader untuk kembali menyegarkan 
ingatan kader terkait kegiatan yang perlu 
dilakukan di Posyandu, seperti cara 
menimbang, plotting dan interpretasi Kartu 
Menuju Sehat (KMS), serta memberikan 
konseling kepada orang tua/pengasuh 
sesuai dengan hasil interpretasi KMS. 
Sebagai bentuk dukungan material untuk 
menjalankan program, tim NNP turut 
menyalurkan sejumlah tujuh buah timbangan 
digital, tujuh buah thermo gun, tujuh botol 
hand sanitizer, tujuh kardus masker, tujuh 
lembar poster checklist penimbangan, tujuh 
lembar poster imbauan protokol kesehatan 
5M untuk total tujuh RT di wilayah kerja 
Posyandu Mustika dan Bougenville. Adapun 
sumbangsih komunitas sosial Bantu Keluarga 
sebagai mitra berbentuk 288 kotak susu 
untuk wilayah tersebut. (Andrew P.J)

Seminar Online FKM UI Seri 10 dalam Perayaan Hari Gizi 
Nasional: Diet Populer dan Kaitannya dengan Anemia

Saat ini gaya hidup sehat sudah menjadi 
prioritas di kalangan masyarakat. Salah satu 
yang sangat populer ialah bagaimana cara 
melakukan diet untuk tujuan kesehatan. 
Bersamaan dengan perayaan Hari Gizi 
Nasional, Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia (FKM UI) bekerja sama 
dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia 
(ILUNI) Gizi mengadakan seminar dengan 

topik ‘Diet Populer dan Kaitannya dengan 
Anemia.’

Pj. Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc. , hadir memberikan opening speech 
dan menyambut positif pelaksanaan seminar 
online yang membahas bagaimana diet 
sudah berkembang menjadi pilihan banyak 
orang untuk hidup sehat.

“Permasalahan gizi akan terus menjadi 
hal yang berkembang mengingat semakin 
beragamnya jenis diet yang dilakukan 
di kalangan masyarakat. Namun, perlu 
diingat bahwa diperlukan pendekatan dan 
konsultasi dengan ahli gizi yang kompeten 
di bidangnya agar tidak menimbulkan 
permasalahan kesehatan lain,” ujar Prof. 
Sabarinah.
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Pada sesi keynote speech, Representatif 
dari Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes 
RI, Dr. Dhian Dipo, MA, menyatakan 
bahwa permasalahan gizi selalu menjadi 
pembicaraan menarik untuk didiskusikan 
terutama dikaitkan dengan diet populer dan 
kaitannya dengan anemia.

“Kemenkes RI sebagai pihak pemerintah akan 
terus membantu berupaya maksimal untuk 
terus mengedukasi masyarakat, khususnya 
di bidang gizi dan diet yang saat ini sudah 
semakin popular,” pungkas Doktor Dhian.

Seminar online kali ini juga menghadirkan 
para ahli di bidang gizi sebagai pembicara, 
yaitu Guru Besar FKM UI, Prof. dr. Endang 
L. Achadi, M.PH, Dr.PH, Dosen Gizi FKM UI, 
Wahyu Kurnia Yusrin Putra, S.KM, M.KM, Ketua 
Human Nutrition Research Center, IMERI FK 
UI, Staf Dept Ilmu Gizi FK UI – RSCM, dr. Rina 
Agustina, M.Sc, Ph.D, dan Ahli Gizi Puskesmas 
Cengkareng, Putri Dwi Silvana, S.Gz.

Melalui seminar yang dilaksanakan pada 13 
Maret 2021 secara daring ini, diharapkan 
dapat meningkatkan pengetahuan tak hanya 
bagi para praktisi di bidang gizi tetapi untuk 
masyarakat umum. (MFH)

Diskusi Penelitian dan Publikasi Ilmiah FKM UI
dengan Australian National University dan

University of Southern Carolina

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) sebagai salah satu 
institusi Kesehatan Masyarakat terbaik di 
Indonesia terus mengembangkan inovasi 
dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, khususnya di bidang penelitian. 
Salah satu bentuk upaya dari FKM UI 
adalah menjalin kerja sama akademik 
dengan pihak universitas dalam skala 
internasional.

Pada Selasa, 16 Maret 2021 diselenggarakan 
diskusi penelitian dan publikasi ilmiah 
dengan para ahli dari FKM UI, Australian 
National University (ANU), dan University of 
Southern Carolina (USC) yang diikuti oleh 
para staf pengajar di FKM UI. Pj. Dekan FKM 
UI yang turut hadir pada kegiatan tersebut 
menyambut positif upaya dan inovasi yang 
diprakarsai oleh FKM UI.
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Guru Besar FKM UI, Prof. Dr. R. Budi 
Haryanto, S.K.M., M.Kes., M.Sc. menjelaskan 
beberapa poin yang akan menjadi bentuk 
kerja sama.

“Kerjasama akan dilakukan sebagai bentuk 
kolaborasi antara tiga universitas, yaitu 
(FKM) UI, ANU, dan USC yang akan berfokus 
pada kegiatan riset dan penelitian. Join 
publication ini akan menjadi tantangan 
tersendiri tetapi sangat menjanjikan 
kesempatan dan sangat mungkin untuk 
dilakukan,“ ujar Prof. Budi.

Selain itu, Prof. Budi juga menyatakan bahwa 
ke depannya kerjasama di bidang penelitian 
dan publikasi ilmiah ini akan terus dilakukan 
secara inklusif dan intensif diantara ketiga 
institusi tersebut. Sebagai perwakilan untuk 
program ini, ANU diwakili oleh Prof. Budy 
Resosudarmo, M.Sc. Ph.D dan Prof. Sotiris 
Vardoulakis, M.Sc., Ph.D serta USC diwakili 
oleh Assoc. Prof. Mellisa Withers, Ph.D.

“Kejasama ini tentu akan membuka 
kesempatan lain ke depannya khususnya 
di bidang penelitian dan publikasi ilmiah. 

Setiap perwakilan baik dari FKM UI, ANU, dan 
USC menjadi perwakilan untuk melakukan 
kerjasama ini dan diharapkan dapat menjadi 
upaya yang baik dalam mengembangkan 
penelitian di bidang kesehatan masyarakat,” 
ujar Prof. Sabarinah saat memberikan closing 
statement.

Dengan diadakannya diskusi ini, diharapkan 
FKM UI bersama dengan perwakilan lain dapat 
melakukan pengembangan-pengembangan 
di bidang penelitian dan publikasi ilmiah 
dimasa yang akan datang. (MFH)

Seminar Internasional Seri 11 FKM UI,
Health Promotion, Community Empowerment and

Education on Prevention COVID-19

Pada Kamis, 25 Maret 2021, FKM UI 
bekerjasama dengan University of Arizona (U 
o A) menyelenggarakan seminar internasional 
yang masuk dalam rangkaian seminar online 
seri 11 FKM UI dengan tema “Promosi 
Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pendidikan Pencegahan COVID-19”. 
Diselenggarakan secara daring, seminar 
ini mengundang berbagai narasumber dan 
dihadiri oleh peserta dari berbagai latar 
belakang.

Seminar dibuka dengan sambutan dari Guru 
Besar FKM UI, Prof. dr. Hadi Pratomo, MPH, 
Dr.PH., Iman A. Hakim, M.B.B.Ch., Ph.D., MPH 
(Dean of the University of Arizona Mel and 
Enid Zuckerman College of Public Health), 
dan Pj. Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc. Seminar dimoderatori oleh Prof. dr. Asri 
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C. Adisasmita, MPH, M.Phil, Ph.D., Wakil Dekan 
Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi 
Umum FKM UI.

Keynote speaker pertama, Priscilla Magrath, 
Ph.D. dari College of Public Health, U of 
A, menyampaikan materi tentang “Moral 
Framing in Health Promotion”. Priscilla 
menjelaskan bahwa pembingkaian moral 
merupakan hal yang penting karena akan 
memberikan pengaruh yang lebih jika 
dibandingkan dengan pesan kesehatan yang 
disampaikan secara umum. Pesan kesehatan 
masyarakat di kalangan umum tidak selalu 
cukup untuk meyakinkan dan mewujudkan 
perubahan perilaku masyarakat sehingga 
diperlukan moral framing. Moral framing ini 
disebutkan dipakai oleh berbagai korporasi, 
dan diperlukan untuk memerangi politisasi 

pesan terkait COVID-19. “Pembingkaian 
ulang moral diperlukan dengan menggeser 
politik dari individualisme kepada tanggung 
jawab bersama sebagai jalan menuju bebas 
dari COVID-19 dan promosi kesehatan yang 
awalnya berfokus pada perilaku individu 
menuju kepada perubahan norma sosial,” 
tutur Priscilla.

Keynote speaker kedua, Prof. dr. Hadi Pratomo, 
MPH, Dr.PH., menyampaikan materi terkait topik 
“Community Development and Community 
Empowerment: State of The Arts Results of 
the Latest Field Intervention”. “Pemberdayaan 
merupakan upaya untuk mengembangkan 
keterampilan masyarakat dengan mendorong, 
memotivasi, dan meningkatkan kesadaran 
mereka tentang potensi mereka untuk menjadi 
suatu hal yang nyata. Adapun pemberdayaan 

kesehatan dan ekonomi harus dilakukan 
secara bersama,” ujar Prof. Hadi.

Sesi kedua dari seminar ini dikemas dalam 
pleno yaitu Pleno Panel 1 yang mengangkat 
topik “Model Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pendidikan tentang Pencegahan COVID-19” 
dan  Pleno Panel 2 yang mengangkat topik 
“Model Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pendidikan tentang Pencegahan COVID-19” 
yang dibawakan oleh mahasiswa pascasarjana 
FKM UI. 

Melalui seminar ini diharapkan FKM UI dapat 
berbagai wawasan baru dengan para peserta 
seminar terutama terkait dengan promosi 
kesehatan serta mempromosikan penelitian 
kolaboratif masa depan dalam promosi 
kesehatan. (YOL)

Seminar Online Seri 12 FKM UI,
Major Hazard dan Manajemen Risiko K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau 
K3 adalah bidang ilmu yang menjadi 
bagian dari Kesehatan Masyarakat. Ilmu 
K3 mempelajari bagaimana peran profesi 
K3 dalam menangani masalah keselamatan 
dan kesehatan yang di dalamnya termasuk 
bagaimana mengelola potensi bahaya atau 
hazard dan risk management atau manajemen 
risiko K3.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) sebagai institusi yang 
berperan dalam mengembangkan ilmu K3 
di Indonesia kembali mengadakan seminar 
secara daring sekaligus kuliah umum pada 

Kamis, 25 Maret 2021 lalu. Kuliah umum 
ini diprakarsai oleh mahasiswa program 
Magister K3 dengan mengundang Peneliti 
dan Direktur dari Argsab Pacific, Australia, 
Dr. Tony Green.

Pj. Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M. 
Sc, dalam sambutannya menyambut positif 
pelaksanaan kuliah umum ini sebagai salah 
satu kegiatan akademis. “Pelaksanaan Guest 
Lecture ini sangat bermanfaat tak hanya 
bagi para profesional dan mahasiswa tetapi 
dapat menjadi sarana bagi masyarakat 
untuk mengenal mengenai K3,” ujar Prof. 
Sabarinah.

Sementara itu, Ketua Program Magister K3 
FKM UI, Dr. dr. Zulkifli Djunaidi, M.App.Sc. 
juga menyampaikan pendapatnya pada sesi 
opening speech. “Kuliah umum kali ini akan 
membahas bagaimana ilmu K3 sebagai 
bidang ilmu kesehatan yang sangat penting. 
Secara khusus, bahasan kuliah umum kali ini 
akan mempelajari mengenai major hazard 
dan manajemen risiko K3,” pungkas Doktor 
Zulkifli.

Doktor Tony Green mengungkapkan bahwa 
hazard atau potensi bahaya adalah bagian 
yang menjadi fokus utama masalah K3 
dari suatu pekerjaan. Hazard berkaitan erat 
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dengan risk atau risiko yang dapat terjadi 
dalam pekerjaan tertentu.

“Dalam melihat risk atau risiko dalam 
pekerjaan ada beberapa tantangan yang 
terjadi salah satunya adalah saat melakukan 
identifikasi risiko atau risk identification. 
Dalam hal ini diperlukan kemampuan analisis 

dari setiap risiko yang ada dari proses kerja 
tertentu,” jelas Doktor Tony.

Doktor Tony juga menambahkan bahwa 
semua proses pengendalian terhadap risiko 
harus berdasarkan manajemen risiko K3 
yang secara komprehensif mencakup semua 
kegiatan dan proses dari hulu ke hilir.

Seminar yang juga dimoderatori oleh Guru 
Besar Departemen K3 FKM UI, Prof. Fatma 
Lestari, M.Si., Ph.D. ini dihadiri oleh berbagai 
kalangan baik dari praktisi hingga kalangan 
umum. Diharapkan dengan dilaksanakan 
seminar ini, masyarakat dapat mendapatkan 
pengetahuan tentang major hazard dan 
manajemen risiko K3 di pekerjaan. (MFH)

Pertemukan Kebutuhan Sektor Pendidikan dan Kesehatan 
Melalui Penguatan Pelayanan Kesehatan Berbasis Bukti 

Melalui Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
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Pada Sabtu, 27 Maret 2021, Pj. Dekan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKM UI) dikukuhkan sebagai guru besar ke-
332 di Universitas Indonesia (UI). Pengukuhan 
tersebut dilaksanakan oleh Rektor UI, Prof. 
Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., secara virtual. 
Upacara pengukuhan ini dihadiri oleh 
drg. Kartini Rustandi, M.Kes. (Plt. Direktur 
Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia), Dr. Harif 
Fadhillah, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H (Ketua 
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat 
Nasional Indonesia), dan Dr. Fatmah (Ketua 
Centre For Ageing Studies UI).

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Prof. 
dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D. (Guru Besar 
Universitas Gadjah Mada/Direktur Utama 
BPJS), Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, M.S 
(Guru Besar Institut Pertanian Bogor), dan 
Prof. Dr. dr. Grace Debbie Kandou, M.Kes 
(Universitas Sam Ratulangi) serta para dekan 
dari 13 Fakultas di UI. Ikut hadir secara 
virtual mengikuti acara tersebut sejumlah 
410 orang. Acara ini disiarkan juga melalui 
UI Teve dan kanal Youtube resmi UI.

Pada upacara pengukuhan, Prof. Sabarinah 
menyampaikan pidato dengan judul 
“Penguatan Evidence-Based Public Health 
Melalui Sistem Informasi Kesehatan Berbasis 
Komunitas: Gagasan Kontribusi Kegiatan MB-
KM”. Evidence-based public health (pelayanan 
kesehatan berbasis bukti) merupakan suatu 
upaya kesehatan masyarakat baik publik 
maupun privat yang berusaha menjaga 
kelangsungan hidup, mempromosikan 
kesehatan, dan menurunkan angka kesakitan, 
kecacatan dan kematian pada manusia dengan 
ketersediaan bukti-bukti atau data kesehatan 

yang menjadi dasar pelaksanaannya. Bukti 
yang dimaksud dalam hal ini seperti data 
profil pasien, jenis kebutuhan pelayanan 
kesehatan, jenis pengobatan yang diterima 
oleh pasien, serta catatan pelayanan klinis 
yang dilakukan pasien.

Beragamnya masalah kesehatan masih 
dihadapi Indonesia hingga saat ini seperti 
rendahnya akses terhadap pelayanan 
kesehatan, angka stunting yang masih cukup 
tinggi serta ketidakmerataan (inequity) akses 
pelayanan kesehatan di tingkat subnasional. 
Merespon masalah kesehatan tersebut, Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN) menata komponen 
esensial untuk mengelola kesehatan. Salah 
satu komponen tersebut adalah Sistem 
Informasi Kesehatan (SIK) yang menopang 
semua proses pengambilan keputusan terkait 
kesehatan. SIK ini juga menjadi sebuah 
sistem dimana semua data yang diperlukan 
untuk pelayanan kesehatan berbasis bukti 
telah terintegrasi. Data-data ini dikumpulkan 
dari berbagai sektor yang relevan seperti Pos 
Pelayanan Terpadu (Posyandu), Poskestren 

(Pos Kesehatan Pesantren), Polindes (Pos 
Bersalin Desa), atapun Posbindu (Pos Binaan 
Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular).

Dalam pidato pengukuhannya, Prof. Sabarinah 
mengatakan bahwa konsep Merdeka Belajar 
– Kampus Merdeka yang digagas pemerintah 
dapat dipergunakan untuk memperkuat 
data yang dibutuhkan dalam sistem EBPH. 
Konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka 
ini juga merupakan suatu gagasan untuk 
mepertemukan kebutuhan sektor pendidikan 
dan sektor kesehatan. Menurutnya, dengan 
konsep ini mahasiswa dapat berperan 
sebagai pengumpul data-data kesehatan di 
rumah-rumah sakit atau puskesmas di daerah. 
“Mahasiswa dapat turun untuk melakukan 
kegiatan surveilans data (pencatatan dan 
pelaporan) kesehatan masyarakat secara 
rutin di puskesmas yang nantinya dapat 
mereka transfer dalam bentuk sistem kredit 
satuan perkuliahan. Diharapkan keterlibatan 
mahasiswa dalam mengumpulkan data ini 
akan meningkatkan akurasi dan ketepatan 
waktu dalam pelaksanaan EBPH,” ujarnya. 
Salah satu contoh kegiatan ini telah 
dilakukan oleh mahasiswa FKM UI melalui 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 
Kecamatan Babakan Madang, Bogor.

Prof. Sabarinah memiliki ketertarikan terhadap 
konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 
bermula dari keterlibatannya sebagai salah 
seorang tim perancang kurikulum Merdeka 
Belajar Program Studi (Prodi) S1 Kesehatan 
Masyarakat.  Prof. Sabarinah merupakan Guru 
Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Biostatistik 
dan merupakan Guru Besar ke-15 di tahun 
2021 yang dikukuhkan oleh UI, serta 
merupakan Guru Besar ke-332 untuk UI.

Seminar Online Seri 13 FKM UI:
Investing in Nutrition from Vegetables and Fruits

Sabtu , 27 Maret  2021 , FKM UI 
menyelenggarakan seminar online seri 
13 dengan tema “Investing in Nutrition 
from Vegetables and Fruits”. Seminar yang 
diselenggarakan secara daring ini dihadiri 
oleh peserta dari mahasiswa program studi 
S1 Gizi dan program studi lain di FKM 
UI. Seminar kali ini merupakan perpaduan 
dengan kuliah umum awal semester yang 
ditujukan bagi mahasiswa program studi 
S1 Gizi.

Seminar dibuka dengan sambutan dari Dr. 
Ir. Asih Setiarini, M.Sc., Wakil Dekan Bidang 
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Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan 
FKM UI. Doktor Asih menyampaikan tentang 
kurangnya konsumsi sayur dan buah di 
Indonesia yang sejatinya merupakan daerah 
tropis yang subur. Permasalahan ini didasari 
oleh perilaku dalam mengkonsumsi sayur 
dan buah dalam jumlah yang cukup. 
“Adapun slogan ‘Isi Piringku’ sebagai jargon 
pemenuhan gizi seimbang harus dipenuhi 
karena tidak ada satu jenis makanan yang 
bisa memenuhi semua kebutuhan gizi,” 
lanjut Doktor Asih.

Seminar yang dimoderatori oleh Prof. Dr. 
Dra. Ratu Ayu Dewi Sartika, Apt., M.Sc., Ketua 
Departemen Gizi FKM UI ini menghadirkan 
Ir. Glenn Pardede, MBA (Managing Director 
PT East West Seed Indonesia) sebagai 
narasumber. Menyampaikan tentang profil PT 
East West Seed Indonesia yang merupakan 
sebuah perusahaan yang berfokus pada 
produksi benih untuk kebutuhan dalam 
negeri, Glenn juga mengatakan bahwa 
makanan menjadi hal yang sangat penting 
di Indonesia di tahun 2030 mendatang 
dimana fenomena produksi sayur bisa lebih 
rendah dibandingkan konsumsinya.

Konsumsi sayur di Indonesia masih 
tergolong rendah dibandingkan negara-
negara di ASEAN yaitu 33 kg/capita/year 
sedangkan yang direkomendasikan FAO 
seharusnya mengonsumsi sayuran 91,25 
kg/capita/year. Masalah gizi yang dialami 
Indonesia antara lain 1 dari 3 balita 

menderita kekurangan nutrisi kronis dan 
stunting, 1 dari 10 anak-anak menderita 
kekurangan nutrisi akut, dan 2 dari 3 
berisiko mengalami latent hunger karena 
kualitas gizi buruk. Merujuk pada masalah 
kesehatan tersebut, Glenn menyebutkan 
bahwa investasi gizi memiliki keuntungan 
ekonomi paling tinggi di antara intervensi 
kesehatan lainnya.

Di masa pandemi COVID-19 nutrisi 
merupakan hal yang sangat penting 
dalam meningkatkan imunitas tubuh 
dan mempengaruhi respon imun yang 
baik terhadap vaksinasi. “Kesadaran 
akan kebiasaan hidup sehat dengan 

mengonsumsi makanan sehat kaya nutrisi 
dari sayur-mayur dan buah-buahan 
mendorong pertumbuhan Gerakan Urban 
Farming secara masif di perkotaan dan 
menumbuhkan potensi  keuntungan 
ekonomis dari aktivitas bercocok-tanam di 
pekarangan. Urban farming memiliki banyak 
manfaat yaitu kesehatan, fun learning, 
interaksi sosial, nutrisi sehat, dan manfaat 
ekonomi,” tambah Ir. Glenn.

Dari seminar dan kuliah umum ini 
diharapkan dapat meningkatkan awareness 
atau kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya kesehatan khususnya dalam 
hal pemenuhan gizi seimbang. (YOL)
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GALERI

9 Januari 2021 Seminar online FKM UI seri 1, Membangun Tenaga Kerja Tangguh dan Produktif
dengan Penerapan Program Promosi Kesehatan di Tempat Kerja

9 Januari 2021 Seminar online seri 3a FKM UI, Inovasi dan Strategi 
Rumah Sakit di Era Disruptif

9 Januari 2021 Seminar online FKM UI seri 3, Perkuat Kolaborasi dan 
Tingkatkan Solidaritas: Strategi Percepatan Penanggulangan Pandemi 

COVID-19 di Tanah Air

11 Januari 2021 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat
atas nama Efriza

14 Januari 2021 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat
atas nama Irmawartini
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15 Januari 2021 FKM UI Tandatangani Perjanjian Kerjasama dengan 
Forum QHSE Badan Usaha Milik Negara Konstruksi

16 Januari 2021 Seminar online seri 4: Betulkah Pesan-Pesan Kesehatan 
Nasional Berpengaruh Besar pada Perilaku Mencari Pengobatan Pada 

Masyarakat Indonesia Zaman Now?

17 Januari 2021 Seminar online seri 2 FKM UI, Manajerial Kesehatan dan 
Praktikal Klinis di Masa Pandemi COVID-19 dan Era Public Health 4.0

18 Januari 2021 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat atas nama 
Elmina Tampubolon

19 Januari 2021 Promosi Doktor atas nama
Duta Liana, dr, MARS, FISQua

20 Januari 2021 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat
atas nama Novita Dwi Istanti

16-30 Januari 2021 FKM UI tuan rumah Virtual Public Health Study Tour 
Mahasiswa Australia

1-2 Februari 2021 FKM UI bekerjasama dengan Duke Kunshan University, 
Tiongkok, dan Global Health Initiative Indonesia (GHII) menggelar 

Publication Workshop
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8 Februari 2021 FKM UI menerima kunjungan studi banding virtual dari 
FIKES Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

11 Februari 2021 Seminar online seri 5 FKM UI: Perayaan Bulan K3 
Nasional dengan Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan 

Berbudaya K3 pada Semua Sektor Usaha

18 Februari 2021 Seminar online seri 6 FKM UI: Kesehatan Mental dan 
Disabilitas dari Perspektif Kesehatan Masyarakat

27 Februari 2021 Seminar online seri 7 FKM UI: Peran Ketahanan 
Kesehatan Keluarga, Gizi Keluarga dan Pencegahan Stunting dalam 

Menumbuhkan Kesehatan Bangsa di Era Pandemi COVID-19

28 Februari 2021, Seminar online eri 8 dan sosialisasi prodi pascasarjana kerjasama FKM UI dengan ILUNI FKM UI Riau dengan judul “Peningkatan 
Kualitas SDM Kesehatan dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 di Provinsi Riau”
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2 Maret 2021 Seminar online seri 9 FKM UI dan Peluncuran Buku 
‘Konsep Dasar Toksikologi Industri’ dan ‘Keselamatan Kebakaran’

5 Maret 2021 Lulusan Program Pascasarjana FKM UI ikuti wisuda virtual UI Semester Gasal TA 2020/2021

6 Maret 2021 Wisuda virtual UI semester gasal TA 2020/2021 luluskan 65 wisudawan Program Sarjana FKM UI
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13 Maret 2021 Seminar online FKM UI seri 10 dalam Perayaan Hari Gizi 
Nasional: Diet Populer dan Kaitannya dengan Anemia

16 Maret 2021 FKM UI Diskusi Penelitian dan Publikasi Ilmiah dengan 
Australian National University dan University of Southern Carolina

25 Maret 2021 Seminar internasional seri 11 FKM UI, Health Promotion, 
Community Empowerment and Education on Prevention COVID-19

25 Maret 2021 Seminar online seri 12 FKM UI, Major Hazard dan 
Manajemen Risiko K3

27 Maret 2021, Pj. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) dikukuhkan sebagai guru besar ke-332
di Universitas Indonesia (UI)

27 Maret 2021 Seminar online Seri 13 FKM UI: Investing in Nutrition from Vegetables and Fruits




