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Pada 10 Desember 2021, Prof. dr. Mondastri 
Korib Sudaryo, M.S. , D.Sc. resmi menjadi 
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) periode 2021-
2025 setelah mengucapkan sumpah secara 
virtual yang dipimpin oleh Rektor UI, Prof. 
Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Dalam acara tersebut, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc. dilantik sebagai Dekan 
FKM UI untuk menggantikan Prof. Dr. dr. 
Sabarinah, M.Sc. yang sebelumnya menjabat 
sebagi Pejabat Dekan sementara.

Pengangkatan ini dilakukan berdasarkan Surat 
Keputusan Rektor UI dengan nomor 2263/
SK/R/UI/2021 tentang pengangkatan para 
Dekan di Lingkungan Universitas Indonesia 
Periode 2021-2025 yang berlaku sejak tanggal 
10 Desember 2021 sampai 10 Desember 2025.

Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc. 
yang menyelesaikan pendidikan Doctor of 
Science di bidang Epidemiologi, Netherlands 
Institute for Health Sciences di Universitas 
Erasmus Medical School, the Netherlands ini 
merupakan Kepala Departemen Epidemiologi 
FKM UI dari Februari – November 2021. 

Selain Prof. Mondastri, pada acara yang sama 
juga dilaksanakan pelantikan Teguh Dartanto, 
Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis, Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc., 
sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dede 
Djuhana, M.Si., Ph.D., sebagai Dekan Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Agus 
Setiawan, SKp., M.N., D.N., sebagai Dekan 
Fakultas Ilmu Keperawatan, dan Prof. Dr. dr. 
Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, M.M.B., sebagai 
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia. (wrk)
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DARI MEJA DEKAN

 FKM UI berhasil 
memperoleh peringkat 
akreditasi unggul untuk 
Program Studi Sarjana 
Kesehatan Lingkungan 
dari Lembaga 
Akreditasi Mandiri 
Pendidikan Tinggi 
Kesehatan Indonesia 
(LAM-PTKes). 
Peringkat akreditasi 
tersebut resmi berlaku 
mulai 25 Juni 2021 
sampai dengan 24 Juni 
2026.

Assalamu’ala ikum Warrahmatul lahi 
Wabarakatuh

Salam Sejahtera 

Tidak terasa kita sudah memasuki trimester 
akhir di tahun 2021. Sebentar lagi tahun 
2021 akan usai. Sepanjang tahun 2021 
kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas nikmat dan karunianya yang 
telah memberikan kita, seluruh sivitas dan 
keluarga besar FKM UI kesehatan dan 
keselamatan untuk dapat terus berjuang 
melalui berbagai kegiatan walaupun dalam 
situasi pandemi.

Menengok perjalanan sepanjang tahun 
2021, FKM UI telah melalui berbagai hal. 
Diantaranya pada bulan Januari FKM UI 
berhasil menorehkan prestasi dengan 
diraihnya penghargaan kategori Platinum 
Champion Plawas dari Universitas Indonesia, 
sebuah penghargaan yang diberikan kepada 
fakultas yang mengedepankan kreativitas 
dan komitmen dalam melakukan kegiatan 
manajemen sampah plastik. Pada bulan 
April FKM UI didapuk menjadi tuan rumah 
konferensi internasional The 11th Asia 
Pacifi c Rim Universities (APRU) Population 
Aging Virtual Conference 2021 dengan 
menghadirkan pembicara dan peserta dari 
berbagai negara. FKM UI juga berhasil 
memperoleh peringkat akreditasi unggul 
untuk Program Studi Sarjana Kesehatan 
Lingkungan dari Lembaga Akreditasi Mandiri 
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia 
(LAM-PTKes) dengan Nomor SK 0238/LAM-
PTKes/Akr/Sar/VI/2021. Peringkat akreditasi 
tersebut resmi berlaku mulai 25 Juni 2021 
sampai dengan 24 Juni 2026. 

Pada 10 Desember 2021, FKM UI juga 
mendapatkan Dekan baru untuk periode 
2021-2025 yaitu Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc., menggantikan Prof. Dr. 
dr. Sabarinah, M.Sc. Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc. menjadi Dekan ke 18 
dalam sejarah kedekanan FKM UI sejak 1965.

Selanjutnya, pada upayanya yang 
kedua di tahun 2021 FKM UI, berhasil 
mendapatkan penghargaan dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi atas prestasinya sebagai 
unit kerja pelayanan berpredikat menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Senin, 
20 Desember 2021 secara virtual. 

Beragam capaian tersebut tentunya tidak 
terlepas dari kerja keras dan kerja sama 
berbagai pihak di FKM UI yang secara 
konsisten menunjukkan etos kerja yang luar 
biasa. Tak lupa kami berterima kasih pada 
semua pihak baik sivitas akademika maupun 
keluarga besar FKM UI yang secara ikhlas 
telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk 
FKM UI. 

Selamat menutup tahun 2021 dengan penuh 
syukur dan menyongsong 2022 dengan 
penuh semangat, harapan dan doa. 

Salam,

Mondastri

Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo,
M.S., D.Sc.

Dekan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia

SEPUTAR FKM Mahasiswa FKM UI Berpartisipasi 
dalam Pengabdian Masyarakat di Desa 
Warloka Pesisir, Nusa Tenggara Timur

Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indonesia (UI), Balqis 
Khalisa, mengikuti kegiatan pengabdian 
masyarakat di Desa Warloka Pesisir, 
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai 
Barat, Nusa Tenggara Timur pada 1-2 
Oktober 2021. Bersama dengan mahasiswa 

dari Fakultas Kedokteran (FK) UI, Novanza 
Rayhan, mereka tergabung dalam Tim 
Kesehatan program Berani Mengabdi 
Chapter Labuan Bajo.

Tim Kesehatan tidak hanya terdiri dari dua 
orang mahasiswa, tetapi ada pula satu orang 
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dokter, satu orang konselor, dan satu orang 
dokter gigi yang melaksanakan general check 
up kepada lebih dari 70 warga Warloka 
Pesisir dan edukasi personal hygiene kepada 
58 Siswa SDI Warloka Pesisir Kelas 1 – 3. 
General check up yang dilakukan meliputi 
pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (IMT), 
Tanda Vital (TTV), Gula Darah Sewaktu (GDS), 
dan konsultasi dokter umum. Sedangkan, 
edukasi personal hygiene yang dilakukan 
meliputi langkah mencuci tangan dan sikat 
gigi yang benar, cara menjaga kesehatan gigi 
dan mulut, serta praktik sikat gigi bersama.   

Kegiatan edukasi personal hygiene 
berlangsung pada hari Jum’at, 1 Oktober 

2021. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan 
edukasi interaktif yang dikemas dalam 
bentuk lagu, permainan, dan praktik. 
Edukasi personal hygiene ini diharapkan 
dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk 
menangkal berbagai penyakit menular 
maupun tidak menular yang diakibatkan 
oleh masalah kebersihan diri.

Lain halnya dengan edukasi, kegiatan general 
check up berlangsung selama dua hari yaitu 
pada tanggal 30 September 2021 dan 2 
Oktober 2021. Tenaga Kesehatan yang ada di 
Desa Warloka Pesisir hanyalah perawat dan 
bidan desa. Sehingga, diharapkan kegiatan 
general check up ini dapat menjadi sarana 

bagi masyarakat untuk memeriksakan 
kesehatan sekal igus mendapatkan 
pengobatan langsung dari tenaga kesehatan 
yang kompeten di bidangnya. Masyarakat 
yang melakukan general check up juga 
diberikan edukasi mengenai perilaku yang 
dapat mengatasi penyakit yang umum 
terjadi di daerah Warloka Pesisir seperti 
hipertensi, hipoglikemi, dan asam urat. 

Selain bentuk perwujudan dari Tridharma 
Perguruan Tinggi, kegiatan ini diharapkan 
mampu meningkatkan kesadaran dan 
keterampilan masyarakat Desa Warloka 
Pesisir mengenai perilaku hidup bersih 
dan sehat.

 Kegiatan edukasi personal hygiene berlangsung pada 
hari Jum’at, 1 Oktober 2021. Dalam pelaksanaannya, tim 
melakukan edukasi interaktif yang dikemas dalam bentuk 
lagu, permainan, dan praktik.
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Seminar Online FKM UI Seri 35:
Lansia Sehat di Masa Pandemi

Minggu, 3 Oktober 2021, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
berkolaborasi dengan Ikatan Alumni (ILUNI) 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK 
UI) menyelenggarakan Seminar Online FKM UI 
Seri 35 dengan tema “Lansia Sehat di Masa 
Pandemi”. Seminar yang dilaksanakan melalui 
platform online zoom ini diikuti oleh 91 
peserta yang berasal dari akademisi, praktisi 
kesehatan dan umum.

Seminar dibuka dengan sambutan oleh Pj. 
Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. dan 
dimoderatori oleh Dr. Roosyana Hasbullah, 
M.P.S., H.I.A., M.H.P. “Menjadi lansia sekarang 
probabilitas menjadi semakin besar, usia 
harapan hidup semakin meningkat yaitu 
sekarang sampai 77 tahun sehingga kita harus 
mengisi hari dengan meningkatkan kesehatan 
dan kebugaran agar dapat menjalani hidup 
dengan kualitas yang sebaik-baiknya,” tutur 
Prof. Sabarinah.

Sesi pertama, dr. Wanarani Mufti, SpKFR (K), 
menyampaikan materi terkait “Aktifi tas Fisik 
Lansia Di Era Pandemi”. “Untuk tetap sehat, 
lansia harus selalu bergerak. Jika tidak maka 
terjadi penurunan kekuatan dan massa otot 
termasuk daya kecerdasan otak. Doing one 
excercise will add years to your life yang berarti 
menambah quality of life. Latihan (practice) 
akan meningkatkan keseimbangan tubuh, 

selain itu start low go slow, yaitu dimana kita 
membiarkan tubuh kita untuk menyesuaikan 
terlebih dahulu, dan tetap menggunakan 

protokol kesehatan khususnya apabila latihan 
di luar rumah,” ujar dr. Wanarani.

Sesi kedua, dr. M. Sidik, SpM(K), menyampaikan 
materi mengenai “Kenali Kelainan Mata Usia 
Lanjut”. Penyebab gangguan penglihatan 
dan kebutaan terbanyak di usia lanjut 
yaitu katarak, glaucoma, Age Related Macular 
Degeneration (AMD), dan retinopati diabetika 
bagi penderita diabetes. Secara garis besar 
Dokter Sidik menyampaikan terkait defi nisi, 
faktor risiko, gejala, deteksi, pencegahan dan 
pengobatan pada kelainan mata usia lanjut. 
“Identifi kasi sejak dini gangguan penglihatan, 
keberhasilan pengobatan kelainan mata 

Seminar online
ini diharapkan bisa 
memberikan pengetahuan 
Kesehatan pada lansia 
guna mewujudkan lansia 
sehat selama pandemi 
COVID-19. 
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Seminar Online Seri 37 FKM UI dalam Acara
Gizi Untuk Bangsa X: Double Burden of Malnutrition

di Era Pandemi

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) kembali menggelar 
seminar daring yang ke-37 pada Sabtu, 2 
Oktober 2021, melalui aplikasi video 
telekonferensi, Zoom. Seminar yang dikemas 
melalui acara Gizi Untuk Bangsa (GUB) 
ke-10 ini merupakan acara rutin tahunan 
yang diselenggarakan oleh Departemen Gizi 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Indonesia. Acara GUB ke-10 merupakan 
rangkaian acara yang terdiri dari seminar 
dan simposium diseminasi hasil penelitian 
skripsi dan tesis terbaru mahasiswa Gizi FKM 
UI. Tema yang diangkat tahun ini adalah 
Double Burden of Malnutrition di Era Pandemi: 
Penanganan Gizi yang Berubah, Bertahan, 
dan Terus Berkembang. Diikuti oleh 173 
peserta yang berasal dari mahasiswa UI dan 

umum, seminar ini mengundang pembicara-
pembicara ahli dari berbagai institusi.

Seminar ini dibuka dengan sambutan dari 
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, 
dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc. Pembahasan diawali oleh 
keynote Speech dari Dr. Ir. Subandi Sardjoko, 
M.Sc., selaku Deputi Bidang Pembangunan 

seperti glaucoma dan retinopati diabetika 
sangat dipengaruhi oleh kepatuhan obat, 
jangan ragu untuk segera periksa mata 
bila ada kelainan mata disertai gangguan 
penglihatan di saat masa pandemi COVID-19 
dengan mematuhi protokol kesehatan,” pesan 
dr. Sidik kepada para Lansia.

Sesi ketiga, Dr. dr. Briliantono Munardi, SpOT, 
MD, Ph.D., MBA, FICS menyampaikan materi 

tentang “Berdamai dengan Osteoporosis 
di Masa Pandemi”. Osteoporosis bukan 
merupakan penyakit melainkan gejala dimana 
kekuatan tulang berkurang sehingga densitas 
dan kualitas tulang berkurang. Pada masa 
pandemi, angka kesakitan osteoporosis 
mengalami peningkatan. “Ostoeporosis 
merupakan silent disease karena tidak ada 
keluhan/gejala tetapi apabila sudah pada 
titik fracture baru timbul gejala.   Adapun 

pencegahan bisa dilakukan dengan exercise 
atau physical activity, diet (calcium), dan level 
hormone,” tutur dr. Briliantono.

Pada sesi keempat, Susiana Nugraha, SKM, 
MN, menyampaikan materi terkait “Risiko 
Jatuh Pada Lansia”. Jatuh merupakan 
penyebab umum morbiditas dan mortalitas 
pada lansia. Susiana menyampaikan faktor 
risiko jatuh, penelitian pada lansia terkait 
gangguan keseimbangan dan menyampaikan 
materi tersebut dari perspektif kesehatan 
masyarakat. “Dari hasil analisis penelitian, 
gangguan keseimbangan menjadi faktor 
utama meningkatkan risiko jatuh hingga 5 
kali, disamping itu lingkungan tempat tinggal 
yang tidak aman misalnya tangga, tidak 
ada pegangan, toilet jongkok, dan lainnya 
meningkatkan risiko jatuh sebanyak 2 kali,” 
ujar Susiana.

Seminar online ini diharapkan bisa memberikan 
pengetahuan Kesehatan pada lansia guna 
mewujudkan lansia sehat selama pandemi 
COVID-19, melalui upaya pencegahan dan 
penanganan dari sudut pandang medis dan 
kesehatan masyarakat. (YOL) 
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Lulus Verifi kasi, inilah Empat Calon Dekan
FKM UI 2021-2025

Sejak akhir September 2021 telah 
berlangsung proses seleksi calon Dekan 
FKM UI periode masa jabatan 2021-2025. 
Proses seleksi diselenggarakan mengikuti 
timeline dari Seleksi Calon Dekan dan 
Direktur Universitas Indonesia oleh panitia 
universitas.

Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, 
Bappenas RI. Melalui pemaparannya, Dr. Ir. 
Subandi menyatakan pentingnya pendekatan 
multisektor dalam mendukung intervensi gizi 
spesifi k dan sensitif. “Perbaikan gizi yang 
berkelanjutan dan signifi kan memerlukan 
pendekatan yang multisektor, tidak bisa satu 
sektor saja yang bekerja. Untuk mendukung 
pertumbuhan anak dan janin yang optimal 
diperlukan banyak sekali intervensi, mulai 
dari intervensi gizi spesifik dan sensitif, 
lingkungan yang mendukung termasuk 
pengetahuan masyarakat, kebijakan dan 
politik,” terang Dr. Subandi.

Lebih lanjut, dr. Inti Mudjiati, M.K.M., dari 
Kementerian Kesehatan RI membahas 
mengenai beberapa penyesuaian yang 
telah dilaksanakan oleh Kemenkes dalam 
menangani masalah gizi di era pandemi. 
Dokter Inti menyebutkan bahwa Indonesia 
mengalami tidak hanya double burden 
of malnutrition tetapi juga triple burden 
malnutrition, oleh karena itu perlu dilakukan 
intervensi untuk menangani masalah gizi 
tersebut.

Sementara itu, Dr. Entos Zainal, S.P., MPHM, 
selaku Ketua DPP PERSAGI membawakan 
materi mengenai pola perilaku pemenuhan 
gizi individu dan masyarakat di era pandemi. 
Doktor Entos menyebutkan bahwa di masa 
pandemi COVID-19 ini sebaiknya masyarakat 
tidak hanya memanfaatkan suplementasi 
tetapi juga harus mengoptimalkan pangan 
lokal yang ada agar manfaat lain selain 
vitamin juga dapat diperoleh. “Harga pangan 
lokal lebih terjangkau dibandingkan pangan 
yang bukan lokal,” tutur Dr. Entos Zainal 
dalam pemaparannya.

Selain itu, hadir pula dr. Melania selaku Head 
of Nutrition Unit World Food Programme 
yang membahas mengenai program-program 
yang telah diupayakan oleh pemerintah dan 
WFP dalam penanganan masalah double 
burden of malnutrition, serta Mayesti Akhriani, 
S.Gz., M.Sc., yang membahas mengenai Tele 
Dietetics sebagai bentuk adaptasi penanganan 
gizi di masa pandemi. Keseluruhan diskusi 
panel ini dimoderatori oleh Wahyu Kurnia 
Yusrin Putra, M.K.M., selaku salah satu dosen 
pengajar di Departemen Gizi FKM UI.

Setelah sesi seminar berlangsung, acara 
GUB dilanjutkan dengan adanya pemaparan 
hasil diseminasi penelitian mahasiswa 
Gizi jenjang sarjana dan magister dari 
lulusan Program Studi Gizi FKM UI tahun 
2021. Terdapat 41 hasil penelitian yang 
membahas isu-isu gizi yang relevan dan 
aktual yang kemudian dibagi ke dalam 10 
kelas simposium.

Acara ini disponsori oleh PT East West 
Seed Indonesia (Ewindo), PT Indofood 
Sukses Makmur Tbk (Indofood), Asosiasi 
Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan 
Anak (APPNIA), PT Raja Grafi ndo Persada 
(Grafi ndo) dan PT Frisian Flag Indonesia 
(Frisian Flag). Melalui seminar online yang 
dikemas dalam gelaran Gizi Untuk Bangsa 
X ini, diharapkan dapat memperkaya dan 
memperbaharui berbagai pembahasan dan 
diskusi ilmiah yang ada mengenai isu-isu 
gizi yang tengah terjadi sekarang serta 
dapat membentuk iklim diskusi ilmiah 
antar akademisi untuk mencapai pembaruan 
pembahasan mengenai penanggulangan 
masalah gizi.

Panitia penyelenggaraan seleksi Calon Dekan 
di FKM UI diputuskan dalam SK Rektor UI no: 
1571/SK/R/UI/2021 terdiri dari: Ketua, Prof. Dr. 
dr. Sudijanto Kamso, SKM.; Sekretaris, Dr. dra. 
Evi Martha, M.Kes., dan para anggota terdiri 
dari Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita, MPH.; Prof. Dr. 
Ir. Dedi Priadi, DEA (perwakilan Universitas); 

Dr. Ir. Trini Sudiarti, M.Si.; dr. Chandra Satrya, 
M.AppSc. serta dr. Usman Sumantri, M.Sc. 
(Ketua ILUNI FKM UI). Dalam pelaksanaan 
teknis, administratif dan teknis PSCD fakultas 
dibantu oleh tim sekretariat terdiri: Eddy 
Afrainsyah, M.Kom.; Daryono, S.Sos; Sintawati, 
SE, dan Sofi yatul Choiriyah, SE.



E d i s i  2 0  /  O kt- D e s  2 0 2 1 7

Timeline seleksi Calon Dekan dan Direktur 
Vokasi se-UI adalah sebagai berikut:

1. 22 -26 September 2021: Sosialisasi

2. 27 Sep7- 8 Oktober 2021: Pendaftaran 
Bakal Calon

3. 8 Oktober 2021: Batas Akhir Unggah 
Dokumen

4. 9-13 Oktober 2021:  Verif ikasi 
Administrasi oleh PSCD

5. 14 Oktober 2021: Pengumuman Bakal 
Calon yang Memenuhi Persyaratan 
Admnistrasi

6. 14 – 15 oktober 2021: Unggah video 
(durasi 3-5 menit) bagi calon yang lulus 
persyaratan administrasi

7. 15 – 18 Oktober 2021: Asupan publik 
melalui https://selection.ui.ac.id

8. 19 – 22 Oktober 2021: Pemaparan 
Visi dan Misi

9. 25 – 27 Oktober 2021: Wawancara 
Calon Dekan dengan PSCD

10. 28 Oktober 2021: Penetapan 5 Calon 
Dekan

11. 29 Oktober 2021: Pengumuman dan 
Penyerahan 5 Calon ke Rektor

12. 1 – 30 November 2021: Assessmen 
oleh Pimpinan UI

13. 20 Desember 2021: Pelantikan Dekan

PSCD FKM UI telah menyelenggarakan 
sosialisasi melalui berbagai jalur yaitu 
website, media sosial FKM UI dan juga 
ke kontak WAG internal maupun kolega. 
Diselenggarakan pula sosialisasi virtual 
pada 3 Oktober 2021 yang dihadiri oleh 
para staf pengajar, perwakilan alumni 
FKM UI dan perwakilan organisasi profesi. 
Dalam sosialisasi ini Ketua PSCD, Prof. 
Sudijanto Kamso menggaris bawahi 
pentingnya entrepreneurship dalam diri 

setiap calon pimpinan FKM UI untuk masa 
mendatang. Tak lupa Prof. Sudijanto juga 
memotivasi seluruh staf pengajar untuk 
turut berkompetisi dalam ajang pemilihan 
yang menentukan nasib FKM UI pada 4 
tahun mendatang ini.

Setelah melalui proses verifikasi yang 
berakhir pada 13 Oktober 2021, terpilih 
4 Calon Dekan FKM UI yaitu: Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc.; Dr. Besral, SKM, M.Sc.; Dien 
Anshari, S.Sos. , M.Si. , Ph.D, dan Prof. dr. 
Mondastri Korib Sudaryo, MS. DSc., yang 
diumumkan di https://selection.ui.ac.id. 
Tahap berikutnya Universitas Indonesia 
mengundang partisipasi publik untuk 
memberikan asupan yang dapat dikirimkan 
melalui web seleksi calon dekan dan 
direktur.

Selamat dan sukses kepada ke 4 calon 
Dekan FKM UI periode 2021-2025. (SFC) 
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Seminar Internasional: Rises of Waste in the COVID-19 
Pandemic and Its Impact on Health and the Environment

Sabtu, 16 Oktober 2021, Himpunan Mahasiswa 
Kesehatan Lingkungan (Evergreen) Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKM UI) menyelenggarakan International 
Environmental Health Seminar (IEHS) dengan 
tema “Rises of Waste in the COVID-19 
Pandemic and its Impact on Health and 
the Environment”. Seminar terbuka untuk 
umum dan ditujukan bagi akademisi, praktisi 
kesehatan dan bidang terkait lainnya. 
Seminar dilaksanakan melalui platform
online zoom.

Seminar ini bertujuan untuk mencari solusi 
atas maraknya sampah dengan pendekatan 
kesehatan l ingkungan, memberikan 
pengetahuan yang komprehensif bagi 
akademisi, praktisi kesehatan, dan bidang 
terkait, tentang masalah sampah medis, 
serta peningkatan limbah selama pandemi 
COVID-19.

Seminar ini dibuka oleh Wakil Dekan Bidang 
Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan 
FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc.  Hadir 
sebagai keynote speaker, Dr. Ir. Novrizal 
Tahar, IPM selaku Direktur Pengelolaan 
Sampah Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. “Terdapat 5 program 
dalam mengembangkan pengelolaan 

sampah yang lebih baik dan tepat yaitu 
mengembangkan regulasi yang kuat dan 
penegakannya, meningkatkan pengelolaan 
sampah di tingkat lokal dengan memperkuat 
kapasitas dan infrastruktur  lokal , 
membangun masyarakat yang bertanggung 
jawab dengan meningkatkan kesadaran 
dan keterlibatan masyarakat melalui 
kegiatan KIE, membangun produsen yang 
bertanggung jawab dengan mengadopsi 
extended producer responsibility (EPR) 
melalui implementasi cara pengurangan 
sampah, serta membangun perusahaan dan 
kemitraan internasional untuk mengatasi 
polusi plastik laut,” ujar Dr. Novrizal.

Dr. Deborah Thomson, Pendiri dan Presiden 
One Health Lessons hadir pula menyampaikan 
materi “The Ecological Impact of Increased 
Waste During the Pandemic”. Dr. Deborah 
menyampaikan dampak COVID-19 terhadap 
lingkungan dan jenis masalah yang dihadapi 
lingkungan saat ini, dampak limbah medis 
dan bagaimana peningkatannya berdampak 
pada ekologi, serta jenis tindakan yang dapat 
dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi 
lingkungan.

Sesi kedua, Adhy Prasetyo Widodo dari 
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 
Kementerian Kesehatan menyampaikan 
materi “Medical Waste and How To Manage 
It”. Adhy menyampaikan beberapa tantangan 
dalam manajemen limbah medis yaitu 
regulation implementation, HCF location, 
limited facilities, and lack of method. “Cara 
kita untuk tidak menjadi kontributor limbah 
medis selama pandemi yaitu menerapkan 
protokol kesehatan, melakukan gaya hidup 
sehat, istirahat dan tidur yang cukup. Terdapat 
juga pedoman pengelolaan limbah medis 
oleh kemenkes dan cara membuang masker 
bekas pakai yang baik dan benar,” tutur Adhy.

Sementara itu, pada sesi ketiga, hadir 
Muharram Atha Rasyadi selaku Urban 

 Seminar ini bertujuan 
untuk mencari solusi atas 
maraknya sampah dengan 
pendekatan kesehatan 
lingkungan, memberikan 
pengetahuan yang 
komprehensif bagi akademisi, 
praktisi kesehatan, dan 
bidang terkait, tentang 
masalah sampah medis, serta 
peningkatan limbah selama 
pandemi COVID-19. 
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Calon Dekan FKM UI Paparkan Visi Misi
di Hadapan Dosen dan Tendik

Melanjutkan agenda seleksi Calon Dekan FKM 
UI periode 2021-2015, Selasa, 19 Oktober 
2021, Panitia Seleksi Calon Dekan (PSCD) 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) menyelenggarakan 
serangkaian acara pemaparan visi-misi secara 
daring yang dibagi atas 3 kelompok. Untuk 
kesempatan pertama pemaparan visi-misi 
dikhususkan untuk para staf pengajar dan 
staf kependidikan FKM UI. 

Acara dihadiri oleh Pj. Dekan, Prof. Dr. dr. 
Sabarinah, M.Sc.; para Wakil Dekan, Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc. dan Prof. Asri C. Adisasmita, 
Ketua dan anggota PSCD, para calon Dekan 
FKM UI Periode 2021-2025: Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc.; Dr. Besral, SKM, M.Sc.,  Dien 
Anshari, Ph.D., dan Prof. Mondastri Korib 
Sudaryo. Pemaparan visi-misi dimoderatori 
oleh Prof. Sudijanto Kamso dan co-moderator, 
Prof. Ratna Djuwita.

Pada pidato pengantarnya ketua PSCD FKM 
UI menyampaikan bahwa tim PSCD FKMUI 
2021 dibentuk pada tanggal 15 September 
2021 dengan SK Rektor No. 1571/ SK/ 
R/ UI/ 2021 dan bekerja berdasar pakta 
integritas yang telah ditandatangani. Pada 
saat ini, PSCD telah melaksanakan kegiatan; 
pembukaan seleksi, menerima pendaftaran 
dan penyerahan kelengkapan administrasi, 
melakukan verifikasi administrasi serta 

People Power Campaigner di Greenpeace
Asia Tenggara. Muharram menyampaikan 
dukungannya terhadap paradigma the 
zero waste hierarchy yaitu mulai rethink/
redesign, reduce, reuse, recycle/compost, 
material recovery, residusials management, 

and unacceptable. Lebih lanjut, Muharram 
menyampaikan bahwa produsen juga 
perlu mengetahui  dan melakukan
4 sistem distribusi alternatif agar bisa 
mengurangi penggunaan kemasan sekali 
pakai.

Melalui seminar ini, FKM UI berharap dapat 
membantu akademisi, praktisi kesehatan, 
dan masyarakat secara kolektif mengambil 
tindakan untuk berkontribusi mengelola 
peningkatan sampah selama pandemi 
COVID-19. (YOL)
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mengeluarkan pengumuman  calon dekan 
yang lolos verifikasi administrasi dan acara 
yang berlangsung saat ini pemaparan visi-
misi oleh ke 4 calon Dekan FKMUI.

Tahapan selanjutnya setelah pemaparan visi-
misi adalah wawancara calon Dekan oleh 
tim PSCD, kemudian dilakukan pengumuman 
calon yang lolos seleksi tingkat fakultas dan 
selanjutnya penyerahan nama calon dekan 
kepada Rektor yang akan ditindak lanjuti 

Calon Dekan Paparkan VIsi dan Misi
di Hadapan Mahasiswa dan Alumni

Mahasiswa merupakan stakeholder utama 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI). Sedangkan alumni yang 
memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat 
dengan almamater memiliki kekuatan untuk 
membawa kejayaan almamater. Berangkat 
dari pentingnya peran mahasiswa dan 
alumni FKM UI, PSCD FKM UI 2021, secara 
khusus menyelenggarakan pemaparan visi-
misi calon Dekan di hadapan mahasiswa 
dan alumni serta mewadahi diskusi 
sekaligus menampung aspirasi.

Acara berlangsung secara daring pada 
Kamis, 21 Oktober 2021, dihadiri oleh para 
mahasiswa dari berbagai jenjang, BEM FKM 
UI, serta ketua dan anggota ILUNI FKM UI 
dari berbagai program studi.

Ketua PSCD FKMUI, Prof. Dr. dr. Sudijanto 
Kamso, SKM mengungkapkan persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh para calon 
Dekan yaitu kualifikasi entrepreneurship. 
”Entrepreneurship tidak hanya di tingkat 
fakultas, namun juga entrepreneurship
di  t ingkat  univers i tas . Dekan FKM 
U I  m e n d a t a n g  h a r u s  m e m i l i k i 
keterampilan untuk kolaborasi dengan 
institusi, perguruan tinggi luar negeri 
serta kalangan industri. Zaman sudah 
berubah sehingga FKM UI harus mandiri 
dalam segala hal,” ujar Prof. Sudijanto.

Pemaparan visi-misi kali ini dimoderatori 
oleh dr. Chandra Satrya, M.App.Sc. dan 
co-moderator, Dr. dra. Evi Martha, M.Kes.

Secara khusus perwakilan BEM FKM UI 
berkesempatan menyampaikan aspirasi 
BEM FKM UI atas 4 hal yaitu: 1). Tentang 
PP 75 tahun 2021, 2). Fasilitas sosial di 
lingkungan kampus 3). Isu kekerasan di 

dengan assesment oleh rektorat UI.   Sesuai 
dengan timeline dari Universitas Indonesia 
maka pada 20 Desember 2021 dijadwalkan 
pelantikan Dekan FKMUI terpilih untuk 
periode 2021-2015

Adapun yang menjadi pertimbangan 
penilaian pada seleksi calon dekan adalah 
academic performance, management skills, 
leadership, entrepreneurship, integritas moral, 
dan wawasan kebangsaan.

Pemaparan visi-misi calon dekan bertujuan 
menyosialisasikan program kerja yang 
akan dilaksanakan oleh para calon 
dekan jika kelak terpilih. Staf pengajar 
sebagai bagian terpenting dalam kegiatan
tridharma perguruan tinggi serta staf 
kependidikan memiliki  kesempatan 
untuk mengetahui calon dekan yang
terbaik yang akan bekerja  bersama-sama 
membangun FKM UI selama 5 tahun 
mendatang. (Sfc)

 Berangkat dari 
pentingnya peran 
mahasiswa dan alumni 
FKM UI, PSCD FKM 
UI 2021, secara khusus 
menyelenggarakan 
pemaparan visi-
misi calon Dekan di 
hadapan mahasiswa 
dan alumni serta 
mewadahi diskusi 
sekaligus menampung 
aspirasi. 
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Guru Besar K3 FKM UI
Raih Penghargaan K3 Tingkat Dunia

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI)  kembali 
berbangga atas prestasi dari salah satu 
putra terbaiknya. Guru Besar Departemen 
Keselamatan dana Kesehatan Kerja (K3) 
FKM UI, Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si. , 
Ph.D., menerima penghargaan keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) tingkat dunia, 
WSO Professional Concerned Award dari 
World Safety Organization (WSO).

 Prof. Fatma 
Lestari merupakan 
salah satu individu 
yang menerima 
penghargaan ini 
dari Indonesia pada 
tahun 2021. 

kampus 4). Kesehatan mental; hasil riset 
mahasiswa menemukan phsycological 
distress yang tinggi dialami mahasiswa.

Pemaparan  v i s i  m is i  be r langsung 
dengan lancar  dan di ikut i  dengan 
diskusi dan masukan yang disampaikan 

oleh mahasiswa dan alumni FKM UI. 
(sfc)
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Kuliah Umum oleh Priv.-Doz. Dr. Hanns Moshammer dari 
Medical University of Vienna, Austria

Kamis, 21 Oktober 2021, Departemen 
Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
menyelenggarakan kuliah umum dalam 
format seminar series 1  dengan tema 
“The Reflection of Environmental Health 
Agenda in Curriculum and Research Focus 
in Austria, Europe and Indonesia” yang 
merupakan rangkaian dari kegiatan World 
Class Professor 2021. Kuliah terbuka 
untuk umum dan dihadiri oleh sivitas 
akademika UI. Kuliah umum ini bertujuan 
untuk memperkenalkan kurikulum program 
sarjana dan magister peminatan Kesehatan 
Lingkungan yang ada di FKM UI  dan 
Medical University of Vienna, Austria.

Kuliah umum dibuka dengan sambutan 
dari Pj. Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. 
Sabarinah, M.Sc. dan dimoderatori oleh 
Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan 
FKM UI, Prof. Dr. drg. Ririn Arminsih 
Wulandari, M.Kes.

Pada sesi keynote speech, hadir Priv.-
Doz. Dr. Hanns Moshammer dari Medical 
University of Vienna, Austria. Hanns 
menyampaikan beberapa hal mengenai 
kesehatan l ingkungan d i  Aust r ia . 
“Kesehatan lingkungan merupakan bagian 
yang dibangun dari Austrian Medical Canon
yang terdiri dari adanya kepentingan 
dan dukungan publik, kebutuhan dari 
administrator, pemangku kepentingan, dan 
pembuat kebijakan, minat media yang luas, 
bagian dari kurikulum kedokteran dan 
program pelatihan pasca-promosi, memiliki 
penelitian dilakukan di tingkat universitas 
dan (sebagian) juga dengan lembaga lain, 
serta adanya kerjasama dengan mitra 
nasional dan internasional. Namun disisi 
lainnya, kesehatan lingkungan merupakan 
disiplin kecil yang diwakili oleh sejumlah 
ahli yang terbatas,” tutur Dr. Hanns.

Sesi selanjutnya, 4 panelis menyampaikan 
materi secara bergantian. Pertama, Prof. Dr. 

Budi Haryanto, SKM, M.Kes, M.Sc. , secara 
garis besar menyampaikan terkait apa 
itu kesehatan lingkungan dan siklusnya 
dalam epidemiologi lingkungan. Selain itu, 
Prof. Budi Haryanto juga menyampaikan 
beberapa penelitian umum mengenai 
kesehatan lingkungan dan penellitian 
khusus terkait development models for 
health vulnerability to climate and emission 
reduction scenarios in Indonesia. Kedua, 
Drs. Bambang Wispriyono, Apt. , Ph.D. , 
menyampaikan materi terkait “The Role 
of Environmental Health Experts and 
Practitioners in Environmental Health 
Agenda in Indonesia”. Doktor Bambang 
menyampaikan bahwa isu kesehatan 
lingkungan telah terintegrasi dalam SDGs. 
Selain itu, terdapat strategi global WHO 
untuk menanggapi risiko dan tantangan 
kesehatan lingkungan hingga 2030.

Sementara itu, panelis ketiga, Dr. Laila 
Fitria, SKM, MKM, memperkenalkan 

Penghargaan yang diterima dalam acara 
‘ WSO Indonesia Talkshow & Award 
(WITA) 2021’ pada Kamis, 21 Oktober 
2021 ini diberikan kepada perusahaan/ 
individu/ institusi yang berkomitmen 
mengimplementasikan K3. Prof. Fatma 
Lestari merupakan salah satu individu 
yang menerima penghargaan ini dari 
Indonesia pada tahun 2021 ini.

Bersama dengan Prof. Fatma, terdapat 3 
perusahaan dan institusi lain yang juga 
menerima penghargaan ini yaitu PT. Nusantara 
Regas yang meraih penghargaan WSO 
Concerned Company Award, PT Waskita Karya 
(Persero) Tbk-EPC Division menerima WSO 
Concerned Company Award, dan Politeknik 
Ketenagakerjaan memperoleh penghargaan 
WSO Educational Concerned Award dari WSO.

Peraih penghargaan ini ditentukan berdasarkan 
hasil verifikasi/uji lapangan dan hasil 
verifi kasi adminitratif melalui kegiatan survei 
atau observasi yang mendalam. Para peraih 
penghargaan ini dinilai sudah menunjukkan 
komitmen dan konsistennya untuk menerapkan 
K3, bahkan beberapa sudah menunjukkan 
proses ke arah peningkatan berkelanjutan atau 
continuous improvement. (wrk)

Melalui adanya 
seminar ini diharapkan 
dapat meningkatkan 
pengetahuan sivitas 
akademika yang terdiri 
dari mahasiswa, dosen, 
dan peneliti mengenai 
kurikulum kesehatan 
lingkungan di perguruan 
tinggi lain serta isu-isu 
terbaru terkait kesehatan 
lingkungan.  
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Program Studi Kesehatan Lingkungan 
yang ada di FKM UI mulai dari visi, misi, 
akreditasi, profil lulusan, kurikulum, praktik 
lingkungan, praktikum lab, serta kerja 
lapangan berbasis kelembagaan. Panelis 
terakhir, Dr. Al Asyary Upe, SKM, MPH, 
menyampaikan pemaparan terkait program 
WCP 2021. World Class Professor (WCP) 

Calon Dekan Bertemu Mitra Kerjasama
dan Counterpart FKM UI

Melanjutkan agenda seleksi Calon Dekan FKM 
UI periode 2021-2015, Jumat, 22 Oktober 
2021, PSCD FKM UI menyelenggarakan 
acara pemaparan visi-misi secara daring 
khusus untuk para mitra kerjasama, kolega, 
organisasi profesi dan counterpart FKM UI.

Pemaparan visi-misi dihadiri oleh Wakil 
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan 
Kemahasiswaan FKM UI sekaligus salah 
satu calon Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc., ketua 
dan anggota PSCD FKM UI, para calon 
dekan: Dr. Besral, SKM, M.Sc., Dien Anshari, 
S.Sos., M.Si. , Ph.D., Prof. dr. Mondastri Korib 

Sudaryo, MS, D.Sc. Pemaparan visi-misi 
dimoderatori oleh drg. Usman Sumantri, 
MDM dan co-moderator Dr. Ir. Trini Sudiarti, 
M.Si.

Dari kalangan organisasi profesi, mitra 
kerjasama dan counterpart hadir Ketua 
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia 
(IAKMI), Dr. Ede Surya Darmawan, SKM., 
MDM, Kepala Dinas Kesehatan Depok,   
Ketua Ikatan Ahli Keselamatan Kerja 
Indonesia (IAKKI), Ir. Satrio Pratomo; 
Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik 
Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI),   

Pradnya Paramita dan Chandra R.; Kolegium 
AKK,  Infokes dihadiri oleh Dr. Tris Eryando; 
Organisasi Persagi, Dr. Trina, Ketua 
Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia 
(PAEI) dihadiri oleh Dr. dr. Hariadi Wibisono, 
MPH, Ketua Environmental Health and Safety 
Assistant (EHSA),  Litbangkes, Dr. drs. Nana 
Mulyana, M.Kes, WHO Representative for 
Indonesia, BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto, 
M.Si. , BPPSDM-Kemenkes RI, Dr. Trisa 
W.P. , Ketua Asosiasi Profesi Keselamatan 
Pertambangan Indonesia (APKPI), Direktur 
Teknik dan Lingkungan, Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral, Dr. Lana Saria, 
M.Si. , dan Assistant Representative UNFPA, 
Dr. Melania Hidayat.

Sekretaris PSCD FKM UI menyampaikan 
pentingnya kolaborasi dengan mitra kerja 
dan counterpart FKM UI. “Organisasi profesi, 
counterpart dan mitra kerjasama umumnya 
menyambut sangat baik pemaparan visi-misi 
ini. Bagi FKM UI mitra kerjasama adalah 
pihak-pihak yang memiliki arti yang penting 
dan strategis dalam penyelenggaraan 
tridharma perguruan tinggi,” jelas Dr. 
Evi Martha. Berbagai program kemitraan 
seperti kegiatan PBL, magang, penelitian, 
pengabdian masyarakat dan kegiatan lain 
sebagainya memerlukan kolaborasi dan 
dukungan partisipasi mitra.

2021 merupakan program peningkatan 
kualitas publikasi dan riset melalui Join 
Collaboration and Capacity Building dalam 
bidang Kesehatan Lingkungan.  Selain itu, 
Dr. Al Asyary juga menyampaikan terkait 
agenda kesehatan lingkungan dan industri 
baik di era revolusi industri keempat 
maupun dalam situasi Pandemi COVID-19.

Melalui adanya seminar ini diharapkan 
dapat meningkatkan pengetahuan sivitas 
akademika yang terdiri dari mahasiswa, 
dosen, dan peneliti mengenai kurikulum 
kesehatan lingkungan di perguruan tinggi 
lain serta isu-isu terbaru terkait kesehatan 
lingkungan. (YOL)
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Pemaparan visi misi berlangsung dalam 
interaksi yang hangat dan konstruktif. 
Sehingga menerbitkan harapan akan 
berlangsungnya kemitraan yang semakin 

baik berdasarkan kebutuhan dan masukan 
masukan dari mitra kerjasama. Dekan FKM 
UI periode 2021-2025 diharapkan mampu 
mengokohkan FKM UI untuk tetap menjadi 

pioneer dan leader dalam pendidikan tinggi 
kesehatan masyarakat di Indonesia. Seperti 
yang menjadi harapan dari Dr. Ede Surya 
Darmawan dari IAKMI. (sfc)

Seminar Online FKM UI Seri 42: Integrated Safety Culture in 
Hospitals During COVID-19 Pandemic

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) bekerjasama 
dengan Rumah Sakit UI, dan Perhimpunan 
Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI), 
Kamis, 28 Oktober 2021, menyelenggarakan 
seminar online seri 42 bertajuk “Integrated 
Safety Culture in Hospitals During COVID-19 
Pandemic”. Seminar diikuti oleh peserta dari 
berbagai latar belakang, baik akademisi, 
praktisi rumah sakit, dan umum.

Seminar dibuka oleh Pj. Dekan FKM UI, Prof. 
Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. dan Direktur Utama 
RSUI, Dr. dr. Astuti Giantini, Sp. PK (K), MPH. 
Direktur Utama RSUI menyebutkan bahwa 
Komite Mutu dan Keselamatan (KMK), Unit 
K3 dan Komite PPI RSUI telah melahirkan 

model pengembangan budaya keselamatan 
terintegrasi di Rumah Sakit Universitas 
Indonesia sebagai bagian dari budaya 
keselamatan. Model ini belum dimiliki oleh 
rumah sakit lain. RSUI menghadirkan model 
pengembangan ini sesuai dengan Visi dan 
Misi RSUI menuju outstanding care.

Pada sesi keynote speech, dr. Adang 
Bachtiar, MPH, D.Sc. Ketua Kelompok 
Studi Mutu Layanan Kesehatan FKM UI 
menyampaikan materi  tentang integrasi K3 
Rumah Sakit, keselamatan pasien (patient 
safety), dan mutu layanan Rumah Sakit 

dalam peningkatan budaya keselamatan 
di Rumah Sakit. “Tantangan yang semakin 
kompleks dijabarkan dari ukuran yang 
dapat diamati (outcome kesehatan, trend, 
comparison, dan gambaran utuh indikator 
RS), stigma terhadap pelayanan RS, wabah 
persisten terkait juga infodemics, serta 
kapasitas dan kapabilitas terkait aset RS 
sehingga diperlukan strategi bagaimana 
intelektualisme merembes ke dalam RS. RS 
harus mampu membuat problem tree yaitu 
pokok masalah, sebab, dan dampaknya,” 
ujar dr. Adang.

Seminar menghadirkan 3 pemateri, 
yang pertama adalah dr. Rakhmi Savitri, 
M.K.K.K. , Sp.OG, menyampaikan materi 
tentang bagaimana menjaga kesehatan 
pekerja Rumah Sakit sebagai upaya 
mewujudkan keselamatan pasien. “Setiap 
unit di rumah sakit memiliki potensi bahaya 
sesuai dengan proses kerjanya sehingga 
diperlukan penilaian risiko kesehatan yang 
mungkin terjadi agar meminimalisir masalah 
kesehatan pekerja rumah sakit yang dapat 
berpengaruh pada keselamatan pasien,” 
papar dr. Rakhmi.

Pemateri kedua membawakan tema, 
“Model Integrated Safety Culture in Hospital 
Assessment (ISCHA) sebagai Pengembangan 
dalam Pengukuran Tingkat Budaya 

Ketiga pembicara 
berfokus kepada 
SDM dengan strategi 
intelektualisme yaitu 
totalitas pengertian atau 
kesadaran berbasis iptek 
terutama terkait pemikiran 
dan pemahaman dalam 
menyelesaikan masalah
di RS.
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Keselamatan di RSUI” disampaikan oleh Dr. 
Novita Dwi Istanti, SKM, MARS. Disebutkan 
keselamatan telah menjadi isu global dan 
menjadi tantangan bagi praktisi di rumah 
sakit. ISCH sendiri adalah model yang 
diusulkan menjadi nama program di RSUI 
yang akan diproses hak patennya sebagai 
hasil inovasi RSUI. Pemateri ketiga Meilisa 
Rahmadani, S.K.M., M.K.K.K., menyampaikan 
materi “Human Error in Hospital Workers”. 
Meilisa menyebutkan human error adalah 

bagian dari sistem tata kerja dan dapat 
dikategorikan menjadi 3 yaitu skill based, 
rule based, dan knowledge based.

Melalui  materi  yang disampaikan, 
disimpulkan bahwa ketiga pembicara 
berfokus kepada SDM dengan strategi 
intelektualisme yaitu totalitas pengertian 
atau kesadaran berbasis iptek terutama 
terkait pemikiran dan pemahaman dalam 
menyelesaikan masalah di RS.

Dari seminar ini diharapkan dapat 
menghasilkan konstruksi model konseptual 
baru untuk membangun budaya mutu dan 
budaya keselamatan yang terintegrasi 
di rumah sakit dengan nilai kehandalan 
menurunkan angka insiden, meningkatkan 
implementasi 5 (lima) isu penting budaya 
keselamatan dan implementasi 6 (enam) 
sasaran keselamatan pasien untuk 
memperkuat mutu layanan rumah sakit. 
(YOL) 

PSCD FKM UI Umumkan 4 Calon Dekan
Lolos Seleksi Wawancara

Kamis, 28 Oktober 2021, Panitia Seleksi 
Calon Dekan (PSCD) Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
mengumumkan 4 nama Calon Dekan FKM UI 
periode 2021-2025 yang dinyatakan lulus 
wawancara oleh PSCD tingkat fakultas. Ke 
empat nama tersebut adalah: Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc.; Dr. Besral, SKM, M.Sc.; Dien 
Anshari, S.Sos., M. Si., Ph.D., dan Prof. dr. 
Mondastri Korib Sudaryo, MS., D.Sc.

Wawancara calon dekan oleh panitia 
fakultas merupakan seleksi terakhir di 
tingkat fakultas. Sebelumnya, ke empat 
calon dekan telah menjalani verifikasi 
administrasi, pemaparan visi misi di depan 
sejawat dosen, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, alumni dan counterpart FKM UI 
serta wawancara oleh panitia PSCD tingkat 
fakultas. Pengumuman ke empat nama calon 
dekan disertai dengan penyerahan berkas 

dan nama-nama calon yang dinyatakan lolos 
kepada panitia seleksi dekan dan direktur 
tingkat universitas.

Tahap seleksi selanjutnya di tingkat 
universitas adalah asesmen oleh pimpinan 
universitas yang berlangung dari 1 hingga 
30 November 2021 dengan jadwal dan 
pelaksanaan oleh panitia tingkat universitas.
(Sfc)
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Departemen Kesehatan Lingkungan FKM 
UI Selenggarakan Workshop Bertaraf 

Internasional

Depar temen Kesehatan Lingkungan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) bekerja sama 
dengan Medical University of Vienna dan 
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
Hamka mengadakan seminar series 2 yang 
merupakan rangkaian dari kegiatan World 
Class Professor. Seminar yang dikemas 
dalam bentuk workshop daring yang 
mengangkat tema “Design and Analysis 
Techniques for Epidemiological Studies: Cross-
Sectional, Case-Control, Cohort”, dilaksanakan 
pada Kamis, 2 November 2021 diikuti oleh 
peserta dari berbagai institusi dan latar 
belakang.

Workshop ini dibuka dengan induksi sanitasi 
dan induksi keselamatan dan kesehatan 
kerja yang disampaikan oleh mahasiswa 
FKM UI. Selanjutnya, para pembicara 
mulai memaparkan materi, dimulai dari 
panelis pertama, yaitu Dr. Ike Anggraeni 
G., SKM, MKM, Wakil Dekan dan Dosen di 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Mulawarman. Doktor Ike menyampaikan 
materi tentang penelitian cross-sectional 
dengan menjelaskan salah satu penelitian 
deforestasi yang pernah dilakukan. “Salah 
satu kesalahan yang sering dilakukan 
peneliti adalah sudah puas dengan 
mempublikasikan satu tulisan. Padahal, 
satu data bisa digunakan untuk berkali-kali 
publish,” ujar Dr. Ike.

Selanjutnya , ses i  Keynote  Speech
disampaikan oleh Profesor dari Medical 
University of Vienna, Priv-.Doz. Dr. Hanns 
Moshammer. Profesor Hans menyampaikan 
materi tentang berbagai desain penelitian 
dan bagaimana penggunaannya di bidang 
kesehatan lingkungan. Profesor Hans 
menyampaikan, “Penelitian yang paling 
umum dilakukan di bidang kesehatan 
lingkungan adalah studi observasional. Pada 
penelitian klinis, standar emasnya adalah 
double-blind controlled trial. Namun, hal ini 
kurang memungkinkan untuk dilakukan di 
bidang kesehatan lingkungan. Kita harus 
selalu mempertimbangkan berbagai bukti 

yang bisa digunakan, termasuk toksikologi. 
Untuk menyempurnakan, evaluasi dari 
intervensi kebijakan harus lebih sering 
dilakukan.”

Pemaparan selanjutnya diberikan oleh 
ketiga panelis lain secara bergantian. 
Dimulai dari Dr. Al Asyary Upe, SKM, 
MPH, dosen di Departemen Kesehatan 
Lingkungan FKM UI, yang menyampaikan 
materi tentang teknik dalam menganalisis 
studi epidemiologi dalam bidang kesehatan 
lingkungan. Panelis berikutnya Meita 
Veruswati, MKM, Ph.D. (Cand.) dari FIKES 
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 
menyampaikan mengenai Evidence-Based
in Health Policy Development melalui 
penelitiannya terkait tobacco control 
dan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia. 
Panelis terakhir Prof. Dr. Rustika, SKM, M.Si. 
selaku Kepala Komisi Etik untuk Penelitian 
Kesehatan, Kemenkes RI menyampaikan 
materi mengenai desain studi epidemiologi 
pada penelitian di bidang Kesehatan 
Lingkungan.

Melalui workshop ini, diharapkan peserta 
semakin termotivasi untuk melakukan 
penelitian khususnya di bidang kesehatan 
lingkungan sekaligus meningkatkan 
kapabilitas dalam melakukan berbagai 
desain penelitian dan teknik analisis 
epidemiologi. (BK)

Penelitian yang 
paling umum dilakukan 
di bidang kesehatan 
lingkungan adalah 
studi observasional. 
Pada penelitian klinis, 
standar emasnya adalah 
double-blind controlled 
trial. Namun, hal ini 
kurang memungkinkan 
untuk dilakukan di 
bidang kesehatan 
lingkungan.



E d i s i  2 0  /  O kt- D e s  2 0 2 1 17

Guest Lecture 2.0: The Application of Environmental and 
Occupational Health Safety in Hospital and

Healthcare Facility
Rabu, 3 November 2021, Departemen 
Ke s e h a t a n  L i n g k u n g a n  F a k u l t a s 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) kembali berkolaborasi 
dengan Medical University of Vienna dan 
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 
menyelenggarakan Guest Lecture 2.0. Acara 
yang juga merupakan rangkaian dalam 
World Class Professor, Seminar Series 3 ini 
dilaksanakan secara daring melalui platform 
Zoom Meeting dan dihadiri oleh ratusan 
peserta dengan berbagai latar belakang.

Acara diawali dengan pemaparan induksi 
sanitasi serta induksi keselamatan dan 
kesehatan kerja yang disampaikan oleh 
mahasiswa dari Departemen Kesehatan 
Lingkungan dan Departemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja. Setelah itu, acara 
diserahkan kepada moderator, yaitu Dr. Al 
Asyary Upe, SKM, MPH.

Materi pertama disampaikan oleh Ketua 
Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM 
UI, Dr. Zakianis, SKM, M.Kes. Doktor Zakianis 
menyampaikan penelitiannya tentang 
manajemen limbah medis di Indonesia 
selama pandemi COVID-19. Pada penelitian 
tersebut, Dr. Zakianis bersama mahasiswa 

bimbingannya menemukan bahwa terdapat 
peningkatan limbah medis selama pandemi 
COVID-19.

Lebih lanjut, Prof. dr. Haryoto Kusnoputranto, 
SKM, Dr.PH, Guru Besar Bidang Kesehatan 
Lingkungan dan Industri FKM UI memaparkan 
materi mengenai kondisi manajemen limbah 
medis di Indonesia meliputi masalah, kondisi, 
cara menangani, teknologi penanganan 
limbah, serta contoh kasus medical waste 
dump yang pernah terjadi. Prof. Haryoto juga 
menyampaikan kondisi manajemen limbah 
medis di masa pandemi COVID-19.

Setelah kedua panelis menyampaikan 
materinya, acara dilanjutkan dengan 
pemaparan oleh pembicara utama, yaitu 
Priv-.Doz. Dr. Hanns Moshammer dari Medical 
University of Vienna yang memiliki H-Index 
Scopus 27. Prof. Hanns menyampaikan materi 
mengenai “Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Pada Pelayanan Kesehatan”. Prof. Hanns 
menyampaikan, “Di pelayanan kesehatan, kita 
menghadapi semua bahaya keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) meliputi bahaya kimia, 
fi sik, ergonomi dan psikososial ditambah 
bahaya agen infeksius seperti virus dan 
mikroba yang dapat ditularkan melalui 

spesimen pasien maupun bentuk lainnya. 
Karena itu, keselamatan dan kesehatan 
kerja harus bersifat proaktif. Tidak sekadar 
mencegah tapi juga meningkatkan kondisi 
kesehatan dan kesejahteraan dari para 
pekerja.”

Selain itu, hadir pula Prof. Dr. drs. H. Ruslan 
Majid, M.Kes. , Guru Besar di Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo 
dengan materi yang disampaikan berjudul 
“Occupational Health and Safety in Hospital and 
Health Service Facility”. Lewat materi tersebut, 
Prof. Ruslan membahas tentang isu dan 
masalah K3 yang mungkin terjadi di fasilitas 
pelayanan kesehatan serta program-program 
terkait K3 yang dapat menanganinya.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Dr. 
Sartini Risky M. S. , SKM, M.Kes. selaku 
Wakil Ketua Program Doktoral Kesehatan 
Masyarakat Universitas Mandala Waluya. 
Doktor Sartini menyampaikan bahwa terdapat 
8 (delapan) langkah implementasi K3 di 
Rumah Sakit meliputi komitmen dari direktur 
RS, pembentukan komite K3, perencanaan 
peraturan K3, diseminasi peraturan ke seluruh 
pekerja, perencanaan implementasi program, 
monitoring dan evaluasi, serta follow up. (BK)
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Seminar Online Seri 38: Building Resilience and
Sustainability Against COVID-19 Pandemic

Belajar dari besarnya imbas pandemi pada 
berbagai sektor, pada Rabu, 4 November 2021, 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) menyelenggarakan 
seminar online seri 38 yang mengangkat 
tema “Building Resilience and Sustainability 
Against COVID-19 Pandemic”. Seminar ini 
melibatkan instansi pemerintah, akademisi 
dan industri serta terbuka untuk sivitas 
akademika UI dan umum.

Seminar dibuka dengan sambutan oleh Prof. 
Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. selaku Pj. Dekan 
FKM UI dan Dr. Robiana Modjo, SKM, M.Kes. 
selaku Manajer Pendidikan FKM UI dan 

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan 
Kerja Indonesia (PAKKI).

Prof. drh. Wiku Adisasmito, M.Sc. , Ph.D. 
selaku Koordinator Tim Pakar Satuan 
Tugas Penanganan COVID-19 dan Juru 
Bicara Pemerintah untuk Penanganan 
COV ID-19  menyampa ikan  mate r i 
bertema  “Perkembangan Pandemi COVID-19 
dan Strategi Menghadapi Bencana Kesehatan 
di Masa Depan”. Prof. Wiku menyampaikan 
terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia 
dan dunia, tantangan dalam mencapai 
herd immunity, misi mencapai ketahanan 
masyarakat, strategi penanganan COVID-19 

di Indonesia, serta adaptasi kebiasaan baru 
menuju masyarakat produktif aman COVID-19. 
“Herd immunity Indonesia yang tercapai 
suatu saat nanti tidak serta merta membuat 
kita bebas, kita harus mampu membuat 
kedaruratan kesehatan masyarakat yang 
ditetapkan menjadi ketahanan masyarakat 
yang fl uktuatif artinya dinamis tergantung 
kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Oleh 
karena itu kita harus mengupayakan kasus 
rendah, produktivitas maksimal dengan 3M, 
3T dan vaksinasi,” ujar Prof. Wiku.

Kedua, hadir Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, 
DHSM, MARS selaku Dirjen. Pencegahan 

Herd immunity
Indonesia yang 
tercapai suatu saat 
nanti tidak serta 
merta membuat kita 
bebas, kita harus 
mampu membuat 
kedaruratan 
kesehatan masyarakat 
yang ditetapkan 
menjadi ketahanan 
masyarakat  
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dan Pengendalian Penyakit Kementerian 
Kesehatan RI yang menyampaikan materi 
terkait “Kesiapan (Readiness) Infrastrutur 
Kesehatan dalam Menghadapi Pandemi Saat 
ini dan Akan Datang”. Pada sesi ini disampaikan 
perencanaan infrastruktur kesehatan untuk 
bencana wabah dan pandemi, koordinasi 
kebencanaan Kemenkes ke kementerian 
dan lembaga terkait dan ERP, pengendalian 
penyakit menular dan re-emerging disease
dalam rangka pencegahan wabah di Indonesia, 
dan komunikasi risiko COVID-19 di masyarakat. 
“Transformasi kesehatan sebagai upaya 
menyiapkan infrastruktur kesehatan untuk 
menghadapi bencana wabah dan pandemi 
dimana visi pimpinan dan kondisi krisis 
memberikan kesempatan terbaik untuk 
berubah yaitu COVID-19 telah membuat 
kesehatan prioritas nomor satu, pandemi 
menyadarkan kita pentingnya ketahanan 
sektor kesehatan,” ujar Dr. Maxi.

Ketiga, materi terkait “COVID-19 dalam 
Perspektif Kebencanaan dan Tantangan 
Bencana Kesehatan di Masa Depan” 
disampaikan oleh Prof. Dra. Fatma Lestari, 
M.Si., Ph.D. selaku Ketua Disaster Reduction 
Risk Center (DRRC) Universitas Indonesia. 
Prof. Fatma menyampaikan beberapa hal 
seperti: konsep dan defi nisi COVID-19 sebagai 
bencana, hubungan, sustanaibility dan resilience

dalam bencana, peran akademisi dan peneliti 
dalam pengurangan risiko bencana kesehatan, 
kolaborasi riset kebencanaan (pemerintah dan 
universitas) untuk pembelajaran berkelanjutan.

Selain ketiga narasumber tersebut, hadir 
pula penanggap dari Sektor Industri Migas, 
Tambang dan Manufaktur yaitu Bukit Hari 
Laksono, S.T. (Environment Manager PT. 
Pertamina EP Region 2), Fadli Zuchri, S.T. 
(Country SHEQ Manager AECI Mining), serta 
Ratu Aam Amaliah, S.K.M., (Safety Assurance 
Offi cer PT. Victory Chingluh Indonesia).

Seminar ini diharapkan bisa memberikan 
p e n g e t a h u a n  m e n g e n a i  k o n d i s i 
perkembangan pandemi saat ini, potensi 
tantangan COVID-19 ke depan, perencanaan 
dan kebijakan strategis membangun 
ketahanan dan keberlangsungan dalam 
melawan COVID-19, serta memberikan 
pandangan dan umpan balik dari 
beberapa praktisi terhadap penanganan 
pandemi COVID-19 di tempat kerja saat 
ini dan mempersiapkan ketahanan serta 
keberlangsungan industri dalam tantangan 
ke depan. (YOL)

FKM UI Jalani Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
Tahun 2021 dari KemenPan-RB
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Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) telah dicanangkan 
oleh Universitas Indonesia menjadi fakultas 
pertama yang ditunjuk oleh UI dalam 
pembangunan Zona Integritas sejak 15 
Juni 2020. Zona Integritas adalah predikat 
yang diberikan kepada badan publik 
yang pemimpin dan jajarannya memiliki 
komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas 
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani melalui reformasi birokrasi, 
khususnya dalam pencegahan korupsi dan 
pelayanan publik berkualitas.

Pada tahap akhir dari penilaian pembangunan 
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi, FKM UI menjalani proses evaluasi 
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-
RB) Republik Indonesia bersama dengan 
berbagai satuan kerja. Evaluasi dilaksanakan 
pada Kamis, 4 November 2021 jam 08.00 
secara daring. Evaluasi yang dihadiri 34 
orang dalam room ini berlangsung selama 
kurang lebih 90 menit dengan alokasi waktu 
30 menit pertama adalah presentasi oleh 
pimpinan satuan kerja dilanjutkan dengan 
tanya jawab pendalaman atas presentasi 
yang disajikan. Evaluasi pembangunan Zona 
Integritas mengacu pada PermenPANRB 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 
PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Zona Integritas 
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
lingkungan Instansi Pemerintah.

Hadir sebagai evaluator dari Kemenpan-RB 
Raka Pamungkas, Ak. dan Khori Efrial, S.E. 
Hadir pula Sekretaris Universitas Indonesia, 
dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D., Kepala 
Biro Transformasi, Manajemen Risiko dan 
Monitoring Evaluasi (TREM) UI,  Vishnu Juwono, 
SE, MIA.,  Ph.D Kepala Bagian Transformasi 
Biro TREM UI, Dr. Poeti Nazura GA, ST, M.Sc.. 

Sementara dari lingkungan FKM UI hadir 
Pj. Dekan FKM UI, Prof. dr. Sabarinah, M.Sc., 
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian 
dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc., Wakil Dekan Bidang Sumber 
Daya, Ventura dan Administrasi Umum FKM 
UI, Prof. dr. Asri C. Adisasmita, MPH, M.Phil., 
Ph.D., tim Zona Integritas Fakultas Kesehatan 
Masyarakat UI mewakili semua PIC area 
pengungkit dan para agen perubahan.

Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. 
mengawali paparan kepada evaluator dengan 
mengemukakan kontribusi FKM melalui 
keahlian dan rekomendasi para ahli kesmas 
yang sangat bermakna dalam pembangunan 
kesehatan masyarakat bagi bangsa Indonesia. 
Pun berbagai tugas yang diamanahkan kepada 
para ahli kesehatan masyarakat di lingkup 
nasional, regional dan global sebelum dan 
terlebih di masa pandemi saat ini.

Prof. Dr. dr Sabarinah, M.Sc. memaparkan 
FKM UI senantiasa berusaha menjalankan 
pelayanan publik yang berkualitas menuju 
pelayanan yang melebihi  harapan 
stakeholder. Pada pemaparan ini Dekan 
FKM UI menyebutkan bahwa FKM UI telah 
mengembangkan berbagai inovasi pada 
6 area pengungkit yaitu: 1). Manajemen 
Perubahan 2). Penataan Tata Laksana, 3). 
Penataan Sistem Manajemen SDM, 4). 
Penguatan Akuntabilitas, 5). Penguatan 
Pengawasan 6). Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik. Inovasi-inovasi tersebut 
adalah Buku Saku Nilai UI untuk Staf 
Kependidikan, Mahasiswa dan Dosen, 
Aplikasi MonaliZI (Monitoring Evaluasi Zona 
Integritas), ULF (Unit Layanan Fakultas), 
Moto layanan #fkmuiSEHAT, E-Buku Saku 
Layanan, Aplikasi E-Komplain, Aplikasi Si-
Mojang (Sistem Informasi Monitoring Jabatan 
Fungsional), Tendikasi (Tenaga Kependidikan 
Berdedikasi), Aplikasi SISKA (Sistem 
Informasi Kinerja), Aplikasi SIDU (Sistem 
Informasi Dokumentasi Ujian), Aplikasi 
PERMISA (Permintaan Surat Mahasiswa) 
dan terakhir adalah Cipta Hymne dan Mars 
FKM UI 2021 yang memasukkan kekuatan 
nilai-nilai integritas dalam liriknya.

Selain itu, FKM UI juga memiliki inovasi 
dalam bidang kesehatan masyarakat 

Zona Integritas 
adalah predikat yang 
diberikan kepada badan 
publik yang pemimpin 
dan jajarannya memiliki 
komitmen untuk 
mewujudkan Wilayah 
Bebas dari Korupsi 
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yang diberi nama SEMOL. SEMOL adalah 
singkatan dari Seminar Online yang menjadi 
kontribusi FKM UI untuk mengedukasi dan 
mengadvokasi masyarakat dan memberikan 
sumbangsih serta rekomendasi kepada 
pemangku kepentingan dalam rangka 
pencegahan dan penanggulangan COVID-19. 
SEMOL berlangsung dalam format seminar 
online serial berisi diseminasi informasi, 
diseminasi penelitian/ hasil studi, tips 
maupun berbagi praktik baik. Pada tahun 
2020 telah berhasil terselenggara 43 seri 
dan di 2021 hingga bulan Oktober telah 
terselenggara hingga 38 seri. SEMOL seri 
FKM UI, materi dan rekaman acaranya dapat 
diakses oleh publik melalui website www.
fkm.ui.ac.id atau akun youtube FKMUI.

Terkait upaya penanganan anti korupsi 
sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan bebas dari 
KKN, FKM UI melaksanakan Penguatan Sistem 
Pengawasan. Penguatan sistem pengawasan 

dilakukan dengan melaksanakan public 
campaign tentang Pengendalian gratifi kasi, 
Penanganan Benturan, Whistle Blowing System
dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi 
E- komplain dan SIPDUGA (Sistem Dugaan 
Pelanggaran).

Raka Pamungkas dalam evaluasinya 
mengajukan pertanyaan pendalaman 
terkait pemetaan dan kekuatan, POB 
penata laksanaan, rangking fakultas, 
progress agen perubahan, SDM dan indikator 
akuntantabilitas kinerja. Sedangkan Khori 
Efrial dalam evaluasinya menambahkan 
pertanyaan terkait pengawasan terhadap 
pembangunan ZI yang dilakukan oleh FKM 
UI serta terkait lama waktu respon prosedur 
pelayanan sesuai POB.  

Berkaitan dengan ranking fakultas, Kepala 
Biro Transformasi, Manajemen Risiko dan 
Monitoring Evaluasi (TREM) UI,  Vishnu 
Juwono, SE, MIA, Ph.D. menegaskan bahwa 

UI diakui oleh THE WUR by Subject 2022 
sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia 
dan posisi 201-300 di dunia pada bidang 
ilmu Clinical and Health, FKM UI bersama 
fakultas-fakultas di Rumpun Ilmu Kesehatan 
UI berada dalam kelompok tersebut. 
Universitas Indonesia juga menjadi nomor 
satu di Indonesia berdasarkan penilaian yang 
dilakukan oleh QS Asia University Rankings 
2022. Selain itu UI juga dinyatakan sebagai 
yang terbaik di indonesia versi QS Graduate 
Employability rankings 2022, dimana UI 
unggul di employer reputation.

Pada akhir sesi evaluasi Dekan FKM UI 
menyampaikan apresiasinya kepada semua 
pihak yang telah bersungguh-sungguh 
mendukung terwujudnya FKM UI menuju 
Zona Integritas dan berharap proses quality 
continuous improvement selalu terjadi serta 
semua pihak baik di fakultas maupun 
universitas berkinerja lebih baik dan 
berintegritas. (wrk;sfc)

Seminar Online FKM UI Seri 44,
Policy Brief: Aspek Kebugaran dan Produktivitas Pekerja

Pada Rabu, 10 November 2021, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) bekerja sama dengan Fakultas 
Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI) 
dan didukung oleh Direktorat Kesehatan Kerja 
dan Olahraga Kementerian Kesehatan RI 
(Ditkesjaor Kemenkes RI) menyelenggarakan 
seminar dengan topik Policy Brief: Aspek 
Kebugaran dan Produktivitas Pekerja. 
Seminar ini dilaksanakan secara daring 
melalui platform Zoom Meeting dan dihadiri 
peserta dari kalangan umum, mahasiswa, 
karyawan di Jababeka khususnya PT ICI, PT 
Mondelez, dan PT Croda. Seminar diadakan 
dengan tujuan untuk memaparkan hasil 
penyusunan policy brief dalam kegiatan 

implementasi program olahraga dan 
aktivitas fi sik di kawasan industri Jababeka.

Seminar ini dibuka dengan sambutan dari Pj. 
Dekan FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc., 
dan dimoderatori oleh Ketua Departemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) FKM 
UI, Indri Hapsari Susilowati, S.K.M., M.K.K.K., 
Ph.D. 

Pada sesi keynote speech hadir dr. Riskiyana 
Sukandhi Putra, M.Kes., Direktur Kesehatan 
Kerja dan Olahraga Kemenkes RI.   “Kita 
menyadari bonus demografi Indonesia 
pada tahun 2030-2040 dengan usia 
produktif 15-64 tahun mencapai 60%, 

sehingga harus disiapkan menjadi sumber 
daya yang mempunyai kesehatan dan 
diikuti dengan peningkatan kualitas dan 
keterampilan sehingga mampu bersaing 
dalam keterbukaan pasar tenaga kerja di 
masa bonus demografi  tersebut. Diperlukan 
kajian, riset, pengembangan inovatif yang 
dituangkan dalam bentuk policy brief untuk 
menjadi rekomendasi terhadap pengambil 
keputusan. Kerjasama ini dapat memotret 
permasalahan kesehatan kerja di perusahaan 
dan berbagai upaya pemecahan yang perlu 
dilakukan dengan kebijakan yang tepat 
guna. Policy brief yang tengah disusun bisa 
diterapkan dan diharapkan dapat memberi 
dampak langsung pada pekerja dalam 
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membangun Indonesia kuat supaya dapat 
bertumbuh,” ujar dr. Riskiyana.

Selanjutnya, materi seminar yang pertama 
disampaikan oleh Prof. Dr. dr. L. Meily 
Kurniawidjaja MSc. , Sp.Ok. , Guru Besar 
Departemen K3 FKM UI dan Dr. dr. Herqutanto, 
MPH, MARS selaku Staf Departemen IKK 
FK UI yang menyampaikan policy brief
yang telah disusun dari hasil kerjasama 
Tim FKM dan FK UI dengan Kementerian 
Kesehatan Direktorat Kesehatan Kerja 
dan Olahraga di 3 perusahaan mitra yang 
berlokasi di Kawasan Industri Jababeka. 
Tujuan dari kegiatan kerjasama tersebut 
adalah pelaksanaan implementasi program 
kesehatan kerja dan olahraga di kawasan 
perkotaan khususnya kawasan industri 

Jababeka serta menghasilkan policy brief
tentang pembinaan dan pengembangannya 
yang dimulai dengan identifikasi dan analisis 
dari implementasi program kesehatan kerja 
dan olahraga, kemudian membuat konsep 
pengembangan program, diteruskan dengan 
pendampingan implementasi. Lebih lanjut, 
disebutkan bahwa dari kajian kegiatan 
tersebut menghasilkan 8 rekomendasi yang 
menyasar pemerintah, pemberi kerja dan 
para pekerja itu sendiri.

Selain itu, hadir pula Dr. dr. Nani Cahyani 
Sudarsono, Sp.KO selaku Ketua Center of 
Sport and Exercise Studies IMERI FK UI yang 
menyampaikan materi terkait “Program 
Kebugaran di Perusahaan”. Dokter Nani 
menyebutkan bahwa program kebugaran 

di perusahaan dilakukan mulai dari 
assessment, support, programming, change, 
challenge, independent, serta evaluate 
yang semuanya harus dilakukan secara 
berkesinambungan.

Hadir pula dr. Fredy Christianto, M.K.K. , 
Sp.Ok dari Perhimpunan Dokter Kesehatan 
Kerja Indonesia dan Harto Basuki selaku 
Head of Operation di PT Croda Indonesia 
yang menyampaikan tanggapan dari materi 
para narasumber dan testimoni dari dr. Neri 
Fatrina Sari selaku Country HSE Lead PT 
Mondelez Indonesia Manufacturing.

Melalui seminar ini, FKM UI berharap dapat 
mendapatkan feedback dari berbagai pihak 
terkait policy brief yang telah disusun. (YOL) 

Workshop 3.0: Time-Series Analysis in
Environmental Health Science

Depar temen Kesehatan Lingkungan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi 
dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
Hamka dan Medical University of Vienna 
menyelenggarakan workshop bertemakan 
Time-Series Analysis in Environmental Health 
Science. Workshop ini diselenggarakan pada 
Rabu, 10 November 2021 dan dihadiri oleh 
ratusan peserta dengan berbagai macam latar 
belakang. Workshop kali ini dimoderatori oleh 
La Ode Hasanuddin, S.Si., M.Cs. dan diisi oleh 
narasumber di bidang kesehatan lingkungan.

Pemaparan pertama disampaikan oleh 
pembicara utama, Priv-.Doz. Dr. Hans 
Moshammer, dengan tema Time-Series Analysis 

in Environmental Epidemiology. Prof. Hans 
menyampaikan mengenai dasar-dasar analisis 
time-series mulai dari pengertian, kelebihan, 
kelemahan, hingga hal-hal yang harus 
dipertimbangkan dalam menggunakannya. 
“Analisis time-series adalah metodologi 
yang elegan dan terus terang dimana kita 
dapat dengan mudah menemukan data 
yang sufisien dalam mendemonstrasikan 
efek yang akut, segera, ataupun jangka 
pendek. Kita dapat melihat populasi yang 
besar dan juga mempelajari efek-efek yang 
ringan/kecil. Analisis ini juga telah banyak 
digunakan di banyak negara-negara Amerika, 
Eropa, Asia, dan sebagainya,” ujar Prof. Hans 
sebagai kesimpulan sekaligus penutup dari 
pemaparannya.

Selanjutnya, keempat panelis bergantian 
untuk menyampaikan materi praktis mengenai 
penggunaan analisis time-series. Panelis 
pertama adalah Dr. Ema Hermawati, S.Si., 
M.K.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana 
Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia. Doktor 
Ema menyampaikan mengenai Geographic 
Information System (GIS) dalam pemetaan 
penyakit dan memberikan contoh nyata 
penggunaan GIS dalam pemetaan demam 
dengue di Jawa Barat.

Panelis kedua adalah Dr. Al Asyary Upe, 
S.K.M., M.P.H., yang menyampaikan mengenai 
penggunaan analisis time-series dalam 
penelitiannya yang berjudul “Recovery Rates of 
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COVID-19 with Sunlight Exposure”. Penelitian 
ini menggunakan time-series yang sangat 
sederhana dan menghasilkan kesimpulan 
bahwa terdapat korelasi yang cukup 
signifi kan antara kesembuhan COVID-19 
dengan paparan sinar matahari. Namun, 
penelitian ini tentunya memiliki beberapa 
keterbatasan mengingat informasi tentang 
COVID-19 masih sangat minim.

Panelis ketiga adalah Dr. Meita Veruswati, 
S.K.M. , M.K.M. , selaku peneliti di Pusat 
Kajian, Pusat Pendidikan, dan Pelayanan 

Masyarakat (P3M) UI yang menyampaikan 
penelitiannya mengenai Open Defecation 
Free di kota Sukabumi. Dari penelitian 
tersebut, ditemukan bahwa belum ada 
koordinasi yang optimal antar pemegang 
kekuasaan, belum optimalnya supervisi dari 
pembuangan akhir, Instalasi Pengolahan 
Air Limbah (IPAL) belum terencana, dan 
kurangnya lahan untuk membangun IPAL.

Panelis terakhir adalah La Ode Ahmad 
Saktiansyah, S.K.M., M.P.H., selaku Dosen 
Kesehatan Lingkungan di Universitas Halu 

Oleo. Pada pemaparannya disampaikan 
mengenai penggunaan time-series dalam 
penelitian Demam Berdarah Dengue di 
Kendari.

Seminar ini merupakan penutup dari 
rangkaian webinar World-Class Professor
(WCP)  yang diselenggarakan oleh 
Departemen Kesehatan Lingkungan FKM 
UI. Diharapkan, rangkaian seminar ini dapat 
memperluas wawasan peserta mengenai 
ilmu-ilmu di Kesehatan Lingkungan.
(BK) 

Seminar Online FKM UI Seri 40: Strategi dan Persiapan 
Rumah Sakit Menghadapi Kelas Standar JKN
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Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) melalui mahasiswa 
S-2 Kajian Administrasi Rumah Sakit (KARS) 
menyelenggarakan seminar online seri 40 
dengan tema “Kelas Standar BPJS Kesehatan: 
Bagaimana Menyikapinya?” pada Sabtu, 
13 November 2021. Seminar ini dihadiri 
oleh lebih dari 500 peserta baik melalui 
platform Zoom Meeting maupun Youtube 
Live Streaming.

Seminar yang bertujuan untuk memberikan 
wadah baik bagi akademisi maupun praktisi 
untuk mendiskusikan kebijakan terbaru 
terkait Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN 
ini dibuka dengan sambutan dari Manajer 
Kerjasama dan Hubungan Alumni FKM UI, 
Dr. Besral, S.K.M., M.Sc.; Ketua Program Studi 
KARS FKM UI, Dr. Ede Surya Darmawan, 
S.K.M., M.D.M., dan dr. Adang Bachtiar, M.P.H., 
D.Sc., selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah 
Kesehatan Masyarakat FKM UI.

Pada pemaparan pertama mengenai dampak 
PP 74 Tahun 2021 terhadap KRIS JKN, hadir 
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, 
Muttaqien, M.P.H., A.A.K., menurut Muttaqien, 
KRIS JKN adalah standarisasi dari kelas 
perawatan inap JKN yang ada selama ini. 
“Saat ini, belum ada standarisasi dari kelas 
rawat inap di seluruh Indonesia, untuk itu 
harus ada standarisasi agar kelas rawat 
inap semakin bermutu,” ujar Muttaqien. 
Hasil assessment juga menunjukkan 

bahwa sebagian besar rumah sakit siap 
melaksanakan KRIS ini. Peraturan ini, PP 74 
Tahun 2021 akan berdampak pada berbagai 
pola di fasilitas kesehatan baik akreditasi, 
pola tarif, maupun pola asuransi.

Selanjutnya, hadir Prof. dr. Ali Ghufron 
Mukti, M.Sc., Ph.D., A.A.K., selaku Direktur 
Utama BPJS Kesehatan. Apabila pemaparan 
sebelumnya membahas KRIS dari perspektif 
peraturan, Prof. Ghufron menyampaikan 
dari perspektif yang berbeda, yaitu BPJS 
Kesehatan. Disampaikan bahwa BPJS 
Kesehatan mendukung penuh KRIS 
dibuktikan dengan bergabungnya BPJS 
sebagai Tim Perumusan Kebijakan KRIS JKN 
dan pemberian dukungan kegiatan berupa 
dukungan data, pelaksanaan assessment, 
pertemuan perumusan, dan diskusi publik. 
Namun, Prof. Ghufron juga menyampaikan 
bahwa, “Hal yang sifatnya perubahan 
mendasar harus matang agar tidak 
menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. 
Sehingga, kami mengharapkan implementasi 
kelas rawat inap JKN ini dilakukan secara 
bertahap.” terang Prof. Gufron.

Lebih lanjut, dr. Tonang Dwi Ardyanto, 
Sp.PK (K), Ph.D., FISQua selaku Sekretaris 
Kompartemen Jaminan Kesehatan PERSI, 
menyampaikan mengenai KRIS JKN dari 
perspektif Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh 
Indoneia (PERSI). “JKN memiliki tujuan yang 
sangat mulia walaupun bagi rumah sakit 

ini merupakan disrupsi yang luar biasa dari 
konsep pelayanan rumah sakit,” ungkap dr. 
Tonang. Di samping kenyataan bahwa kelas 
standar ini memang amanah JKN, rumusan 
pelaksanaannya harus mampu laksana agar 
tidak menghambat pelayanan kesehatan yang 
sudah berjalan. Perlu diingat juga bahwa 
kebijakan ini tidak bisa dipisahkan dari 
rangkaian kebijakan lain terkait JKN. Sebagai 
poin plus, kebijakan ini juga memberi ruang 
kompetisi sehat untuk aspek akomodasi 
sesuai preferensi dan kondisi setempat.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 
bersama ketiga narasumber dan penyampaian 
materi sesi ke-2 mengenai strategi dan 
persiapan Rumah Sakit dalam menghadapi 
KRIS dari Program JKN.

Penyampaian materi sesi ke-2 disampaikan 
oleh para mahasiswa S-2 Kajian Administrasi 
Rumah Sakit FKM UI. Pertama, dr. Rizky Aniza 
Winanda, Sp.KJ selaku Psikiater di RSUD 
Schoolo Keyen menyampaikan mengenai 
topik terkait dilihat dari sisi Rumah Sakit 
Pemerintah. Kedua, dr. Oka Wilsen Joung, 
Sp.PD selaku Direktur RS Santo Antonio 
Baturaja menyampaikan dari sisi Rumah 
Sakit Swasta. Kedua pemaparan tersebut 
kemudian ditanggapi oleh drg. Naomi Aulia 
S. Adjie selaku Tim Pelayanan Medis Yayasan 
Kesejahteraan RI dan dr. Yofen Dhamigus, AAK 
selaku Manajer Operasional Medis Primaya 
Hospital Corp. (BK)
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Seminar Online Seri 41: Kesehatan Fisik dan
Mental di Masa Pandemi COVID-19

Pada Minggu, 14 November 2021, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) melalui mahasiswa Magister 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
angkatan 2021 menyelenggarakan 
seminar  online seri 41  dengan tema 
“Kesehatan Fisik dan Mental di Masa 
Pandemi COVID-19”. Mengusung tiga topik 
dari bidang kesehatan fi sik, kesehatan mental, 
dan kebutuhan gizi, seminar ini mengundang 
berbagai narasumber yang ahli di bidangnya. 
Diselenggarakan secara virtual, seminar ini 
dihadiri oleh lebih dari 700 peserta baik 
dari kalangan akademisi, praktisi dan umum.

Seminar dibuka dengan sambutan oleh Wakil 
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan 
Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, 
M.Sc. Doktor Asih menyampaikan bahwa 
di masa pandemi saat ini kelelahan bagi 
masyarakat muncul tidak hanya berdampak 
pada fi sik tetapi juga mental, oleh karena itu 
materi pada kegiatan kali ini sangat sesuai 

dengan kondisi saat ini serta diharapkan 
dapat bermanfaat bagi masyarakat.  

Pada sesi keynote speech, hadir drg. Kartini 
Rustandi, M.Kes. selaku Plt. Dirjen Kesehatan 
Masyarakat Kementerian Kesehatan RI 
yang menyampaikan topik terkait dengan 
“Dukungan Pemerintah Kepada Masyarakat 
Terkait Panduan Hidup Berdampingan dengan 
COVID-19”. Dokter Gigi Kartini yang menjabat 
sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal 
Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia mengatakan bahwa “Untuk 
masyarakat hidup produktif aman COVID-19 
maka harus ada kebijakan memutus mata 
rantai, mengurangi risiko dari kontaminasi 
dengan 3M (Menjaga Jarak, Memakai Masker, 
dan Mencuci Tangan), TLI (Test, Lacak, dan 
Isolasi), dan vaksinasi. Selain 3M, penting 
dalam bagaimana meningkatkan daya 
tahan tubuh, gizi seimbang, istirahat cukup, 
olahraga, kelola stres dan kelola penyakit 
penyerta.” Lebih lanjut, disampaikan bahwa 

Kemenkes berkomitmen untuk melakukan 
transformasi sistem kesehatan dengan 6 pilar 
transformasi yaitu dalam layanan primer, 
layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, 
sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, 
dan teknologi kesehatan.

Materi pertama diisi oleh seorang dokter 
spesialis olahraga, dr. Andhika Raspati, SpKO., 
yang menyampaikan tips dan trik menjaga 
kebugaran fi sik di masa pandemi COVID-19. 
Materi yang berjudul “Pandemic Era: Stay 
Healthy, Stay Fit, Stay Happy!”, yang dibawakan 
ini menyinggung 4 Pilar Hidup Sehat, 
yaitu Aktivitas Fisik, Kecukupan Istirahat, 
Keseimbangan Nutrisi, dan Kesehatan Mental. 
Banyak orang yang terjebak dalam sedentary 
lifestyle atau lebih dikenal “budaya rebahan”, 
dimana hal ini merupakan risiko yang sangat 
berdampak kepada diri sendiri. Risiko yang 
muncul akibat dari hal ini antara lain adalah 
bahwa dalam sebuah penelitian menyatakan 
jika seseorang tidak aktif dalam beraktivitas 

Dari seminar ini 
diharapkan dapat 
meningkatkan wawasan 
masyarakat mengenai 
kesehatan � sik dan 
mental di era pandemi. 
Selain itu, dari hasil 
diskusi pada seminar 
ini diharapkan dapat 
berguna sebagai referensi 
pengembangan regulasi, 
kebijakan, dan program 
K3 di tempat kerja. 
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fi sik dan terkena COVID-19 maka dampaknya 
lebih berat hingga potensi kematiannya 
menjadi lebih tinggi, selain itu juga lebih 
berpeluang besar untuk terkena penyakit 
lainnya selain COVID-19 seperti halnya 
jantung, diabetes, dan hipertensi.

Pada sesi kedua, disampaikan materi oleh 
seorang psikolog anak dan keluarga dari 
Lembaga Psikologi Terapan Universitas 
Indonesia, Mira Damayanti Amir, S.Psi. , 
Psikolog.   Mira menyampaikan topik terkait 
menjaga kesehatan mental di era pandemi. 
Isu kesehatan mental di masa pandemi 
antara lain adalah gangguan cemas, depresi, 
dan stres pasca trauma. Kondisi kesehatan 
mental berdampak pada fi sik dan perilaku. 

“Strategi pengelolaan stress: problem-focused 
coping dan emotion-focused coping yaitu 
positive reappraisal, selective attention, mencari 
dukungan social, dan mindfulness,” ujar Mira. 
Selanjutnya, Lyza Yuni Setiawati, S.T. (Senior 
Quality & HSE Auditor PT. Biro Klasifi kasi 
Indonesia) dan Mira Damayanti Amir, S.Psi., 
Psikolog membahas mengenai tips menjaga 
kesehatan mental dalam keseimbangan tugas 
pekerja dan rumah tangga.

Lebih lanjut, pada sesi terakhir hadir Dr. dr. 
Tan Shot Yen, M.Hum. yang menyampaikan 
materi terkait “Kebutuhan Asupan Gizi 
untuk Menunjang Kinerja di Masa Pandemi 
COVID-19”. Dijelaskan bahwa ada pergeseran 
jenis dan pola makan serta dampak 

industrialisasi yang menyebabkan turunnya 
konsumsi pangan padat nutrisi. Selanjutnya, 
Rysha Dwi Septerini, S.Tr. Gz (Nutritionist-
QHSE Officer on HSSE Department PT. 
Pangansari Utama for LNG Tangguh) bersama 
Dr. Tan membahas Implementasi Prinsip Gizi 
Seimbang untuk Meningkatkan Kinerja di 
Masa Pandemi COVID-19.

Dari seminar ini diharapkan dapat 
meningkatkan wawasan masyarakat 
mengenai kesehatan fi sik dan mental di 
era pandemi. Selain itu, dari hasil diskusi 
pada seminar ini diharapkan dapat berguna 
sebagai referensi pengembangan regulasi, 
kebijakan, dan program K3 di tempat kerja. 
(YOL)

FKM UI Dapatkan 3 Pemenang
Tenaga Kependidikan Berdedikasi Tahun 2021

Tahun ini, Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indonesia (UI) kembali 
menyelenggarakan ajang Pemilihan Tenaga 
Kependidikan Berdedikasi (Tendikasi). 
Pada Senin, 15 November 2021, FKM 
UI mengumumkan pemenang dari ajang 
tersebut. Tiga nama yang berhasil meraih 
juara 1 sampai dengan 3 secara berurutan 
adalah Surojo dari Sub-unit PPF, Arfan dari 
Sub-unit PPF, dan Annisa Citra Rheeyaninda 
dari Sub-unit Penjaminan Mutu Non Akademik 
FKM UI.

Ajang Pemilihan Tendikasi 2021 ini dimulai 
sejak 4 November 2021 dengan penilaian 
tahap pertama yaitu usulan kandidat dari 
atasan langsung. Tahapan selanjutnya yang 
dilaksanakan pada 8 November 2021 adalah 
penetapan 10 besar oleh tim penilai setelah 
para kandidat mengikuti tes tertulis terkait 9 
Nilai UI dan pelayanan prima secara daring. 
Sementara tahapan ketiga adalah wawancara 
pada 12 November 2021 yang diikuti oleh 
10 besar kandidat secara daring. Pada tahap 
ini, kandidat diwawancara oleh tiga juri yaitu 
Dr. Pujiyanto, S.K.M.,, M.Kes., Indri Hapsari 

Tendik Berdedikasi FKM 
UI adalah tendik (tenaga 
kependidikan) FKM UI 
yang dinilai baik dalam 
penerapan tata tertib 
kehidupan kampus. 
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Susilowati, S.K.M., M.K.K.K., Ph.D., dan Dian 
Prananda, S.S. Selanjutnya, tahap terakhir 
yang dilaksanakan pada 13-14 November 
2021 melalui voting oleh seluruh tenaga 
kependidikan FKM UI adalah tahapan untuk 
menentukan peringkat 1, 2 dan 3.

Tendik Berdedikasi FKM UI adalah tendik 
(tenaga kependidikan)  FKM UI yang dinilai 
baik dalam penerapan tata tertib kehidupan 
kampus. Indikator yang digunakan dalam 

penilaian adalah kejujuran, keadilan, 
keterpercayaan, kemartabatan, tanggung 
jawab, kebersamaan, keterbukaan dan 
kepatuhan pada aturan. Indikator ini sejalan 
dengan nilai-nilai yang diintegrasikan bagi 
seluruh sivitas dan keluarga besar FKM UI 
sebagai fakultas percontohan Zona Integritas 
Wilayah Bebas dari Korupsi.

Menurut Koordinator Sub-unit Sumber Daya 
Manusia (SDM) FKM UI, Lilis Komariyah, 

S.Sos., M.A.R.S., pemilihan Tendik Berdedikasi 
ini juga sejalan dengan pelaksanaan salah 
satu faktor pengungkit dalam Zona Integritas 
yaitu adanya manajemen perubahan yang 
harus dilakukan oleh seluruh komponen 
termasuk bidang sumber daya manusia. Agen-
agen perubahan ini diharapkan menjadi pionir 
yang bisa menjadi motor penggerak,  untuk 
itu diadakan pemilihan tendik berdedikasi 
yang bertujuan untuk menjaring agen-agen 
perubahan diunsur tendik. (wrk)

Seminar Online FKM UI Seri 39: The 6th International Seminar 
on Nutrition “The Role of Probiotics and Microbiomes in a 

Period Where Various Diseases Could Occur”

Sabtu, 16 November 2021, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
menyelenggarakan seminar gizi internasional 
dengan tema “The Role of Probiotics and 
Microbiomes in a Period Where Various Diseases 
Could Occur”. Seminar yang masuk dalam seri 
39 seminar online FKM UI ini merupakan 
ajang berbagi, menimba pengalaman, dan 
pengetahuan terkait dunia gizi yang diadakan 
setiap tahun sebagai rangkaian dari Nutrition 
Expo. Seminar dilakukan secara daring 
menggunakan platform Zoom meeting dan 
dihadiri oleh mahasiswa, alumni, tenaga 

RS, pengajar, dan umum yang berasal dari 
berbagai daerah di Indonesia.

Seminar dibuka oleh Wakil Dekan Bidang 
Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan 
FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc. Seminar 
ini bertujuan untuk memberikan dan berbagi 
pengetahuan kepada para mahasiswa, 
alumni, profesional di bidang nutrisi, serta 
para penggiat nutrisi tentang pentingnya 
peran probiotik dan mikrobioma di masa 
pandemi di mana berbagai penyakit dapat 
terjadi.

Sesi pertama diisi dengan keynote speech
oleh Prof. Dr. dr. Murdani Abdullah, SpPD-
KGEH, FACG, FASGE mengenai “Probiotics 
and Gut Microbiome: From History to Future”. 
“Saluran pencernaan manusia mengandung 
beragam mikroorganisme yang memengaruhi 
fisiologi tubuh dan apabila terjadi 
ketidakseimbangan komposisi mikrobiota 
maka dapat menyebabkan peradangan dan 
penyakit. Namun, terdapat pilihan terapi yang 
dapat mengembalikan komposisi mikrobiota, 
seperti Fecal Transplantasi Mikrobiota (FMT). 
Adapun gangguan gastrointestinal fungsional 
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pasca COVID-19 dapat menjadi masalah 
signifi kan di masa depan, serta probiotik dan 
mikrobioma adalah masa depan kedokteran,” 
ujar Prof. Murdani.

Selanjutnya, seminar diisi dengan pemaparan 
oleh 3 narasumber, yang pertama adalah 
Yusra Egayanti, S.Si. , Apt. , MP. , yang 
menyampaikan topik tentang “Regulations 
and Recommendations on the Use of Probiotics 
and Microbiomes in Local Food”. Disampaikan 
bahwa terdapat peraturan FDA Indonesia 
Nomor 34 tahun 2019 tentang kategori 
makanan yang berisi pengelompokan 
makanan fermentasi dan Nomor 13 tahun 
2016 tentang pengawasan klaim pada label 
dan iklan olahan pangan, probiotik, yang 
sedang dalam tahap revisi. Melalui peraturan 
tersebut dapat diketahui bahwa regulasi 

antar negara terkait makanan memiliki 
perbedaan namun negara tetap menyadari 
perlunya pengembangan mengenai probiotik.

Kedua, hadir dr. Rina Agustina, M.Sc. , Ph.D. 
sebagai narasumber yang menyampaikan 
topik terkait “How Probiotics and Microbiome 
Intake Impact Iron Absorption (Iron Defi ciency 
Anemia)”. Doktor Rina menyampaikan 
bahwa komposisi  mikrobiota usus 
sangat memengaruhi kesehatan manusia. 
Sementara diet memainkan peran penting 
dalam membentuk keragaman mikrobiota 
usus ini. Zat besi yang diberikan secara oral 
memiliki dampak langsung pada perubahan 
komposisi mikroba di usus.

Ketiga, Prof. Patricia Conway, B.Sc. , M.Sc. , 
Ph.D. , hadir menyampaikan topik terkait 

“The Role of Probiotics and Microbiomes 
on Immunity During COVID-19 Pandemic”.
“Probiotik dapat meningkatkan aktivitas 
kekebalan tubuh dan pembersihan 
infeksi saluran pernapasan. Mikrobioma 
dapat meningkatkan respons imun 
d a n  m e n u r u n k a n  p e r a d a n g a n
dan juga mengurangi reseptor pada spike
protein COVID-19,” tutur Prof. Patricia.

Melalui seminar ini diharapkan peserta 
dapat mengetahui konsep dasar probiotik 
dan mikrobioma  yang jarang dibahas 
dan diketahui banyak orang serta dapat 
mengetahui sejarah dan prospek di masa 
depan dari probiotik dan mikrobioma, 
peraturan yang berlaku di Indonesia, dan 
hubungannya dengan berbagai penyakit. 
(YOL) 

FKM UI Raih 3rd Best Risk Performance
pada UI Enterprise Management Award 2021

Pada penghujung triwulan 4 tahun 2021, 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) menorehkan 
prestasi membanggakan dengan meraih 3rd 
Best Risk Performance pada UI Enterprise 
Management Award 2021. Penghargaan 
ini diberikan oleh Biro Transformasi 
Manajemen Risiko, dan Monitoring Evaluasi 
(TREM) Universitas Indonesia (UI) sebagai 
apresiasi terhadap fakultas yang telah 
menyusun Dokumen Manajemen Risiko 
secara lengkap sesuai waktu dan tahapan 
yang telah ditentukan, ketepatan dalam 
menganalisis risiko, serta keikutsertaan 

fakultas dalam semua kegiatan yang 
berkaitan dengan manajemen risiko.

Pemberian penghargaan berlangsung pada 
Selasa, 16 November 2021 dalam kegiatan 
Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) 
Asesmen Risiko Kontrak Kinerja Tahun 
2022 di Bigland Hotel Bogor. Penghargaan 
diberikan oleh Dr. Darmin Nasution, S.E. 
selaku Ketua Komite Risiko UI dan diterima 
oleh Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. selaku Pj. 
Dekan FKM UI. Turut hadir dalam workshop
dan penerimaan pengharagaan tersebut 
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian 

Salah satu hal 
penting yang dilakukan 
FKM UI dalam 
manajemen risiko yaitu 
FKM telah melakukan 
pemetaan risiko 
terhadap risiko-risiko 
yang berkaitan dengan 
integritas yang mungkin 
terjadi pada setiap unit 
kerja di FKM UI. 
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dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc., Wakil Dekan Bidang Sumber 
Daya, Ventura dan Administrasi Umum FKM 
UI, Prof. dr. Asri C. Adisasmita, M.P.H., M.Phil., 
Ph.D. , dan Sekretaris Fakultas, Nelasari, 
S.K.M., M.K.M.

Risiko adalah ancaman yang disebabkan 
oleh kejadian atau aktivitas yang 
mungkin memiliki dampak negatif atau 

positif terhadap kemampuan universitas 
dalam mencapai tujuannya. Sedangkan 
yang dimaksud dengan risk management
(manajemen risiko) adalah cara pengelolaan 
risiko secara menyeluruh dalam sebuah 
organisasi melalui penggunaan kerangka 
manajemen risiko yang sama.

Pada pelaksanaan manajemen risiko, FKM 
UI memulainya dengan mengidentifi kasi 

risiko yang mungkin terjadi, melakukan 
penilaian terhadap risiko yang telah 
diidentifikasi, dan menyusun rencana 
mitigasi terjadinya risiko tersebut. Salah 
satu hal penting yang dilakukan FKM UI 
dalam manajemen risiko yaitu FKM telah 
melakukan pemetaan risiko terhadap risiko-
risiko yang berkaitan dengan integritas 
yang mungkin terjadi pada setiap unit 
kerja di FKM UI. (Sch)

Dua Mahasiswa FKM UI Terpilih sebagai Student
Ambassadors APRU Global Health

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI)  kembali 
berbangga atas pencapaian mahasiswa 
yang berhasil meraih prestasi di tingkat 
internasional. Susiana Nugraha, Mahasiswa 
S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) 
FKM UI dan Bonardo Prayogo Hasiholan, 
Mahas i swa  S-2  Kese lamatan  dan 
Kesehatan Kerja (K3) FKM UI berhasil 
terpilih sebagai Student Ambassadors

dari Association of Pacific Rim Universities
(APRU) Global Health 2021 pada 16 
November 2021.

Susiana dan Bona adalah dua dari 6 
mahasiswa dari berbagai universitas yang 
terpilih sebagai Student Ambassadors . 
Direktur APRU Global Health, Mellissa 
Withers, memilih secara langsung Student 
Ambassadors ini. Mahasiswa yang terpilih 

adalah mahasiswa yang secara aktif turut 
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
yang diselenggarakan oleh APRU Global 
Health sampai pada puncak acaranya yaitu 
APRU Global Health Conference 2021. 

APRU Global Health Conference adalah 
suatu perhelatan yang mempertemukan 
mereka yang berdedikasi pada kesehatan 
global dari seluruh dunia.   (wrk)
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Seminar Online Seri 45: Peduli TBC, Peduli Indonesia

Selasa, 16 November 2021, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) menyelenggarakan Seminar 
Online ke-45 dengan mengusung tema 
“Peduli TBC, Peduli Indonesia: Bergerak 
Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030.” 
Seminar online kali ini diinisiasi oleh 
Mahasiswa Pascasarjana FKM UI dan 
dihadiri oleh peserta dari berbagai 
kalangan mulai dari mahasiswa hingga 
praktisi profesional.

Seminar dibuka dengan penyampaian 
sambutan dari Dr. Robiana Modjo, S.K.M., 
M.Kes. selaku Manajer Pendidikan FKM 
UI dan dr. Adang Bachtiar, M.P.H. , D.Sc. , 
selaku Ketua Pokdi Mutu Layanan Kesehatan 
FKM UI. Selanjutnya, acara seminar dibagi 
menjadi dua sesi. Sesi pertama diisi oleh Dr. 
dr. Fathiyah Isbaniah, Sp.P(K), Mpd.Ked dari 
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dr. Elisa 
Adam, M.P.H., selaku Kepala BPJS Kesehatan 
Kota Depok, dan dr. Siti Nadia Tarmizi, 

M.Epid selaku Direktur P2PML Kementerian 
Kesehatan RI.

Doktor Fathiyah menyampaikan mengenai 
diagnosis dan tatalaksana TBC di Indonesia. 
“Kita sebagai tenaga kesehatan sebaiknya 
mengerti diagnosis dan tata laksananya 
(TB), supaya kita bisa memberikan edukasi 
kepada pasien dan keluarga karena salah 
satu penyebab pasien TB tidak mau diobati 
adalah karena kurangnya informasi,” ujar 
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Doktor Fathiyah. Lebih lanjut, disampaikan 
juga mengenai kondisi TBC di Indonesia 
dan dunia, penanggulangannya di Indonesia, 
serta berbagai hal lain mengenai diagnosis 
dan tatalaksana TBC.

Selanjutnya, dr. Elisa menyampaikan 
mengena i  Pen jaminan  Pe layanan 
Tuberkulosis dalam Program JKN. Saat ini, 
terdapat beberapa regulasi yang mengatur 
penjaminan Tuberkulosis dalam JKN. 
Diantaranya adalah PP No. 82/2018 tentang 
Jaminan Kesehatan, Permenkes No. 28/2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan 
Kesehatan, dan Permenkes No. 71/2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN. 
“Kami (BPJS Kesehatan) akan mendukung 
apapun strategi untuk eliminasi TB paru 
di Indonesia,” ujar dr. Elisa. Disampaikan 
juga bahwa dukungan dan sinergi antar 
pemangku kepentingan berperan aktif 
dalam menyukseskan program JKN termasuk 
penjaminan pelayanan TB.

Terakhir, dr. Nadia menyampaikan kondisi 
terkini kebijakan TBC di Indonesia. Saat 
ini, Indonesia masih menempati peringkat 
ke-3 dunia dengan kasus TBC terbanyak. 
Walaupun terbilang kurang baik, Indonesia 
terus menerus mengupayakan akselerasi 

dalam penanggulangan TBC terbukti 
dengan adanya penurunan insiden tiap 
tahunnya. “Di tahun 2021, telah terbit 
PP No. 67/2021 tentang Penanggulangan 
Tuberkulosis sebagai wujud nyata dari 
komitmen Presiden untuk tetap berupaya, 
walaupun dalam pandemi ini,  tuberkulosis 
tetap menjadi prioritas,” ucap dr. Nadia. 
Berbagai pihak saling bahu membahu dalam 
penanggulangan TBC mulai dari Pemerintah 
Pusat, Kementerian, Pemerintah Daerah, Tim 
Percepatan, dan sebagainya.

Pada sesi kedua, tiga narasumber yang 
merupakan mahasiswa Pascasarjana FKM 
UI membagikan pengalaman mereka dalam 
menanggulangi TBC di tempat kerjanya 
masing-masing. Pertama, Syahidah Asma 
Amani, S.Gz. dari UPTD Puskesmas Depok 
Jaya menyampaikan mengenai Upaya 
Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan 
Tuberkulosis. Kedua, drg. Siti Muhimatul 
Munawaroh dari UPTD Puskesmas Cinere 
Kota Depok menyampaikan mengenai Peran 
FKTP dalam Eliminasi TBC. Ketiga, dr. Yeremia 
Prawiro Mozart Runtu dari Yayasan KNCV 
Indonesia menyampaikan mengenai Peran 
Organisasi Masyarakat dalam Eliminasi TBC 
di Indonesia.

Seminar ini merupakan salah satu bentuk 
promosi kesehatan sekaligus memberikan 
pemahaman kepada peserta mengenai 
kondisi TBC khususnya di Indonesia. (BK)
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Seminar Online Seri 43: Ancaman Penyakit Potensial KLB/
Wabah-Kini dan Nanti

Selama pandemi COVID-19, 
banyak pelayanan kesehatan 
yang kurang/tidak optimal yang 
mungkin memberi peluang 
terjadinya penyakit potensial 
K L B / w a b a h . M e n g a n g k a t 
fenomena ini, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) melalui mahasiswa 
Magister Epidemiologi Angkatan 
2021 menggelar Seminar Online
FKM UI seri 43 pada Sabtu, 
20 November 2021. Bertujuan 
untuk mengupas peluang dan 
tantangan pengendalian penyakit serta 
potensial KLB/Wabah dalam perspektif 
epidemiologi, seminar ini mengusung tema 
“Ancaman Penyakit Potensial KLB/Wabah: 
Kini dan Nanti”. Seminar dihadiri 750 peserta 
secara daring melalui platform Zoom dan 
kanal Youtube FKM UI.

Seminar diawali dengan sambutan dari 
Ketua Program Studi Magister Epidemiologi 
sekaligus Dosen Pengampu Mata Kuliah 
Kesehatan Masyarakat Intermediet, Dr. dr. 
Helda, M. Kes., dan  dibuka oleh Dr. Besral, 
S.K.M., M.Sc. selaku Manajer Kerja Sama, 
Ventura dan Hubungan Alumni FKM UI. 
Doktor Besral menyampaikan bahwa ilmu 
epidemiologi dapat memprediksi kondisi 
KLB/wabah di masa yang akan datang, untuk 
kemudian dilakukan intervensi dan yang 
terpenting adalah pencegahan sebagai inti 
dari kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, sesi pertama diisi oleh dr. 
Iwan Ariawan, M.S.P.H., dengan dimoderatori 
oleh dr. Lusiani, Sp.PD-KKV, FINASIM. Dosen 
senior FKM UI yang juga berkecimpung 
dalam penyusunan strategi pengendalian 
COVID-19 ini menyampaikan bahwa 
strategi klasik pengendalian wabah perlu 
didukung oleh sektor non kesehatan agar 
lebih komprehensif. Pembenahan birokrasi 
dan transparansi data yang real time dan 
akurat juga tidak boleh dilupakan sebagai 
komponen penting dalam penanganan 
wabah. “Wabah, pandemi, dan epidemi sudah 
pasti terjadi, namun kita tidak tahu kapan 
waktunya. Jadi artinya, setiap negara harus 
siap untuk menghadapi epidemi maupun 
pandemi,” tutur dr. Iwan.

Narasumber kedua, dr. Prima Yosephine 
H. , M.K.M, Plt. Direktur Surveilans dan 

Karantina Kesehatan Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia 
m e n y a m p a i k a n  “ Pa n d e m i 
COV I D - 1 9  m e n g h a d i r k a n 
t a n t a n g a n  b e s a r  d a l a m 
mencapai program. Selain 
menjadi tantangan, pandemi 
juga mendorong  percepatan-
percepatan terutama dalam sistem 
IT. Pandemi juga mendorong 
pembenahan sistem surveilans 
sistem epidemiologi. Namun, 
tetap harus hati-hati karena 
pelayanan esensial turun. Untuk 

itu, diperlukan upaya terobosan dan inovasi 
dalam mencapai target program pencegahan 
dan pengendalian penyakit menular 
maupun tidak menular,”. Lebih lanjut, dr. 
Prima memaparkan 5 pilar penanggulangan 
pandemi, pertama, upaya tes dan lacak 
harus terus digencarkan. Kedua, optimalisasi 
manajemen klinis melalui tatalaksana kasus. 
Ketiga, pengetatan protokol kesehatan 
termasuk pembatasan mobilisasi. Keempat, 
peningkatkan cakupan imunisasi dan yang 
terakhir dengan penguatan sistem kesehatan 
termasuk pencatatan dan pelaporan data.

Melalui seminar ini diharapkan dapat 
menjadi bekal persiapan dalam menghadapi 
ancaman KLB/wabah sekaligus dapat 
menjadi landasan penyusunan strategi 
dalam menghadapi tantangan dan peluang 
terjadinya penyakit potensial KLB/wabah. 
(Pika dan BK)
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Seminar Online FKM UI Seri 49: Aplikasi Keahlian SKM di 
Tingkat Nasional dan Pendidikan Kesmas

di Tingkat Internasional

Senin, 29 November 2021 Kelas Dasar 
Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
menyelenggarakan seminar online dengan 
tema “Aplikasi Keahlian SKM di Tingkat 
Nasional dan Pendidikan Kesmas di Tingkat 
Internasional”. Seminar dilaksanakan secara 
virtual menggunakan platform zoom meeting
dan Youtube live streaming dan terbuka untuk 
mahasiswa kesmas dan umum. Seminar 
dibuka dengan sambutan oleh Dr. Ir. Asih 

Setiarini, M.Sc. selaku Wakil Dekan bidang 
Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan, 
FKM UI dan dimoderatori oleh Drs. Bambang 
Wispriyono, Apt., Ph.D., selaku Staf Pengajar 
Dept KL FKM UI.

Sesi pertama disampaikan mengenai 
Pendidikan dan Peran Ahli Kesmas oleh Dr. 
dr. Anung Sugihantono, M.Kes., selaku Mantan 
Dirjen P2P Kemenkes RI. Doktor Anung 
menyampaikan defi nisi dari kesmas, indeks 

pembangunan kesmas dan menekankan 
bahwa kesmas berbasis wilayah. Selain itu, 
dimensi pelayanan kesehatan bergeser mulai 
dari cure, service, hingga pada dimensi care. 
“Peran ahli kesmas bisa menjadi birokrat, 
pendidik, penggerak masyarakat, peneliti, 
pengamat serta usaha mandiri yang 
berperspektif kesehatan masyarakat dan 
deskripsi peran ahli kesmas yaitu penyiapan 
kebijakan, pemantauan pengendalian, 
pengembangan sumber daya, koordinator 
dan pembimbing. Pola operasional ahli 
kesmas harus berkolaborasi, profesional, dan 
responsif atas keinginan dan kebutuhan 
publik yang terus bertransformasi,” terang 
Dr. Anung.

Selanjutnya, Dr. Ede Surya Darmawan, S.K.M., 
M.D.M., dari IAKMI menyampaikan bahwa 
kesmas memiliki banyak peran yang bisa 
dilakukan di berbagai bidang. Sifatnya luas, 
multi entri, multi proses dan multi output. 
Doktor Ede menyampaikan bahwa kesmas 
berfokus pada preventif, bekerja dengan 
prinsip sedari awal yaitu melakukan promosi 
kesehatan, berfokus mengatasi penyebab, 
kemudian menyatu pada essential public 
health services (EPHS).   “Pondasi dan pilar 
kompetensi dalam keilmuan kesmas yaitu 
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berdasarkan sifatnya pada metode ada 
epidemiologi, biostatistik dan kependudukan, 
administrasi dan kebijakan kesehatan, PKIP 
dan yang sifatnya area terdapat kesling, 
kesja, gizi, kesmas, kesehatan reproduksi. Ahli 
kesmas diharapkan memiliki kemampuan 
yang lengkap dalam keilmuan baik sifatnya 
metode maupun area. Selain itu juga 
kemampuan tahapan intervensi kesmas mulai 
dari individu hingga sistem pemerintahan 
dan memanfaatkan teknologi sesuai 
perkembangan,” ujar Dr. Ede.

Iman A. Hakim, M.B.B.Ch., Ph.D., MPH dari The 
University of Arizona Mel & Enid Zuckerman 
College of Public Health menyampaikan 
materi terkait “Public Health Education in 
U.S”. Kesmas memiliki tantangan seperti 
emerging disease, food safety, kesenjangan 
kesehatan dan sebagainya. Ahli kesmas 
berfokus pada mencegah penyakit dan 

injuri dengan promosi gaya hidup sehat. 
“PH professionals focus on preventing disease 
and injury by promoting healthy lifestyles. 
They implement educational programs, develop 
policies, administer services, conduct research 
and regulate health system to achieve these 
goals. Our health largely depends on conditions 
where we live, learn, work and play and not 
just on the medical treatment we achieve,” 
tutur Doktor Iman. 

Pada sesi kedua, Hesti Tobing, SKM. , 
CIMI. , IBCLC (Perinasia) menyampaikan 
pengalamannya terkait aplikasi keahlian 
sarjana kesmas yang bisa menjadi pengelola 5 
program, pelatih manajemen laktasi, fasilitator 
konseling menyusi, pelatih MPASI, serta 
narasumber berbagai seminar dan talkshow. 
Bahkan Hesti Tobing menjadi pewawancara 
penelitian dosen-dosen FKM UI dan Yayasan 
Tenaga Kerja Indonesia (YTKI). Selain itu, Hesti 

menyebutkan bahwa dirinya juga berkiprah 
menjadi founder hingga dewan pengawas 
Ikatan Konselor Menyusui Indonesia.

Selanjutnya, Dedi Supratman, S.K.M., M.K.M., 
dari IAKMI menyampaikan bahwa pekerjaan 
ahli kesmas dalam mobilisasi mesin birokrasi 
antara lain pengembangan kebijakan publik 
yang berwawasan kesehatan, program berbasis 
kebutuhan masyarakat, advokasi pengambil 
kebijakan, sedangkan dalam mobilisasi 
sosial antara lain adalah penguatan gerakan 
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dari seminar ini diharapkan mahasiswa 
kesehatan masyarakat (kesmas) mendapatkan 
pengetahuan mendalam mengenai kesmas 
baik dalam pendidikan dan keahlian kesmas 
serta menyadari pentingnya peran ahli 
kesmas dan ilmu yang sangat luas untuk 
bisa diterapkan. (YOL)

Doktor FKM UI Teliti: Model Patient 
Engagement oleh Perawat dalam Upaya 

Peningkatan Keselamatan Pasien: Studi Kasus 
di RS PKU Muhammadiyah Gamping DIY
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“Patient engagement (PE) belum dimulai 
secara memadai untuk mencapai perawatan 
kesehatan yang aman di Indonesia,” ujar 
Ekorini Listiowati pada sidang terbuka 
Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat 
2 Desember 2021 dengan judul disertasi 
“Model Patient Engagement oleh Perawat 
dalam Upaya Peningkatan Keselamatan 
Pasien: Studi Kasus di RS PKU Muhammadiyah 
Gamping DIY”.

Salah satu strategi kunci untuk meningkatkan 
keselamatan pasien adalah dengan 
melibatkan pasien dalam mengenali risiko 
dan mencegah kesalahan. Pelibatan pasien 
merupakan bagian integral dari sejumlah 
kampanye keselamatan pasien internasional 
(patient safety campaign), termasuk kampanye 
keselamatan pasien oleh WHO.

Promovendus menyebutkan bahwa 
penelit iannya ini  ber tujuan untuk 
mengeksplorasi perspektif tenaga kesehatan, 

pasien dan caretaker tentang PE dan 
bagaimana potensi penerapannya serta 
merumuskan model yang dapat mendukung 
perawat untuk melibatkan pasien dalam 
upaya keselamatan pasien. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
studi kasus pada bangsal penyakit kronis RS 
PKU Muhammadiyah Gamping.

Penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap 
yaitu assessment dan perumusan model.   
Dari hasil penelitian disimpulkan antara lain 
bahwa persepsi pasien tentang keterlibatan 
pasien dalam peningkatan keselamatan 
pasien bervariasi, perawat menyadari bahwa 
mereka memiliki peran yang besar dalam 
menjalankan upaya keselamatan pasien, 
model patient engagement oleh perawat 
yang potensial meningkatkan keselamatan 
pasien meliputi 2 domain, yaitu domain 
kebijakan dan komunitas serta domain 
penyelenggaraan layanan kesehatan.

Lebih lanjut, peneliti menyebutkan bahwa 
PE merupakan strategi untuk mencapai 
perawatan kesehatan yang aman dan 
teridentifikasi peran penerima layanan, 
perawat, dan organisasi RS yang dapat 
d ikembangkan untuk mewujudkan 
keselamatan pasien. 

Berdasarkan sidang promosi doktor yang 
diketuai oleh Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. 
dengan promotor Prof. dr. Amal Chalik 
Sjaaf, S.K.M. , dan ko-promotor Prof. dr. 
Anhari Achadi, S.K.M., Sc.D dan dr. Adang 
Bachtiar, M.P.H, D.Sc. serta para penguji 
Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS; Dr. dr. 
Sutoto, M. Kes.; Dr. Elsye Maria Rosa, S.K.M., 
M.Kes.; Dr. Dra. Emma Rachmawati, M. Kes. 
serta Dr. Dra. Evi Martha, M. Kes., Ekorini 
berhasil dinyatakan lulus. Pada sidang yang 
dilaksanakan secara virtual ini, Ekorini 
Listiowati dinyatakan sebagai Doktor dalam 
bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat yang 
ke-248 dan Doktor di FKM UI yang ke-321.

Seminar Online FKM UI Seri 50: COVID-19 Varian Baru, Libur 
Nataru, dan Strategi Mitigasi Gelombang Ketiga

Menyikapi berbagai isu mengenai COVID-19, 
FKM UI kembali menyelenggarakan seminar 
online pada Jum’at, 3 Desember 2021. 
Seminar ini disambut baik oleh berbagai 
kalangan mulai dari akademisi, praktisi, 
hingga masyarakat yang berjumlah tak 
kurang dari 600 partisipan.

Materi pertama mengenai tren kasus 
COVID-19 di Indonesia beserta varian 
barunya disampaikan langsung oleh Direktur 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Menular Langsung (P2PML) Kemenkes RI, 
dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid. Melalui 
pemaparannya, dr. Nadia memaparkan data-
data penurunan kasus COVID-19. Meski 
demikian, dr. Nadia mengingatkan untuk 
tidak lengah dan mengabaikan protokol 
kesehatan. “Protokol kesehatan, testing, 
tracing harus kita perkuat termasuk pada 
kontak erat dan juga pada potensi yang 
mungkin terjadi klaster,” ujar dr. Nadia.

Materi kedua disampaikan oleh Direktur 
Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, dr. 
Mohammad Syahril, Sp.P, M.P.H. , Dokter 
Syahril menyampaikan strategi yang 
harus dipersiapkan rumah sakit dalam 
menghadapi ancaman gelombang ketiga 
sekaligus kesiapan dari RSPI Prof. Dr. 

Sulianti Suroso. Ancaman gelombang 3 
COVID-19 ini telah disampaikan langsung 
oleh Presiden Jokowi di salah satu pidatonya. 
“Dengan kasus COVID-19 kemarin, 
I n d o n e s i a  c u k u p  g a g a p  k a r e n a 
ke lemahan pada  s i s tem deteks i , 
tata laksana, keterbatasan SDM, dan 
seterusnya. Maka, kita harus memahami 
betul kalau Indonesia ini punya risiko 
tinggi terhadap penularan penyakit 
emerging yang akan mengancam ketahanan 
kesehatan secara nasional,” ujar dr. Syahril.

Materi ketiga mengenai strategi mitigasi 
terjadinya gelombang ketiga pada libur 
nataru disampaikan oleh peneliti pandemi 
dari Griffith University Australia, dr. 
Dicky Budiman. Mitigasi potensi ledakan 
kasus dapat dilakukan melalui 4 aspek, 
yaitu deteksi dini dan penguasaan peta 
situasi (testing, tracing), penguatan sistem 
kesehatan, cakupan imunitas (vaksinasi), dan 
perubahan perilaku (pelonggaran terukur 
dan bertahap). “Empat ini menjadi kunci. 
bagian terpentingnya adalah, ini harus 
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dilakukan secara merata. Tidak bisa hanya 
di kota-kota saja karena penyakit ini ada 
dimana-mana,” ujar dr. Dicky Budiman.

Materi terakhir pada sesi pertama 
disampaikan oleh salah satu dosen 
Pascasarjana Kajian Administrasi Rumah Sakit 
FKM UI, Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, M.A.R.S 
yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan 
Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO). 
Dr. Supriyantoro menyampaikan materi 
yang berjudul “Strategi Sistem Layanan 

Kesehatan dalam Upaya Mitigasi Gelombang 
3 COVID-19”. Disebutkan bahwa terdapat 
pembelajaran yang menarik mengenai 
penanganan COVID-19 di bidang Kesehatan, 
yaitu upaya preventif, upaya deteksi, dan 
upaya respon. Di bidang pelayanan kesehatan 
diperlukan optimalisasi sistem pelayanan 
rujukan, utamanya pada rumah sakit rujukan 
infeksi emerging.

Pada Sesi Ke-2, materi disampaikan oleh 
Mahasiswa Pascasarjana Kajian Administrasi 

Rumah Sakit (KARS) FKM UI, dr. Henri 
Azis, Sp.A(K), M.Kes., yang menyampaikan 
mengenai Vaksinasi COVID-19 pada anak 
dan dr. Yuni Fitriani yang menyampaikan 
mengenai strategi Rumah Sakit dalam 
Mengantisipasi Lonjakan Kasus COVID-19.

Seminar ini diharapkan dapat menjadi salah 
satu upaya menambah wawasan sekaligus 
masukan bagi tenaga kesehatan, rumah sakit, 
dan masyarakat dalam menghadapi varian 
baru serta gelombang ketiga COVID-19. (BK) 

Seminar Online FKM UI Seri 46:
One Stop Service untuk Penyintas COVID-19

Sabtu, 4 Desember 2021, Mahasiswa 
Pascasarjana Kajian Administrasi Rumah 
Sakit (KARS) Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indonesia (UI) 2021 
menyelenggarakan seminar dengan tema 
“One Stop Service Untuk Penyintas COVID-19”. 

Seminar ini mengundang pembicara 
profesional dalam pelayanan kesehatan 
serta terbuka untuk umum dan dilaksanakan 
melalui platform zoom meeting dan YouTube 
Live Streaming. Seminar dibuka dengan 
sambutan dari Dr. Besral, S.K.M. , M.Sc. , 

Manajer Kerjasama dan Hubungan Alumni, 
Dr. Ede Surya Darmawan, S.K.M., M.D.M selaku 
Kaprodi KARS, dan Prof. Dr. dr. Adik Wibowo, 
M.P.H selaku PJ MK Kesehatan Masyarakat.

Keynote Speech disampaikan oleh Prof. 
dr. Abdul Kadir, Ph.D. , Sp.THT-KL(K), 
MARS selaku Direktur Jenderal Pelayanan 
Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Prof. 
Abdul Kadir  menyampaikan hingga saat ini 
kebijakan di fasilitas pelayanan kesehatan 
(fasyankes) dalam menghadapi COVID-19 
mencakup peningkatan kapasitas ruang 
isolasi, penerapan protokol kesehatan dan 
adaptasi kebiasaan baru di rumah sakit, 
serta manajemen kasus dalam tatalaksana 
terapi COVID-19.

Pada sesi pertama diskusi, dr. Reynaldi Fattah 
Z., Koordinator Layanan 24 jam Puskesmas 
Kec. Setiabudi menyampaikan materi terkait 
“Perlukah Model Layanan One Stop Service
untuk Penyintas COVID-19”. “Manajemen long
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COVID-19 akan memerlukan tindak lanjut 
yang holistik, longitudinal dalam perawatan 
primer, layanan rehabilitasi multidisiplin, 
dan pemberdayaan kelompok pasien yang 
terdampak dan diharapkan tercipta suatu 
regulasi untuk para penyintas COVID-19,” 
ujar dr. Reynaldi.

Selanjutnya, penyampaian materi oleh 
narasumber pertama disampaikan oleh 
Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K), FCCP dari 
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) 
yang menyampaikan “Perlunya Layanan Pasca 
COVID-19 bagi penderita long COVID-19”. 
“Layanan pasca COVID-19 diperlukan untuk 
memantau dan mengevaluasi penyintas 
maupun untuk penanganan sindrom pasca 
COVID. Layanan bertujuan memulihkan 
aktivitas dan produktivitas penyintas 
COVID-19. Sebagai penyakit baru dengan 
dampak kesehatan mental dan fi sik yang 
besar, layanan pasca COVID-19 harus 
dilakukan pada sentra dengan sumber daya 
yang memadai,” ujar Prof. Menaldi.

Kedua, dr. Lily Kresnowati, M.Kes(Epid) selaku 
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS 
Kesehatan menyampaikan materi terkait 
“Pembiayaan Layanan Pasien Long COVID-19”. 
Dokter Lily menyampaikan peran BPJS 
Kesehatan untuk memastikan pasien COVID-19 
memperoleh akses pada faskes, melakukan 
verifi kasi tagihan pelayanan kesehatan dari 

FKTRL yang ditunjuk pemerintah serta 
melakukan koordinasi dengan Kemenkes 
dalam rangka pembayaran tagihan COVID-19 
yang telah diverifi kasi. “Diharapkan adanya 
dukungan pemerintah dalam menetapkan 
standar layanan long COVID bagi peserta JKN 
dan non JKN, adanya kepastian penjaminan 
long COVID bagi penyintas/riwayat suspek, 
dan komitmen pelayanan holistik dari faskes 
bagi seluruh peserta JKN khususnya bagi 
penyintas COVID-19,” ujar dr. Lily.

Ketiga, Juno Simorangkir sebagai Founder 
Covid Survivor Indonesia (CSI) menyampaikan 
terkait “Pengalaman dan Harapan Terhadap 
Layanan Long COVID”. Juno menyampaikan 

hambatan dan tantangan di lapangan dan 
harapannya pada 3R yaitu Recognition, 
Rehabilitation, dan Research. Awareness 
perlu dimiliki pembuat kebijakan dan para 
profesional medis guna meningkatkan 
pengenalan serta edukasi tentang Long
COVID sebagai sebuah Post Viral Condition
yang dapat dialami oleh siapapun. 

Dari seminar ini diharapkan dapat membuka 
wawasan bersama dan bermanfaat bagi 
penyintas COVID-19 serta bagaimana 
menyiapkan kebijakan, sumber daya dan 
alokasi sarana prasarana sehingga penyintas 
bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan 
dan meningkatkan kualitas hidupnya. (YOL)

Doktor FKM UI Teliti: Pemodelan Prediksi Risiko Kelahiran 
Preterm Berbasis Pembelajaran Mesin (Machine Learning)
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Selasa, 7 Desember 2021, Program Studi 
Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) melaksanakan sidang terbuka 
promosi doktor atas nama Fika Minata 
Wathan. Sidang dipimpin oleh Prof. Dr. dr. 
Sabarinah, M.Sc., sebagai Ketua Sidang, Prof. 
dr. Kemal N. Siregar, M.A, Ph.D., sebagai 
Promotor, Prof. dr. Anhari Achadi, S.K.M., 
Sc.D. dan Dr. dr. Rima Irwinda, Sp. OG (K), 
sebagai Ko-promotor, serta tim penguji yang 
terdiri dari Dr. Tris Eryando, M.A., Dr. Besral, 
S.K.M., M.Sc., Dr. dr. Yusuf Effendy, Sp. OG 
(K), Dr. Ir. Heru Purnomo Ipung, M. Eng. dan 
Dr. Mujiono Sadikin, MT. CISA. CGEIT. Pada 
sidang yang dilaksanakan secara virtual, Fina 
Minata Wathan mempertahankan disertasi 
dengan judul “Pemodelan Prediksi Risiko 
Kelahiran Preterm Berbasis Pembelajaran 
Mesin (Machine Learning) sebagai Upaya 
Deteksi Dini di Tingkat Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama”.

Kelahiran preterm merupakan penyebab 
tertinggi kematian neonatal. Indonesia 
menduduki posisi tertinggi di ASEAN dan 
kelima di dunia untuk kelahiran preterm. Belum 
adanya model prediksi kelahiran preterm yang 
memperlihatkan prediktor yang berguna untuk
mengembangkan program pencegahan 
mendorong promovendus untuk melaksanakan 
penelitian terkait hal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan 
model prediksi kelahiran preterm berbasis 
machine learning untuk deteksi dini kelahiran 
preterm di Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP). Metode yang digunakan 
dalam penelitian adalah desain studi case 
control dengan menggunakan data rekam 
medis Rumah Sakit (RS) di Palembang yaitu 
RS YK Madira, RSMH, RS Bunda, RS Ar Rasyid, 
RS Muhammadiyah, dan RS Bhayangkara di 
tahun 2019 dengan jumlah sampel 1758 
responden yang terdiri dari 879 preterm 
dan 879 aterm. Sementara faktor risiko yang 
digunakan pada penelitian ini didapatkan 
dari Systematic Literature Review yang terdiri 
dari faktor sosiodemografi , faktor perilaku/
gaya hidup, faktor maternal/kondisi ibu 
sebelum kehamilan, faktor kehamilan/
obstetri ginekologi, faktor biologis, faktor 
pelayanan kesehatan dan faktor janin. 
Pemodelan dilakukan dengan menggunakan 
machine learning dengan algoritme decision 
tree, K-Nearest Neighbour (KNN), naïve bayes, 
logistic regression, Support Vector Machine 
(SVM) dan neural network (CNN1D, multilayer 
perceptron dan backpropagation).

Berdasarkan hasil  penelit ian yang 
dilaksanakan oleh promovendus, ditemukan 
21 variabel penelitian dari 53 variabel yang 
dibutuhkan, dan menemukan 6 variabel yang 
menjadi prediktor utama kelahiran preterm 

di antaranya pre-eklamsia, perdarahan 
dalam kehamilan, riwayat ketuban pecah 
dini, jarak antar dua kehamilan, paritas, 
dan anemia. Pada penelitian ini ditemukan 
algoritme terbaik yaitu decision tree dengan 
nilai akurasi 95% untuk training dan 96% 
untuk testing dan telah dibuat prototype 
berupa aplikasi berbasis web untuk deteksi 
dini di FKTP.

Lebih lanjut, pada penelitian ini ditemukan 
pula research novelty yaitu diperolehnya 
model prediksi kelahiran preterm, dimana 
model ini potensial untuk digunakan di FKTP 
sebagai upaya deteksi dini. Model prediksi 
ini dapat mendeteksi ibu hamil akan berisiko 
preterm atau tidak berisiko. Apabila diketahui 
ibu berisiko kelahiran preterm, maka ibu 
dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan 
di RS, agar tidak terjadi keterlambatan 
penanganan yang menyebabkan kematian 
ibu maupun bayi. Dibandingkan tidak ada 
model prediksi, maka risiko kelahiran 
preterm tidak dapat dicegah, sehingga 
keterlambatan penanganan akan terjadi.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, Fika 
Minata Wathan berhasil dinyatakan sebagai 
Doktor dalam bidang  Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. Fika merupakan lulusan S-3 
Ilmu Kesehatan Masyarakat ke-249 dan 
lulusan S-3 di FKM UI yang ke-322.

Universitas Indonesia Kukuhkan 5 Guru Besar FKM

Sabtu, 11 Desember 2021, lima staf 
pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indonesia (UI) dikukuhkan 
menjadi Guru Besar Tetap oleh Rektor 
Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, S.E., 
M.A., Ph.D. Kelima staf pengajar tersebut 
adalah Prof. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.S. 
yang dikukuhkan menjadi Guru Besar 
Tetap FKM UI dalam bidang Ilmu Ekonomi 
Kesehatan dan Sistem Kesehatan; Prof. Dr. 
Dra. Dewi Susanna, M.Kes. yang dikukuhkan 
sebagai Guru Besar Tetap FKM UI dalam 
bidang Ilmu Kesehatan Lingkungan; Prof. 
dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc. yang 
dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap FKM 
UI dalam bidang Ilmu Epidemiologi; Prof. 
Dr. Dra. Evi Martha, M.Kes. yang dikukuhkan 
sebagai Guru Besar Tetap FKM UI dalam 
bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, serta 
Prof. dr. Kemal Nazaruddin Siregar, S.K.M., 
M.A., Ph.D. yang dikukuhkan sebagai Guru 
Besar Tetap FKM UI dalam bidang Ilmu 
Biostatistika dan Kesehatan Reproduksi.

Pada upacara pengukuhan Guru Besar 
ini, Prof. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.S. , 
menyampaikan pidato pengukuhan berjudul 
“Menilai Keberhasilan Upaya Kesehatan: 
Efi siensi dan Pemerataan yang Berkeadilan”. 
Efi siensi dan pemerataan kesehatan yang 

berkeadilan seringkali dianggap sebagai 
dua hal yang tidak bisa sejalan. Padahal 
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang kesehatan mengamanahkan 
bahwa pembiayaan kesehatan haruslah 
diselenggarakan dengan mengedepankan 
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asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. 
“Undang-undang tersebut mengamanahkan 
unsur efi siensi untuk memaksimalkan akses 
kesehatan masyarakat secara keseluruhan di 
tengah keterbatasan sumber daya, sementara 
pemerataan berkeadilan atau ekuitas (equity) 
menginginkan adilnya (fairness) hasil 
distribusi status kesehatan dan pelayanan 
kesehatan dengan meminimalkan perbedaan 
di antara kelompok masyarakat,” ujar Prof. 
Mardiati Nadjib dalam pidato pengukuhan.

Pada acara yang sama, Prof. Dr. Dra. Dewi 
Susanna, M.Kes. , menyampaikan pidato 
pengukuhan yang berjudul “Penguatan 
Surveilans Penyakit Tular Vektor untuk 
Antisipasi Kejadian Luar Biasa”. Pengenalan 
terhadap vektor penular penyakit adalah 
hal penting, untuk dapat memanipulasi 
lingkungan dalam mengontrol atau 
menghindari kemungkinan penularan 
penyakit kepada manusia. Mengetahui 
dengan benar tentang l ingkungan 
tinggal dan lingkungan yang mendukung 
perkembangbiakan vektor menjadi salah satu 
kunci dalam mengurangi kontak manusia 
dengan vektor pembawa penyakit. Lebih 
lanjut, Prof. Dewi menyampaikan bahwa 

untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, 
maka dalam bidang kesehatan diperlukan 
suatu inovasi untuk mengatasi permasalahan 
kesehatan khususnya pengendalian 
vektor DBD. Penggunaan aplikasi digital 

upaya mengurangi kesenjangan sistem 
pengendalian DBD yang berjalan.

Sementara itu, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc. menyampaikan bahwa 
perkembangan pandemi di berbagai 
belahan dunia, termasuk Indonesia sangat 
bervariasi. Dampak COVID-19 yang lebih luas 
mencakup penurunan akses dan layanan 
kesehatan, pendidikan dan sosial, serta 
aktivitas ekonomi, pemasukan fi nansial dan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai 
bencana dari berbagai bahaya (hazard) 
yang terjadi terus menerus juga memiliki 
dampak yang luas dan berjangka panjang, 
bukan saja secara primer menimbulkan 
kerusakan infrastruktur, aset/properti, 
lingkungan, kehilangan jiwa, cedera, dan 
gangguan psikologis, namun juga secara 
sekunder dapat memicu eksaserbasi masalah 
kesehatan lainnya dan disrupsi program 
layanan kesehatan. 

ternyata dapat meningkatkan akurasi dan 
bermanfaat dalam pengembangan basis 
data elektronik. Aplikasi digital surveilan 
DBD dapat meningkatkan pencegahan 
dan pengendalian, serta membantu dalam 

“Secara praktis besarnya risiko bencana 
dapat diperkirakan kuantitasnya dengan 
menggunakan sistem skor sebagaimana 
dikembangkan oleh BNPB (Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana). Setiap komponen 
dari risiko bencana memiliki beberapa 
parameter yang ditentukan skor atau nilainya. 
Dari skor atau nilai-nilai seluruh komponen 
risiko bencana, dengan menggunakan formula 
di atas yang diberi pembobotan nilai, dapatlah 
kemudian dihitung nilai risiko bencana untuk 
setiap jenis bahaya (hazard) di suatu wilayah 
yang disebut indeks risiko bencana,” ujarnya 
dalam pidato pengukuhannya yang berjudul 
“Mewaspadai Multirisiko (Multi-Risk) Pandemi 
COVID-19 dan Bencana Lainnya di Indonesia”.

Kemudian, Prof. Dr. Dra. Evi Martha, 
M.Kes. menyampaikan pidato pengukuhan 
berjudul “Pemberdayaan Masyarakat yang 
Berkelanjutan: Salah Satu Solusi Ideal dalam 
Mengatasi Masalah Kesehatan Masyarakat”. 
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Pentingnya keterlibatan rakyat selaras 
dengan disiplin ilmu pendidikan kesehatan 
dan ilmu perilaku.   Didalamnya tercantum 
mengenai pemberdayaan masyarakat yang 
merupakan jantung dari keilmuan promosi 
kesehatan. Pemberdayaan masyarakat sendiri 
merupakan konsep sentral sebagai bagian 
dari promosi kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat ini berfokus pada 
keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai 
pihak. Salah satunya adalah pendekatan 
kolaborasi pentahelix yang banyak digunakan 
di Indonesia untuk penanganan bencana 
dan wabah dikarenakan pendekatan ini 
menitikberatkan pada kearifan lokal dan 
mempersatukan lima unsur penting yang 
berimplikasi pada: adanya kebijakan dan 
pembiayaan pemberdayaan dari pemerintah; 
adanya riset dan pengabdian masyarakat 
oleh akademisi; terciptanya masyarakat 
yang berdaya; adanya kegiatan sosial oleh 
pebisnis; dan adanya dukungan publikasi 
oleh media masa. “Tujuan akhir dari proses 
pemberdayaan ialah pembinaan kelestarian 
atau disebut juga dengan keberlanjutan,” 
ujar Prof. Evi.

Terakhir, Prof. dr. Kemal N. Siregar, S.K.M, 
M.A. , Ph.D. pada pidato pengukuhannya 
menyampaikan materi berjudul “Informatika 
Kesehatan: Informatika Bagi Penguatan 

Sistem Kesehatan: Konsep, Metode dan 
Penerapan”. Informatika Kesehatan adalah 
suatu cabang ilmu yang mempelajari 
data yang berkenaan dengan kesehatan 
manusia, yang bertujuan menguatkan sistem 
kesehatan, dalam rangka peningkatan 
derajat kesehatan masyarakat. Definisi 
tersebut menekankan adanya hubungan 
fungsional antara Informatika Kesehatan 
dan Sistem Kesehatan.

“Menunjukkan bahwa, Informat ika 
Kesehatan perlu dimanfaatkan agar mampu 
memperkuat Sistem Kesehatan Nasional di 
Indonesia. Kata dasar Informatika Kesehatan 

adalah informatika yang adalah padanan 
dari informatics, yang adalah the science and 
technology of information processing using 
computers. Jadi, informatika merupakan ilmu 
dan teknologi, sedangkan informasi adalah 
subjek yaitu materi yang dipelajari ilmu 
tersebut. Singkatnya, informatika adalah 
ilmu yang berkenaan dengan informasi,” 
ujar Prof dr. Kemal Nazaruddin Siregar, 
S.K.M., M.A., Ph.D.

Kelima Guru Besar Tetap FKM UI ini secara 
berurutan menjadi Guru Besar ke-55, 56, 57, 
58, dan 59 yang dikukuhkan oleh Universitas 
Indonesia pada tahun 2021. 

Seminar Online FKM UI Seri 48: Mitigasi Bencana Akibat 
Perubahan Iklim untuk Penguatan Pelayanan Kesehatan & 

Gizi Ibu dan Anak di Masa Pandemi COVID-19
Mahasiswa Pascasarjana Gizi FKM UI 
mengadakan Seminar Online FKM UI seri 
ke-48 pada Sabtu, 11 Desember 2021. 
Seminar ini dihadiri oleh ratusan peserta baik 
mahasiswa, dosen dan umum. Tujuan seminar 
ini adalah menjadi ruang diskusi dan edukasi 
bagi peserta mengenai tema yang diangkat: 
Mitigasi Bencana Akibat Perubahan Iklim 
untuk Penguatan Pelayanan Kesehatan & Gizi 
Ibu dan Anak di Masa Pandemi COVID-19.

Seminar ini dibagi menjadi dua sesi. Pada 
sesi pertama terdapat dua pembicara, yaitu 
Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. selaku Direktur 
Pengembangan Strategi Penanggulangan 
Bencana BNPB dan Iwan Halwani, S.K.M, M.Si. 
selaku Koordinator Substansi Kewaspadaan 
Gizi Kementerian Kesehatan RI. Sesi pertama 
membahas dari sisi program maupun 
penanganan saat terjadi bencana terutama 

terkait perubahan iklim, gizi, dan pandemi 
COVID-19.

Dr. Agus memulai dengan menyampaikan 
dari segi kebencanaan. “Saat ini, sistem 
penanggulangan bencana di Indonesia 

sudah bersifat preventif, tindakan-tindakan 
preventif kita rencanakan agar dalam 
25 tahun ke depan kita sudah kuat atau 
tangguh dalam menghadapi bencana,” 
ujar Dr. Agus. Dalam penanggulangan 
bencana, sudah terdapat pedoman nasional 
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penyelenggaraan penanggulangan bencana 
yang termaktub dalam Perpres nomor 87 
Tahun 2020. Selain hal-hal tersebut, Dr. Agus 
juga menyampaikan mengenai dasar-dasar 
bencana, adaptasi dalam perubahan iklim, 
strategi membangun daerah, pengurangan 
risiko bencana, kondisi terkini COVID-19, dan 
strategi pengendalian COVID-19.

Selanjutnya, Iwan Halwani menyampaikan 
pemaparan materi dari sudut pandang 
gizi. Kondisi pandemi COVID-19 tentunya 
berdampak pada kondisi gizi masyarakat. 
Untuk itu, diperlukan strategi dalam 
melakukan intervensi gizi di masa pandemi 
COVID-19. Terdapat beberapa modifi kasi 
pelayanan gizi seperti pemberlakuan 
protokol kesehatan ketat, pemantauan 
mandiri, telekonseling, serta kunjungan 
rumah untuk pemberian suplemen dan 
tindak lanjut. Saat ini, juga sudah ada 
aplikasi Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis 
Masyarakat (e-PPGBM) sebagai platform 
pelaporan mandiri kondisi gizi. “Harapan 
kami, dari dunia pendidikan terutama FKM 
UI bisa mengembangkan beberapa terobosan 
sehingga masalah terkait kesehatan gizi 
dapat diatasi,” ujar Iwan Halwani menutup 
presentasinya.

Sesi kedua membahas tentang bagaimana para 
stakeholder bisa saling menguatkan dalam 
menangani masalah gizi di masa pandemi 
COVID-19. Pembicara pertama merupakan 
spesialis nutrisi di UNICEF Indonesia, Sri 
Wahyuni Sukotjo, M.A. Menurut Sri, masa 
pandemi mengakibatkan adanya disrupsi 
serius. Hal ini dibuktikan oleh berbagai 
statistik mengenai gizi maupun pelayanan 
kesehatannya. Dalam mengatasi hal ini, 
UNICEF dan pemerintah telah melakukan 
beberapa intervensi, seperti mengkaji 
dampak pandemi dari sisi gizi, melakukan 
uji inovasi yang fl eksibel, memperluas sistem 
perlindungan sosial, edukasi gizi melalui 

media masa dan saluran digital, deteksi 
dini dan penanganan gizi buruk, pembuatan 
chatbot informasi gizi, serta peningkatan 
kapasitas SDM.

Lebih lanjut, penyampaian materi mengenai 
Succes Story disampaikan oleh Ika Nur 
Halimah, S.Sos. selaku Community Development
Offi cer dari Pertamina dan Sri Wanti selaku 
Kader Posyandu Desa Teras, Boyolali. Kedua 
pembicara ini menyampaikan pengalamannya 
dalam menangani permasalahan gizi di 
masa Pandemi COVID-19 melalui aplikasi 
Delivery Pelayanan Terpadu (Desyandu) dan 
Si-Kembang. (BK)

Rapat Pleno Laporan Kedekanan FKM UI Periode 2017-2021

Mengakhiri masa jabatannya sebagai Pj. 
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2021, 
Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. memaparkan 
laporan kedekanan periode 2017-2021 yang 
disampaikan pada rapat pleno dengan staf 
pengajar dan tenaga kependidikan FKM UI. 
Rapat pleno dihadari oleh Dekan terpilih 
periode 2021-2015, Pj. Dekan FKM UI periode 
2019-2021, para Wakil Dekan periode 2019-
2022, Sekretaris Fakultas, para Manajer, 
para Ketua dan Sekretaris Departemen, para 
Ketua dan Sekretaris Kelompok Studi, para 
Ketua dan Sekretaris Program Studi, para 
Koordinator Sub Unit, staf pengajar dan 
tenaga kependidikan.

Berlangsung secara daring pada Senin, 
13 Desember 2021 melalui aplikasi Zoom, 
rapat pleno dibuka oleh Dekan FKM UI 
yang baru dilantik, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc.   yang memperkenalkan 
diri sebagai nakhoda bahtera FKM UI yang 
baru dan tengah memulai tugas-tugas yang 
diamanahkan. Prof. Mondastri menyambut 
baik pelaksanaan pleno ini karena 

memberikan gambaran capaian FKM UI 
saat ini sebagai pijakan untuk melanjutkan 
pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. 
“Capaian yang dihasilkan oleh Kedekanan 
Periode 2017-2021 sangat membanggakan, 
dan menjadi tantangan bagi kami penerus 
kedekanan FKM UI untuk mempertahankan 
dan meneruskan hal baik yang telah berhasil 
diraih, dan harapannya semoga berhasil 
melebihi. Mohon dukungan dan kerjasama 
seluruh sivitas akademika dan keluarga 

besar FKM UI,” ujar Dekan FKM UI periode 
2021-2025 ini.

Dalam laporan kedekanannya, Pj. Dekan FKM 
UI periode 2019-2021 menyebutkan bahwa 
selama masa kepemimpinannya tidak ditemui 
masalah dan kendala berarti. Laporan secara 
garis besar dikelompokkan dalam 2 paparan 
utama yaitu; capaian kinerja kedekanan 
secara komprehensif dan FKM UI dalam 
upaya pembangunan Zona Integritas.
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Mengawali pidatonya, Prof. Sabarinah 
menyampaikan perubahan struktur organisasi 
pada beberapa posisi berikut tugas-tugasnya 
dan dilanjutkan capaian seluruh program 
kerja untuk jangka waktu 2018 hingga 2021 
berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 dan 
berdasar indikator dari kokin dan renstra.

Periode kedekanan 2017-2021 diwarnai 
dengan pergantian pucuk pimpinan pada 
akhir tahun 2019 karena pengangkatan dr. 
Agustin Kusumayati, M.Sc. , Ph.D. sebagai 
Sekretaris Universitas – Universitas 
Indonesia. Pucuk kepemimpinan dilanjutkan 
oleh Prof. Sabarinah yang saat itu menjabat 
sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan, 
Penelitian dan Kemahasiswaan. Sementara 
jabatan Wakil Dekan Bidang Pendidikan, 
Penelitian dan Kemahasiswaan diamanatkan 
kepada Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc. , dan 
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura 
dan Admnistrasi Umum tetap dijabat oleh 
Prof. dr. Asri C. Adisasmita. Dua periode 
kepemimpinan kedekanan yang dijalankan 

oleh 3 wanita yang dijajaran pada pucuk 
pimpinan, seringkali membuahkan istilah 
trio macan sebagai sapaan akrab untuk 
ketiganya.

Pada pokok pidato berikutnya tentang 
pembangunan Zona Integritas di FKM UI, 
Pj. Dekan FKM UI memaparkan tujuan 
pembangunan Zona Integritas yaitu 
mewujudkan unit kerja yang berkinerja 
tinggi dan berintegritas. Pilihan terhadap 
FKM oleh UI dilandasi alasan bahwa ukuran 
FKM mencukupi, tidak terlalu besar namun 
juga tidak terlalu kecil sehingga UI berharap 
hasil yang didapat FKM UI dapat direplikasi 
oleh fakultas lain dilingkungan  UI.

Pj. Dekan memaparkan seluruh usaha, 
proses dan capaian yang dihasilkan tim 
Zona Integritas. Dimana usaha dalam rangka 
pembangunan Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi ini telah 
berlangsung selama 2 kali masa seleksi 
yaitu 2020 dan 2021.

Laporan kedekanan 2019-2021 diapresiasi 
dengan sangat baik oleh para pihak yang 
hadir dalam rapat pleno. Sejumlah Guru 
Besar, pejabat struktural dan para staf 
pengajar memberikan penilaian positif 
pada hampir semua aspek capaian yang 
dilaporkan. Dalam suasana yang akrab dan 
hangat para hadirin memberikan beragam 
masukan dan umpan balik terkait perlunya 
menampilkan kisah sukses FKM UI dalam 
penanganan masalah etika/perilaku dan 
kejujuran yang terjadi di fakultas, fasilitasi 
pada kegiatan-kegiatan kebersamaan dan 
olah raga, peningkatan kerjasama antar 
organ, branding kesmas, harapan untuk makin 
membuka diri pada peluang kerjasama lintas 
ilmu dan dorongan untuk staf pengajar agar 
semakin banyak terlibat dalam penelitian.
Secara khusus, apresiasi disampaikan pada 
kedekanan periode 2019-2021 yang dinilai 
berkomitmen menjaga komunikasi tanpa 
jarak, sangat efektif dan saling menghormati 
dan harapan agar dapat dipertahanankan 
untuk periode kepemimpinan berikutnya. (Sch)

Penyerahan Penghargaan Tendikasi 2021 dan Seminar 
Pengelolaan Keuangan yang Sehat

Senin, 13 Desember 2021, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) menyelenggarakan Seminar 
Pengembangan Tendik (Semantik) dengan 
tema “Kiat Mengelola Keuangan yang 
Sehat”. Hadir Rahmat Aryo Baskoro, S.E. , 
M.M. , CFP. , AEPP. , Independent Financial 
Planner dan Dosen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UI sebagai narasumber. Seminar ini 
dihadiri pula oleh Dekan FKM UI, Prof. dr. 
Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc. serta 
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura 
dan Administrasi Umum, Prof. dr. Asri C. 
Adisasmita, M.P.H, M.Phil., Ph.D.

Acara diawali dengan sambutan Dekan 
dan penyerahan penghargaan kepada para 
pemenang ajang Tendik Berdedikasi FKM 
UI 2021: Surojo sebagai Pemenang I, Arfan 
sebagai Pemenang II dan Annisa Citra 
Rheeyaninda, S.K.M. , sebagai Pemenang 
III. Dipandu oleh Manajer Umum FKM UI, 
Dr. Milla Herdayati, S.K.M., M.Si., acara ini 
diikuti oleh 70 partisipan secara daring.

“Pelatihan ini perlukan untuk menambah 
wawasan dan kapasitas kita dalam 
merencanakan keuangan. Dengan mempunyai 

perencanaan dan pengelolaan keuangan 
Insha Allah kita tidak akan membebani 
diri sendiri dan meningkatkan kinerja kita 
menjadi lebih baik,” ujar Prof. Asri pada 
pembukaan seminar.

Pada sesi materi, narasumber menyampaikan 
materinya terkait “Kiat Mengelola Keuangan 
yang Sehat”. Aryo menyampaikan beberapa 
poin dalam paparan materinya seperti konsep 
dasar perencanaan keuangan, mengelola 

alokasi pendapatan yang ideal, perencanaan 
keuangan, konsep dasar investasi, pilihan 
instrumen investasi keuangan, strategi 
investasi di tengah pandemi, serta pinjaman 
online.

“Perencanaan keuangan adalah sebuah 
proses dimana seorang individu atau 
rumah tangga berusaha untuk mencapai 
tujuan keuangan melalui pengembangan 
dan implementasi dari sebuah rencana 
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keuangan komprehensif,” ujar Aryo dalam 
penjelasannya.

Lebih lanjut , narasumber menyam-
paikan bahwa dalam perencanaan 
keuangan , pe rencanaan  inves tas i
mempunyai peran strategis di semua lini. 

Objektivitas dasar dari sebuah investasi 
adalah memperoleh keuntungan sebesar 
mungkin dalam batas toleransi yang 
wajar dengan tetap konsisten terhadap 
tujuan awal investasi dan mempertim-
bangkan batas-batas penerimaan tingkat 
risiko.

Pada seminar ini, narasumber tidak 
hanya memberikan materi saja namun 
juga memberikan lembar kerja keuangan 
sederhana yang bisa digunakan oleh tendik 
untuk berlatih mengelola keuangannya 
secara sehat sesuai dengan materi yang 
telah diajarkan. (wrk)

Doktor FKM UI Teliti: Modal Sosial Keluarga sebagai
Faktor Protektif terhadap Bahaya Narkoba

Pada Selasa, 14 Desember 2021, Program Studi 
Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) melaksanakan sidang terbuka 
promosi doktor atas nama Nurul Huriah Astuti. 
Sidang terbuka dipimpin oleh Prof. Dr. dr. 
Sabarinah, M.Sc., selaku Ketua Sidang dengan 
Prof. dr. Budi Utomo, M.P.H., Ph.D. sebagai 
Promotor, Dr. dra. Rita Damayanti, M.S.P.H., 
dan Dien Anshari, S.Sos., M.Si., Ph.D sebagai 
Ko-promotor, serta tim penguji yang terdiri dari 
Dra. Riza Sarasvita, M.Si., M.H.S., Ph.D.; Dr. Ir. Dwi 
Hastuti, M.Sc.; Dr. dr. Fidiansjah, Sp.KJ., M.P.H.; 
dan Dr. Sri Redatin Retno Pudjiati, M.Si., Psikolog. 
Pada sidang yang dilaksanakan secara virtual 
tersebut, promovendus mengemukakan disertasi 
dengan judul “Modal Sosial Keluarga sebagai 
Faktor Protektif terhadap Bahaya Narkoba: Studi 
pada Remaja Pelajar dan Mahasiswa Indonesia 
Tahun 2016”.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 
remaja Indonesia sudah mengalami penurunan 

dalam satu dekade terakhir ini. Namun upaya 
untuk menurunkan prevalensinya masih terus 
dilakukan. Studi sebelumnya menunjukkan 
bahwa faktor risiko terjadinya penyalahgunaan 
narkoba pada remaja cukup kompleks. Studi 
terdahulu juga menunjukkan adanya faktor 
protektif dalam penyalahgunaan narkoba, salah 
satunya adalah faktor keluarga.

Peneliti menyebutkan bahwa studi ini bertujuan 
untuk menganalisis peran faktor keluarga dalam 
terminologi modal sosial keluarga, sebagai 
faktor protektif penyalahgunaan narkoba 
pada remaja pelajar dan mahasiswa. Studi ini 
menggunakan data survei penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar 
dan mahasiswa pada tahun 2016 dari Badan 
Narkotika Nasional dengan sampel berjumlah 
31.439 dengan kriteria inklusi umur 10 – 24 
tahun dan belum menikah.

Lebih lanjut, peneliti menyebutkan bahwa 
studi berhasil membuat indeks modal 

sosial keluarga dari empat dimensi yang 
berasal dari 14 variabel. Adapun keempat 
dimensi tersebut adalah dimensi dukungan 
emosional dan instrumental, dimensi kontrol 
informal, dimensi teladan keluarga terkait 
zat adiktif, dan dimensi pendidikan orangtua. 
Indeks modal sosial keluarga sebagai faktor 
protektif penyalahgunaan narkoba sudah 
teruji validitas konstruknya melalui analisis 
faktor. Pembuatan indeks merujuk konsep 
Coleman (1988), Bourdieu (1986), dan Jessor 
(1991). Ada tiga artikulasi faktor protektif 
menurut Jessor (1991), yaitu model protektif, 
kontrol protektif, dan dukungan protektif. 
Ketiga artikulasi tersebut terpenuhi dalam 
indeks tersebut. Dimensi-dimensi dalam 
indeks modal sosial keluarga dibentuk 
melalui principal component analysis (PCA) 
dan analisis receiver operating characteristics 
dengan baku emas dua penyalahgunaan 
narkoba. Skoring indeks dibentuk dari 
persamaan dengan bobot yang berasal dari 
factor loading PCA. Nilai cumulative explained 
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PCA untuk indeks sebesar 61,8%. Penentuan 
cut off point untuk kategori menggunakan 
analisis ROC, dengan cut off point terbaik pada 
nilai sensitivitas 73%. Variabel dependen 
studi ini ada dua, yaitu penyalahgunaan 
narkoba pernah pakai seumur hidup dan
setahun pakai.

Temuan studi dari Promovendus Nurul 
ini menunjukkan bahwa modal sosial 
keluarga berperan sebagai faktor protektif 
penyalahgunaan narkoba . Anal is is 
berdasarkan strata perkembangan remaja 
menunjukkan bahwa semakin tua umur 

remaja, efek protektif modal sosial 
keluarga semakin kuat dan konsisten. 
Pada remaja awal/tengah, efek protektif 
modal sosial keluarga melemah ketika 
remaja tersebut memiliki dua perilaku 
permisif, yaitu perilaku permisif terkait 
zat adikt i f  dan peri laku permisif
pacaran. Modal sosial keluarga tidak 
b e r p e n g a r u h  l a n g s u n g  te r h a d a p 
penyalahgunaan narkoba setahun pakai, 
akan tetapi jalurnya melalui perilaku 
pemisif terkait zat adiktif dan perilaku 
permisif pacaran. Beberapa rekomendasi 
telah diajukan, di antaranya mendorong 

program penurunan penyalahgunaan 
narkoba pada remaja melibatkan berbagai 
dimensi dalam keluarga dan dilakukan 
dengan mempertimbangkan strata umur 
perkembangan remaja. Selain itu, mendorong 
program bersinergi dengan program 
pencegahan perilaku berisiko lainnya.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Nurul Huriah Astuti berhasil dinyatakan 
sebagai Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. Nurul merupakan lulusan S-3 
IKM yang ke-250 dan lulusan S-3 di FKM 
UI yang ke-323.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik 
Indonesia Hadiri Seminar Online FKM UI Seri 47: Towards 

COVID-19 Endemic Readiness

Sabtu, 18 Desember 2021, Mahasiswa 
Program S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan 
Seminar Online Seri 47 dengan tema “Towards 
COVID-19 Endemic Readiness”. dilaksanakan 
secara virtual, acara ini diikuti oleh peserta 
tidak hanya akademisi tetapi juga praktisi, 
tenaga ahli dan umum.

Pada acara seminar ini hadir Jendral TNI 
(Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. yang 
menyampaikan pidato berjudul “National 

Strategy for Pandemic Response & Preparedness 
from Central to Rural Areas”. “Sejauh ini, 
Indonesia telah mengontrol pandemi COVID-19 
pada low-level, saya tidak yakin apakah bisa 
sampai zero-case. Kesuksesan Indonesia dalam 
mengontrol pandemi COVID-19 menunjukkan 
bahwa Indonesia bisa mengatasi tantangan 
yang kompleks selama kita terus merancang 
strategi berdasarkan pengetahuan dan bukti 
dan selama kita bekerja bersama,” ujar Menteri 
Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik 
Indonesia, Jendral TNI (Purn.) Luhut Binsar 
Pandjaitan, M.P.A.

Melalui pidatonya, Luhut juga menyampaikan 
bahwa sejak penerapan PPKM, angka COVID-19 
telah berkurang secara signifi kan. Pemerintah 
juga telah menggunakan teknologi dan big 
data seperti Peduli Lindungi dalam memonitor 
efektivitas dari PPKM. Disebutkan pula bahwa 
dalam mengatasi COVID-19, diperlukan kerja 
sama dari berbagai elemen negara secara 
terintegrasi serta akselerasi pada sektor 
kesehatan.

Selain Menteri Koordinator Kemaritiman 
dan Investasi Republik Indonesia, acara ini 
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dihadiri pula oleh Wakil Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia, dr. Dante Saksono 
Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D. Pada sesinya, 
dr. Dante menyampaikan materi mengenai 
transformasi kesehatan. “Transformasi 
kesehatan itu menjadi sangat penting karena 
pandemi mengajarkan kepada kita bahwa 
kesehatan menjadi sangat prioritas di semua 
tempat, di semua bidang, di semua arah 
tujuan pembangunan karena kita lihat bahwa 
pandemi telah meluluhlantakkan berbagai 
macam sektor baik sosial, budaya, pendidikan, 
dan ekonomi tentu saja,” ucap dr. Dante dalam 
pembukaan presentasinya. Transformasi 
kesehatan muncul karena Indonesia masih 
memiliki masalah kesehatan yang persisten 
seperti angka harapan hidup rendah, angka 

kematian ibu dan bayi serta prevalensi 
stunting yang cukup tinggi. Disebutkan pula 
bahwa Kementerian Kesehatan RI telah 
berkomitmen untuk melakukan transformasi 
sistem kesehatan dengan 6 (enam) pilar 
transformasi kesehatan yaitu layanan primer, 
layanan rujukan, ketahanan kesehatan, 
pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan 
teknologi kesehatan. Masing-masing pilar ini 
memiliki peran dan strategi yang apabila 
dilaksanakan dengan baik akan membuat 
Indonesia tangguh dalam bidang kesehatan.

Selain kedua pembicara utama ini, pada 
sesi panel hadir pula 3 (tiga) pembicara 
dari latar belakang yang berbeda dengan 
dimoderatori oleh dr. Iwan Ariawan, M.S.P.H., 

Staf Pengajar dari Departemen Biostatistika 
dan Kependudukan FKM UI. Pembicara 
pertama adalah Dr. Apt. Wirabrata, S.Si. , 
M.Kes., M.M., M.H. selaku Direktur Pelayanan 
Kesehatan. Doktor Wirabrata menyampaikan 
materi berjudul “Orientation of Health 
Services Policy Post COVID-19 Pandemic”. 
Pembicara kedua adalah Dr. Kelly Johnstone 
selaku Dosen Senior dan Kepala Program 
Master dari Occupational Hygiene School of 
Earth and Environmental Science, University 
of Queensland. Kelly menyampaikan materi 
mengenai hubungan keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) terhadap COVID-19 
yang meliputi dampak COVID-19 terhadap 
K3, tantangan dan peluang terhadap K3 
sebagai hasil dari pandemi COVID-19, serta 
strategi untuk memperkuat K3 di masa depan. 
Pembicara terakhir adalah Dr. Dian Kusuma, 
S.K.M. , M.P.H. , Sc.D. selaku peneliti dari 
Imperial College London yang menyampaikan 
materi berjudul “Omicron & Disparity in 
Vaccine Coverage”.

Seminar ini dilaksanakan oleh mahasiswa 
Program Doktoral FKM UI dengan dukungan 
dari PT Waskita Karya Tbk, PT Chandra Asri 
Petrochemical, PT Wijaya Karya Tbk, Rumah 
Sakit Hj. Bunda Halimah, PT Telkom Indonesia 
Tbk, PT Elnusa Tbk, PT Pertamina Gas dan 
Pertamina Patra Drilling Contractor dalam 
rangka menanggapi isu mengenai endemi 
COVID-19. (BK)

Menparekraf RI Bahas Persiapan Hadapi Gelombang III 
Pandemi COVID-19

Pada Sabtu, 18 Desember 2021, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) berkolaborasi dengan Gerakan 
Kebangkitan Masyarakat Betawi (Gerbang 
Betawi) menyelenggarakan Seminar Online
FKM UI Seri ke-51 dengan tema “Siapkah 
Kita Menghadapi Gelombang III Pandemi 
COVID-19?”. Seminar yang dilaksanakan 
secara virtual ini diikuti oleh peserta dari 
berbagai kalangan. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Republik Indonesia, Dr. H. Sandiaga 
Salahuddin Uno, B.B.A, M.B.A., yang hadir 
sebagai pembicara kunci pada seminar ini 
menyampaikan bahwa walaupun kesehatan 
telah menjadi prioritas utama, ekonomi 
tetap tidak boleh dikesampingkan karena 
pengaruhnya sangat vital bagi kesehatan 
masyarakat.

Lebih lanjut, Sandiaga Uno menyampaikan 
bahwa kondisi pandemi telah memaksa 
masyarakat untuk terus menerus berinovasi, 
beradaptasi, dan berkolaborasi mengingat 
banyak sekali perubahan yang terjadi secara 
dahsyat. Sektor pariwisata merupakan salah 

satu sektor yang terdampak besar akibat 
pandemi ini. Oleh karena itu, sektor pariwisata 
aktif untuk berinovasi, beradaptasi, dan 
berkolaborasi. “Indeks daya saing pariwisata 
kita di World Economic Forum masih 
tertinggi, yaitu 3,2 di antara negara ASEAN. 
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Pilarnya adalah culture resources, business 
travel, dan yang harus kita tingkatkan 
adalah health & hygiene, safety & security, 
serta peningkatan SDM. Kami menerapkan 
sertifikasi CHSE dengan aplikasi peduli 
lindungi. Kami yakin dengan Sertifikat 
pariwisata, destinasi pariwisata dan produk 
pariwisata bisa berinovasi, beradaptasi, 
dan berkolaborasi,” ujar Sandiaga. Lebih 
lanjut, Sandiaga berharap bahwa melalui 
kegiatan ini FKM UI bisa memastikan bahwa 
Indonesia memang telah siap jika terjadi 
gelombang ketiga COVID-19.

Selain Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif RI, hadir pula 4 (empat) pemateri 
lain. Pertama ialah Cholil Hasan, S.E. , 
M.B.A., Dewan Pakar Gerbang Bertawi. Cholil 
menyampaikan materi mengenai disrupsi 
teknologi pandemi dan perilaku para 

pelaku ekonomi dan bisnis dalam dekade 
2020-2030. Menurut Cholil, pandemi telah 
menyebabkan berhenti atau terhambatnya 
roda ekonomi. “Karena pandemi ini bersifat 
menular antar manusia, berarti semua yang 
bersifat banyaknya pertemuan, itulah yang 
akan berdampak paling tinggi. Mulai dari 
yang sifatnya korporasi sampai UMKM,” 
terang Cholil.

Narasumber kedua adalah Dr. Tri Yunis Miko 
Wahyono, M.Sc., dosen dan epidemiolog FKM 
UI. Doktor Miko menyampaikan mengenai 
kondisi serta prediksi COVID-19 di Indonesia. 
Hingga saat ini, wabah COVID-19 telah 
terjadi hampir 2 tahun di Indonesia dan 
terdapat berbagai upaya penanggulangan 
yang telah dilakukan. Menurut Dr. Miko, 
Gelombang III adalah sebuah keniscayaan 
dikarenakan berbagai alasan, seperti 

surveillance bias, PPKM berlevel yang 
belum terstandarisasi, cakupan imunisasi 
yang masih minim, adanya varian baru, 
dan kepatuhan masyarakat pada protokol 
kesehatan.

Selanjutnya, hadir sebagai narasumber ketiga 
adalah Prof. drh. Wiku Adisasmito, M.Sc. , 
Ph.D., Ketua Tim Pakar/Juru Bicara Komite 
Penanganan COVID-19. Dalam membuka 
pemaparannya, Prof. Wiku menyampaikan 
bahwa kondisi COVID-19 saat ini sudah 
relatif terkendali. “Saya tidak mengatakan 
baik-baik saja. Saya mengatakan kondisinya 
terkendali.  Selama kita kendalikan, keadaan 
ini akan terjadi seperti ini terus,” terang 
Prof. Wiku. Untuk mencegah terjadinya 
Gelombang III terdapat beberapa usaha yang 
telah dilakukan, yaitu strategi pengendalian 
COVID-19 berlapis, kolaborasi pentahelix, 
serta penerbitan peraturan mengenai 
pencegahan gelombang III COVID-19.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Prof. 
Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc., Guru Besar 
FKM UI. Prof. Sabarinah menyampaikan 
mengenai  pent ingnya pendekatan 
kesehatan masyarakat dalam menangani 
COVID-19. Selanjutnya, Prof. Sabarinah juga 
memaparkan pentingnya Vaksin, 5M, 3T, 
dan surveilans berbasis komunitas dalam 
hal yang sama. “Kita perlu memperkuat 
proteksi terus menerus karena memang 
intinya memakai masker dan mencuci 
tangan dengan sabun adalah dua hal yang 
harus kita lakukan,” ujar Prof. Sabarinah. (BK) 
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Seminar Online FKM UI Seri 53: Perspektif Epidemiolog Muda 
Dalam Menghadapi Tantangan Kesehatan di Masa Pandemi

Minggu, 19 Desember 2021, Mahasiswa 
Magister Epidemiologi Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) menyelenggarakan Seminar Online FKM 
UI Seri ke-53 dengan tema “Perspektif 
Epidemiolog Muda dalam Menghadapi 
Tantangan Kesehatan di Masa Pandemi”. 
Seminar yang dilaksanakan secara virtual ini 
menghadirkan 67 mahasiswa Pascasarjana 
FKM UI dari berbagai latar belakang 
pendidikan kesehatan.

Pada opening speech Dr. dr. Helda, M.Kes. 
selaku Kaprodi Magister Epidemiologi FKM 
UI menyampaikan bahwa “Penyakit menular, 
tidak menular, dan bencana alam mengancam 
kesehatan masyarakat di masa pandemi 
ini. Tentunya pemerintah melakukan upaya 
untuk mengatasi hal ini namun di lapangan 
pengendalian kesehatan belum optimal, 
diperlukan kolaborasi pentahelix dari 
unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, 
pengusaha, dan media massa. Pengendalian 
penyakit di tengah masyarakat, dimulai dari 
kompetensi dan komunikasi dari para calon 
epidemiolog”.

Seminar online dibagi menjadi 6 ruang 
virtual dimana masing-masing mahasiswa 
pada tiap ruangan membahas subtema 
berbeda kemudian dilanjutkan sesi tanya 
jawab.

Pada room 1 dengan subtema “Determinan 
Kesehatan” disampaikan topik terkait 
aktivitas fi sik selama pandemi COVID-19, 
dampak WFH terhadap kesehatan fisik, 
permasalahan era daring: computer vision 
syndrome (CVS) dan menjaga kesehatan mata 

di masa pandemi, menyongsong anak sehat 
jiwa di masa pandemi, waspada stroke dan 
golden time di era pandemi, penggunaan 
masker yang tepat, ancaman dari gunungan 
limbah medis sekali pakai selama pandemi 
COVID-19 terhadap manusia dan lingkungan, 
dan juga kualitas udara dan dampaknya 
pada kesehatan selama pandemi COVID-19.

Sedangkan pada room 2 dengan subtema 
“Surveilans Penyakit Menular” membahas 
ancaman penyakit kusta di masa pandemi 
COVID-19, peningkatan LFU (lost follow 
up) HIV/AIDS, pengendalian tuberkulosis, 
tantangan dan peluang pengobatan TB 
resisten obat, ancaman peningkatan kasus 
malaria, surveilans aktif rumah sakit dalam 
pengendalian DBD di Provinsi DKI Jakarta, 
strategi penemuan dan pelacakan kasus 
polio, dan ancaman wabah campak pada 
anak di masa pandemi COVID-19.

Selanjutnya pada room 3 dengan subtema 
“Kanker dan Penyakit Kardiovaskular di 
Masa Pandemi” membahas topik-topik yaitu 
pencegahan   dan pengendalian kanker 
serviks, tantangan pengobatan radioterapi 
pada pasien kanker, mengenali faktor risiko 
malnutrisi pada pasien kanker usia lanjut, 
sedentary life style sebagai faktor risiko 
obesitas dan penyakit kardiovaskular, 
diabetes mellitus sebagai faktor risiko 
penyakit  kardiovaskular, mengenal 
hipertensi si silent killer, pengendalian 
gagal jantung di era pandemi, dan faktor 
risiko asthma bronchiale ketika mengidap 
COVID-19.

Room 4 dengan subtema “Emerging Diseases” 
membahas ancaman KLB/wabah difteri 
pada masa pandemi COVID-19, ancaman 
KLB diare pada anak di masa pandemi, 
ancaman KLB DBD pada masa pandemi 
COVID-19, ancaman MERS pada musim 
haji 2022 disaat pandemi belum berakhir, 
pengendalian leptospirosis di era pandemi, 
ancaman keberlangsungan eradikasi 
polio di masa pandemi, mengantisipasi 
munculnya penyakit infeksi emerging baru 
di masa pandemi, dan ancaman varian baru 
COVID-19 di Indonesia.

Sementara pada room 5 membahas tentang 
subtema “Tantangan Gizi Masyarakat”, room 6 
dengan subtema “Program Penanggulangan 
COVID-19” dan room 7 dengan subtema 
“Tantangan Sistem Informasi Kesehatan”.

Terakhir, pada room 8 dengan sub tema 
“Evaluasi Kebijakan Kesehatan” membahas 



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 a48

mengenai pentingnya pemeriksaan ibu 
hamil selama pandemi, evaluasi program 
imunisasi rutin dan pentingnya melengkapi 
imunisasi pada masa pandemi COVID-19, 
pelaksanaan program UKS pada masa 
pandemi COVID-19, pembelajaran tatap 
muka pada masa pandemi COVID-19 
siapkah sektor pendidikan dan kesehatan, 

penyakit lupus erimatosus sistemik, 
tinjauan kebijakan program kesehatan, 
tantangan pelaksanaan POSBINDU PTM 
di masa pandemi COVID-19, tantangan 
pengembangan program pos upaya 
kesehatan kerja pekerja sehat, produktivitas 
meningkat, dan tantangan penanggulangan 
bencana di masa pandemi COVID-19.

Melalui beragam topik yang dibahas, 
diharapkan seminar ini menjadi salah satu 
ajang kontribusi para calon epidemiologi 
untuk melakukan komunikasi dari unsur 
akademisi kepada unsur lainnya dalam 
pentahelix. Dari seminar ini diharapkan 
memberikan manfaat bagi peserta umumnya 
masyarakat Indonesia. (YOL)

FKM UI Peroleh Predikat Zona Integritas Menuju WBK
dari KemenPAN-RB 2021

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI), sejak 2020 
dicanangkan oleh Universitas Indonesia 
sebagai satuan kerja yang mengikuti seleksi 
pembangunan Zona Integritas mewakili 
Universitas. Pada upayanya yang kedua di 
tahun 2021 Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indonesia (UI), berhasil 
mendapatkan penghargaan atas prestasinya 
sebagai unit kerja pelayanan berpredikat 
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penghargaan diberikan oleh Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo, SH 
pada Senin, 20 Desember 2021 secara 
virtual. Acara Apresiasi dan Penganugerahan 
Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM 
bertajuk Making Change Make History ini 
diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang 
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, 
dan Pengawasan KemenPAN RB. FKM UI 
mendapatkan predikat ini bersama dengan 
588 satuan kerja lain se-Indonesia dan 
17 satuan kerja di bawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi.

Dalam pembangunan Zona Integritas 
Wilayah Bebas dari Korupsi ini, FKM UI 
telah melewati berbagai tahap mulai dari 
persiapan dokumen, pengisian dan verifi kasi 
LKE (Lembar Kerja Evaluasi), mengikuti 
pelaksanaan Survei Pelayanan Publik dan 
Pencegahan Anti Korupsi yang dilaksanakan 
oleh Tim Penilai Internal hingga akhirnya 
dinyatakan lolos bersama sejumlah satuan 
kerja di bawah Kemendikbud Ristekdikti, 
survei eksternal dan visitasi daring di bulan 
November 2021 oleh tim KemenPAN-RB.

Ketua Gugus Tugas ZI FKM UI, Prof. Dr. dr. 
Sabarinah, M.Sc, menyampaikan “Ini adalah 
karya dan raihan atas upaya bersama insan 
di FKM UI dengan dukungan UI. Dengan 
9 NILAI UI diharapkan menjadi nilai yang 
mengkristal di setiap individu sivitas 
akademika UI. Semoga predikat ini tetap 
dapat dipertahankan dimasa mendatang 
dan UI dapat selalu meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada publik,” terang Prof. 
Sabarinah.

Selaras dengan Ketua Gugus Tugas ZI 
FKM, Sekretaris Universitas-Universitas 
Indonesia dr. Agustin Kusumayati, M.Sc, Ph.D 
mengemukakan apresiasi dan harapannya. 
“Kerja sama, kekompakan, dan ketulusan 
yang mengesankan telah dipertunjukkan 
oleh seluruh anggota Tim Zona Integritas 
FKM UI. Saya percaya pencapaian ini akan 
menjadi inspirasi bagi semua unit kerja di 
Universitas Indonesia untuk mengikuti jejak 
FKM UI menjadi Zona Integritas Menuju WBK-
WBBM,” ujar dr. Agustin Kusumayati.

Di lingkungan Universitas Indonesia acara 
Apresiasi dan Penganugerahan dihadiri secara 
luring oleh Sekretaris Universitas-Universitas 
Indonesia, dr. Agustin Kusumayati, M.Sc, 
Ph.D.; Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc., Kepala Biro Transformasi, 
Manajemen Risiko dan  Monitoring  Evaluasi 
(TREM) UI, Vishnu Juwono, S.E., M.I.A., Ph.D.; 
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian 
dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc.; Wakil Dekan Bidang Sumber 
Daya, Ventura dan Administrasi Umum, Prof. 
dr. Asri C. Adisasmita, M.P.H., M.Phil., Ph.D.; 
Sekretaris Fakultas, Nelasari, S.K.M., M.K.M.; 
Manajer Umum, Dr. Milla Herdayati; Kepala 
Bagian Transformasi Biro TREM UI, Dr. Poeti 
Nazura G.A., S.T., M.Sc., para agen perubahan 
dan tim Zona Integritas FKM UI.

Selama menjalankan pembangunan zona 
integritas ini, FKM UI telah mengembangkan 
berbagai inovasi pada 6 area pengungkit 
yaitu: 1). Manajemen Perubahan 2). 
Penataan Tata Laksana, 3). Penataan Sistem 
Manajemen SDM, 4). Penguatan Akuntabilitas, 
5). Penguatan Pengawasan 6). Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik. Inovasi-inovasi 
tersebut adalah Buku Saku Nilai UI untuk 
Staf Kependidikan, Mahasiswa dan Dosen, 
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Doktor FKM UI Teliti: Pengaruh Kepatuhan Bidan dan Ibu 
Hamil dalam Program Antenatal Care (ANC) terhadap Berat 

dan Panjang Badan Lahir di Kota Bogor

Aplikasi MonaliZI (Monitoring Evaluasi Zona 
Integritas), ULF (Unit Layanan Fakultas), Moto 
layanan #fkmuiSEHAT, E-Buku Saku Layanan, 
Aplikasi E-Komplain,  Aplikasi Si-Mojang (Sistem 
Informasi Monitoring Jabatan Fungsional), 
Tendikasi (Tenaga Kependidikan Berdedikasi), 
Aplikasi SISKA (Sistem Informasi Kinerja), 
Aplikasi SIDU (Sistem Informasi Dokumentasi 
Ujian), Aplikasi PERMISA (Permintaan Surat 
Mahasiswa) dan terakhir adalah Cipta Hymne 
dan Mars FKM UI 2021 yang memasukkan 
kekuatan nilai-nilai integritas dalam liriknya.

Selain itu, FKM UI juga memiliki inovasi dalam 
bidang kesehatan masyarakat yang diberi 
nama SEMOL. SEMOL adalah singkatan dari 

“Berat badan lahir dan panjang badan lahir 
mencerminkan pertumbuhan janin yang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk 
status gizi, kesehatan ibu dan pola makan ibu 
selama kehamilan. Pelayanan antenatal yang 
berkualitas dan frekuensi kunjungan antenatal 
yang memadai merupakan salah satu cara 
untuk mendeteksi dan intervensi terjadinya 
gangguan pertumbuhan janin,” terang Lisa 
Trina Arlym pada pemaparan hasil disertasinya 
yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Bidan 
dan Ibu Hamil dalam Program Antenatal Care 
(ANC) terhadap Berat dan Panjang Badan Lahir 
di Kota Bogor (Analisis Studi Kohort Tumbuh 
Kembang Anak 2012-2018),” pada sidang 
terbuka promosi doktor Fakultas Kesehatan 

Seminar Online yang menjadi kontribusi FKM 
UI untuk mengedukasi dan mengadvokasi 
masyarakat dan memberikan sumbangsih 
serta rekomendasi kepada pemangku 
kepentingan dalam rangka pencegahan 
dan penanggulangan COVID-19. SEMOL 
berlangsung dalam format seminar online
serial berisi diseminasi informasi, diseminasi 
penelitian/ hasil studi, tips maupun berbagi 
praktik baik. Pada tahun 2020 telah berhasil 
terselenggara 43 seri dan di 2021 hingga 
bulan Oktober telah terselenggara hingga 38 
seri. SEMOL seri FKM UI, materi dan rekaman 
acaranya dapat diakses oleh publik melalui 
website www.fkm.ui.ac.id atau akun youtube 
FKMUI.

Te r k a i t  u p a y a  p e n a n g a n a n  a n t i 
korupsi sebagai upaya peningkatan 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 
dan bebas dari KKN, FKM UI melaksanakan 
Penguatan Sistem Pengawasan. Penguatan 
Sistem Pengawasan dilakukan dengan 
melaksanakan public campaign tentang 
Pengendalian gratifikasi, Penanganan 
Benturan, Whistle Blowing System dan 
pengaduan masyarakat melalui aplikasi 
E- komplain dan SIPDUGA (Sistem Dugaan 
Pelanggaran).

Zona integritas merupakan unit kerja 
percontohan yang bebas dari berbagai 
praktek KKN, mempunyai pelayanan yang 
cepat dan prima serta menunjukkan 
perubahan langsung yang dirasakan oleh 
masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal 
tersebut diperlukan pembangunan secara 
menyeluruh pada tata kelola unit kerja 
pada 6 hal yaitu: manajemen perubahan, 
penataan  ta ta  laksana , penataan 
manajemen SDM, penguatan akuntabilitas 
kinerja, penguatan pengawasan, penguatan 
kualitas pelayanan publik. Pembangunan 
zona integritas diberbagai satuan kerja ini 
merupakan salah satu upaya dalam rangka 
mendukung pencapaian visi Indonesia 
maju, berupa langkah konkrit percepatan 
reformasi birokrasi yang dilakukan 
o leh  Kementer ian  Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(KemenPANRB). 

Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
Selasa, 21 Desember 2021.  

Penelitian yang dilaksanakan oleh Lina 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kepatuhan bidan dan kepatuhan ibu 
hamil dalam program ANC terhadap berat 
badan dan panjang badan lahir. Penelitian 
ini menggunakan mixed method dengan 
pendekatan potong lintang pada data studi 
kohort tumbuh kembang anak. Penelitian 
ini terdiri dari 2 tahapan meliputi tahap 
studi kuantitatif dan tahap studi kualitatif. 
Tahap pertama merupakan studi kuantitatif 
menggunakan sumber data sekunder dari data 
studi kohort tumbuh kembang anak yang lahir 

tahun 2012-2018 di lima kelurahan (Kebon 
Kalapa, Babakan Pasar, Babakan, Ciwaringin 
dan Panaragan) Kecamatan Bogor Tengah, 
Kota Bogor. Tahap kedua merupakan studi 
kualitatif dengan menggunakan metode 
wawancara mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan 
bidan melakukan standar 5T (timbang berat 
badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus 
uteri, pemeriksaan Hb dan pemberian tablet 
tambah darah) sebesar 76,3% pada seluruh 
kunjungan dan 72,1% sesuai program. 
Kepatuhan bidan ini berpengaruh terhadap 
panjang badan lahir dan kepatuhan ibu hamil 
berpengaruh terhadap berat badan lahir. Bidan 
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dan ibu hamil yang patuh melaksanakan 
standar 5T menghasilkan bayi dengan 
berat badan lahir lebih berat 93,51 gram 
dan panjang badan lebih panjang 0,46 cm 
dibandingkan dengan salah satu pihak saja 
yang patuh. Sedangkan jika bidan dan ibu 
patuh menghasilkan bayi dengan berat badan 
lahir lebih berat 166,1 gram dan panjang 
badan lebih panjang 0,54 cm dibandingkan 
dengan keduanya tidak patuh. Dari hasil 
tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 
sebaiknya kepatuhan tidak hanya dari pihak 
ibu hamil tetapi juga dari bidan untuk dapat 
menghasilkan pertumbuhan bayi yang sehat.

Lebih lanjut, Lina menyampaikan sarannya 
kepada Dinas Kesehatan berdasarkan hasil 
penelitiannya tersebut bahwa Dinas Kesehatan 
diharapkan dapat melakukan penguatan 
kapasitas bidan dalam memberikan pelayanan 
ANC khususnya kemampuan komunikasi 
dan edukasi kepada ibu hamil untuk 
melaksanakan kunjungan ANC trimester I. 
Saran berikutnya diharapkan Dinas Kesehatan 
dapat melakukan upaya promosi kesehatan 
akan pentingnya pemeriksaan kehamilan di 

trimester I agar masalah kesehatan dan gizi 
ibu hamil dapat terdeteksi lebih dini dan 
mendapatkan edukasi sesegera mungkin pada 
periode kehamilannya terutama pentingnya 
konsumsi Tablet Tambah Darah dan pola 
konsumsi makanan yang bergizi seimbang 
dalam jumlah yang cukup untuk ibu hamil. 

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, Lisa 
berhasil dinyatakan sebagai Doktor dalam 
bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat pada 
sidang terbuka yang dipimpin oleh Prof. Dr. 

dr. Sabarinah, M.Sc. sebagai Ketua Sidang, 
Prof. dr. Budi Utomo, M.P.H, Ph.D. sebagai 
Promotor, Dien Anshari, S.Sos., M.Si., Ph.D. 
dan Dr. dra. Rita Damayanti, M.S.P.H., sebagai 
Ko-promotor serta tim penguji yang terdiri 
dari Dr. Sri Redatin Retno Pudjiati, M.Si. , 
Psikolog; Dr. Ir. Dwi Hastuti, M.Sc.; Dr. dr. 
Fidiansjah Mursjid Ahmad, Sp.KJ. , M.P.H.  
serta Dra. Riza Sarasvita, M.Si. , M.H.S. . , 
Ph.D. Lisa Trina Arlym merupakan lulusan 
S-3 IKM ke-251 dan lulusan S-3 di FKM 
UI yang ke-324.

Seminar Online FKM UI Seri 52: Upaya Peningkatan 
Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Menghadapi 

Kompleksitas Pelayanan Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) kembali 
menyelenggarakan seminar online bertemakan 
“Upaya Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan dalam Menghadapi Kompleksitas 
Pelayanan Kesehatan” pada Selasa, 21 
Desember 2021.

Seminar dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI, 
dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, 
Ph.D. , yang memberikan sambutan pada 
awal acara. Pada sambutannya, dr. Dante 

menyampaikan mengenai double burden 
masalah kesehatan di Indonesia. Menurut 
dr. Dante, peningkatan mutu merupakan 
upaya penting untuk mengatasi masalah 
ini. “Kementerian kesehatan berupaya 
melakukan akselerasi dalam menyelesaikan 

masalah tersebut melalui transformasi 
sistem kesehatan. Salah satu pilar yang 
kami optimalkan adalah pilar transformasi 
layanan rujukan. Upaya peningkatan mutu 
akan dilakukan dengan berbagai macam 
cara,” ucap dr. Dante.

 Penguatan sub sistem 
pelayanan kesehatan 
perlu dilaksanakan, baik 
untuk meningkatkan 
akses maupun mutu 
pelayanannya. 
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Acara kemudian dilanjutkan dengan keynote 
speech dari dr. Kalsum Komaryani, MPPM 
selaku Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan 
Kesehatan Kemenkes RI. Menurut dr. Kalsum, 
penguatan subsistem pelayanan kesehatan 
perlu dilaksanakan, baik untuk meningkatkan 
akses maupun mutu pelayanannnya. Dokter 
Kalsum menyampaikan bahwa, “Karena 
tujuannya adalah meningkatkan akses dan 
mutu, maka yang pertama adalah penguatan 
sarana dan prasarana serta infrastruktur 
terutama di primer. Lalu penguatan tata 
kelola dibantu digitalisasi pelayanan 
kesehatan, yang terakhir adalah bagaimana 
peningkatan mutu keselamatan pasien.”

Materi selanjutnya mengenai tata kelola mutu 
di rumah sakit disampaikan oleh Dede Sri 
Mulyana, S.K.M., M.A.R.S. selaku Koordinator 
Umum dan Hukum RS Haji Jakarta. Menurut 
Dede, keberhasilan tata kelola mutu harus 
melibatkan semua unsur di rumah sakit 
terutama peran aktif direktur. Selain itu, 
perlu ada Indikator mutu, manajemen risiko 
terintegrasi, serta monitoring dan evaluasi 
berkala untuk memastikan tata kelola mutu 
telah dilaksanakan sesuai rencana.

Setelah membahas mengenai rumah sakit, 
materi selanjutnya adalah tata kelola mutu di 

Puskesmas yang disampaikan oleh dr. Tjahjono 
Kuntjoro, M.P.H., Dr.PH. selaku Direktur SDM dan 
Perencanaan RS Ken Saras. Pada kesempatan 
ini, dr. Kuntjoro menyampaikan mengenai 
Pedoman Tata Kelola Mutu Puskesmas Tahun 
2021 yang meliputi dasar-dasar konsep mutu 
dan penerapan tata kelola mutu di puskesmas.

Sesi kedua adalah pembahasan secara 
praktikal yang diisi oleh tiga narasumber, 
yaitu dr. Nur Afi yah selaku Kepala Seksi Mutu 
dan Akreditasi Pelayanan Dinas Kesehatan 

Kota Depok, Ririn Citra Aprilianti, S.K.M. selaku 
Pelaksana Bagian Umum dan Hukum Rumah 
Sakit Haji Jakarta, dan Ns. Nicky Anelia, S.Kep. 
selaku staf BPJS Kesehatan Cabang Jakarta 
Barat.

Seminar ini diharapkan dapat menjadi jejaring 
bagi FKM UI dan seluruh peserta dalam 
menuju substansi mutu layanan yang semakin 
luas, perubahan kebijakan mutu kesehatan, 
dan tentunya menuju bangsa yang sejahtera. 
(BK) 

Doktor FKM UI Teliti: 
Desain Sofa Ergonomis Dalam Memperbaiki Postur dan 

Menurunkan Risiko Keluhan Muskuloskeletal Pada Ibu Yang 
Melakukan Perawatan Metode Kanguru

Kamis, 23 Desember 2021, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) menyelenggarakan sidang 
terbuka promosi doktor atas nama Syawal 
Kamiluddin Saptaputra. Pada sidang terbuka 
yang dilaksanakan secara virtual ini, Syawal 
mempertahankan disertasi yang berdujul 
“Desain Sofa Ergonomis Dalam Memperbaiki 
Postur dan Menurunkan Risiko Keluhan 
Muskuloskeletal Pada Ibu Yang Melakukan 
Perawatan Metode Kanguru”.

“Perawatan Metode Kanguru (PMK) 
memerlukan pendekatan yang komprehensif 
di antaranya sarana yang ergonomis untuk 
memperbaiki postur dan mengurangi risiko 
keluhan muskuloskeletal,” terang Syawal 
saat menyampaikan ringkasan disertasinya.

Penelitian ini bertujuan merancang 
desain sofa ergonomis dan mengetahui 
efektivitasnya dalam memperbaiki postur dan 
menurunkan risiko keluhan muskuloskeletal 
pada ibu yang melakukan PMK. Disebutkan 
pula bahwa desain penelitian yang 
digunakan pada tahap I adalah research and 
development. Pembuatan virtual human dan 
virtual sofa design menggunakan software 
Jack Tecnometrix Siemens. Sementara desain 
penelitian pada tahap II disebutkan adalah 
pre and post test experimental controlled 
group design. Pengukuran postur duduk 
dilakukan menggunakan Rapid Upper Body 
Limb Assessment (RULA) dan pengukuran 
keluhan muskuloskeletal dilakukan 
menggunakan Nordic Body Map (NBM). 
Kelompok intervensi pada penelitian yang 

dilakukan oleh Syawal ini adalah ibu 
yang menggunakan sofa ergonomis PMK 
sedangkan kelompok kontrol adalah ibu 
yang menggunakan kursi yang tersedia di 
rumah sakit.

Lebih lanjut, Syawal juga menyebutkan 
bahwa pengukuran keluhan muskuloskeletal 
diketahui pada umumnya ibu mengalami 
keluhan pada berbagai anggota tubuh. 
Keluhan yang paling banyak antara lain 
pada bagian bokong (55.1%), pinggul (42%), 
bahu kanan dan kiri (37.7%), punggung 
(37.7%), pinggang (36.2%). Diketahui 
kelompok kontrol memiliki postur tubuh 
yang lebih berisiko mengalami keluhan 
muskuloskeletal dibandingkan kelompok 
intervensi. Selain itu, diketahui bahwa 
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setelah dilakukan intervensi, kelompok 
kontrol memiliki keluhan muskuloskeletal 
yang lebih tinggi dibandingkan kelompok 
intervensi yaitu pada bagian leher atas, 
bahu kiri, bahu kanan, tengkuk, lengan kiri 
atas, dan punggung.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti 
menyebutkan bahwa desain sofa ergonomis 
PMK berpotensi menurunkan risiko keluhan 
muskuloskeletal pada ibu yang melakukan 
PMK. Postur tubuh kelompok intervensi 
memiliki risiko lebih rendah mengalami 
keluhan muskuloskeletal dibandingkan 
kelompok kontrol. Setelah dilakukan 
intervensi, kelompok intervensi memiliki 
keluhan muskuloskeletal yang lebih rendah 
dibandingkan kelompok kontrol yaitu pada 
leher atas, bahu kiri, bahu kanan, tengkuk, 
lengan kiri atas, dan punggung.

Pada akhir  pemaparannya, Syawal 
memberikan beberapa rekomendasi bagi 
rumah sakit yang diharapkan dapat 
menyediakan fasilitas kursi ergonomis untuk 
menunjang PMK sehingga postur duduk 
menjadi lebih baik dan menurunkan risiko 
keluhan muskuloskeletal.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Syawal Kamiluddin Saptaputra berhasil 
d inyatakan sebagai  Doktor  dalam 
bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat pada 
sidang terbuka yang dipimpin oleh Prof. 
dr. Mondastri K. Sudaryo, M.S. , D.Sc. , 
sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. dr. L. 
Meily Kurniawidjaja, M.Sc. , Sp.Ok, sebagai 
Promotor, Indri Hapsari Susilowati, S.K.M. , 
M.K.K.K. , Ph.D. dan Prof. dr. Hadi Pratomo, 

M.P.H. , Dr.PH sebagai Ko-promotor, serta 
tim penguji yang terdiri dari Dr. Besral, 
S.K.M., M.Sc.; Dr. dr. Nani Dharmasetiawati,  
SpA(K); Dr. Agus Triyono, S.Si. , M.Kes.; 
Prof. drg. Nurhayati A. Prihartono, M.P.H. , 
M.Sc. , Sc.D. serta drg. Baiduri Widanarko, 
M.K.K.K. , Ph.D. ini. Syawal Kamiluddin 
Saptaputra merupakan lulusan S-3 IKM 
ke-252 dan lulusan S-3 di FKM UI yang 
ke 325. 

Doktor FKM UI Teliti: Efek Health Coaching terhadap 
Peningkatan Kualitas Hidup Pasien Diabetes

Senin, 27 Desember 2021 Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
menyelenggarakan sidang terbuka promosi 
doktor atas nama Deni Purnama. Sidang 
yang dilaksanakan secara virtual ini dipimpin 
oleh Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., 
D.Sc., sebagai Ketua Sidang, Prof. dr. Hadi 
Pratomo, M.P.H., Dr.PH sebagai Promotor, 

Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. dan Dr. dra. Rita 
Damayanti, M.S.P.H. sebagai Ko-Promotor, 
serta tim penguji yang terdiri dari Prof. 
Dr. dr. Pradana Soewondo, SpPD-KEMD; 
Prof. Dra. R.A. Yayi Suryo Prabandari, M.Si., 
Ph.D.; Dr. dr. Julianto Witjaksono, SPOG; dr. 
Joss Riono, M.Sc., M.P.H., Ph.D. dan Dr. Budi 
Hartono,  S.E., M.A.R.S. Pada sidang terbuka 

ini, Deni Purnama mempertahankan disertasi 
dengan judul “Efek Health Coaching terhadap 
Peningkatan Kualitas Hidup Pasien Diabetes”.

Peningkatan prevalensi diabetes menjadi 
tantangan bagi para profesional kesehatan. 
Outcome penatalaksanaan pada pasien 
diabetes adalah meningkatnya kualitas hidup. 
Pencapaian kualitas hidup yang optimal 
didapat dari kemampuan pasien diabetes 
dalam menerapkan informasi kesehatan yang 
telah diterimanya. Penatalaksanaan diabetes 
di Indonesia saat ini dilakukan dengan 
pendekatan farmakologis dan modifi kasi gaya 
hidup dengan menggunakan metode edukasi, 
namun di beberapa negara health coaching
telah digunakan dalam meningkatkan 
kepatuhan pasien terhadap manajemen 
diri pada penyakit kronis sehingga mampu 
meningkatkan kualitas hidup pasien. Health 
coaching telah dikembangkan dibeberapa 
negara sebagai intervensi perubahan perilaku 
yang efektif yang diintegrasikan dengan 
asuhan pasien.
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Doktor FKM UI Teliti:
Analisis Sistem Supervisi 3600 Berbasis Teknologi Informasi 

Disebutkan bahwa tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengembangkan model 
coaching dan menilai efi kasinya terhadap 
kualitas hidup pasien diabetes. Desain 
penelit ian yang digunakan adalah 
penelitian dan pengembangan, dimana 
134 pasien diabetes dibagi ke dalam dua 
kelompok, 62 pasien mendapat coaching
dan 62 perawatan standar. Intervensi 
diberikan empat kali, satu kali face to face
dan tiga melalui telepon dalam waktu 12 
minggu. Analisis menggunakan differences 

in differences. Dihasilkan model coaching 
ICARE. Lebih lanjut, Deni menyebutkan 
bahwa hasil uji efi kasi menunjukkan adanya 
perbedaan perubahan rerata skor antara 
kelompok intervensi dan kontrol, perbedaan 
perubahan skor literasi kesehatan 2,52; 
kepatuhan 7,02; HbA1c -0,34 dan kualitas 
hidup 2,9.

Dari hasil penelitiannya tersebut, Deni 
menyimpulkan bahwa coaching menjadi 
perubah signifi kan pada dimensi kemampuan 

menerapkan informasi kesehatan dan 
kepatuhan. Coaching model ICARE dapat 
meningkatkan kualitas hidup pada pasien 
diabetes melalui perubahan dimensi literasi 
kesehatan dan kepatuhan.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Deni Purnama berhasil lulus dan dinyatakan 
sebagai Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. Deni merupakan lulusan S-3 
Ilmu Kesehatan Masyarakat yang ke 253 
dan lulusan S-3 di FKM UI yang ke-326. 

“Supervisi peserta Program Pendidikan 
Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit 
jejaring pendidikan merupakan hal penting 
dalam meningkatkan mutu pendidikan dan 
menjaga mutu pelayanan”, ujar Dewi Lestarini 
pada sidang terbuka promosi doktor Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 

Indonesia (UI) Rabu, 29 Desember 2021. 
Pada sidang yang dilaksanakan secara 
virtual ini, Dewi mempertahankan disertasi 
dengan judul “Analisis Sistem Supervisi 3600 
Berbasis Teknologi Informasi Untuk Penilaian 
Kompetensi Peserta Program Pendidikan 
Dokter Spesialis dan Hubungannya dengan 
Mutu Pelayanan di RSUP Fatmawati”.

Penelitian dilaksanakan bertujuan untuk 
memahami dinamika supervisi 3600 berbasis 
sistem informasi yang disebut e-SIPP untuk 
penilaian kompetensi peserta PPDS, dan 
bagaimana hubungannya dengan indikator 
mutu pelayanan pada tindakan Sectio 
Caesarea di RSUP Fatmawati.

Dalam penelitiannya, Dewi melakukan studi 
kasus observasional dengan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif, melalui 4 tahap, yaitu 
1) penetapan indikator supervisi, kompetensi 
dan mutu pelayanan menggunakan face 
validity, 2) pengambilan data supervisi, 

penilaian peserta PPDS dan data mutu 
pelayanan menggunakan aplikasi e-SIPP 
dan berkas rekam medik, 3) validasi respon 
terhadap cara penilaian 4) uji akseptabilitas 
sistem supervisi menggunakan kuesioner.

Disebutkan bahwa hasil dari penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa pemahaman 
supervisi belum selaras, faktor yang 
menentukan supervisi yang bervariasi 
bergantung kompetensi dan individual 
peserta PPDS serta tingkat kesulitan setiap 
kasus. Sistem supervisi menggunakan 
aplikasi e-SIPP dapat diterima oleh jajaran 
manajemen, Dokter Penanggung Jawab 
Pelayanan (DPJP) dan peserta PPDS, 
dengan masih didapatkannya kendala teknis. 
Lebih lanjut, Dewi menyampaikan bahwa 
kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah 
diperlukan kebijakan yang mendukung sistem 
dan proses supervisi, pengembangan model 
supervisi lebih rinci, penetapan penilaian 
kompetensi dan indikator mutu pelayanan, 
serta penyempurnaan teknologi informasi.

Pada sidang terbuka yang dipimpin oleh 
Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, M.S., D.Sc., 
sebagai Ketua Sidang, Prof. dr. Amal Chalik 
Sjaaf, S.K.M., Dr.PH, sebagai Promotor, dr. Ardi 
Findyartini, Ph.D. dan Prof. dr. Anhari Achadi, 
S.K.M., Sc.D sebagai Ko-promotor, serta tim 
penguji yang terdiri dari Prof. Dr. dr. Ratna 
Djuwita, M.P.H.; Dr. dr. Chamim, Sp.OG(K)Onk.; 
Dr. dr. Sutoto, M.Kes., FISQua; Dr. Diyurman 
Gea, S.Kom., M.M. dan Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc., ini Dewi berhasil dinyatakan lulus dan 
menjadi Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat (IKM) di FKM UI. Dewi Lestarini 
merupakan lulusan S-3 IKM yang ke 254 dan 
lulusan S-3 di FKM UI yang ke-327. 

Penelitian dilaksanakan 
bertujuan untuk memahami 
dinamika supervisi 3600 
berbasis sistem informasi 
yang disebut e-SIPP untuk 
penilaian kompetensi 
peserta PPDS, dan 
bagaimana hubungannya 
dengan indikator mutu 
pelayanan pada tindakan 
Sectio Caesarea di RSUP 
Fatmawati.
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Kekerasan seksual di lingkungan kampus 
menjadi topik yang banyak diperbincangkan 
akhir-akhir ini. Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) bersama dengan mahasiswa S-1 
Reguler Kesehatan Masyarakat angkatan 
2019 menyelenggarakan seminar online
seri 54 dengan tema “Kekerasan Seksual: 
Pengendalian dalam Lingkungan Kampus, 
Perspektif Kesehatan Masyarakat, dan Sudut 
Pandang Korban” pada Rabu, 29 Desember 
2021. Diikuti oleh peserta dari berbagai 
latar belakang, seminar ini diselenggarakan 
melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan 
secara langsung melalui kanal Youtube FKM 
UI.

Seminar dibuka dengan sambutan oleh Dr. 
Milla Herdayati, S.K.M., M.Si., Manajer Umum 
FKM UI. Selanjutnya, dr. Adang Bachtiar, M.P.H, 
D.Sc. selaku Penanggungjawab Mata Kuliah 
Sistem Pembangunan Kesehatan Nasional 
dan Daerah kelas B juga turut memberikan 
sambutan. Seminar dibagi menjadi dua sesi, 
yaitu sesi presentasi paper oleh mahasiswa 
dan sesi pemaparan materi dari narasumber.

Seminar Online FKM UI Seri 54 Mengangkat Tema
Kekerasan Seksual

Pada sesi presentasi paper dari mahasiswa 
S-1 Reguler Kesehatan Masyarakat angkatan 
2019 ini diwakili oleh Gregorius Dimas 
Herlambang dan Nayaka Nayottama Pamadi. 
Dalam presentasi tersebut dijelaskan bahwa 
kasus kekerasan seksual dapat mengalami 
transisi dari ranah pribadi atau individu 
menjadi ranah populasi. Hal ini menjadi 
alasan dibutuhkannya pendekatan berbasis 
kesehatan masyarakat untuk menangani 
kasus kekerasan seksual, terutama dalam 
lingkungan kampus.

Sementara pada sesi kedua seminar, yaitu 
pemaparan materi dari narasumber, dibuka 
oleh Dewi Wulandari selaku Direktur 
Lokal HopeHelps UI. Materi pertama yang 
disampaikan berkaitan dengan kekerasan 
seksual dari sudut pandang korban. Dewi 
Wulandari menyampaikan bahwa dampak 
yang dialami oleh korban kekerasan 
seksual bisa berbeda-beda. Dampak jangka 
panjangnya dapat berupa trauma seksual, 
konsep diri yang buruk, perasaan bersalah 
pada diri korban, hingga gangguan seksual. 
Selain itu, korban kekerasan seksual juga 

bisa mengalami beberapa kesulitan, seperti 
mengalami victim blaming, konstruksi 
sosial yang patriarkis, dan kesulitan-
kesulitan lainnya. “Penanganan korban 
kekerasan seksual harus dilakukan dengan 
menggunakan sudut pandang korban dan 
mengedepankan kepentingan korban di atas 
kepentingan pelaku atau yang lainnya,” ujar 
Dewi Wulandari.

Materi dilanjutkan oleh Bunga Pelangi, 
S.K.M, M.K.M selaku former researcher di 
Women Researcher Institute yang berbicara 
mengenai kekerasan seksual dalam perspektif 
kesehatan masyarakat. Pada laporan tahun 
2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
mencatat 299.911 kasus kekerasan terhadap 
perempuan. Namun, berdasarkan Laporan 
Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan 
Gender, 57,3% orang yang mengalami 
kekerasan seksual memilih untuk tidak 
melaporkan kasus yang dialaminya dengan 
alasan takut, malu, tidak tau harus melapor 
kemana, dan merasa bersalah. “Salah satu 
peran dari public health adalah untuk bisa 
melihat besaran masalah itu tercatat dan 
terdokumentasi dengan baik,” tutur Bunga. 
Kesehatan masyarakat juga berperan dalam 
melakukan pencegahan kekerasan seksual 
pada level primer, sekunder, dan tersier.

Lebih lanjut, pada materi terakhir yang 
dibawakan oleh Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, 
S.H. , M.S.I. selaku co-creator buku SOP 
kekerasan seksual UI sekaligus dosen 
Fakultas Hukum UI ini mengangkat topik 
terkait pengendalian kekerasan seksual di 
kampus. Menurut Dr. Inge, prinsip utama 
dari penanganan kekerasan seksual adalah 
mengutamakan kepentingan terbaik bagi 
korban. Sedangkan untuk pencegahan 
kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 
pembelajaran atau edukasi, penguatan tata 
kelola, dan penguatan budaya komunitas. 
“Sasaran pencegahan dan penanganan 
kekerasan seksual harusnya menyeluruh, mulai 
dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan 
(pustakawan, tenaga administrasi, dan lain-
lain), warga kampus, bahkan masyarakat 
umum,” tutur Dr. Inge.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan 
insight baru terkait kekerasan seksual serta 
dapat memperkuat sistem penanganan 
kekerasan seksual yang berpihak pada korban. 
(BK)
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GALERI

1-2 Oktober 2021
Kegiatan Pengmas Mahasiswa FKM UI, di Desa Warloka Pesisir, NTT 

2 Oktober 2021
Moderator dan Pembicara Diskusi Panel Seminar Online Seri 37-GUB X

3 Oktober 2021
Narasumber dan para panelis Seminar Online FKM UI Seri 35

16 Oktober 2021
Para peserta Seminar Internasional: Rises of Waste in the COVID-19 

Pandemic and its Impact on Health and the Environment

21 Oktober 2021
Dr. Al Asyari sebagai salah satu pembicara Seminar: “The Refl ection of Environmental Health Agenda in Curriculum and

Research Focus in Austria,Europe and Indonesia” 

28 Oktober 2021
Salah satu materi dari Dr. Novita Dwi Istanti, SKM, MARS pada Seminar Online Seri 42
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2 November 2021
Para narasumber seminar “Design and Analysis Techniques for 
Epidemiological Studies: Cross-Sectional, Case-Control, Cohort” 

3 November 2021
Salah satu materi pada Seminar The Application of Environmental and 

Occupational Health Safety in Hospital and Healthcare Facility

4 November 2021
Para narasumber dan peserta Seminar Online

FKM UI Seri 38

4 November 2021
FKM UI saat Jalani Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021

dari KemenPan-RB

10 November 2021
Narasumber dan Panelis Seminar Online

FKM UI Seri 44

10 November 2021
Para narasumber Workshop Internasional: Time-Series Analysis in 

Environmental Health Science

13 November 2021
Seminar Online FKM UI Seri 40, “Kelas Standar BPJS Kesehatan: 

Bagaimana Menyikapinya?” 

14 November 2021
Salah satu narasumber

Seminar Online FKM UI Seri 41
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16 November 2021
Para peserta Seminar Gizi Internasional, “The Role of Probiotics and 

Microbiomes in a Period Where Various Diseases Could Occur”

16 November 2021
Para pembicara dan peserta Seminar Online FKM UI Seri 45

20 November 2021
Para narasumber dan peserta Seminar Online

FKM UI Seri 43

29 November 2021
Dua Narasumber Seminar Online FKM UI Seri 49, Dr. Bambang Wispriyono 

dan Dr. Ede Surya Darmawan

2 Desember 2021
Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI atas nama

Ekorini Listiowati 

3 Desember 2021
Salah satu materi Seminar Online FKM UI Seri 50

4 Desember 2021
Dr. Ede Surya Darmawan pada Seminar Online

FKM UI Seri 46

7 Desember 2021
Promosi Doktor Ilmu Kesehtan Masyarakat FKM UI atas nama

Fika Minata Wathan
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10 Desember 2021
Pelantikan Dekan FKM UI Periode 2021-2025

11 Desember 2021
Prof. Kemal N. Siregar saat prosesi pengukuhan

sebagai Guru Besar FKM UI

11 Desember 2021
Salah satu materi dalam Seminar Online

FKM UI Seri 48

13 Desember 2021
Rapat Pleno Laporan Kedekanan FKM UI Periode 2017-2021

13 Desember 2021
Seminar Pengembangan Tendik: Kiat Mengelola Keuangan yang Sehat

14 Desember 2021
Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI atas nama

Nurul Huriah Astuti

18 Desember 2021
Salah satu materi pada Seminar Online Seri 47

18 Desember 2021
Salah satu materi Seminar Online FKM UI Seri 51 dari Dr. Tri Yunis Miko
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19 Desember 2021 Para peserta Seminar Online FKM UI Seri 53 20 Desember 2021 Tim FKM UI dan TREM UI pada Penganugerahan 
Predikat Zona Integritas Menuju WBK bagi FKM UI dari

KemenPAN-RB 2021

21 Desember 2021
Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI atas nama

Lisa Trina Arlym

21 Desember 2021
Para pembicara dan peserta Seminar Online FKM UI Seri 52

23 Desember 2021
Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI atas nama Syawal 

Kamiluddin Saptaputra

27 Desember 2021
Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat atas nama Deni Purnama

29 Desember 2021
Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI atas nama

Dewi Lestarini 

29 Desember 2021
Seminar Online FKM UI Seri 54, “Kekerasan Seksual: Pengendalian dalam 

Lingkungan Kampus, Perspektif Kesehatan Masyarakat,
dan Sudut Pandang Korban”




