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Jumat, 7 Januari 2021, berlangsung pelantikan
para Dekan dan Wakil Dekan di Universitas
Indonesia secara daring. Pelantikan dipimpin
langsung oleh Rektor Universitas Indonesia,
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. Termasuk
didalam pelantikan tersebut adalah pelantikan
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian
dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum
FKM UI. Pelantikan dilakukan secara hybrid
dipandu oleh host dari Pusat Administrasi
Universitas dan diikuti oleh para pejabat
yang dilantik dari fakultas masing-masing.
Penandatanganan berita acara angkat sumpah
Dekan dan Wakil Dekan disaksikan oleh Ketua
MWA UI, Shaleh Husin dan Ketua Senat
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Program Studi Sarjana Gizi FKM UI
Raih Akreditasi Unggul dari LAMPTKes

Akademik, Prof. Nachrowi Djalal Nachrowi,
M.Sc., M.Phil., Ph.D.
Pelantikan Dekan diselenggarakan bagi Dekan
dari Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran
Gigi. Sementara pelantikan Wakil Dekan
diselenggarakan untuk Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya, Fakultas Kedokteran,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas
Farmasi, Fakultas Psikologi dan Fakultas
Kesehatan Masyarakat.
Pada periode kedekanan 2021-2025 ini, Dekan
FKM UI periode 2021-2025, Prof. dr. Mondastri
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Tiga Prodi FKM UI
Siap Jalani Akreditasi Internasional
dari AHPGS
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DARI MEJA DEKAN

A s s a l a m u ’a l a i k u m
Wabarakatuh

Wa r r a h m a t u l l a h i

Salam Sejahtera
Memasuki tahun baru 2022, pertama saya
ingin menyampaikan ucapan selamat
membuka tahun baru 2022 kepada seluruh
sivitas akademika, warga dan kolega FKM UI.
Semoga tahun ini memberikan energi dan
semangat baru dalam menjalankan amanah
yang di berikan kepada kita semua.

Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo,
M.S., D.Sc.
Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia

Pada triwulan
pertama di tahun
2022 ini FKM UI
berhasil meraih
beberapa pencapaian
yang luar biasa.
Program Studi
Sarjana Gizi dan
Program Studi
Doktor Epidemiologi
FKM UI yang meraih
akreditasi unggul
dari LAMPTKes di
awal tahun ini.

Masih dalam suasana pandemi, tahun 2022 ini
memiliki berbagai macam agenda yang telah
menanti FKM UI dalam penyelenggaraan Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang tentunya
dilaksanakan dengan memperhatikan
keamanan dan protokol kesehatan. Berbagai
agenda perluasan kerja sama baik dengan
mitra dalam negeri maupun luar negeri
pun menjadi salah satu fokus utama dalam
program kerja di tahun ini.
Pada triwulan pertama di tahun 2022 ini FKM
UI bahkan sudah berhasil meraih beberapa
pencapaian yang luar biasa. Pertama, Program
Studi Sarjana Gizi dan Program Studi Doktor
Epidemiologi FKM UI yang meraih akreditasi
unggul dari LAMPTKes di awal tahun ini.
Kemudian, 3 (tiga) program studi yang
siap menjalani akreditasi internasional dari
AHPGS (Akkreditierungsagentur im Bereich
Gesundheit und Soziales – Accreditation
Agency in Health and Social Sciences) yaitu
Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat,
Program Studi Magister Ilmu Kesehatan
Masyarakat serta Program Studi Magister
Kajian Administrasi Rumah Sakit.

M e n g h a d a p i p e r k u l i a h a n s e m e s te r
genap 2022/2023, FKM UI juga tengah
mempersiapkan 3 ruang “smart class” yang
siap untuk menyelenggarakan perkuliahan
secara hibrid. Tiga ruang kelas tersebut
adalah Ruang A101, G 103 dan G 104. Ketiga
ruangan dipersiapkan dengan perlengkapan
penunjang seperti webcam, LCD projector
dan electronic white board. Ruang kuliah
dipersiapkan untuk mengakomodasi staf
pengajar dan mahasiswa yang hadir
secara luring di kampus dan sekaligus
mengakomodasi mahasiswa yang akan
mengikuti perkuliahan secara daring.
Pada tahun 2022 FKM UI juga mulai
mepersiapkan diri untuk mengembangkan
predikat Zona Integritas Wilayah Bebas
Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM). Berbagai agenda untuk
mempersiapkan WBBM ini juga menjadi salah
satu fokus utama bagi fakultas.
Itulah beberapa kegiatan yang menjadi
agenda FKM UI pada awal triwulan tahun
2022 ini. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa
senantiasa memberikan kepada kita kekuatan
untuk menjalankan amanah-amanah dan
agenda yang telah menanti. Aamiin.

Salam,
Mondastri

(sambungan dari hlm. 1)

Korib Sudaryo, M.S., D.Sc. didampingi oleh
Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc., sebagai Wakil
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan
Kemahasiswaan dan Dr. Milla Herdayati, S.K.M,
M.Si. sebagai Wakil Dekan Sumber Daya,
Ventura dan Administrasi Umum. Doktor Asih
Setiarini melanjutkan masa baktinya yang
telah diemban sejak tahun 2019. Sementara
Dr. Milla Herdayati menggantikan Prof. Asri
C. Adisasmita yang telah purna bakti. Prosesi
pelantikan para Wakil Dekan FKM UI ini
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juga diselenggarakan secara luring di Ruang
Promosi Doktor FKM UI, dengan dihadiri oleh
Dekan dan para pejabat struktural FKM UI
serta keluarga Wakil Dekan.
Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro,
S.E., M.A., Ph.D. dalam pidato pelantikan

menyampaikan terima kasih kepada pejabat
yang telah berkontribusi dan selesai masa
tugasnya. Hal-hal positif yang telah dicapai
akan menjadi legacy. Pejabat yang baru
dilantik menurut Prof. Ari, ibarat sebuah obor
yang akan selalu berada di depan dengan
pijarnya yang tak boleh padam dan menjadi

pedoman bagi warga fakultas untuk menuju
ke satu titik yaitu UI yang berada pada posisi
bergengsi dalam peringkat nasional maupun
global, menghasilkan riset dan inovasi
terdepan dan berdampak bagi masyarakat
serta pencapaian dosen dan mahasiswa
sesuai bidang ilmunya. (sch)

SEPUTAR FKM

Program Studi Sarjana Gizi FKM UI
Raih Akreditasi Unggul dari LAM-PTKes

Proses akreditasi ini
merupakan salah satu
upaya yang dilakukan
FKM UI dalam
menjaga kualitas mutu
akademik fakultas.
Pada Senin, 10 Januari 2022, Program
Studi Sarjana Gizi Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia
(UI) memperoleh hasil akreditasi Unggul
dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan
Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes).
Hasil akreditasi tersebut tertuang dalam SK
Nomor 0699/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021
yang resmi berlaku mulai bulan Desember
tahun 2021.
Capaian peringkat akreditasi tersebut
didapatkan dengan melakukan berbagai
rangkaian penilaian program studi. FKM UI
sebagai pihak Unit Pengelola Program Studi
(UPPS) telah melakukan beberapa kegiatan
penilaian dengan mengikuti kriteria dan
prosedur akreditasi program studi kesehatan
dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan
Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes).
Kegiatan yang dilakukan antara lain seperti
proses administrasi, asesmen, dan validasi.
Setiap proses dari kegiatan tersebut berisi
ketentuan yang berhasil dipenuhi FKM UI

dengan baik, diantaranya pengisian borang
akreditasi dan proses Asesmen Lapangan
Daring (ALD) yang dilakukan pada 22-24
Desember 2021 lalu dengan dua asesor
yakni Dr. Ir. Annis Catur Adi, M.Si., dari
Universitas Airlangga, Surabaya dan Prof.
Dr. Nurdin Rahman, M.Si. , M.Kes. , dari
Universitas Tadulako, Palu.
Koordinator UPMA FKM UI, Dian Wulandari,
menuturkan bahwa proses penilaian dalam
ALD ini mencakup 9 elemen dalam borang
akreditasi program studi yaitu visi, misi,
tujuan dan strategi; tata pamong, tata kelola
dan kerja sama; mahasiswa; sumber daya
manusia; keuangan, sarana dan prasarana;
pendidikan; penelitian; pengabdian kepada
masyarakat; serta luaran dan capaian dari

pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
Rangkaian kegiatan akreditasi dilakukan
melalui tim khusus yang telah disiapkan dan
beranggotakan para pimpinan FKM UI, tim
penjaminan mutu FKM UI, pihak Departemen
Gizi, ketua program studi, hingga dosen dari
Departemen Gizi.
Proses akreditasi ini merupakan salah
satu upaya yang dilakukan FKM UI dalam
menjaga kualitas mutu akademik fakultas.
Perolehan peringkat akreditasi unggul ini
menjadi salah satu capaian penting bagi
FKM UI di awal tahun 2022 untuk terus
menjaga kualitas mutu pendidikan dan
pengajaran. (wrk)
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Doktor FKM UI Teliti: M-IFRAT sebagai Instrumen Penilai
Risiko Jatuh Masyarakat Lanjut Usia
“Cedera terkait jatuh pada lanjut usia
diidentifikasi sebagai masalah kesehatan
masyarakat yang memiliki konsekuensi
besar dalam memengaruhi kualitas hidup
lanjut usia,” ujar Susiana Nugraha saat
menjalani sidang terbuka promosi doktor
yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia
(UI) pada Senin, 3 Januari 2022. Susiana
mempertahankan disertasi yang berjudul
“M-IFRAT (Modification of Indonesian Fall
Risk Assesement Tool) sebagai Instrumen
Penilai Risiko Jatuh Masyarakat Lanjut Usia:
Studi di Jawa Barat Tahun 2020 – 2021”
pada sidang terbuka yang dilaksanakan
secara virtual ini.
Pada penjelasan ringkasan disertasinya,
Susiana menyebutkan bahwa WHO
melaporkan, prevalensi jatuh pada lansia
mencapai 30% hingga 50%, dengan angka
kejadian jatuh berulang mencapai 40%. Lebih
dari 80% kematian terkait jatuh pada lansia
terjadi di negara berpenghasilan rendah dan
menengah, dimana wilayah Pasifik Barat
dan Asia Tenggara menyumbang lebih dari
dua pertiga kematian. Identifikasi risiko
jatuh penting dilakukan dalam upaya deteksi
dini dan pencegahan untuk menurunkan
morbiditas dan mortalitas akibat jatuh pada
lansia.
Penelitian yang dilakukan Susiana ditujukan
untuk mengembangkan instrumen penilai
risiko jatuh pada lansia di masyarakat,
dengan memodifikasi instrumen IFRAT

(Indonesian Fall Risk Assesement Tool) yang
dikembangkan sebelumnya. Hasil penelitian
mengidentifikasi bahwa prevalensi jatuh
pada lansia berdasarkan riwayat jatuh adalah
20% dan berdasarkan hasil monitoring jatuh
adalah 12,5%. Instrumen M-IFRAT berhasil
dikembangkan dalam penelitian ini, dengan
nilai akurasi menurut nilai receiver operating
characteristic sebesar 0.76; 95%CI (0,688
– 0,824) dengan sensitifitas 71,15% dan
spesifisitas 73,26%.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitiannya,
Susiana menyimpulkan bahwa instrumen
M-IFRAT cukup baik untuk memprediksi
kejadian jatuh pada lansia di masyarakat.
Berdasarkan hasil disertasinya tersebut,
Susiana Nugraha berhasil dinyatakan

lulus dan menjadi Doktor dalam bidang
Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM). Susiana
merupakan lulusan S-3 IKM yang ke-255
dan lulusan S-3 di FKM UI yang ke-328.
Sidang terbuka ini dipimpin oleh Prof.
dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.,
sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. dr. Sabarinah,
M.Sc. sebagai Promotor, Dr. Indri Hapsari
Susilowati, S.K.M., M.K.K.K. dan Prof. Dr. drg.
Tri Budi Wahyuni Rahardjo, M.S., sebagai
Ko-Promotor, Prof. Dr. dr. Siti Setiati, Sp.PD-K
Ger, M.Epid, Finasim sebagai Ketua Tim
Penguji serta anggota tim penguji yang
terdiri dari Prof. Dr. dr. L. Meily Kurniawidjaja,
M.Sc., Sp.Ok.; Prof. Dr. dr. Sudijanto Kamso,
S.K.M.; Dr. Sudibyo Alimoeso, M.A.; Dr. dr.
Tirza Z. Tamin, Sp.KFR (K); dan Dr. dr. Deni
K. Sunjaya, DESS.

Doktor FKM UI Teliti: Pengaruh Pelatihan Metode E-Learning
terhadap Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Kesiapsiagaan
Bencana Pandemi COVID-19 pada Kader Dasa Wisma
di DKI Jakarta
Senin, 3 Januari 2022, Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia
(UI) melaksanakan sidang terbuka calon
Doktor Ilmu Epidemiologi atas nama RM.
Tjahja Nurrobi secara daring. Promovendus
mengemukakan disertasi dengan judul
“Pengaruh Pelatihan Metode E-Learning

Terhadap Pengetahuan, Sikap dan Perilaku
Kesiapsiagaan Bencana Pandemi COVID-19
pada Kader Dasa Wisma di DKI Jakarta”.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat
pengaruh pelatihan metode e-learning
terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku

kesiapsiagaan bencana pandemi COVID-19
level individu, keluarga dan komunitas pada
kader Dasa Wisma di DKI Jakarta. Lingkup
penelitian adalah melakukan, menyusun
dan mengembangkan modul e-learning
kesiapsiagaan bencana pandemi COVID-19
bagi kader Dasa Wisma yang valid, membuat
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sistem skoring kesiapsiagaan bencana
pandemi COVID-19 pada level individu,
keluarga dan komunitas berdasarkan
pengetahuan, sikap dan perilaku, memberikan
gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku
kesiapsiagaan bencana pandemi COVID-19
level individu, keluarga dan komunitas pada
kader Dasa Wisma di DKI Jakarta sebelum
pelatihan e-learning, membandingkan
skor pengetahuan, sikap dan perilaku
kesiapsiagaan bencana pandemi COVID-19
level individu, keluarga dan komunitas pada
kelompok kontrol dan intervensi setelah
pelatihan e-learning serta menganalisis
adanya kendala selama pelatihan e-learning.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif
dan kualitatif. Subyek penelitian adalah 505
orang kader dasa wisma di DKI Jakarta yang
berusia produktif (15-64 tahun) sesuai survei
penduduk tahun 2019 yang tinggal serumah
bersama keluarga inti, memiliki perangkat
pengakses internet pribadi (telepon seluler,
komputer, laptop), aktif menggunakan
Whatsapp, bukan profesi kesehatan, tidak
pernah menjadi penderita COVID-19 dan
tidak pernah menjadi instruktur pelatihan
bencana atau kesiapsiagaan COVID-19.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
setelah 1 bulan tindak lanjut, terdapat
perbedaan yang bermakna antara kelompok
kontrol dan intervensi pada variabel
kesiapsiagaan level individu, kesiapsiagaan
level keluarga, pengetahuan individu,
pengetahuan keluarga, perilaku individu,
perilaku keluarga, dan perilaku organisasi.
Namun tidak didapatkan perbedaan yang
bermakna pada variabel kesiapsiagaan level

Penelitian ini bertujuan
untuk melihat pengaruh
pelatihan metode
e-learning terhadap
pengetahuan, sikap dan
perilaku kesiapsiagaan
bencana pandemi
COVID-19 level individu,
keluarga dan komunitas
pada kader Dasa Wisma di
DKI Jakarta.
komunitas, sikap individu, sikap keluarga,
komunitas dan kebijakan (2) terselesaikannya
penyusunan dan pengembangan Modul
E-Learning Kesiapsiagaan Bencana Pandemi
COVID-19 bagi Kader Dasa Wisma di DKI
Jakarta dengan menggunakan metode
ADDIE yang telah diuji validitasnya (3)
terselesaikannya pembuatan Self Assessment
Tools (SAT) sistem Skoring Kesiapsiagaan
Bencana Pandemi COVID-19 (COVSCOR)
(4) gambaran skor rata-rata pengetahuan,
sikap dan perilaku kesiapsiagaan bencana
pandemi COVID-19 kader Dasa Wisma di DKI
Jakarta sebelum pelatihan e-learning yang
menunjukkan ketidaksiapan pada variabel
INCOV, KIN dan PFAM. Namun menunjukkan
kesiapan pada variabel COMCOV, AIN, AFAM,
PORG, COM dan POL (5) adanya peningkatan
rata-rata skor kesiapsiagaan bencana pandemi
COVID-19 (COVSCORE) disemua level dan
semua variabel setelah pelatihan e-learning di
Kelurahan Kontrol dan Intervensi DKI Jakarta
sehingga semua variabel menjadi kategori
siap kecuali variabel pengetahuan individu

di kelompok kontrol (6) teridentifikasinya
kendala pelatihan e-learning yang disebabkan
oleh sinyal internet yang tidak bagus, jadwal
pelatihan/pemaparan yang tidak pas, dan
kurangnya uang pulsa bulanan dari DPPAPP
DKI, namun dengan adanya semangat para
kader Dasa Wisma untuk mengikuti pelatihan
e-learning dan adanya e-modul yang sangat
menarik, dapat mengurangi hambatan
peningkatan skor kesiapsiagaan bencana
pandemi COVID-19.
Lebih lanjut, RM. Tjahja Nurrobi menyebutkan
bahwa studi ini merekomendasikan perlunya
peningkatan kapasitas kader Dasa Wisma DKI
dengan memberikan pelatihan e-learning di
segala bidang terutama pada masa pandemi
COVID-19.
Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, RM.
Tjahja Nurrobi berhasil dinyatakan lulus
menjadi Doktor dalam bidang Epidemiologi.
RM. Tjahja Nurrobi adalah lulusan S-3
Epidemiologi yang ke-92 dan lulusan S-3
di FKM UI yang ke-329.
Sidang terbuka ini dipimpin oleh Prof. drg.
Nurhayati A. Prihartono, M.P.H., M.Sc., Sc.D.,
sebagai Ketua Sidang; Prof. Dr. dr. Sudarto
Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc., sebagai Promotor;
Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.
dan Dr. Besral, S.K.M., M.P.H., sebagi KoPromotor; Prof. dr. Hadi Pratomo, M.P.H., Dr.PH
sebagai Ketua Tim Penguji serta anggota tim
penguji yang terdiri dari Mayjen TNI (Purn)
Prof. Syamsul Maarif, M.Si.; Kolonel Kes Dr.
dr. Wawan Mulyawan Sp.BS(K), Sp.KP, A.A.K.;
Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita, M.P.H.; dan dr.
Syahrizal Syarif, M.P.H., Ph.D.
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Doktor FKM UI Teliti: Kadar Timbal Darah dan Hubungannya
dengan Intelligence Quotient pada Anak Usia 2 – 9 Tahun

Selasa, 4 Januari 2022, Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia
(UI) menggelar sidang Promosi Doktor Ilmu
Kesehatan Masyarakat (IKM) atas nama
Rismarini secara virtual. Pada kesempatan
tersebut, Prof. Dr. R. Budi Haryanto, S.K.M.,
M.Kes., M.Sc. bertindak sebagai Promotor,
Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita, M.P.H. dan Prof.
Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp. A. (K) sebagai
Ko-promotor. Sidang promosi doktor ini
dipimpin oleh Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita,
M.P.H., dengan tim penguji yang diketuai
oleh Dr. drg. Ririn Arminsih, M.Kes., dengan
anggota tim penguji terdiri dari Prof. Ir. Puji
Lestari, Ph.D.; Prof. Dr. Muhayatun, M.T.; dan
Dr. Laila Fitria, S.K.M., M.K.M. Promovendus
mempertahankan disertasi yang berjudul
“Kadar Timbal Darah dan Hubungannya
dengan Intelligence Quotient pada Anak Usia
2 – 9 Tahun di Kawasan Penambangan Timah
Kabupaten Bangka Barat”.
Promovendus memaparkan masalah
lingkungan dimana kadar timbal di dalam
air laut di sekitar kawasan penambangan,
baik tambang darat maupun lepas pantai,
melebihi baku mutu lingkungan yang
ditetapkan oleh pemerintah. Sementara
itu, berdasarkan data e-PPGBM (Pencatatan
dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)
yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten

Bangka Barat per April 2019, masih terdapat
25 desa tercatat memiliki kasus stunting
tinggi (di atas 20%), yaitu Ibul, Peradong,
Simpang Tiga, Tugang Belo Laut, Air Belo,
Simpang Gong, Pelangas, Air Nyatoh, Kundi,
Air Menduyung, Kayu Arang, Sinar Sari,
Kelapa, Air Bulin, Dendang, Pangkal Beras,
Tumbak Petar, Limbung, Rukam, Ranggi Asam,
Mislak, Air Kuang, Pebuar dan Tanjung Niur.
Sebagaimana dikemukakan dalam banyak
studi, bahwa paparan timbal dan stunting
berhubungan dengan IQ rendah pada anak.
Pada studinya, promovendus menemukan
proporsi anak usia 2 – 9 tahun di Kabupaten
Bangka Barat yang memiliki kadar timbal
darah di atas referensi (> 5 µg/dL) relatif
tinggi, yaitu 57,9%, begitu pula dengan
proporsi anak dengan IQ rendah yang juga
tinggi, yaitu 56,3%. Selain berhubungan
dengan kadar timbal darah, IQ rendah
pada anak juga berhubungan dengan
kadar hemoglobin, lingkar kepala, tingkat
pendidikan ibu dan stimulasi yang diberikan.
Temuan utama promovendus yang menjadi
kebaruan penelitian yaitu adanya perbedaan
nilai batas (cut-point) dari nilai referensi
kadar timbal untuk membedakan anak usia
2 – 9 tahun di kawasan penambangan timah
Kabupaten Bangka Barat yang mengalami

IQ rendah dan IQ normal. Pada cut-point
5,5 µg/dL, kadar timbal darah menunjukkan
nilai sensitifitas dan spesifisitas yang paling
optimal dalam memprediksi IQ anak, yaitu
masing-masing sebesar 62,6% dan 75,9%.
Berdasarkan data pada populasi studi, anak
usia 2 – 9 tahun di kawasan penambangan
timah dengan kadar timbal darah > 5,5
µg/dL memiliki risiko IQ rendah sebesar
1.6 kali dibandingkan yang memiliki kadar
timbal darah < 5,5 µg/dL setelah dikontrol
oleh variabel kadar hemoglobin, lingkar
kepala, pendidikan ibu dan stimulasi.
Hubungan ini bermakna secara statistik.
Untuk anak di lokasi studi, jika terkonfirmasi
kadar timbal darah > 5,5 µg/dL, mengalami
anemia sedang, microcephaly, memiliki ibu
berpendidikan rendah dan kurang stimulasi,
maka probabilitasnya untuk memiliki IQ
rendah adalah sebesar 83,7%.
Pada akhir sidang, dewan penguji memutuskan
bahwa Rismarini yang berprofesi sebagai
Fungsional Sanitarian Balai Teknik Kesehatan
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Kelas I Palembang dinyatakan lulus dan
memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu
Kesehatan Masyarakat. Rismarini menjadi
lulusan S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat ke256 dan lulusan FKM UI ke-330 dengan
predikat sangat memuaskan.
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Doktor FKM UI Teliti: Pengembangan Modul Dan
Modifikasi Skor Modified Cheklist For Autism in Toddlers
(M-Chat) dan Penerapan Terapi Pijat Pada Anak Risiko
Gangguan Spektrum Autisme

Pada Rabu, 5 Januari 2022, Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI)
menyelenggarakan sidang terbuka Promosi
Doktor atas nama Andy Martahan Andreas
yang dilaksanakan secara virtual. Sidang
terbuka ini diketuai oleh Prof. Dr. dr. Rini
Sekartini, Sp.A,(K). Bertindak sebagai Promotor
adalah Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita, M.P.H.,
didampingi dengan dua kopromotor yakni
Prof. Dr. dr. Angela B.M. Tulaar, SpKFR(K) dan
Dr. dr. Helda, M.Kes. Adapun tim penguji terdiri
dari Prof. Sri Hartati R. Suradijono, M.A., Ph.D.,
Psikolog; Prof. Dr. dr. Tjhin Wiguna, SpKJ(K);
Dr. Yusuf Kristianto, DDS, M.M., M.H.A., M.Kes.;
Dr. Ratna Darjanti Haryadi, dr., SpKFR (K);
serta Dr. dr. Martira Maddeppungeng, SpA(K).
Promovendus mempertahankan disertasinya
yang berjudul “Pengembangan Modul dan
Modifikasi Skor Modified Cheklist For Autism
in Toddlers (M-Chat) dan Penerapan Terapi
Pijat pada Anak Risiko Gangguan Spektrum
Autisme”. Promovendus memaparkan bahwa
penelitian ini berangkat dari masih kurangnya
pemberian terapi pijat anak risiko gangguan
spektrum autisme dan instrumen yang
tepat untuk mengetahui perubahan skor
M-Chat dan status risiko gangguan spektrum
autisme. Oleh karena itu, pengembangan
modul terapi pijat pada anak risiko gangguan
spektrum autisme dan modifikasi skor
M-Chat serta penerapan TPGSA pada anak
risiko gangguan spektrum autisme penting
dilakukan.

Lebih lanjut, promovendus menekankan
poin utama kebaruan penelitian (novelty)
yang dilakukan yakni pengembangan modul
terapi pijat pada anak risiko gangguan
spektrum autisme dan modifikasi skor
M-Chat. Promovendus melakukan penelitian
ini pada tahun 2019-2020.
Pengembangan modul terapi pijat anak
risiko gangguan spektrum autisme
selanjutnya dinamakan TPGSA. Modul TPGSA
dikembangkan untuk tenaga fisioterapis
dan orang tua. Modifikasi skor M-Chat
adalah modifikasi skor yang dilakukan
untuk menganalisis seberapa besar validitas
modifikasi skor M-Chat digunakan sebagai
instrumen untuk melihat perubahan skor dan
status risiko gangguan spektrum autisme.
Modul terapi pijat pada anak risiko gangguan
spektrum autisme selanjutnya diterapkan
oleh tenaga fisioterapis dan orang tua
terhadap anak risiko gangguan spektrum
autisme usia 18-36 bulan. Selanjutnya, hasil
penerapan TPGSA akan dievaluasi untuk
dapat mengetahui dampak atau efek TPGSA
terhadap perubahan skor dan status risiko
gangguan spektrum autisme.
Penelitian ini menghasilkan produk/
luaran berupa Modul TPGSA untuk tenaga
fisioterapis dan orang tua yang dilengkapi
dengan video TPGSA dan modifikasi skor
M-Chat yang memiliki rentang nilai ≤
24 untuk kategori normal, 25-31.5 untuk

kategori risiko autisme dan > 31.5 untuk
kategori risiko tinggi. Hasil dari penerapan
terapi pijat pada anak risiko gangguan
spektrum autisme menunjukkan adanya
penurunan skor M-Chat pada hari ke 20
sampai ke 40 pemberian terapi pijat dan
perubahan status risiko gangguan spektrum
autisme dari risiko tinggi menjadi risiko
autisme dan normal.
Promovendus menyampaikan harapan dalam
saran penelitian bahwa penerapan terapi
pijat pada anak risiko gangguan spektrum
autisme perlu dilakukan sedini mungkin
untuk dapat mencegah anak memiliki risiko
gangguan spektrum autisme menjadi lebih
berat. Saran untuk pemangku kebijakan
agar dapat menggunakan modifikasi skor
M-Chat sebagai salah satu instrumen dalam
melakukan skrining anak risiko gangguan
spektrum autisme dan penerapan TPGSA
pada pusat pelayanan kesehatan masyarakat
dan rumah sakit dalam upaya mencegah
risiko ganggguan spektrum autisme menjadi
lebih berat.
Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut,
Andy Martahan Andreas yang berprofesi
sebagai Dosen Jurusan Fisioterapi Poltekkes
Kemenkes Jakarta III dinyatakan lulus dan
berhak memperoleh gelar Doktor dalam
bidang Epidemiologi. Andy Martahan Andreas
dinyatakan sebagai lulusan S-3 Epidemiologi
ke-93 dan lulusan S-3 di FKM UI ke-331.

7

8

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

Doktor FKM UI Teliti: Hubungan Kebiasaan Konsumsi Sumber
Asam Lemak Trans dengan Status Gizi Lebih dan Obesitas
pada Mahasiswa Poltekkes Bengkulu Tahun 2020
Rabu, 5 Januari 2022, Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI)
melaksanakan sidang terbuka promosi doktor
atas nama Halimah. Dipimpin oleh Prof.
Dr. dr. Ratna Djuwita, M.P.H. sebagai Ketua
Sidang sekaligus Ko-Promotor, Prof. Dr. dra.
Ratu Ayu Dewi Sartika, Apt., M.Sc. sebagai
Promotor, Prof. Dr. drg. Indang Trihandini,
M.Kes. sebagai Ko-Promotor kedua, serta tim
penguji yang terdiri dari Dr. Ir. Diah Mulyawati
Utari, M.Kes.; Helda Khusun, S.P.T., M. Sc.,
Ph.D.; Dr. Agus Triwinarto, S.K.M., M.K.M. dan
Dr. Ir. Cesilia Meti Dwiriani , M. Sc., sidang
ini dilaksanakan secara virtual. Halimah
mempertahankan disertasi dengan judul
“Hubungan Kebiasaan Konsumsi Sumber
Asam Lemak Trans dengan Status Gizi Lebih
dan Obesitas pada Mahasiswa Poltekkes
Bengkulu Tahun 2020”.
“Tingginya penyakit tidak menular pada usia
muda berhubungan dengan riwayat konsumsi
saturated fatty acid (SFA), monounsaturated
fatty acid (MUFA) dan asam lemak trans.
Konsumsi lemak trans yang tinggi dapat
memberikan kontribusi terhadap tingginya
asupan lemak sehingga menyebabkan
ketidakseimbangan asupan energi dan
berakhir pada kenaikan berat badan,” ujar
Halimah membuka pemaparan ringkasan
disertasinya.

usia 16-19 tahun. Kelompok kasus adalah
mahasiswa yang memiliki status gizi lebih dan
obesitas dan status gizi baik sebagai kelompok
kontrol. Sebagai variabel independen utama
adalah kebiasaan konsumsi sumber asam
lemak trans (ruminansia, makanan gorengan
dan produk HVO) yang diukur menggunakan
metode food frequency questionnaire (FFQ)
dan variabel kovariat (kebiasaan konsumsi
sayur buah, sarapan, makan malam diatas
pukul 22.00, jenis kelamin, aktivitas fisik, kota
asal SMU, pendidikan orang tua, pekerjaan
ibu dan tempat tinggal saat ini). Analisis
menggunakan uji kai kuadrat, Mc-nemar,
regresi logistik dan stratifikasi.

Penelitian yang dilakukannya ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan kebiasaan
konsumsi sumber asam lemak trans dengan
gizi lebih dan obesitas. Jenis penelitian kasus
kontrol melibatkan 408 mahasiswa baru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
makanan yang paling sering dikonsumsi
oleh kelompok kasus dan kontrol antara lain
ice cream, ayam/tahu/tempe/telur goreng dan
biscuit/wafer.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian
tersebut Halimah menyimpulkan bahwa
tidak ada hubungan kebiasaan konsumsi
sumber asam lemak trans terhadap gizi lebih
dan obesitas setelah dikontrol oleh jenis
kelamin. Khusus bagi mahasiswa laki-laki
perlu untuk meningkatkan aktivitas fisiknya
dengan melakukan jenis olahraga yang
fasilitasnya tersedia dilingkungan kampus.
Selain itu, ketua kelas di masing-masing
program studi mengingatkan dan mengajak
teman-temannya untuk mengikuti senam
secara rutin yang diselenggarakan oleh
bagian kemahasiswaan (setiap hari Jumat).
Berdasarkan hasil disertasinya tersebut,
Halimah berhasil dinyatakan lulus dan
menjadi Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan
Masyarakat (IKM). Halimah merupakan
lulusan S-3 IKM yang ke-257 dan lulusan
S-3 di FKM UI yang ke-332.

Program Studi Doktor Epidemiologi FKM UI
Raih Akreditasi Unggul dari LAM-PTKes
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia (UI) kembali berbangga
atas raihan akreditasi Unggul dari Lembaga
Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) untuk
Program Studi Doktor Epidemiologi. Pada
14 Januari 2022, Program Studi Doktor
Epidemiologi FKM UI memperoleh hasil

akreditasi Unggul dari LAM-PTKes yang
tertuang dalam SK Nomor 0018/LAM-PTKes/
Akr/Dok/I/2022 dan resmi berlaku mulai
bulan Januari tahun 2022.
Capaian akreditasi unggul tersebut
didapatkan setelah melakukan berbagai
rangkaian penilaian program studi. FKM UI

sebagai pihak Unit Pengelola Program Studi
(UPPS) telah melakukan beberapa kegiatan
penilaian dengan mengikuti kriteria dan
prosedur akreditasi program studi kesehatan
dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan
Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes).
Kegiatan penilaian tersebut diantaranya
adalah proses Asesmen Lapangan Daring
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(ALD) yang dilakukan pada 4-6 Januari
2022 lalu dengan dua asesor yakni Prof. Dr.
Ririh Yudhastuti, drh., M.Sc., dan dr. Mateus
Sakundarno Adi, M.Sc., Ph.D.
Koordinator UPMA FKM UI, Dian Wulandari,
menuturkan bahwa proses penilaian dalam
ALD ini mencakup 9 elemen dalam borang
akreditasi program studi yaitu visi, misi,
tujuan dan strategi; tata pamong, tata kelola
dan kerja sama; mahasiswa; sumber daya
manusia; keuangan, sarana dan prasarana;
pendidikan; penelitian; pengabdian kepada
masyarakat; serta luaran dan capaian dari
pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
Capaian akreditasi unggul ini merupakan
yang kedua kali di awal tahun 2022 ini
setelah sebelumnya Program Studi Sarjana
Gizi juga memperoleh hasil akreditasi yang
sama. Proses akreditasi ini merupakan salah
satu upaya yang senantiasa dilakukan oleh
FKM UI dalam rangka menjaga kualitas mutu
akademik fakultas. (wrk)

Uji Coba Perkuliahan Hibrid di FKM UI
mewaspadai lonjakan kasus COVD-19 varian
omicron.

Menghadapi perkuliahan semester genap
2021/2022 yang akan berlangsung
mulai Senin 7 Februari 2022, FKM UI
mempersiapkan 3 ruang “smart class” yang
siap untuk menyelenggarakan perkuliahan
secara hibrid. Tiga ruang kelas tersebut
adalah Ruang A101, G 103 dan G 104. Ketiga
ruangan dipersiapkan dengan perlengkapan
penunjang seperti webcam, LCD projector dan
electronic white board.

Ru a n g k u l i a h d i p e r s i a p k a n u n t u k
mengakomodasi staf pengajar dan
mahasiswa yang hadir secara luring di
kampus dan sekaligus mengakomodasi
mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan
secara daring. Kelas perkuliahan secara
hibrid dilaksanakan mengingat masih
sangat diperlukan penegakan protokol
kesehatan ketat pada situasi pandemi yang
belum sepenuhnya tertanggulagi dan juga

Kelas perkuliahan secara hibrid mensyaratkan
sejumlah ketentuan yaitu: 1) tingkat okupansi
sebesar 50 % dari kapasitas, 2) mahasiswa
peserta perkuliahan luring berasal dari
Jabodetabek 3) mahasiswa mengantongi
izin/consent dari orang tua yang diunggah
pada Gform sebelum memulai perkuliahan
4) mahasiswa telah mendapatkan 2 kali
vaksin yang diskrining melalui aplikasi
peduli lindungi 5) jarak antar peserta 1,5
hingga 2 meter dari segala arah 6) desinfeksi
ruang perkuliahan sebelum dan sesudah
perkuliahan luring berlangsung 7) mahasiswa
diwajibkan untuk membawa bekal makanan
dan peralatan ibadah sendiri. Dalam rangka
mendukung perkuliahan hibrid, disediakan
pula tempat penampungan sampah khusus
limbah masker di sekitar ruang kelas dan
seputar kampus.
Penggunaan kelas-kelas untuk perkuliahan
hibrid ini akan dikoordinasikan antara unit
PPF, unit IT, Prodi dan Unit Administrasi
Pendidikan serta tim K3L FKM UI. Uji
coba kelas-kelas untuk perkuliahan hibrid
dilakukan pada 25 Januari 2022 dan dihadiri
oleh Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri
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Korib Sudaryo, M.S., D.Sc. dengan pengantar
oleh Manajer Umum, Dr. Martya Rahmaniati.
Turut hadir pula para Wakil Dekan, para
Ketua Departemen, para Ketua Program

Studi, para Manajer, mahasiswa, pengelola
IT dan pengelola fasilitas FKM UI. Dalam
kesempatan tersebut Dekan menyampaikan
pentingnya koordinasi dengan BEM

untuk membantu koordinasi dengan para
mahasiswa agar tetap disiplin dalam prokes
sehingga proses perkuliahan hibrid ini dapat
berjalan dengan aman dan lancar. -sfc-

Kedekanan FKM UI 2021-2025

Pergantian pucuk pimpinan FKM UI yang
ditandai dengan pelantikan Dekan FKM UI
periode 2021-2025, Prof. dr. Mondastri Korib
Sudaryo, M.S. D.Sc., pada 9 Desember 2021
telah dilengkapi dengan struktur organisasi
yang baru. Pembentukan struktur organisasi
manajemen Kedekanan periode 2021-2025
disusun berdasarkan SK Rektor No. 2263/
SK/R/UI/2021 tentang pengangkatan Dekan
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia periode 2021-2025, SK Rektor No.
44/SK/R/UI/2022 tentang pengangkatan para
Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia periode 2021-2025, SK
Dekan FKM UI No. 025/SK/F10.D/UI/2022
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Manajer di lingkungan FKM UI periode
2022-2026, SK No. 57/SK/F10.D/UI/2022
tentang pengangkatan Wakil Manajer Umum
FKM UI periode 2022-2026 dan SK Dekan
FKM UI No. 58 tentang pemberhentian dan
pengangkatan Koordinator di lingkungan
FKM UI periode 2022-2026.
Struktur organisasi kedekanan 2021-2025
ini ditandai dengan terpilihnya 2 staf
kependidikan yang diamanahkan jabatan
setingkat manajer dan wakil menajer yaitu
Sekretaris Fakultas dan Wakil Manajer bidang
Umum. Kepercayaan ini serupa dengan
manajemen kedekanan periode tahun 20042008 dimana 3 posisi manajer dipercayakan
kepada staf kependidikan. Kepercayaan ini
menunjukkan apresiasi dan pengakuan

akan kapasitas tenaga kependidikan yang
mumpuni di FKM UI.
Struktur organisasi FKM UI periode 20212025 secara lengkap adalah sebagai berikut:
1.

Dekan, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo,
M.S., D.Sc.
2. Wakil Dekan Bidang Pendidikan,
Penelitian dan Kemahasiswaan, Dr. Ir.
Asih Setiarini, M.Sc.
3. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya,
Ventura dan Administrasi Umum, Dr.
Milla Herdayati, S.K.M., M.Si.
4. Manajer Kemahasiswaan, Dien Anshari,
S.Sos., M.Si., Ph.D.
5. Manajer Pendidikan, Dr. Zakianis Arifin,
S.K.M., M.K.M.
6. Manajer Riset dan Pengabdian
Masyarakat, Doni Hikmat Ramdhan,
S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.
7. Manajer Kerjasama, Hubungan Alumni
dan Ventura, Indri Hapsari Susilowati,
S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.
8. Manajer Umum, Dr. Martya Rahmaniati
Makful, S. Si., M.Si.
9. Manajer Penjaminan Mutu, Dr. Besral,
S.K.M., M.Sc.
10. Sekretaris Fakultas, Nelasari, S.K.M.,
M.K.M.
11. Wakil Manajer Umum, Lilis Komariyah,
S.Sos., M.A.R.S.
12. Koordinator Administrasi Umum, Dian
Prananda Wardhani, S.Sos.

13. Koordinator Unit Penjaminan Mutu
Akademik, Dian Wulandari, S.K.M., M.M.
14. Koordinator Administrasi Riset dan
Pengabdian Masyarakat, Nurdjanah
Julistia, S.Kom., M.K.M.
15. Koordinator Unit Penjaminan Mutu Non
Akademik, Marwan M. Noor, S.Kom.
16. Koordinator Administrasi Pendidikan,
Amalia Kuswarjanti, S.K.M.
17. Koordinator Kemahasiswaan, Fitrya
Nuraini, S.K.M.
18. Koordinator Kerjasama, Hubungan Alumni
dan Ventura, Adi Putranto, S.E.
19. Koordinator SDM, Dwi Asijati, S.E.
20. Koordinator Keuangan, Ahmad Sinrang
Pawicangi, S.E.
21. Koordinator Humas dan Kearsipan,
Sofiyatul Choiriyah, S.E.
22. Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan
Fasilitas, Lilis Manherlis, S.E.
23. Koordinator Logistik, Wiwiek Widowati,
S.H.
24. Koordinator Teknologi Informasi, Eddy
Afriansyah, S.Kom., M.Si.
25. Koordinator Pusat Informasi Kesehatan
Masyarakat, Fikri Wijaya, S. Sos.
Dalam rapat manajemen perdana FKM UI,
26 Januari 2021 yang berlangsung secara
luring, Dekan FKM UI menyampaikan ajakan
kepada seluruh jajaran manajemen dekanat
untuk bersinergi membangun FKM UI dan
mendukung pencapaian visi universitas sebagai
entrepreneurial university. -sfc-
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Pisah Sambut Kedekanan FKM UI

Menandai dimulainya masa bakti
kedekanan 2021-2015, Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia
(UI) menyelenggarakan acara pisah sambut
kedekanan pada Kamis, 3 Februari 2022.
Pisah sambut kali ini menjadi acara pisah
sambut yang unik dan hangat antar 2 periode
kedekanan.
Pisah sambut dihadiri oleh Dekan dan jajaran
Dekanat periode 2021-2025, jajaran dekanat
periode masa bakti 2017-2021, para Ketua
Departemen, para Ketua Program Studi, Ketua
SAF dan Ketua DGB FKM UI secara hibrid
dan tentunya mengikuti protokol kesehatan
yang sangat ketat baik sejak skrining peserta
hingga pengaturan jarak interaksi dalam
ruangan.
Dalam sambutannya, Dekan FKM UI,
Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S.,
D.Sc., mengungkapkan terima kasih dan
penghargaan atas peralihan kepemimpinan
yang sangat lancar. “Saya pribadi merasakan
perpindahan kepemimpinan ini tidak hanya
sebagai soft landing, namun lebih terasa
sebagai shifting dan warm and lovely
transferring, baik dari segi ilmu maupun
pemahaman bahwa kepemimpinan itu harus
berkesinambungan. Acara ini menunjukkan
bagaimana kedekanan periode 2017-2021
berhasil membangun kebersamaan dalam

persaudaraan mewujudkan cita-cita bersama,”
ungkap Prof. Mondastri.
Sekretaris Universitas – Universitas Indonesia,
dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D. yang
hadir memberikan arahannya mengapresiasi
semua pihak baik dosen, mahasiswa dan
tenaga kependidikan yang telah bersamasama membangun FKM UI. Lebih khusus
Sekretaris Universitas mengemukakan
apresiasinya kepada tenaga kependidikan
FKM UI. ”Sekelompok staf yang fungsinya
sebagai pendukung, namun kita akan lumpuh
jika tanpa kehadiran mereka. Terima kasih
dan penghargaan saya atas dedikasi dan
kontribusi tenaga kependidikan FKM UI,”
ungkap dr. Agustin.

Mewarnai acara pisah sambut ditampilkan
pencapaian kedekanan 2017-2021 dalam
rangkuman video kaleidoskop dan berbagai
kesan harapan dari Dekan dan Wakil Dekan
periode 2017-2021, Ketua SAF dan DGB FKM
UI. Pada penyampaian kesan dan harapannya
Ketua DGB FKM UI Prof. Indang Trihandini
mengingatkan pentingnya cek and balance
antar 3 organ, SAF, DGB dan eksekutif. Sebagai
penutup acara dihadirkan persembahan
istimewa gabungan manajemen kedekanan
2017-2021 dan manajemen kedekanan saat
ini, membawakan rangkaian lagu dari tarian
daerah. Permulaan yang baik dan hangat ini
semoga berlanjut menjadi sinergi yang kuat
untuk bersama-sama makin memajukan FKM
UI dimasa mendatang. -sfc-

11

12

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

Sosialisasi Kerja Sama FKM UI dengan RS Paru Dr. M.
Goenawan Partowidigdo Cisarua
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia (UI) dan RS Paru
Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua
menjalin kemitraan yang telah dikuatkan
dengan terbentuknya MoU sejak tahun 2021.
Pada tahun 2022 ini kedua belah pihak
bertemu untuk membicarakan tindak lanjut
dari implementasi MoU dengan pemaparan
area-area kerjasama. Pertemuan berlangsung
secara virtual pada Jumat, 4 Februari 2022,
dimoderatori oleh Manajer Kerjasama,
Ventura dan Hubungan Alumni, Indri Hapsari
Susilowati, Ph.D. Sosialisasi juga dihadiri
oleh Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib
Sudaryo, M.S., D.Sc., para Wakil Dekan, para
Manajer, para Ketua Program Studi dari pihak
FKM UI dan Direktur Utama RS Paru Dr. M.
Goenawan Partowidigdo, dr. Ida Bagus Sila
Wiweka beserta para Direktur dan jajarannya.
Melalui pengantarnya Dekan FKM UI
menyampaikan apresiasi atas terwujudnya
MoU yang menjadi salah satu tonggak
penting bagi FKM UI dalam pencapaian
visi misi sebagai institusi perguruan tinggi
kesehatan yang unggul di Indonesia.
“Kemitraan FKM UI dengan berbagai elemen
bangsa, kementerian, dan berbagai sektor
akan menjadi sinergi untuk Indonesia yang
lebih baik,” tutur Dekan FKM UI.
Sementara Direktur RS Paru Dr. M. Goenawan
Partowidigdo, dr. Ida Bagus Sila Wiweka
mengapresiasi sambutan dan kemitraan

dengan FKM UI sebagai jalan untuk makin
meningkatkan pengabdian RS Paru Dr. M.
Goenawan Partowidigdo Cisarua kepada
masyarakat. “RS melakukan pelayanan
langsung kepada masyarakat, sementara
ilmu dan teori berkembang pesat seiring
pandemi yang berimbas langsung kepada
masyarakat. RS Paru Cisarua akan banyak
belajar agar menjadi lebih baik dalam
memberikan layanan kepada masyarakat,”
ujar dr. Ida Bagus. Direktur RS Paru Cisarua
menyosialisasikan beragam area yang
berpeluang sangat besar untuk dikembangkan
dalam kerja sama pengajaran dan terutama
adalah penelitian. Bagi FKM UI peluangpeluang yang ada dapat dikembangkan
dalam program pelaksanaan PBL, residensi,

penelitian, seminar online seri, kerja sama
dalam bidang promosi kesehatan, sistemsistem informasi, kesehatan lingkungan dll.
RS Paru Cisarua juga menggaris bawahi
kebutuhan akan penelitian terkait bidang
epidemiologi yang sangat berkaitan dengan
kondisi pandemi saat ini.
Melandasi sinergi yang akan ditempuh
di masa mendatang, Wakil Dekan Bidang
Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan
FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc. memberikan
pengantar tentang pelaksanaan MBKM
(Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di
Universitas Indonesia. Utamanya pada bidang
kesehatan yang tetap menjadi pilihan FKM
UI untuk dikembangkan. -sfc-

Jajaki Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi, FKM UI
Kunjungi PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia (UI) menyambut
baik dan menindaklanjuti undangan
dari PT Hyundai Motor Manufacturing
Indonesia untuk melakukan penjajakan
kerjasama. Penjajakan kerjasama diawali
dengan dengan kunjungan Manajer
Kerjasama, Ventura dan Hubungan Alumni
FKM UI, Indri Hapsari Susilowati, Ph.D.;
Sekretaris Departemen K3 FKM UI, Dr.
Hendra, beserta tim pada Senin, 10
Februari 2022 ke PT Hyundai Motor
Manufacturing Indonesia yang berlokasi

di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kunjungan
diterima langsung oleh Mr. Changje
Kim, Kepala Departemen K3 PT Hyundai
Motor Manufacturing Indonesia, Wahyu D.
Leksono, Safety and Fire Manager serta
Ade Mahendra.
Kunjungan penjajakan kerjasama antara
antara kedua pihak, terutama akan
diwujudkan dalam pelaksanaan program
pelatihan keselamatan kerja bagi mahasiswa
Program Studi Sarjana Keselamatan dan
Kesehatan Kerja FKM UI. Bagi PT Hyundai

program pelatihan merupakan salah satu
bentuk CSR (Corporate Social Responsibility)
untuk pihak eksternal seperti mahasiswa,
siswa SMK dan masyarakat sekitar.
Dipilihnya mahasiswa sebagai salah satu
target bertujuan agar para mahasiswa
Program Studi Sarjana Keselamatan dan
Kesehatan Kerja FKM UI memperoleh
pengetahuan mengenai penerapan ilmu
keselamatan kerja di dunia industri.
Kegiatan CSR PT HMMI berupa pelatihan
kepada berbagai pihak didukung oleh
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fasilitas Safety Training Center yang lengkap
dan interaktif.
Tidak hanya pelatihan bagi mahasiswa,
dalam penjajakan kerjasama ini
mengemuka berbagai usulan dari FKM
UI tentang bentuk kerjasama tridharma
perguruan tinggi yang lebih luas yang
memungkinkan untuk dikembangkan
yaitu: 1). Pendidikan untuk meningkatkan
SDM Hyundai melanjutkan pendidikan
dijenjang Magister dan Doktor di FKM
UI. Pengembangan MBKM yang sudah
ditetapkan pihak Universitas dan Fakultas,
didukung dengan penyusunan kurikulum
yang sesuai kebutuhan mahasiswa serta
perusahan dan disepakati kedua belah
pihak. 2). Penelitian untuk staf pengajar

dan tugas akhir mahasiswa jenjang sarjana,
magister atau doktor. 3). Pengabdian
kepada masyarakat khususnya daerah
ring satu Hyundai untuk pengembangan
pengelolaan sampah baik organik
maupun non-organik guna meningkatkan
taraf ekonomi masyarakat sekitar serta
mengatasi masalah-masalah kesehatan
masyarakat di desa binaan PT Hyundai
Motor Manufacturing Indonesia.
Terkait dengan usulan dari FKM UI, PT HMMI
menyambut baik dan kedua belah pihak
sepakat untuk segera menindaklanjuti dalam
pembuatan naskah perjanjian kerjasama.
Selain diskusi pengembangan penjajakan
kerjasama, tim FKM UI mendapatkan
kesempatan untuk mengunjungi fasilitas

medical center, fire station, dan fasilitas
training keselamatan kerja. Pada fasilitas
training terdapat peralatan dan ruangan
untuk menunjang 15 topik training
keselamatan kerja, yaitu ; 1). Tampilan
Alat Pelindung Diri (APD), 2). Pengangkatan
Secara Manual (Manual Handling), 3). Ruang
Kerja Terbatas (Confined Space), 4). Hoist/
Crane, 5). Lock Out Tag Out (LOTO), 6).
Kelistrikan (Electrical Safety), 7). Tangga
Lipat (Portable Ladder), 8). Pengalaman
Virtual Reality, 9). Sabuk Keselamatan (Body
Harness), 10). Pengalaman Sepatu & Helm
Keselamatan, 11). Pengalaman Kacamata
Keselamatan, 12). Pengalaman Kebisingan,
13). Alat Pemadam Api Ringan (APAR), 14).
Pengalaman Keadaan Darurat (Fire Escape),
dan 15). Resusitasi Jantung Paru (RJP). -sfc-

Kenalkan Prodi Sarjana, FKM UI Penuhi Undangan
SMA N 5 Tambun Bekasi
Bulan Februari adalah waktu penting bagi
para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)
untuk persiapan pendaftaran perguruan
tinggi. Para siswa memerlukan beragam
informasi guna memantapkan pilihan
dan mengukur persiapan yang sudah
ditempuh. Sekolahpun memfasilitasi untuk
mendekatkan para siswa pada sumber
informasi. Seperti dilakukan oleh SMA N 5
Tambun Bekasi yang mengundang Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Fakultas
Teknik (FT) Universitas Indonesia (UI) guna
memberikan sosialisasi program-program
studi jenjang sarjana.
FKM UI menyambut baik undangan ini dan
mempresentasikan profil empat program
studi sarjana dihadapan ratusan guru
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dan siswa secara virtual pada Selasa, 15
Februari 2022. Sosialisasi Program Studi
Sarjana Kesehatan Masyarakat dibawakan
langsung oleh Ketua Program Studi
sekaligus Manajer Pendidikan, Dr. Zakianis,
Program Studi Gizi oleh Sekretaris Program
Studi, Wahyu Kurnia, M.K.M. , Program
Studi Kesehatan Lingkungan oleh Dr. Ema
Hermawati dan Program Studi Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, oleh Stevan Debi
Anbiya, M.K.K.K.

Dr. Zakianis menekankan pentingnya
memberikan informasi yang memadai akan
prodi-prodi sarjana di FKM dalam rangka
membantu calon mahasiswa menentukan
jurusan sesuai passion mereka sehingga
kelak dapat menjalani perkuliahan dengan
bahagia. Demikian juga kaprodi, sekprodi
dan perwakilan program studi memaparkan
keunikan masing-masing prodi, area
pembelajaran, peluang karir lulusan dan
keterserapan lulusan di dunia kerja.

Kehadiran program studi baik dari FKM
maupun FT UI sangat diapresiasi oleh
SMA N 5 Tambun untuk memberikan bekal
kepada siswa. Para siswa antusias ingin
mendapatkan informasi seputar jalur masuk,
persyaratan dan juga ungkapan harapan
untuk dapat bergabung bersama Universitas
Indonesia. Para pimpinan sekolah dan guru
juga menunjukkan semangat yang luar
biasa untuk mengajak anak-anak siap
memasuki fase baru sebagai mahasiswa.
-sfc-

SEMOL FKM UI Seri 2 Bahas Sejarah G-20
dan Kesiapan Indonesia

Menyambut G-20 Indonesia Presidensi
2022, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan
Seminar Online Seri Ke-2 dengan topik
“Sejarah G-20 dan Persiapan yang dilakukan
Indonesia dalam Menghadapi G-20 Indonesia
Presidensi 2022.” Seminar ini merupakan
kuliah umum dari mata kuliah Kesehatan
Global S-1 Kesehatan Masyarakat FKM UI
yang diselenggarakan secara daring pada
Kamis, 24 Februari 2022.
Dibuka oleh Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri
Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., acara ini diikuti

oleh mahasiswa program studi sarjana, para
peneliti dan staf pengajar FKM UI. Selanjutnya,
materi disampaikan langsung oleh dr.
Imran Pambudi, MPHM selaku Koordinator
Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia. “G-20 ini berangkat dari
ketidakseimbangan kondisi. Baik dari sisi
keuangan, kondisi kesehatan, dan juga akses
terhadap energi. Hal ini juga diperparah
oleh kondisi pandemi yang mengakibatkan
terputusnya akses dan bermuara kepada
semakin tingginya kemiskinan,” ucap dr.
Imran dalam pembukaan presentasinya. Lebih
lanjut, dr. Imran menyampaikan bahwa forum

G-20 berperan penting dalam pemulihan
akibat COVID-19 serta mempersiapkan
pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan
di seluruh dunia.
Pada tahun 2022 ini, G-20 Presidensi Indonesia
mengangkat tema “Recover Together, Recover
Stronger”. Tema ini kemudian diturunkan
menjadi 5 (lima) subtema, yaitu resilience
and stability, productivity, sustainable and
inclusive growth, collective global leadership,
dan enabling environment for partnership.
Dari segi kesehatan, terdapat beberapa isu
kesehatan yang diangkat, yaitu penguatan
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arsitektur kesehatan global, pembangunan
resiliensi sistem kesehatan global, harmonisasi
standar protokol kesehatan global, serta
perluasan pembangunan global dan pusat
penelitian untuk kesiapsiagaan pandemi.
Materi yang disampaikan oleh dr. Imran
disambut baik dan antusias oleh mahasiswa.
Hal ini terlihat dari banyaknya mahasiswa yang

bertanya pada saat sesi tanya jawab yang
di moderatori oleh Prof. dra. Fatma Lestari,
M.Si., Ph.D., selaku Koordinator Mata Kuliah
Kesehatan Global. Salah satu pertanyaan yang
menarik diajukan oleh Arsyalia Witri Adinda
mengenai sharing data genomik. Menanggapi
pertanyaan ini, dr. Imran menjawab bahwa hal
ini ditentukan oleh banyak hal lain seperti
kesediaan negara terkait. Harapannya, sharing

data genomik ini bisa berjalan semakin baik
dan seimbang. Pertanyaan menarik lain muncul
dari Andrizqa mengenai peran mahasiswa
dalam persiapan G-20. Menurut dr. Imran,
mahasiswa dapat mengambil bagian dengan
mendiskusikan isu-isu yang diangkat dalam
forum ini. Selain itu, mahasiswa juga bisa
berpartisipasi dalam Youth 20 dan mengangkat
isu-isu terkait kesehatan. (BK)

Sosialisasi Kerjasama Tridharma FKM UI
dan RSUD Pasar Minggu
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia menjalin kemitraan dengan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar
Minggu yang dituangkan dalam perjanjian
kerjasama tridharma perguruan tinggi. Guna
merumuskan secara detail pelaksanaan
perjanjian kerjasama, pada Kamis, 24 Februari
2022 dilaksanakan sosialisasi kerjasama FKM
UI dan RSUD Pasar Minggu secara virtual.
Sosialisasi dihadiri oleh Dekan FKM UI, Prof.
dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.;
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian
dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih
Setiarini, M.Sc.; para Ketua Program Studi,
para Ketua Departemen dan Kelompok Studi,
para Manajer dan koordinator bidang terkait.
Sementara dari RSUD Pasar Minggu hadir
Direktur Utama, dr. Yudi Amiarno, Sp.U, MKM,
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dan para pejabat eksekutif RSUD Pasar
Minggu.
“FKM UI memerlukan RSUD Pasar Minggu
sebagai mitra untuk menyempurnakan
pengalaman anak-anak kami. Teori tentu
mereka dapatkan dari kampus, namun
pengalaman nyata harus mereka dapatkan
di Rumah Sakit. RSUD Pasar Minggu
merupakan mitra yang utama karena masuk
dalam academic health system Universitas
Indonesia,” papar Dr. Asih Setiarini
mengawali sosialisasi.
Para Ketua Program Studi dan Ketua
Departemen menyambut baik sosialisasi
ini dan mengajukan beragam gambaran

kegiatan yang dapat dilaksanakan bersama.
Kerangka kerjasama antara kedua pihak
terutama mengacu pada Program Merdeka
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang
diikuti oleh FKM UI. Pada bidang pendidikan,
kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk
aktivitas mahasiswa dalam praktikum, PBL
(Pengalaman Belajar Lapangan), praktik
kerja, residensi, kehadiran praktisi RSUD
Pasar Minggu sebagai dosen tamu maupun
penguji tugas akhir, tugas belajar, credit
earning dan tugas akhir mahasiswa (skripsi,
tesis, disertasi). Pada bidang penelitian
didiskusikan kemungkinan join research dan
join publication. Sementara pada bidang
pengabdian kepada masyarakat ditawarkan
bentuk kerjasama dalam edukasi kesehatan

dan pelatihan pada daerah binaan RSUD
Pasar Minggu.
RSUD Pasar Minggu dan FKM UI juga
mengembangkan diskusi tentang
kemungkinan RSUD Pasar Minggu dapat
menjadi pusat data epidemiologi klinik
mengingat data-data COVID-19 yang dimiliki
RSUD Pasar Minggu.
Pengembangan jejaring kemitraan dengan
berbagai elemen merupakan program yang
akan terus dilaksanakan oleh FKM UI dalam
rangka memenuhi target kinerja dan juga
mewujudkan pembangunan kesehatan
masyarakat yang kuat dan berkelanjutan.
-sfc-

96 Lulusan Pascasarjana FKM Ikuti Wisuda Virtual UI
Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022
Jumat , 25 Februari 2022, Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas
Indonesia (UI) melepas 96 lulusan
Program Studi Pascasarjana pada wisuda
virtual UI semester gasal tahun akademik
2021/2022. Sebanyak 96 lulusan Program
Studi Pascasarjana FKM UI mengikuti
wisuda virtual UI bersama dengan ribuan
lulusan dari seluruh fakultas di Universitas
Indonesia.

Lulusan Program Studi Pascasarjana FKM
UI ini terdiri dari 37 orang lulusan Program
Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
(IKM), 1 orang lulusan Program Studi Magister
Epidemiologi, 15 orang lulusan Program Studi
Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit
(KARS), 30 orang lulusan Program Studi
Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3), 13 orang lulusan Program Studi Doktor
IKM dan 2 orang lulusan Program Studi

Doktor Epidemiologi. Sebanyak 21 orang
wisudawan Program Studi Magister dan 6
orang wisudawan Program Studi Doktor
berhasil meraih predikat cumlaude. Lulusan
terbaik peraih IPK tertinggi dari program studi
pascasarjana FKM UI adalah Sabrina Valentina,
M.K.K.K., dengan IPK 3,92.
Wisuda virtual ini dipimpin langsung oleh
Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. Selain
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itu, hadir pula Gubernur Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI),
Andi Widjajanto yang memberikan orasi
ilmiah dengan topik tantangan-tantangan

yang akan dihadapi Indonesia menuju
100 tahun Indonesia pada 2045. Melalui
pidatonya ia mengatakan bahwa perguruan
tinggi memegang peranan penting untuk

membuat program pendidikan, penelitian dan
kajian yang mampu mempersiapkan Indonesia
melakukan transformasi agar mampu bersaing
secara global. (wrk)
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SEMOL FKM UI Seri 3 Bahas Analisis Data Sekunder SDKI
dengan SPSS dalam Penggunaan Kontrasepsi di Indonesia

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia (UI) bersama dengan
Pusat Kajian Biostatistika dan Informatika
Kesehatan (PKBIK) menyelenggarakan
seminar online seri 3 dengan tema
“Analisis Data Sekunder SDKI dengan SPSS:
Penggunaan Kontrasepsi di Indonesia”
pada Sabtu, 26 Februari 2022. Diikuti
oleh 270 peserta yang mayoritas adalah
mahasiswa dan akademisi, seminar ini
diselenggarakan melalui platform Zoom
Meeting dan disiarkan secara langsung
melalui kanal Youtube PKBIK FKM UI.
Seminar ini dibuka oleh Dr. Mar tya
Rahmaniati, S.Si. , M.Si. , Manajer Umum
FKM UI. Acara selanjutnya kemudian
dilanjutkan dengan pemaparan materi
disampaikan oleh pembicara Dr. Besral,
S.K.M., M.Sc. selaku Manajer Penjaminan
Mutu FKM UI yang berfokus pada topik
Pengolahan dan Analisis Data SDKI dengan
SPSS.

Materi diawali dengan membahas data
sekunder secara komperhensif, seperti halnya
sumber data, kualitas data, dan langkah
analisis. Pada pandemi COVID-19, data
sekunder menjadi peluang, karena tidak
dapat dipungkiri, pada situasi saat ini peluang
pengambilan data primer cukup terbatas.
Lebih lanjut, narasumber menyampaikan
bahwa adanya ketentuan menjaga jarak pada
kondisi saat ini, menjadikan data sekunder
lebih memungkinkan untuk digunakan
karena dalam proses pengumpulannya tidak
diperlukan untuk bertemu dengan responden.
Namun, perlu adanya kemampuan teknik
analisis kuantitatif secara khusus serta
kejelian dan rekonstruksi masalah yang
menyesuaikan dengan minat penelitian.
Setelah membahas mengenai data sekunder,
pembahasan dilanjutkan dengan materi
terkait data SDKI. Doktor Besral memaparkan
lebih lanjut mengenai tahapan pengolahan
dan analisis data SDKI dengan SPSS

yang dimulai dari literatur review dan
membaca laporan hingga menyajikan
hasil data sesuai tujuan penelitian. Doktor
Besral memperlihatkan penyajian data
di aplikasi SPSS serta menyampaikan
pemahaman terhadap kuesioner dan
struktur databased. Hal ini sangat penting
untuk memudahkan pengolahan data
SDKI dan data survei yang biasanya
menggunakan metode complex sample
sehingga diperlukan pertimbangan pada
saat analisis data.
Antusiasme peser ta tercermin dari
munculnya berbagai pertanyaan. Untuk
menjawab berbagai pertanyaan peserta,
Dr. Besral pun menampilkan aplikasi SPSS
dengan contoh data yang ada agar dapat
dipahami secara menyeluruh oleh para
peserta. Seminar ini diharapkan menjadi
jejaring bagi FKM UI dengan seluruh
peserta untuk menambah pengetahuan
dan memberikan kebermanfaatan. (AHS)
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56 Lulusan Program Sarjana FKM UI Ikuti Wisuda Virtual UI
Semester Gasal TA 2021/2022

Sebanyak 56 wisudawan program sarjana
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia (UI) mengikuti Wisuda
Virtual UI Semester Gasal Tahun Akademik
2021/2022 pada Sabtu, 26 Februari 2022.
Bersama dengan ribuan wisudawan dari
seluruh fakultas di lingkungan UI, wisudawan
program sarjana FKM UI mengikuti kegiatan
wisuda secara daring melalui platform zoom.
Ke 56 wisudawan program sarjana tersebut
terdiri dari 20 wisudawan Program Studi
Sarjana Kesehatan Masyarakat Kelas Reguler,
28 wisudawan Program Studi Sarjana
Kesehatan Masyarakat Kelas Ekstensi, 1
wisudawan Program Studi Sarjana Gizi,
dan 7 orang wisudawan Program Studi
Sarjana Kesehatan Lingkungan. Sebanyak 10
wisudawan meraih predikat cumlaude. Lima
wisudawan terbaik dari program sarjana
FKM UI ini adalah Khanza Nadhifa, S.K.M.;
Alya Pramesti Nurlitasari, S.K.M.; Nadia Putri
Salsabila, S.K.M.; Fashya Amanda Balqis,
S.K.M.; dan Lidya Marybeth Situmorang,
S.K.M. Sementara wisudawan peraih IPK
tertinggi adalah Khanza Nadhifa, S.K.M.,
dengan IPK 3,85.
Wisuda ini dipimpin secara langsung
oleh Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E. ,

M.A. , Ph.D. Pada pidato sambutannya,
Prof. Ari menyampaikan bahwa UI terus
berkomitmen untuk merealisasikan visi
dan misinya sebagai kampus terkemuka,
yang toleran, inklusif, unggul, dan nyaman
bagi seluruh warganya. Salah satu wujud
dari komitmen tersebut adalah diraihnya
peringkat 1 (satu) universitas terbaik di
Indonesia, posisi ke-9 di Asia Tenggara,
dan peringkat 649 dunia berdasarkan
peringkat dari lembaga pemeringkatan
dunia, Webometrics.

Selaras dengan apa yang telah disampaikan
oleh Rektor UI terkait pencapaian universitas,
pada orasi ilmiah, hadir Wakil Presiden
Ma’ruf Amin yang mengatakan bahwa
fungsi pendidikan tinggi bukan sekadar
menyiapkan human capital secara individual,
tetapi memiliki peranan yang krusial bagi
kemakmuran masyarakat dan bangsa. Lulusan
UI diharapkan mampu menambah stok tenaga
ahli yang kompeten agar dapat meningkatkan
produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. (wrk).

19

20

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

SEMOL FKM UI Seri 1 Bahas Triple Burden Malnutrition
Memperingati Hari Gizi Nasional, Ikatan
Alumni Gizi FKM UI menyelenggarakan
s e m i n a r o n l i n e b e r te m a k a n “Tr i p l e
Burden Malnutrition: Tantangan Besar
di Era Pandemi COVID-19 dan Peluang
Perbaikannya”. Seminar ini merupakan
seminar online seri 1 FKM UI yang
diselenggarakan pada 26 Februari 2022
secara daring melalui platform zoom.
Tema Triple Burden Malnutrition diangkat
mengingat adanya peningkatan masalah
gizi akibat Pandemi COVID-19 yaitu
stunting, anemia, dan obesitas. Melalui
seminar ini diharapkan dapat menjadi
wadah diskusi sekaligus peningkatan
awareness bagi para peser ta dalam
menghadapi masalah yang ada.
Pembicara kunci dalam seminar kali
ini ialah dr. Erna Mulati, M.Sc. , CMFM
selaku Direktur Gizi dan Kesehatan
Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan
RI. Doktor Erna menyampaikan bahwa
masalah gizi di Indonesia cenderung
mengalami penurunan. Namun, hal ini
tidak membebaskan kita dari kompleksitas
masalah gizi yang ada. Upaya-upaya yang
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan
tidak akan berarti banyak jika masyarakat
tidak ikut serta. Untuk itu, dr. Erna berpesan
agar kita senantiasa menjaga gaya hidup
dan mengonsumsi gizi seimbang. “Demi
keberhasilan pelaksanaan diperlukan
dukungan dari semua sektor, tidak
terkecuali akademisi, dalam meningkatkan
pemberdayan masyarakat untuk mencegah
dan menanggulangi masalah gizi,” ujar dr.
Erna seraya menutup presentasinya.

Setelah pembicara kunci, ke-4 pembicara
lainnya bergantian menyampaikan materi
terkait tema besar yang diangkat. Materi
pertama mengenai Triple Burden Malnutrition
dalam daur kehidupan disampaikan oleh

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Gizi Medik
Indonesia (PDGMI), dr. Elvina Karyadi, M.Sc.,
SPGK, Ph.D. Pada pemaparannya, dr. Elvina
menyampaikan mengenai update situasi
dari triple burden malnutrition di Indonesia
dan dunia serta dampaknya terhadap
produktivitas.
Materi kedua dengan judul “MPASI sebagai
Salah Satu Kunci Bebas Stunting” disampaikan
oleh Qonita Rachmah, S.Gz., M.Sc. selaku CoFounder Klinik MPASI dan Ahligizi.id. Seperti
judulnya, Qonita menyampaikan mengenai
tips dan trik pemberian MPASI agar dapat
mencegah stunting pada anak. Qonita juga
menyampaikan pengalamannya dalam
menerapkan edukasi digital di Klinik MPASI
serta memberikan contoh-contoh menu
MPASI dengan bahan yang mudah dijangkau.
Materi ketiga disampaikan oleh Nida Adzilah
Auliani, S.Gz. selaku provincial WIFA Consultant
for West Java, Nutrition International. Nida
menyampaikan mengenai peran Tablet
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Tambah Darah (TTD) dan pemanfaatan
pangan lokal dalam penanganan
anemia. Materi ini mengupas terkait
keberlangsungan program terkait TTD di
era pandemi, efektivitas suplementasi zat
besi, dan juga upaya alternatif pemanfaatan
pangan lokal dalam menangani anemia.

Materi terakhir mengenai Teledietik
d i s a m p a i k a n o l e h C h i e f M a r ke t i n g
Officer (CMO) Dietela.id, Tri Mutiara R. ,
S.Gz. , M.Sc. Melalui pemaparannya, Tri
menyampaikan bagaimana Teledietik
dapat menjadi solusi bagi masalah
obesitas khususnya selama pandemi.

Materi ini semakin menarik karena
diser tai dengan contoh-contoh nyata
bagaimana pengaplikasian Teledietik di
Dietela.id dan keberhasilannya. Pada akhir
presentasinya, Tri juga menyampaikan
evaluasi dan saran untuk pengembangan
teledietik. (BK)

Persiapkan WBBM FKM UI Studi Banding
ke LPMP Jateng dan KJRI Sydney
Rektor Universitas Indonesia melalui SK
nomor 172/SK/R/UI/2022 menetapkan FKM
UI sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan
predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM). Penetapan ini menyusul pencapaian
FKM UI yang telah meraih predikat Zona
Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
pada Desember 2021. Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani adalah predikat yang diberikan
kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian
besar manajemen perubahan, penataan
tata laksana, penataan sistem manajemen
SDM, penguatan pengawasan, penguatan
akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas
pelayanan publik.
Menjalankan amanah ini FKM UI mulai
melakukan berbagai persiapan yang diawali
dengan studi banding pada satuan kerja
yang telah memperoleh predikat WBBM
yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP) Provinsi Jawa Tengah dan Konsulat
Jenderal Republik Indonesia Sydney. Adapun
tujuan dari 2 studi studi banding adalah
untuk mendapatkan wawasan dan kiat-kiat
menghadapi seleksi WBBM berdasar praktik
baik dari dua satuan kerja tersebut.

Studi banding ke Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah berlangsung
pada 27 Januari 2022. Sebagaimana diketahui
LPMP Jawa Tengah berhasil memperoleh
predikat WBBM pada tahun 2020.
Tim Biro TREM UI yang diketuai oleh Dr. Vishnu
Juwono dan tim ZI FKM UI yang dipimpin
oleh Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib
Sudaryo, M.S., D.Sc., diterima secara daring oleh
Harmanto, M.Si., dan tim LPMP Jawa Tengah.

LPMP Jawa Tengah, diwakili oleh Hermanto,
M.Si. membagikan pengalaman dan
langkah langkah yang ditempuh mulai dari
pembentukan Tim ZI LPMP yang bernama
Komite Integritas yang fokus pada usaha
merawat semangat ber-WBK dan WBBM pada
seluruh anggota organisasi. Usaha merawat
semangat dilakukan dengan cara melalukan
capacity building dan menyediakan waktu
khusus 1 hari dalam 1 pekan untuk berdiskusi
dalam rangka internalisasi. Selain internalisasi
yang paling penting juga adalah inovasi-inovasi
yang dihasilkan dan penekanan pentingnya
replikasi atas inovasi tersebut.
Studi banding berikutnya yang dilakukan
oleh TREM dan FKM UI pada 2 Maret 2022
adalah kunjungan secara daring ke Konsulat
Jenderal Republik Indonesia Sydney. Tim dari
Universitas Indonesia diterima oleh Konsul
Jendral Vedi Kurnia Buana beserta tim. KJRI
Sydney memperoleh status WBBM pada tahun
2021 setelah sebelumnnya memperoleh WBK
pada tahun 2019.
Tim Zona Integritas KJRI Sydney, dalam
sharingnya menyampaikan secara terstruktur
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langkah-langkah dalam pembangunan ZI
WBBM, diikuti dengan pengelolaan penilaian
oleh tim evaluator, tantangan yang dihadapi
dan kunci sukses pencapaian WBBM.
Langkah pembangunan ZI WBBM di KJRI
Sydney dirumuskan dalam 5 langkah yaitu:
1) komitmen pimpinan dan seluruh pegawai,
2) kemudahan pelayanan, 3) program yang
menyentuh masyarakat, 4) pemantauan dan
evaluasi, 5) manajemen media.
Pada pengelolaan penilaian oleh tim
evaluator KJRI Sydney merumuskan menjadi
6 langkah: 1) pemahaman yang utuh pada 6
area perubahan, 2) implementasi perubahan
pola pikir dan budaya kerja, 3) keterlibatan
pimpinan, konsistensi implementasi pelayanan
prima, 4) efektifitas pengelolaan media, 5)

inovasi program layanan, 6) pengelolaan
survey pelayanan untuk peningkatan kualitas
pelayanan, bukan sekedar formalitas.
Lebih lanjut KJRI Sydney memaparkan kunci
sukses diraihnya WBBM tahun 2021 yaitu: 1)
konsistensi pada road map ZI, 2) sosialisasi
pembangunan ZI pada setiap kegiatan KJRI,
3) satu visi: pembangunan ZI merupakan
prioritas utama, 4) evaluasi pelayanan publik,
5) menggabungkan komunitas sebagai bagian
tak terpisahkan keberhasilan ZI WBBM.
Pesan khusus yang menjadi highlight
disampaikan dari KJRI Sydney adalah
penajaman bahasa pada paparan untuk
memberikan gambaran utuh pada evaluator
terkait integritas dan inovasi pelayanan publik.

Penajaman bahasa yang dilakukan KJRI Sydney
tercermin pada pemilihan jargon SIAP Online
(Sistem Aplikasi Pelayanan Online) dan BETA
yang bermakna Bersama Kita Saling Jaga,
menjadi nama depan inovasi yang dihasilkan.
KJRI Sydney juga telah memiliki sertifikat ISO
9001;2015 untuk manajemen mutu dan juga
ISO 37001;2016 untuk manajemen mutu anti
penyuapan. Kedua modal ini diakui menjadi
standing yang sangat bagus dalam rangka
meraih predikat WBBM.
Melalui studi banding terhadap 2 lembaga
peraih predikat WBBM, FKM UI mendapatkan
wawasan dan inspirasi yang berarti guna
menyusun dan mengimplementasikan persiapan
selanjutnya yang tentu saja disesuaikan dengan
nature dan proses bisnis utama FKM UI. (Sfc)

SEMOL FKM UI Seri 4
Bahas Penulisan Ilmiah dan Plagiarisme
Bahwasannya
plagiarisme harus
diketahui secara
komprehensif oleh
seluruh mahasiswa,
karena plagiarisme
merupakan suatu
tindakan tidak terpuji
di bidang akademik
Senin, 7 Maret 2022, Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia
(UI) berkolaborasi dengan Himpunan
Mahasiswa Pascasarjana (HMP) FKM
UI menyelenggarakan seminar online
seri 4 dengan tema “Penulisan Ilmiah,
Plagiarisme, dan Beberapa Komponen
Penting Lainnya”. Acara ini dilaksanakan
melalui platform Zoom Meeting dan
disiarkan secara langsung di Youtube FKM
UI yang diikuti oleh sekitar 200 peserta
mahasiswa pascasarjana.
Ketua HMP FKM UI Dwi Octa Amalia, S.K.M.
melalui sambutannya, mengatakan bahwa
acara ini merupakan bentuk komitmen
dalam memfasilitasi kebutuhan mahasiswa
pascasarjana akan wawasan penulisan
ilmiah dan plagiarisme. Sementara Wakil
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan
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Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini,
M.Sc., dalam sambutannya menyampaikan
“Bahwasannya plagiarisme harus diketahui
secara komprehensif oleh seluruh mahasiswa,
karena plagiarisme merupakan suatu
tindakan tidak terpuji di bidang akademik,”
ujar Dr. Asih.
Pemaparan materi disampaikan oleh
narasumber Prof. Dr. dr. Adik Wibowo, M.P.H.,
selaku Guru Besar FKM UI. Materi diawali
dengan membahas secara umum terkait
penulisan ilmiah, plagiarisme, dan komponen
penting lainnya. Prof. Adik menjelaskan
mengenai skema academic misconduct atau
fraud, the iceberg phenomenon. Prof. Adik
menyatakan bahwa di atas permukaan hanya
terlihat plagiarism, falcification, dan fabrication

tetapi, makin ke bawah terdapat berbagai
faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut.
Salah satu poin pada integritas dalam
penelitian yang dibahas secara kompleks,
yakni research misconduct.

parafrase, menuliskan referensi dengan
benar, mempelajari dan mematuhi pedoman
teknis penulisan, mempelajari peranti
lunak penelurusan pustaka, dan melakukan
pengecekan plagiarisme.

Lebih lanjut, narasumber menyampaikan
terkait jenis-jenis plagiarisme dan cara
plagiarisme terdeteksi. Sanksi bagi plagiator
pun sudah tertera dengan jelas di UndangUndang, Permendiknas maupun SK Rektor UI.
Prof. Adik menjelaskan pula terkait pencegahan
dan penanggulangan plagiarisme yang dapat
dilakukan, antara lain adanya penanganan
secara sistemik di ranah akademik (fakultas/
universitas), mencantumkan sumber dan
tahun dari tulisan atau naskah asli asal
dari mana mengutip, pentingnya melakukan

Antusiasme terlihat dari berbagai pertanyaan
yang diajukan oleh para partisipan kepada
narasumber. Prof. Adik pun menjawab
pertanyaan secara saksama dan detail. Para
partisipan dapat membaca buku Plagiarisme
dan Cara Mencegahnya serta buku lainnya
yang ditulis oleh Prof. Adik untuk mengetahui
lebih lanjut dan memperdalam pengetahuan
plagiarisme. Melalui seminar ini diharapkan
peserta dapat menambah wawasan dan
menghindari tindakan plagiarisme. (AHS)

Persiapkan ZI WBBM, Agen Perubahan FKM UI
Usulkan Rencana Aksi 2022

Salah satu bagian penting dalam
pembangunan Zona Integritas adalah adanya
Tim Agen Perubahan yang memiliki tugas
memberikan keyakinan kepada seluruh
pegawai tentang pentingnya perubahan
unit kerja menuju ke arah yang lebih baik.
Selain itu agen perubahan juga menjadi
penggerak perubahan yang mendorong
dan menggerakkan pegawai untuk
berpartisipasi dalam perubahan. Dalam
rangka pembangunan Zona Integritas, FKM
UI telah membentuk Tim Agen Perubahan
FKM UI yang beranggotakan staf pengajar
dan staf kependidikan sejak tahun 2020.
Berkaitan dengan pembangunan ZI WBBM
yang sedang dipersiapkan, Tim Zona
Integritas dan Tim Agen Perubahan FKM UI

menggelar rapat perdana guna merumuskan
rencana aksi tahun 2022.

Jawa Tengah dan Konsulat Jenderal RI di
Sydney.

Rapat perdana digelar secara daring pada
4 Maret 2022 dipimpin oleh Dekan FKM UI,
Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.,
dihadiri Wakil Dekan Bidang Pendidikan,
Penelitian dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. Asih
Setiarini, M.Sc., Tim Agen Perubahan dan
Tim Zona Integritas. Rapat didahului dengan
pemaparan perkembangan terkini dalam
rangka persiapan WBBM yang dibawakan
oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya,
Ventura dan Administrasi Umum, Dr. Milla
Herdayati, S.K.M., M.Si. FKM UI telah pula
melaksanakan 2 kali studi banding ZI WBBM
ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Rapat mendiskusikan rencana aksi tiap
pengungkit sepanjang tahun 2022 dan
menyelaraskan rencana tersebut dengan
aktivitas agen perubahan dan seluruh
anggota organisasi. Mengemuka berbagai
usul dari anggota agen perubahan
diantaranya tentang pentingnya apresisasi
berkala yang diberikan kepada pelaksana
layanan, model internalisasi yang dikemas
dalam komunikasi non pekerjaan, pelibatan
orang tua mahasiswa dan alumni dalam
kegiatan fakultas, lomba-lomba interaktif
dan lain sebagainya. (sfc)
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Peduli Kesehatan Mental Mahasiswa, FKM UI Latih Dosen
Pembimbing Menjadi Konselor

Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera
secara psikologis dimana setiap individu
menyadari potensi yang dimiliki, dapat
mengatasi tekanan normal dan kehidupan
sehari-hari, dapat bekerja secara produktif
dan mampu memberikan kontribusi
kepada komunitas (WHO, 2014). Kesehatan
mental yang baik mampu menciptakan
pandangan yang positif, baik untuk diri sendiri
maupun orang lain.
Pada situasi pandemi saat ini ditemukan
berbagai keluhan kesehatan mental akibat
perubahan dalam berbagai aspek kehidupan.
Tidak terkecuali keluhan kesehatan mental
juga dihadapi oleh para mahasiswa.
Merespon kondisi ini, Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI)
menyelenggarakan pelatihan konseling bagi
para dosen pembimbing akademik FKM UI.
Pelatihan berlangsung secara daring pada
Kamis, 10 Maret 2022 dan diikuti oleh 25
staf pengajar. Melalui pelatihan ini para dosen
pembimbing diharapkan dapat mengenali
masalah kesehatan mental pada mahasiswa
dan sekaligus menjadi konselor, sehingga
dapat membantu mahasiswa menangani
permasalahan yang dihadapi dan terbentuk
kesehatan mental yang baik.
Dien Anshari, Ph.D., Manajer Kemahasiswaan
FKM UI merencanakan pelatihan serupa
akan diagendakan berlangsung setiap tahun

sehingga terjadi penguatan, untuk mendeteksi,
mengantisipasi dan mengatasi jika dosen
pembimbing berhadapan dengan mahasiswa
yang memiliki masalah kesehatan mental.
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian
dan Kemahasiswaan, Dr. Asih Setiarini
mengemukakan, “Sebagai pembimbing dengan
berbagai latar belakang ilmu barangkali ada
hal-hal yang perlu diketahui dari sisi psikologi.
Pelatihan ini harapannya dapat memberikan
clue atau tanda-tanda mengenai apa yang
dapat dikenali oleh para pembimbing
akademik jika ada kondisi kesehatan mental,”
harap Dr. Asih.
Ika Malika, M.Psi., Psikolog, narasumber
pelatihan dari klinik Makara UI menyampaikan,
“Esensi dasar dari konseling adalah proses

membantu mahasiswa mengenali masalah
dan membangun tanggung jawab pada diri
mahasiswa untuk menyelesaikan, bukan
mengambil alih permasalahan,” terang
Ika. Lebih lanjut, Ika menyampaikan peran
dosen pembimbing akademik dan/atau dosen
konselor adalah 1) Berusaha sensitif terhadap
perasaan/emosi yang muncul dari mahasiswa,
2) Membantu mahasiswa untuk menyadari
dan menerima permasalahan yang dihadapi,
3) Membantu mahasiswa untuk mencari dan
mencapai solusi terbaik.
Ika Malika juga menyampaikan pentingnya
melindungi informasi permasalahan
mahasiswa hanya tersampaikan pada pihak
berkaitan. Sehingga mahasiswa tetap dapat
melanjutkan proses konselingnya dengan rasa
percaya dan nyaman. (Sfc)
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Semol FKM UI Seri 5
Bahas Analisis Spasial Kasus TB

Pada Sabtu, 12 Maret 2022, Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas
Indonesia (UI) berkolaborasi dengan
Pusat Kajian Biostatistika dan Informatika
Kesehatan (PKBIK) FKM UI kembali menggelar
seminar online. Seminar online seri ke-5 ini
mengangkat tema “Analisis Spasial Statistik
Data Riskesdas dengan Menggunakan GeoDa:
Studi Kasus TB”. Acara ini diselenggarakan
melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan
secara langsung melalui kanal Youtube PKBIK
FKM UI.
“Perkembangan dalam ilmu statistik dan
kajian matematika kesehatan akan terus
berkembang dengan penggunaan software
teknologi yang makin canggih. Hal ini akan
mendukung peningkatan wawasan dan
pengetahuan terkait analisis spasial statistic,”
tutur Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib
Sudaryo, M.S., D.Sc., pada sambutannya.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi
yang disampaikan oleh narasumber, Dr.
Martya Rahmaniati S.Si., M.Si., selaku Dosen
GIS dan Informatika Kesehatan FKM UI.
Materi diawali dengan pembahasan umum
terkait konsep spasial, konsep GIS, data
Riskesdas, dan analisis spasial tuberkulosis
(TB).

spasial akan menjawab berbagai aspek
seperti kondisi, lokasi, pola sebaran, dan
pemodelan. “Dalam melakukan analisis
spasial, terdapat tiga unsur penting, yakni
thinking in space, thinking about space, dan
thinking with space. Kemudian, pendekatan
spasial perlu memperhatikan adanya jarak,
gerakan maupun kaitan. Tidak hanya untuk
epidemiologi, berbagai disiplin ilmu juga
dapat melakukan penelitian dengan analisis
data spasial”, terang Dr. Martya.

Doktor Mar tya menjelaskan materi
pada bidang kesehatan di mana peran

Lebih lanjut, Dr. Martya menunjukkan
tampilan dan cara penggunaan GeoDa

dengan analisis TB dari Riskesdas, seperti
menu, teknik, dan implementasi teoretis yang
telah dijelaskan dalam software. Dijelaskan
bahwa terdapat Metode Autokorelasi Spasial,
salah satunya Moran’s Scatterplot yang juga
penting dalam penggunaan GeoDa untuk
menunjukkan hubungan antara nilai-nilai
amatan pada suatu lokasi (distandarisasi)
dengan rata-rata nilai amatan dari lokasilokasi yang bertetanggaan dengan lokasi
yang bersangkutan. Penjelasan mengenai
software GeoDa ini penting guna mengetahui
software lain yang direkomendasikan seperti
ArcGIS atau QGIS. (AHS)
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Tingkatkan Skill Mahasiswa, FKM UI Selenggarakan
Workshop Penulisan Ilmiah

Menggali ide seperti
membuka sebuah kotak
dan berpikir apa yang
bisa kita angkat agar
layak dipublikasi secara
internasional.
Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat
(URPM) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan
Workshop Penulisan Ilmiah pada Selasa, 15
Maret 2022. Workshop kali ini mengangkat
tema “Menggali Ide Penelitian dan Menyusun
Proposal yang Baik”.
Penelitian dan penyusunan proposal
merupakan kompetensi yang harus dimiliki
mahasiswa. URPM, melalui workshop ini,
membantu mewadahi mahasiswa dalam
mendalami ilmu seputar penelitian dan
penyusunan proposal. Tak tanggungtanggung, workshop ini diisi langsung oleh
dua dosen senior ternama FKM UI, yaitu Prof.
Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. dan Dr. dra. Dumilah
Ayuningtyas, MARS.
Terdapat dua materi yang disampaikan
pada workshop ini. Materi pertama bertajuk
“Menggali Ide Penelitian yang Baik”
disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Sabarinah,
M.Sc. Materi ini menjadi menarik karena
Prof. Sabarinah menyampaikan dengan rinci
cara penggalian ide khususnya di bidang

kesehatan masyarakat. “Menggali ide seperti
membuka sebuah kotak dan berpikir apa
yang bisa kita angkat agar layak dipublikasi
secara internasional,” ucap Prof. Sabarinah.
Materi yang disampaikan tidak terbatas
pada cara menggali ide saja, melainkan juga
mengenai dasar-dasar kesehatan masyarakat,
cara membuat pertanyaan penelitian, cara
memperkaya informasi latar belakang, serta
tips dan trik untuk menelaah kecukupan
sumber daya untuk penelitian.
Materi kedua bertajuk “Penulisan Proposal
Penelitian yang Baik” yang disampaikan oleh
Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS. Materi
ini dengan apik melengkapi materi yang
telah disampaikan sebelumnya oleh Prof.

Sabarinah. “Proposal penelitian memang
harus baik, kalau tidak baik tidak bisa disebut
proposal penelitian,” ujar dr. Dumilah. Terdapat
beberapa hal menarik yang disampaikan,
diantaranya adalah kaidah dasar tentang
proposal penelitian, yaitu memenuhi kaidah
penulisan ilmiah, penghormatan terhadap
aspek etika, sesuai dengan laras ilmiah, dan
sesuai dengan pedoman penulisan yang
ditetapkan.
Workshop yang dihadiri oleh lebih dari 80
orang mahasiswa sarjana dan pascasarjana ini
akan dilanjutkan dengan coaching clinic bagi
para peserta yang ingin mendapatkan umpan
balik bagi karyanya bahkan pendampingan
hingga publikasi. (BK)
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FKM UI Kembali Selenggarakan EVISEM
Dalam
rangka
menjaga
mutu
penyelenggaraan program studi dalam kurun
waktu satu semester, Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia
(UI) pada Rabu, 16 Maret 2022 kembali
menggelar pengisian data Evaluasi Internal
Semesteran (EVISEM) secara luring. Evaluasi
dilakukan dengan pengisian data secara
daring berdasarkan kriteria dan indikator
yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang
digunakan merujuk pada standar dari Badan
Penjaminan Mutu Akademik Universitas
Indonesia.
EVISEM dilakukan di Laboratorium Komputer
Gedung A FKM UI dengan diikuti oleh
perwakilan dari 10 program studi di FKM
UI. Sepuluh program studi tersebut adalah
4 Program Studi Sarjana yaitu Prodi Sarjana
Kesehatan Masyarakat, Prodi Sarjana Gizi,
Prodi Sarjana Kesehatan Lingkungan, Prodi
Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Sementara untuk jenjang Pascasarjana,
EVISEM diikuti oleh seluruh program
studi yaitu Prodi Magister Ilmu Kesehatan
Masyarakat, Prodi Magister Epidemiologi,
Prodi Magister Kajian Administrasi Rumah

Sakit, Prodi Magister Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, Prodi Doktor Ilmu Kesehatan
Masyarakat dan Prodi Doktor Epidemiologi.
Melalui pengisian EVISEM, prodi diharapkan
d a p a t m e l a k u k a n s e l f- a s s e s s m e n t ,
memperbaiki indikator-indikator yang masih

di bawah standar pada evaluasi semester
sebelumnya. Unit Penjaminan Mutu Akademik
(UPMA) sebagai administrator penjaminan
mutu fakultas memberikan laporan umpan
balik hasil EVISEM ke setiap program studi
untuk ditindak lanjuti sebagai bahan evaluasi
di semester berikutnya. (sfc)

FKM UI Jalani Verifikasi
Lapangan Pengawasan Kearsipan Internal
Rabu, 16 Maret 2022, Unit Kearsipan dan
Sekretariat Pimpinan dan Administrasi Umum
FKM UI jalani verifikasi lapangan dalam rangka
pengawasan kearsipan internal. Pengawasan
kearsipan internal bertujuan untuk menjamin
kepastian atas kepatuhan penyelenggaraan
kearsipan Universitas Indonesia terhadap
seluruh regulasi kearsipan yang berlaku guna
mewujudkan ketersediaan arsip aktif, inaktif,
dan arsip statis sebagai bukti akuntabilitas
dan alat bukti yang autentik bagi Universitas
Indonesia.
Adapun acuan regulasi yang dipakai sebagai
dasar dari pengawasan ini adalah UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan,
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan dan Peraturan ANRI Nomor
6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
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Unit Kerja Kearsipan FKM UI dan Unit
Pengolah yang diwakili oleh Unit Sekretariat
Pimpinan/ Administrasi Umum melakukan
asesmen pengawasan internal pada awal
Maret 2022. Pengawasan internal dilakukan
dengan mengisi borang pengawasan dan
melengkapi formulir isian dengan buktibukti pendukung yang menjadi persyaratan.
Berdasarkan hasil asesmen yang dikirimkan ke
Kantor Arsip Universitas Indonesia, dilakukan

verifikasi lapangan untuk memastikan
asesmen telah dilaksanakan dan didukung
bukti-bukti yang relevan.
Kunjungan dalam rangka verifikasi lapangan
secara luring dilakukan oleh Kepala Kantor
Arsip Universitas Indonesia Wahid Nurfiantara,
M.Hum., dan diterima oleh Sekretaris Fakultas
FKM UI, Nelasari M.Kes. Selain verifikasi
informasi pada formulir isian, dilakukan juga

kenjungan pada sarana dan fasilitas unit
kearsipan di Gedung B lantai 3 kampus
FKM UI Depok. Tahap selanjutnya setelah
verifikasi adalah penyusunan risalah hasil
audit sementara pada rentang waktu 1825 Maret 2022. Diberikan pula kesempatan
pada Unit Kerja dan Unit Pengolah untuk
memberikan sanggahan atas risalah hasil
audit sementara pada rentang waktu 25-31
Maret 2022. (sfc)

FKM UI Terima Kunjungan Studi Banding Terkait
Implementasi ZI dari FEB UI
Hal utama yang
dilihat oleh tim
penilai adalah
inovasi. Inovasi ini
menyangkut sistem
yang mendukung
value dari setiap
institusi.
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia (UI) sebagai fakultas
pioneer di UI yang dicanangkan sebagai
satuan kerja pada pembangungan Zona
Integritas (ZI), telah meraih penghargaan
predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) pada 20 Desember 2021
dari Kemenpan-RB. Atas pencapaiannya
tersebut, FKM UI menerima kunjungan
studi banding virtual dari Fakultas Ekonomi
dan Bisnis (FEB) UI yang berencana untuk
mengimplementasikan ZI di lingkungan
fakultasnya.
Pada kunjungan studi banding yang
berlangsung Rabu, 16 Maret 2022 ini, hadir
Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib
Sudaryo, M.S., D.Sc.; Wakil Dekan Bidang
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi
Umum FKM UI, Dr. Milla Herdayati, S.K.M.,
M.Si.; Ketua Tim Zona Integritas FKM UI, Prof.
Dr. dr. Sabarinah, M.Sc.; Sekretaris Fakultas
FKM UI, Nelasari, M.K.M., serta Tim ZI FKM
UI. Sedangkan dari FEB UI, hadir Dekan FEB,
Teguh Dartanto, Ph.D., beserta Tim ZI FEB UI.
Pada kegiatan yang dibuka oleh Dekan
FEB UI dan Dekan FKM UI ini, poin utama
yang menjadi bahan diskusi adalah terkait
hal penting apa saja yang diperlukan oleh
FEB agar dapat mengimplementasikan ZI

di lingkungan unit kerjanya. Berdasarkan
topik yang dinginkan oleh FEB tersebut,
Ketua Tim ZI FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah,
M.Sc., menyampaikan bahwa poin penting
pada penerapan ZI ini adalah inovasi. “Hal
utama yang dilihat oleh tim penilai adalah
inovasi. Inovasi ini menyangkut sistem yang
mendukung value dari setiap intitusi,” ujar
Prof. Sabarinah.
Lebih lanjut, Prof. Sabarinah menyampaikan
bahwa penting untuk melakukan digitalisasi
layanan serta menanamkan nilai-nilai institusi
secara berkelanjutan. Prof. sabarinah juga
menyebutkan beberapa inovasi yang telah
dilakukan FKM selama proses implementasi
ZI, seperti membuat buku saku nilai UI
baik untuk Dosen, Mahasiswa maupun Staf
Kependidikan dan mensosialisasikannya
secara terus menerus. Selain itu, FKM juga
membuat lomba cipta lagu Mars dan Hymne
FKM UI yang liriknya mengandung nilai-nilai

integritas. FKM juga mengembangkan banyak
sistem layanan yang didigitalisasi untuk
mempermudah dan mempercepat proses
pelayanan kepada para stakeholder.
Selain pemaparan dari Ketua Tim ZI FKM UI,
Dr. Milla Herdayati selaku Wakil Dekan Bidang
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi
Umum FKM UI juga menyampaikan beberapa
poin penting yang perlu diperhatikan selama
proses implementasi ZI di unit kerja, yakni
kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan
monitoring dan evaluasi ini salah satunya
berguna untuk memantau proses internalisasi
dari inovasi-inovasi yang dihasilkan.
Pada diskusi yang berlangsung dinamis
ini, dibagikan pula langkah-langkah yang
dilakukan FKM saat mengawali proses
pembangunan ZI yang diharapkan dapat
membantu FEB UI dalam berproses menuju
ZI. (wrk)
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FKM UI Terima Kunjungan dari
Al-Mustafa International University, Iran
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia (UI) berkomitmen
untuk secara terbuka memperluas jejaring
kemitraan dengan berbagai pihak baik dengan
berbagai mitra di dalam maupun di luar
negeri. Salah satu upaya perluasan jejaring,
telah berlangsung pada Senin, 21 Maret
2021, dimana Dekan FKM UI menerima
kunjungan Prof. Dr. Abdol Madjid Hakim
Ilahi, Profesor dan anggota Dewan Senat
Al-Mustafa International University Iran, yang
juga sekaligus Direktur Islamic Cultural Center
(ICC) Jakarta. Didampingi Bapak Akmal Kamil,
M.A., Wakil Direktur Pendidikan dan Riset
Islamic Cultural Center, Profesor Abdol Madjid
telah diterima secara luring oleh Dekan FKM
UI, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.
Kunjungan dilakukan dalam rangka
perkenalan dan diskusi tentang prospek
kerjasama dalam bidang pendidikan dan
riset kesehatan dan kebudayaan antara
FKM UI dan Al-Mustafa International
University. Melalui pernyataannya, Profesor
Abdol Madjid menyampaikan kesiapannya
menjalin kerjasama dengan FKM UI dan juga
Universitas Indonesia secara umum. Selain itu,
Profesor Abdol Madjid juga siap memfasilitasi

FKM UI dalam menjalin kerjasama dengan
universitas-universitas lain di Iran.
Kerjasama dengan berbagai pihak dan elemen
menjadi kegiatan yang diutamakan oleh FKM
UI. “Jejaring kerjasama yang sinergis dan

berkelanjutan dengan lembaga-lembaga yang
kredibel di dalam dan luar negeri merupakan
salah satu program prioritas bagi FKM UI
untuk membangun reputasi FKM UI di
lingkup nasional dan internasional,” terang
Prof. Mondastri. (Sch)

FKM UI Terima Kunjungan Kerja sama dari
Forum QHSE BUMN Konstruksi
Selasa, 22 Maret 2022, Fakultas Kesehatan
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI)
menerima kunjungan dari Forum Quality,
Health, Safety and Environment (QHSE)
BUMN Konstruksi yang merupakan salah
satu mitra kerja sama FKM UI dari bidang
industri.
Pada pertemuan yang dilaksanakan secara
hibrid tersebut, dari FKM UI hadir Dekan,
Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.;
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian
dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. Asih Setiarini,
M.Sc.; Sekretaris Fakultas, Nelasari, M.K.M.;
Manajer Kerja sama, Hubungan Alumni dan
Ventura, Indri Hapsari Susilowati, S.K.M,
M.K.K.K. , Ph.D.; Manajer Pendidikan, Dr.
Zakianis, S.K.M., M.Kes., serta Tim Sub-

Unit Kerja sama, Hubungan Alumni dan
Ventura. Sementara yang hadir secara
luring di Ruang Rapat PA 209 Gedung RIK
UI, dari Forum QHSE BUMN Konstruksi
adalah Andrik Abadi (FQHSE/PT Brantas),
A. Zahron (FQHSE/ Hutama Karya), Achmad
Afandi (FQHSE/ PT Adhi karya), Moh Rieki
Rosady (FQHSE/ WIKA) dan Bimo Prasetyo
(FQHSE/ WIKA). Diikuti dengan Bapak
Subkhan, S.T., M.PSDA., IPM, Ketua Umum
Forum QHSE BUMN Konstruksi Indonesia
dan Direktur Waskita serta Agni Syah
Sutoyo Putro, SM HSEGM PP yang turut
hadir secara daring.
FKM UI sebelumnya telah memiliki
perjanjian kerja sama dengan Forum QHSE
BUMN Konstruksi Indonesia. Kunjungan

kali ini dimaksudkan untuk melakukan
perkenalan kembali dikarenakan periode
kepemimpinan yang baru di FKM UI sejak
Desember 2021 dan perubahan struktur
pengurus di Forum QHSE Konstruksi sejak
Maret 2022. Kunjungan ini menjadi penting
karena masing-masing pihak perlu untuk
lebih mengenal personel dari masingmasing struktur organisasi yang baru demi
kerja sama yang lebih baik.
Beberapa hal yang dibahas pada pertemuan
ini adalah rencana kegiatan-kegiatan
mendatang untuk meningkatkan program
kerja sama kedua belah pihak. Kegiatankegiatan yang dimaksud antara lain yaitu
terkait dengan kampus merdeka, di mana
sangat mungkin mahasiswa FKM UI belajar
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di lapangan selama 6 semester yang setara
dengan 20 SKS serta pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat di mana FKM UI
bekerja sama dengan CSR dari Perusahaan
BUMN Kontruksi untuk mendorong
kemandirian di komunitas. Selain itu,
dibahas pula rencana mewujudkan ruang
kelas dan ruang rapat yang menerapkan
smart technology sehingga siap untuk
digunakan dalam kegiatan-kegiatan
seperti seminar online, podcast, rapat dan
perkuliahan secara hibrid.

Di luar rencana tersebut, beberapa kegiatan
yang sudah dilakukan sebagai bentuk kerja
sama dari kedua belah pihak antara lain seperti:
penerimaan magang untuk mahasiswa FKM
UI di industri yang tergabung dalam Forum
QHSE BUMN Konstruksi, industri sebagai
tempat penelitian skripsi dan tesis mahasiswa,
menghadirkan narasumber dari Forum QHSE
BUMN Konstruksi dalam beberapa seminar
online FKM UI, dan anggota Forum QHSE BUMN
Konstruksi yang menjadi mahasiswa FKM UI
baik di jenjang pendidikan S-2 maupun S-3.

“Dunia industri merupakan mitra yang
penting untuk FKM UI terutama untuk
mahasiswa dan dosen. Dosen dapat
melakukan penelitian di bidang industri
dan bagi mahasiswa ini bisa menjadi
lapangan praktikum serta belajar praktikpraktik kerja di bidang industri yang tidak
didapatkan di kampus,” tutur Manajer Kerja
sama, Hubungan Alumni dan Ventura FKM
UI, Indri Hapsari Susilowati, S.K.M, M.K.K.K.,
Ph.D. (wrk)

FKM UI Selenggarakan Seminar Online Pemanfaatan Buku
Budaya Akademik sebagai Wujud Penerapan Nilai Integritas
di Lingkungan Kampus
Pada Selasa, 22 Maret 2022, Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas
Indonesia (UI) kembali menggelar seminar
online melalui platform Zoom Meeting dan
disiarkan secara langsung di kanal Youtube
FKM UI. Seminar online seri 6 ini bertemakan
“Pemanfaatan Buku Budaya Akademik
sebagai Wujud Penerapan Nilai Integritas
di Lingkungan Kampus”.
“Tahun 2021 lalu, FKM UI telah berhasil
mendapatkan Anugerah Predikat Zona
Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Namun capaian tersebut tidak membuat kami
berhenti, karena selanjutnya FKM UI akan
berusaha untuk memperjuangkan predikat

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM). Untuk mencapai hal tersebut, seluruh
sivitas akademika diharapkan membentuk
perilaku insan akademis yang berintegritas
dan berbudaya. Dan saya rasa melalui buku
Budaya Akademik inilah bisa menjadi langkah
awal untuk menuntun kita semua mengetahui
langkah apa saja yang kita butuhkan dan
harus ditempuh untuk mencapai hal itu,”
ujar Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib
Sudaryo, M.S., D.Sc., pada sambutannya.
Acara ini membahas tentang garis besar
buku Budaya Akademik yang ditulis oleh Prof.
Dr. dr. A. Daldiyono, Sp.PD, KGEH dan Prof.
Dr. dr. L. Meily Kurniawidjaja, M.Sc., Sp.Ok.

Buku ini memberikan kontribusi konsep
penjabaran makna dari budaya akademik,
yang diharapkan berfungsi sebagai stimulus
awal dalam mengembangkan konsep yang
lebih sempurna dan dapat diterapkan oleh
seluruh lapisan sivitas akademika dan
masyarakat Indonesia.
Pemaparan materi diawali oleh Prof. Dr.
dr. L. Meily Kurniawidjaja, M.Sc., Sp.Ok.,
selaku Penulis Buku Budaya Akademik dan
Guru Besar FKM UI. Prof. Meily membahas
secara garis besar bahwa buku ini terdiri
dari delapan ranah kajian, yaitu berpikir
akademik, etika akademik, perilaku akademik,
teori tentang berpikir, teori tentang sains,
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teori tentang kebenaran dan kesalahan,
teori tentang belajar dan mengajar, serta
keindonesiaan dalam perspektif budaya.
Lebih lanjut, Prof. Meily pun menjelaskan
bahwa bentuk dan struktur budaya akademik
terdiri dari 3 komponen, yaitu berpikir
akademik, etika akademik, dan perilaku
akademik. “Perkembangan suatu budaya
akademik dipengaruhi oleh waktu dan mutu
yang semakin meningkat, berpikir akademik
merupakan suatu pola pikir yang objektif,
rasional dan universal tentang sains yang
merupakan inti dari segala proses berpikir.
Pada Prima Facie of Ethics terdapat otonomi,
beneficence dan nonmaleficence, dan justice
yang tidak hanya digunakan untuk disiplin
ilmu kedokteran, tetapi juga dapat digunakan
dalam berbagai bidang multidisiplin,” terang
Prof. Meily.
Prof. Dr. dr. A. Daldiyono, Sp.PD, KGEH
selaku Penulis Buku Budaya Akademik dan
Guru Besar FK UI, kemudian menjelaskan
lebih lanjut salah satu komponen budaya
akademik, yakni perilaku akademik. Menurut
Prof. Daldiyono, perlu adanya pembahasan
budaya akademik yang nantinya dalam
kampus dapat melihat idealisme para penulis,
etika, logika, dan teori pendidikan serta hasil
dari berpikir akademik dan etika akademik
yang menghasilkan perilaku akademik.
Melalui seminar ini diharapkan seluruh unsur
di dunia akademik baik itu pimpinan, dosen,
dan mahasiswa sebagai komponen kampus
dapat menjalankan tugas dan fungsi sebaikbaiknya. Kebebasan akademik harus dijunjung
tinggi secara bertanggung jawab dengan
etika, sopan santun, dan budaya identitas.
(AHS)

Ikuti Format Baru, FKM UI Selenggarakan Sosialisasi
Pengisian SKP bagi Dosen dan Tendik
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah
rencana dan target kinerja yang harus dicapai
oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian
berdasarkan fakta dan dapat diukur, serta
disepakati pegawai dan atasannya. Tujuan
penerapan SKP adalah menjamin objektivitas
pembinaan PNS maupun non PNS di fakultas
yang dilakukan berdasarkan target rencana
strategis unit kerja.
Tahun 2022 ini, pengisian SKP untuk semester
kedua tahun 2021 dianjurkan untuk mengikuti

format baru yang menyelaraskan pengukuran
kinerja dengan kontrak kinerja setiap unit
kerja, berdasarkan cascading dari Universitas.
Atas perubahan format tersebut, FKM UI
menyelenggarakan sosialisasi pengisian SKP
bagi para staf pengajar dan staf kependidikan
se-FKM UI yang berlangsung secara daring
pada Rabu, 23 Maret 2022.
Sosialisasi dibuka oleh Wakil Dekan Bidang
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi
Umum, Dr. Milla Herdayati, S.K.M., M.Si. “BKD

bagi dosen dan SKP bagi tendik merupakan
amanah Undang-Undang, sehingga
memerlukan alokasi waktu tersendiri untuk
waktu pengisian sehubungan dengan
perubahan terbaru di tahun 2022,” ujar Dr.
Milla dalam sambutannya. Sosialisasi diikuti
oleh para Ketua Departemen, Ketua Program
Studi, Manajer, Koordinator Unit Kerja dan
staf pengajar serta staf kependidikan.
Paparan sosialisasi dibawakan oleh
narasumber dari Kasi Administrasi dan
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Disiplin Pegawai Direktorat SDM UI, Agus
Anang, S.Kom., M.T.I. Informasi dari Agus
Anang, M.TI., terdapat perbedaan makna
pada SKP periode sebelumnya dengan
SKP yang diberlakukan untuk pengisian
periode Juli-Desember 2021. “SKP yang lalu
adalah Sasaran Kerja Pegawai yang memuat
kegiatan tugas jabatan berbasis aktivitas
dan merupakan penyusunan kegiatan tugas
jabatan berdasarkan tugas dan fungsi,
sementara yang berlaku saat ini saat ini
adalah Sasaran Kinerja Pegawai, memuat
Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu,”
terang Agus.
Selain menyelenggarakan sosialisasi, guna
memperlancar proses pengisian SKP, SDM
FKM UI juga akan membuka coaching clinic
bagi seluruh dosen dan staf kependidikan
yang akan menyelesaikan SKP pada Jumat,
25 Maret 2022. (sfc)

Persiapkan WBBM, FKM UI Selenggarakan Sosialisasi
ISO 37001;2016 SMAP
Melanjutkan persiapan dalam rangka
pembangunan Zona Integritas Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
FKM UI menyelenggarakan sosialisasi ISO
37001;2016. ISO 37001;2016 adalah sistem
manajemen mutu anti penyuapan.
ISO 37001;2016 SMAP dapat diaplikasikan
pada organisasi privat, organisasi publik,
asosiasi maupun individu. Adapun tujuan dan

kegunaan dari penerapan ISO 37001;2016
adalah untuk mencegah, mendeteksi
dan menyiapkan respon terhadap risiko
penyuapan, sebagai kendali mutu dan
kepercayaan, mengurangi biaya, memperoleh
internasional recognition/accredited, dan
terbentuknya budaya anti suap di organisasi.
Dalam pembukaan sosialisasi, Dekan FKM
UI menyatakan, “FKM UI saat ini tengah

menuju pada pencapaian pembangunan
Zona Integritas yang lebih tinggi yaitu
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Menuju ke arah tersebut manajemen
mutu yang sertifikasinya telah fakultas
dapatkan dari ISO 9001;2015, perlu
dipertahankan dan dibarengi dengan
modal sertifikasi ISO yang lain. ISO
37001;2016 dipertimbangkan menjadi
salah satu modal yang baik untuk dijajaki
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kemungkinan pelaksanaannya dalam waktu
dekat,” tutur Prof. Modastri.
Hadir sebagai narasumber sosialisasi ISO
37001;2016, M. Hatta Adam, konsultan dan
auditor ISO 9001, ISO 21001 dan ISO 37001.
“Index persepsi korupsi dan indeks perilaku
anti korupsi di Indonesia masih terhitung

rendah. Melalui implementasi SMAP organisasi
dapat mendeteksi lebih awal potensi yang
dapat meyebabkan tindakan penyimpangan
dalam hal suap menyuap dan menindaklanjut
jika terjadi tindak penyuapan. SMAP juga akan
meningkatkan reputasi organisasi seperti FKM
UI di tingkat universitas maupun nasional,’’
papar Hatta Adam. Lebih lanjut, Hatta

memperkenalkan secara singkat kerangka
sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO
37001;2016.
Sosialisasi diselenggarakan secara daring pada
Kamis, 24 Maret 2022 dan dihadiri oleh Dekan,
para Wakil Dekan, Sekretaris Fakultas, para
Manajer dan para Koordinator Unit Kerja. (sfc)

Tiga Prodi FKM UI
Siap Jalani Akreditasi Internasional dari AHPGS
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
bersama dengan Fakultas Ilmu Keperawatan
(FIK) Universitas Indonesia (UI) tengah
bersiap menjalani akreditasi internasional.
Akreditasi Internasional akan dilakukan oleh
AHPGS (Akkreditierungsagentur im Bereich
Gesundheit und Soziales – Accreditation
Agency in Health and Social Sciences). AHPGS
merupakan salah satu lembaga akreditasi
yang diakui dalam perjanjian internasional
sehingga juga diakui oleh KemendikbudRistek RI.
Dari FKM UI, program studi yang akan
mengikuti akreditasi AHPGS adalah Program
Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Program
Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
dan Program Studi Magister Kajian
Administrasi Rumah Sakit. Sementara dari
Fakultas Ilmu Keperawatan, program studi
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yang akan menjalani akreditasi yang sama
adalah Program Studi Sarjana Keperawatan.
Akreditasi internasional merupakan bagian
penting dalam pengelolaan pendidikan tinggi,
dimana Kemendikbudristek mendukung prodi
untuk memperoleh rekognisi internasional,
terutama untuk prodi yang telah mendapatkan
akreditasi A/unggul. Pengakuan internasional
menghasilkan berbagai keuntungan bagi
perguruan tinggi seperti mempermudah
mobilitas lulusan untuk dapat bersaing
di pasar kerja global, membuka mobilitas
staf dan lulusan ke seluruh dunia, dan
meningkatkan peluang kerjasama pendidikan
serta penelitian di ranah internasional.

Persiapan akreditasi AHPGS menjadi
koordinasi antara Badan Penjaminan Mutu
Akademik (BPMA) Universitas Indonesia,
FKM dan FIK. Koordinasi yang telah
dilakukan antara BPMA dan fakultas adalah
mulai dari teknis penyusunan borang,
pendanaan pendaftaran, administrasi
keuangan, hingga kebutuhan pemenuhan
data khususnya data dari universitas.
Keempat prodi yang akan mengikuti
ak r ed itasi AH PG S te lah m e m e n u h i
borang akreditasi dari AHPGS berupa Self
Evaluation Report (SER) yang telah disubmit
pada bulan Agustus 2021. Saat ini proses
akreditasi telah sampai pada tahap review
borang oleh tim expert AHPGS.

Pada Kamis, 24 Maret 2022 telah
berlangsung pula per temuan yang
mendiskusikan teknis on–site visit
AHPGS pada prodi terkait. On–site visit
direncanakan akan berlangsung pada bulan
Oktober 2022. Pertemuan yang berlangsung
secara virtual dihadiri Managing Director
AHPGS, Georg Reschauer dan Lena Schnell,
Dekan, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo,
M.S., D.Sc., dan tim kedekanan FKM UI,
Dekan Agus Setiawan, S.Kp., M.N., D.N., dan
tim Kedekanan FIK UI, Kepala BPMA UI,
Prof. Sri Hartati D. Reksodiputro Suradijono,
Ph.D., dan tim, serta para Ketua Prodi yang
akan menjalani akreditasi. (sfc)

Partisipasi FKM pada UI
Virtual SBMPTN Info Days 2022
UI Virtual SBMPTN Info Days adalah kegiatan
promosi program studi yang diinisiasi oleh
Biro Humas dan KIP UI dengan menggandeng
seluruh fakultas yang ada di lingkungan UI.
FKM UI juga turut aktif berpartisipasi pada
kegiatan ini.
UI Virtual SBMPTN Info Days dilaksanakan
secara virtual melalui platform Zoom
Meeting pada Jumat-Sabtu, 25-26 Maret
2022. Agenda kegiatan pada hari pertama UI
Virtual SBMPTN Info Days adalah Pemaparan
Sistem UTBK SBMPTN 2022 oleh Ketua
Eksekutif LTMPT, Prof. Dr. Ir. Budi Prasetyo
Widyobroto, DESS., DEA., serta Sosialisasi
Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru tahun
2022 oleh Kepala Kantor PMB UI, Dr.
Gunawan, ST., MT.
Sementara agenda pada hari kedua adalah
virtual booth dan presentasi fakultas.
Pada agenda kegiatan hari kedua ini FKM

mempromosikan seluruh program studi
yang ada di fakultas terutama program
studi sarjana. Hadir Wakil Dekan Bidang
Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan
FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc., yang
memberikan sambutannya. Melalui
sambutannya, Dr. Asih menyebutkan
tentang pentingnya keilmuan kesehatan

masyarakat di era pandemi saat ini. “Pada
era pandemi COVID-19, kelimuan kesehatan
masyarakat amat sangat diperlukan,
terutama Epidemiologi dan Biostatistika.
Pakar dari FKM UI juga banyak berkontribusi
dalam penanganan situasi pandemi saat ini.
Jadi, keilmuan kesehatan masyarakat tidak
hanya diperlukan di Puskesmas tapi juga
diberbagai bidang termasuk industri dan
pemerintahan, prospeknya sangat terbuka
luas dan saat ini sangat dibutuhkan,” tutur
Dr. Asih.
Lebih lanjut, pada sesi presentasi tentang
informasi fakultas, narasumber yang hadir
untuk membagikan informasi tersebut adalah
Manajer Pendidikan sekaligus Ketua Program
Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat FKM
UI, Dr. Zakianis, S.K.M., M.Kes., beserta para
Ketua Program Studi Sarjana yang terdiri
dari Ketua Program Studi Sarjana Gizi, Dr. Ir.
Diah M. Utari, M.Kes; Ketua Program Studi
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Sarjana Kesehatan Lingkungan, Dr. Ema
Hermawati, S.Si., M.K.M dan Ketua Program
Studi Sarjana Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3), Mila Tejamaya, S.Si., MOHS.,
Ph.D. Pada sesi presentasi ini, Dr. Zakianis
menjelaskan tentang profil umum FKM UI,

profil masing-masing program studi sarjana
disertai dengan prospek kerjanya serta
berbagai informasi lain seperti beasiswa,
jalur penerimaan mahasiswa baru, prestasi
mahasiswa, dosen dan fakultas, fasilitas,
serta informasi lain yang akan berguna

bagi calon mahasiswa. Sementara pada
sesi tanya jawab, Dr. Zakianis dibantu oleh
para Ketua Program Studi dalam menjawab
berbagai pertanyaan dari calon mahasiswa
yang antusias hadir di virtual booth FKM
UI. (wrk)

FKM UI Bentuk Program Joint Degree Kerja sama dengan
Vrije Universiteit Amsterdam

Kerja sama dengan berbagai pihak dan
elemen menjadi kegiatan yang diutamakan
oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia (UI), salah satunya
kerja sama dalam bidang pendidikan dan
pengajaran. Pada 28 Maret 2022, FKM
UI menyelenggarkan pertemuan dengan
Vrije Universiteit Amsterdam secara virtual
guna membahas tentang kerja sama dalam
penyelenggaraan program joint degree untuk
jenjang doktoral.
Pada pertemuan ini hadir dari FKM UI adalah
Dekan, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo,
M.S., D.Sc.; Wakil Dekan Bidang Pendidikan,
Penelitian dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. Asih
Setiarini, M.Sc.; Wakil Dekan Bidang Sumber
Daya, Ventura dan Administrasi Umum,
Dr. Milla Herdayati, S.K.M., M.Si.; Manajer
Pendidikan, Dr. Zakianis, S.K.M. , M.Kes. ,
Manajer Kerja sama, Indri Hapsari Susilowati,
S.K.M., M.K.K.K., Ph.D., serta Ketua Program
Studi S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM
UI, Dr. Dra. Rita Damayanti, MSPH. Selain itu,

hadir pula Prof. Marjolein Zweekhorst, Head
of Global Health Department, Faculty of
Science, Vrije Universiteit dan Dr. Ruth Peters,
Assistant Professor in Global Health, Athena
Institute, Faculty of Science, Vrije Universiteit.
Pembahasan kerja sama ini bukanlah
pertemuan pertama yang dilaksanakan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut
dari pembentukan program joint degree
dari kedua belah pihak yang saat ini sudah
memiliki calon mahasiswa terdaftar. Lulusan
program joint degree S-3 di FKM UI dan
Vrije Universiteit ini merupakan salah satu
luaran dari proyek penelitian kolaborasi
kedua belah pihak, dengan tim peneliti yang
terdiri dari Dr. Dra. Rita Damayanti, MSPH.,
Ketua Program Studi S-3 Ilmu Kesehatan
Masyarakat FKM UI dan Dr. Ruth Peters,
Assistant Professor in Global Health dari
Vrije Universiteit, Amsterdam.
FKM UI berkomitmen untuk secara terbuka
memperluas jejaring kemitraan dengan

berbagai pihak, baik mitra di dalam maupun
di luar negeri terutama dalam bidang
akademik. “Sekarang ini kolaborasi menjadi
penting dalam berbagai bidang, kolaborasi
ini menjadi salah satu dari kegiatan
kolaborasi yang penting apalagi untuk
program studi S-3. Nantinya kita berharap
juga bahwa dengan adanya kerja sama
semacam ini akan semakin memperluas
peluang dalam hal publikasi internasional,”
tutur Dr. Asih.
Lebih lanjut, melalui kerja sama ini
diharapkan FKM UI dapat mewujudkan
visinya untuk menjadi pusat pengembangan
ilmu, teknologi, dan pendidikan kesehatan
masyarakat yang bereputasi internasional.
Vrije Universiteit Amsterdam yang menjalin
kerja sama dengan FKM UI ini adalah
universitas berbasis riset di Amsterdam,
Belanda yang didirikan pada tahun 1880,
dan secara konsisten menempati peringkat
di antara 150 universitas terbaik di dunia.
(wrk)
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FKM UI Selenggarakan Semifinal Pemilihan Mahasiswa
Berprestasi FKM UI 2022
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mapres),
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Indonesia (UI) merupakan agenda
rutin dan ajang bagi mahasiswa untuk
memberikan gagasan terbaiknya. Gagasan
para peserta disusun dalam bentuk Karya
Tulis Ilmiah (KTI) dan diharapkan berisi
solusi atas masalah kesehatan masyarakat di
Indonesia. Panitia pemilihan Mapres FKM UI
tahun 2022 diketuai oleh Dien Anshari, S.Sos.,
S.Si., Ph.D., Manajer Kemahasiswaan FKM UI.
Ajang pemilihan Mapres FKM UI tahun 2022,
telah memasuki tahap semifinal dengan
agenda presentasi oleh para kandidat secara
daring melalui media Zoom Meeting, pada
Selasa, 29 Maret 2022. Setiap kandidat
diberikan kesempatan mempresentasikan
karya tulis dihadapan dewan juri dengan
alokasi waktu maksimal 30 menit, yang
terbagi atas 15 menit untuk presentasi dan
15 menit untuk tanya jawab. Adapun dewan
juri pada Mapres FKM UI 2022 ini terdiri
dari Dr. Besral, S.K.M., M.Sc.; Abdurrahman,
M.Env.; Ir. Siti Arifah Pujonarti, MPH; Dr.
Dadan Erwandi, S.Psi., M.Psi; Prof. Dr. dra.
Evi Martha, M.Kes; Dr. dr. Helda, M.Kes.; dan
Helen Andriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D.

Jaringan (Daring) untuk Optimalisasi
Program Penanggulangan Kanker
Payudara di DKI Jakarta”
2.

3.

Ekky Millening Tyas (S1 Reguler
Kesehatan Masyarakat), dengan judul
“Project Pulih: Skrining Mandiri di Era
Digitalisasi”

4.

Muhammad Harist Syahirul A’en (S1
Reguler Ilmu Kesehatan Masyarakat),
dengan judul “Nutrition Impact:
Edukasi Gizi Berbasis Aplikasi dengan
Metode Gamifikasi Guna Meningkatkan
Pengetahuan Gizi pada Remaja”

5.

M. Rajab (S1 Reguler Gizi), dengan judul
“KOPCESTING: Koperasi Cegah Stunting
sebagai Solusi Penanganan Stunting

Berikut adalah nama kandidat pemilihan
Mahasiswa Berprestasi FKM UI beserta judul
KTI yang dipresentasikan:
1.

Balqis Khalisa (S1 Reguler Kesehatan
Masyarakat), dengan judul “Pink
Movement: Pemanfaatan Media dalam

Dinda Ramadhina Putri (S1 Reguler
Kesehatan Lingkungan), dengan judul
“Edukasi dan Layanan Pengelolaan
Sampah Melalui Penggunaan Pilola
Bot (Pilah, Angkut, dan Kelola Robot)”

Berbasis Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat untuk Meningkatkan
Derajat Kesehatan di Provinsi Sulawesi
Barat”
6.

Wisda Trisnawati (S1 Reguler Ilmu
Kesehatan Masyarakat), dengan judul
“Rekan Sehat: Inovasi Meningkatkan
Kolaborasi Antara Puskesmas dan
Organisasi Mitra Guna Mendukung
Program dan Pelayanan Puskesmas
yang Optimal”

H a s i l p e n i l a i a n KT I y a n g t e l a h
dipresentasikan para kandidat akan dinilai
oleh dewan juri berdasarkan klasifikasi
penilaian yang telah ditetapkan. Selanjutnya,
penentuan finalis yang berhak maju ke
tahap Final Mapres FKM UI 2022 akan
diumumkan dalam waktu dekat. Kandidat
yang keluar sebagai pemenang akan
melanjutkan kompetisi pada Pemilihan
Mapres Tingkat Universitas. (Lau)
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FKM UI Hadiri Pertemuan Penjajakan Kerja sama dengan
FK Universitas Trisakti
“Tentu saja kami menyambut baik maksud
dari FK Universitas Trisakti. Pada tahap
ini kita bisa terlebih dahulu mendapatkan
gambaran umum bagaimana ekspektasi dari
FK Univeristas Trisakti kepada kami. Kita
akan sajikan dulu wawasan perihal S-3
IKM dan Epidemiologi kemudian kita bisa
sama-sama berdiskusi untuk menentukan
tindak lanjutnya,” terang Prof. Mondastri.

Pada Kamis, 31 Maret 2022, Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas
Indonesia (UI) melaksanakan pertemuan
penjajakan kerja sama dengan Fakultas
Kedokteran (FK) Universitas Trisakti. Pada
pertemuan yang dilaksanakan secara virtual
ini dibahas tentang kemungkinan kerja sama
yang dapat dilaksanakan kedua belah pihak
dalam program pendidikan dan pengajaran.
Hadir dari pihak FKM UI adalah Dekan,
Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S. ,
D.Sc.; Wakil Dekan Bidang Pendidikan,
Penelitian dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. Asih
Setiarini, M.Sc.; Wakil Dekan Bidang Sumber
Daya, Ventura dan Administrasi Umum, Dr.
Milla Herdayati, S.K.M. , M.Si.; Manajer
Pendidikan, Dr. Zakianis, S.K.M. , M.Kes.;
Manajer Kerjasama, Indri Hapsari Susilowati,
S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.; Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM),
Dr. Dra. Rita Damayanti, MSPH., serta Ketua
Program Studi Doktor Epidemiologi, Prof.
drg. Nurhayati Adnan, M.P.H., M.Sc., Sc.D.
Sementara itu, dari FK Universitas Trisakti
hadir Dekan, Dr. dr. Raditya Wratsangka,

SpOG (K), Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. dr. Elly Herwana, M.Biomed.; Wakil
Dekan Bidang Administrasi Umum, dr.
Purnamawati Tjhin, MPd.Ked.; Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan, dr. Tubagus Ferdi
Fadilah, Sp.A, M.Kes.; Wakil Dekan Bidang
Perencanaan dan Pengembangan, dr. Rita
Khairani, M.Kes., Sp.P., beserta jajarannya.
Melalui pertemuan tersebut, dibahas tentang
kemungkinan kerja sama terutama dalam
bidang pendidikan di mana FK Universitas
Trisakti bermaksud untuk mengirim para staf
pengajarnya untuk menempuh pendidikan
doktor di FKM UI. “Kami ingin semua staf
pengajar memenuhi jenjang akademik
tertinggi yaitu S-3. Untuk itu kami memilih
FKM UI sebagai salah satu institusi untuk
mendidik para staf kami. Kami percaya
FKM UI menjadi salah satu pilihan terbaik
bagi kami,” ungkap Dekan FK Universitas
Trisakti, Dr. Raditya.
Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib
Sudaryo, M.S., D.Sc., menyambut baik maksud
dan tujuan dari FK Universitas Trisakti.

Sebelum memulai sesi diskusi, Dr. Rita
Damayanti, Ketua Program Studi Doktor
IKM FKM UI terlebih dahulu memaparkan
informasi terkait kurikulum dari Program
Studi Doktor IKM baik dari jalur kuliah
maupun jalur kuliah dan riset. Dilanjutkan
dengan pemaparan terkait Prodi Doktor
Epidemiologi oleh Prof. Nurhayati Adnan,
Ketua Program Studi Doktor Epidemiologi.
Pada sesi diskusi, berbagai pertanyaan
perihal proses pengajaran prodi doktor
disampaikan oleh para partisipan dari
FK Universitas Trisakti. Pada tahap ini
Dr. Rita Damayanti menjawab berbagai
pertanyaan sekaligus menjelaskan bahwa
untuk proses pengajaran program studi
doktor kedepannya direncanakan tetap
akan dilaksanakan secara daring karena
dirasa lebih efektif dan efisien serta mampu
menjangkau mahasiswa dari berbagai
daerah di seluruh Indonesia bahkan dari
luar negeri.
Sejalan dengan salah satu visi FKM UI yaitu
menjadi pusat rujukan bagi pengembangan
dan pembangunan kesehatan masyarakat
dengan cara memperluas akses pendidikan,
kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan
visi tersebut. (wrk)
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GALERI

7 Januari 2021 Pelantikan para Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Indonesia

3 Januari 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat
atas nama Susiana

3 Januari 2022 Promosi Doktor Epidemiologi atas nama
RM. Tjahja Nurrobi

4 Januari 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat atas
nama Rismarini

5 Januari 2022 Promosi Doktor Epidemiologi atas nama Andy
Martahan Andreas
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5 Januari 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat atas nama Halimah

25 Januari 2022 FKM UI menyelenggarakan uji coba perkuliahan
secara hybrid

3 Februari 2022 Pimpinan, Manajer dan Koordinator FKM UI
tampilkan medley tarian lagu daerah dalam acara pisah sambut
kedekanan

4 Februari 2022 Sosialisasi kerja sama FKM UI dengan RS Paru Dr.
M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

10 Februari 2022 Kunjungan FKM UI ke PT Hyundai Motor
Manufacturing Indonesia
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15 Februari 2022 FKM UI Kenalkan Prodi Sarjana kepada para
siswa SMA N 5 Tambun Bekasi

24 Februari 2022 Seminar Online FKM UI Seri 2

24 Februari 2022 Sosialisasi kerjasama FKM UI
dan RSUD Pasar Minggu

25 Februari 2022 Mahasiswa Program Studi Pascasarjana pada
wisuda virtual UI semester gasal tahun akademik 2021/2022

26 Februari 2022 Seminar Online FKM UI Seri 3
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26 Februari 2022 Lima wisudawan cumlaude Program Sarjana FKM UI pada Wisuda Virtual UI Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022

26 Februari 2022 Seminar Online FKM UI Seri 1 dalam rangka
Hari Gizi Nasional 2022

7 Maret 2022 Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc., memberikan sambutan
pada Seminar Online FKM UI Seri 4

4 Maret 2022 Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc., pada rapat usulan
rencana aksi agen perubahan FKM UI 2022

10 Maret 2022 FKM UI selenggarakan pelatihan konseling bagi
para dosen pembimbing akademik
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12 Maret 2022 Para peserta dan narasumber
seminar online FKM UI seri 5

15 Maret 2022 Salah satu materi Workshop Penulisan Ilmiah

16 Maret 2022 Pengisian data Evaluasi Internal Semesteran
(EVISEM) secara luring

16 Maret 2022 FKM UI jalani verifikasi lapangan pengawasan
kearsipan internal

21 Maret 2021 FKM UI terima Kunjungan dari Al-Mustafa International University, Iran

22 Maret 2022 FKM UI terima kunjungan dari Forum Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) BUMN Konstruksi
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22 Maret 2022 Para peserta dan narasumber
seminar online FKM UI seri 6

23 Maret 2022 Sosialisasi pengisian SKP format baru
bagi Dosen dan Tendik

24 Maret 2022 Sosialisasi ISO 37001;2016 SMAP

25-26 Maret 2022 Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc., turut berpartisipasi
pada UI Virtual SBMPTN Info Days

29 Maret 2022 Salah satu presentasi semifinalis Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FKM UI 2022

31 Maret 2022 FKM UI Hadiri Pertemuan Penjajakan Kerja sama dengan FK Universitas Trisakti
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