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Dalam rangka menindaklanjuti pembangunan 
Zona Integritas (ZI) Perguruan Tinggi Negeri 
(PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi (LLDikti) dalam meraih predikat 
Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) pada 
tahun 2022, Tim Reformasi Birokrasi 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset 
dan Teknologi melakukan pendampingan 
bagi PTN dan LLDikti yang diusulkan untuk 
mendapatkan predikat ZI-WBK.

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) sebagai salah 
satu satuan kerja yang telah mendapatkan 
predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari 

Korupsi pada 20 Desember 2021 bersama 
dengan 588 satuan kerja lain se-Indonesia 
dan 17 satuan kerja di bawah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi diberikan kepercayaan 
untuk memberikan pendampingan guna 
membagikan pengalaman tentang cara 
dan proses serta praktik baik yang dilalui 
selama melaksanakan pembangunan ZI. 
Pendampingan terhadap 11 tim Reformasi 
Birokrasi dan Zona Integritas dari universitas 
negeri yaitu, Universitas Khairun (Fakultas 
Teknik), Universitas Cendrawasih (Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis), Universitas Andalas 
(Fakultas Teknik), Universitas Negeri 



M e d i a  Ko m u n i ka s i  Fa l k u l t a s  Ke s e h a t a n  M a s y a ra ka t  U n i v e r s i t a s  I n d o n e s i a2

DARI MEJA DEKAN

 Pada triwulan 
kedua ini, setelah 
berhasi meraih 
predikat Zona 
Integritas (ZI) 
Wilayah Bebas 
dari Korupsi 
(WBK) pada akhir 
tahun 2021, FKM 
UI juga semakin 
memantapkan 
perjuangannya dalam 
menuju predikat 
Zona Integritas (ZI) 
Wilayah Birokrasi 
Bersih Melayani 
(WBBM). 

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

Dekan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi 
Wabarakatuh

Salam Sejahtera

Pada triwulan kedua di tahun 2022 ini, 
FKM UI memiliki berbagai macam agenda 
dalam penyelenggaraan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. Melanjutkan apa yang telah 
dilaksanakan di triwulan pertama, berbagai 
agenda perluasan kerja sama baik dengan 
mitra dalam negeri maupun luar negeri 
masih menjadi salah satu fokus utama pada 
triwulan kedua ini.

Selain itu, sebagai wujud upaya serius FKM UI 
menuju internasionalisasi, ada pula beberapa 
agenda penting yang sudah dicapai dan 
direncanakan FKM, seperti:

1). Melalui program UI Great, FKM telah 
menerima 14 mahasiswa asing (luar 
negeri) untuk menempuh Pendidikan 
magister (S2) beberapa prodi S2 di FKM 
UI. Juga melalui program UI Shine, FKM 
telah menerima 1 mahasiswa asing untuk 
mengambil beberapa mata kuliah dalam 
1 semester

2). Melalui program IISMA (Indonesian 
International Student Mobility Awards) 
delapan (8) mahasiswa tingkat sarjana 
FKM telah berhasil mendapat award ini 
untuk menempuh perkuliahan selama 1 
semester di berbagai perguruan tinggi di 
luar negeri

3). Melalui program inbound ACICIS 
(Australian Consortium for in Country 
Indonesian Study) FKM pada bulan Juli 
akan segera menerima banyak mahasiswa 
asing untuk belajar di Indonesia.

4). Beberapa kerjasama dengan beberapa 
universitas di luar negeri dalam bidang 
pendidikan juga telah disepakati dan 
dirintis seperti dengan Mahsa University 
Malaysia, Vrije Universiteit Amsterdam, 
Belanda, dan Wenzhou Medical University 

Pada triwulan kedua ini, setelah berhasi 
meraih predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) pada akhir tahun 
2021, FKM UI juga semakin memantapkan 
perjuangannya dalam menuju predikat Zona 
Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM). Tidak hanya melakukan 
persiapan, FKM UI juga aktif berkontribusi 
menjadi fasilitator bagi satuan kerja yang 
ingin mengajukan predikat Zona Integritas 
(ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 
Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait 
hal ini antara lain FKM UI bersama Tim 
Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 
melakukan pendampingan bagi 11 PTN dan 
LLDikti yang diusulkan untuk mendapatkan 
predikat ZI-WBK di tahun ini, melakukan 
pendampingan terkait ZI kepada Fakultas 
Teknik UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI 
serta Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, 
dan menjadi narasumber pada sosialisasi 
ZI di lingkungan UI. Untuk memantapkan 
persiapan menuju ZI-WBBM, FKM UI juga 
menyelenggarakan pelatihan budaya kerja 
dengan tajuk “Membangun Nilai Integritas 
Kerja dalam Institusi” bagi dosen dan tendik.

Selain itu, pada triwulan ini FKM UI juga 
memulai rangkaian kegiatan dari The 2nd 
International Teleconference on Technology 
and Policy in Supporting Implementation 
of COVID-19 (ITTP-COVID19). The 2nd 
ITTP-COVID19 merupakan konsorsium yang 
diinisiasi pada tahun 2021 yang melibatkan 
27 universitas di kawasan Asia Tenggara, 
didukung oleh Sekretariat ASEAN dan ASEAN 
University Network (AUN). Tahun ini UI 
menjadi tuan rumah ITTP-COVID19 dengan 
FKM UI sebagai organizer dari kegiatan ini. 

Demikianlah beberapa kegiatan penting yang 
menjadi agenda FKM UI pada 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
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Padang (Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam), Universitas Syiah 
Kuala (Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam), Universitas Samudra 
(Fakultas Ekonomi), Universitas Teuku Umar 
(Fakultas Ekonomi), Universitas Borneo 
Tarakan (Fakultas Pertanian),   Universitas 
Tadulako (Pascasarjana), Universitas Airlangga 
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis) dan Universitas 
Trunodjoyo Madura (Fakultas Keislaman).

Pada pendampingan yang dilaksanakan 
Kamis, 21 April 2022 secara daring ini, 
hadir Sekretaris Universitas, Universitas 
Indonesia, dr. Agustin Kusumayati, M.Sc. , 
Ph.D; Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri 
Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.; Kepala Biro TREM 
UI, Dr. Vishnu Juwono, S.E., M.I.A. ; Ketua 
Pembangunan ZI FKM, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc., Tim Pembangunan ZI FKM UI, serta 
Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Acara 
dibuka oleh M. Ali Akbar dari Tim Reformasi 
Birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Riset dan Teknologi. “Pada tahun 
2021, Dikti menjadi lembaga yang paling 
banyak mengirimkan satuan kerja untuk ZI-
WBK, dengan komposisi 14 Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi dan 46 Perguruan Tinggi 
Negeri,” ujar M. Ali Akbar dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Sekretaris Universitas, 
Universitas Indonesia, dr. Agustin Kusumayati, 
M.Sc. , Ph.D., juga memberikan sambutan 
yang menyampaikan bahwa pencapaian UI 
dan FKM mendapatkan predikat ZI-WBK 
bukanlah merupakan perjuangan yang 
mudah. Dinamika dan perjuangan yang dilalui 
barulah berbuah manis setelah melakukan 
perjuangan selama dua tahun dari tahun 
2020.

Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc., menambahkan bahwa 
pencapaian FKM UI ini merupakan hasil 
dari kerja sama yang baik dalam tim. “FKM 
UI telah menerima predikat ZI-WBK pada 
tahun 2021. Hal ini merupakan pencapaian 
dari hasil perjuangan keras yang digagas oleh 
Prof. Sabarinah bersama tim yang memiliki 
kerja sama yang luar biasa,” ujar Dekan 
FKM UI.

Mengawali paparan pembangunan Zona 
Integritas, Ketua Tim ZI FKM UI, Prof. dr. 
Sabarinah, M.Sc. , menyampaikan tentang 
perkembangan pembangunan ZI di FKM 
UI, proses yang dilalui serta inovasi yang 
digagas oleh FKM UI dalam pembangunan ZI. 

“Pada pembangunan ZI di FKM UI, FKM juga 
memiliki three golden ways yang merupakan 
jalan untuk menginternalisasi dan kristalisasi 
ZI itu sendiri di lingkungan satuan kerja 

(sambungan dari hlm. 1)

kami,” ujar Prof. Sabarinah saat menjelaskan 
tentang inovasi FKM UI.

Setelah pemaparan dari Ketua Tim ZI FKM UI, 
para peserta difasilitasi untuk bergabung ke 
dalam breakout room untuk berdiskusi sesuai 
area pengungkit yang menjadi lingkup tugas 
tim. Terdapat 7 (tujuh) breakout room yaitu 
room 1 membahas tentang area pimpinan 
ZI, room 2 membahas tentang manajemen 
perubahan, room 3 tentang penataan tata 
laksana, room 4 membahas penataan sistem 
manajemen SDM Aparatur, room 5 membahas 
penguatan akuntabilitas kinerja, room 6 
membahas penguatan pengawasan dan room 
7 membahas penguatan akuntabilitas kinerja. 
Pada masing-masing room didampingi oleh 
Tim RB Dikristek dan diberikan paparan tiap 
pengungkit oleh tim ZI FKM UI.

Melalui kegiatan pendampingan ini, FKM UI 
berharap dapat berbagi pengetahuan dan 
pengalaman dalam melaksanakan proses 
pembangunan ZI kepada para PTN yang 
diusulkan untuk predikat ZI-WBK pada tahun 
2022 ini. (wrk)

 Pada pembangunan 
ZI di FKM UI, 
FKM juga memiliki 
three golden ways 
yang merupakan 
jalan untuk 
menginternalisasi 
dan kristalisasi ZI itu 
sendiri di lingkungan 
satuan kerja kami,” 
ujar Prof. Sabarinah 
saat menjelaskan 
tentang inovasi FKM 
UI. 
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SEPUTAR FKM

Dekan FKM UI Bergabung dalam 
Pokja Penyusunan Penyelenggaraan 

Sistem Informasi Geomedik
Kementerian Pertahanan dan TNI

Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc., telah diundang bergabung 
dalam Tim Pokja Penyusunan Permenhan 
tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi 
di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan 
Tentara Nasional Indonesia. Pokja ini dibentuk 
dengan latar belakang perlunya ketersediaan 
data kesehatan yang akurat dan terintegrasi 
yang dapat diakses secara bersama oleh 
K/L terkait, khususnya Kesehatan Kemhan 
TNI guna percepatan perencanaan maupun 
penanggulangan bencana yang sering terjadi 
di Indonesia.

Sebagaimana diketahui Undang-Undang 
Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 
tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 

7 mengamanatkan tugas pokok TNI dalam 
Operasi Militer Selain Perang (OMSP) 
diantaranya:

1).  Membantu tugas pemerintah di daerah;
2). Membantu kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam rangka tugas keamanan 
dan ketertiban masyarakat yang diatur 
dalam undang-undang.

3).  Membantu menanggulangi akibat bencana 
alam, pengungsian, dan pemberian 
bantuan kemanusiaan.

Mengawali tugasnya sebagai anggota tim 
pokja, Selasa, 29 Maret 2022, Dekan FKM 
UI, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., 
D.Sc., hadir dalam rapat luring atas undangan 
Direktorat Jenderal Kuathan Kemenhan RI 
di Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut 
Prof. Mondastri, mempresentasikan tema 
diskusi “Pemanfaatan Informasi dan Data 
Kesehatan di Bidang Kesehatan Masyarakat”. 
Secara khusus, terkait pentingnya analisis dan 

interpretasi epidemiologi guna menyajikan 
data yang akurat bagi pengambil keputusan. 
Melalui tema ini diharapkan Dekan FKM 
UI dapat memperkuat pemahaman tentang 
cara menganalisis, menginterpretasikan dan 
menyajikan data epidemiologis serta tentang 
manfaat dan tantangan dalam pengelolaan 
data epidemiologi untuk pengambilan 
keputusan.

Rapat dihadiri pula oleh dua narasumber 
lain dari Kementerian Kesehatan yaitu dr. 
Ira Cyndira Tresna, M.Ikom (Koordinator 
Substansi Evaluasi dan Informasi Pusat 
Krisis Kesehatan Kementrian Kesehatan RI) 
dan drg. Rudi Kurniawan, M.Kes. (Pusdatin 
Kementerian Kesehatan RI). Rapat dan diskusi 
dihadiri oleh Pimpinan, para Kasubdit, para 
Analis Data Ditjen Kuathan Kementerian 
Pertahanan RI dan anggota kelompok kerja 
penyususnan Peraturan Menteri Pertahanan 
(Permenhan) Sistem Informasi di Lingkungan 
Kemhan dan TNI. (sfh)

 Pokja ini dibentuk 
dengan latar belakang 
perlunya ketersediaan data 
kesehatan yang akurat dan 
terintegrasi yang dapat 
diakses secara bersama 
oleh K/L terkait 
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Seminar Online FKM UI Seri 7: Kolaborasi FKM UI dan 
Bappeda Bogor dalam Kegiatan Pengalaman Belajar 

Lapangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat

FKM UI kembali mengadakan Seminar 
Online untuk yang ke-7 kalinya ditahun 
2022 pada Jum’at, 1 April 2022. Pada 
kesempatan kali ini, seminar diadakan 
dalam bentuk laporan kegiatan Pengalaman 
Belajar Lapangan (PBL) dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat di bidang Kesehatan 
Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan 
Gizi yang dilakukan oleh mahasiswa dan 
dosen FKM UI. Kegiatan PBL diadakan 
dengan berkolaborasi bersama Pemerintah 
Daerah dan Bappeda Kota Bogor yang juga 
hadir pada seminar kali ini.

Sesi pertama diisi dengan penyampaian 
materi mengenai “Kebijakan Pemerintah 
Kota Bogor terkait Penanggulangan 
Stunting di Kota Bogor” oleh Rudy 
Mashudi, S.T. , M.P. , selaku Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kota Bogor. Rudy menyampaikan 
bahwa penanganan stunting memerlukan 
koordinasi antar sektor dan melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan. Oleh 
karena itu, Kota Bogor memiliki sebuah 
inovasi penanganan stunting yang bernama 
Taleus Bogor (Tanggap Leungitken Stunting 
di Kota Bogor). “Kami berharap inovasi 
Taleus Bogor ini akan tercapai dan terus 
berjalan dengan komitmen terintegrasi 
yang berkelanjutan. Tidak hanya kami 
di Pemerintah Kota Bogor, tapi juga 
masyarakat serta stakeholder lain turut 
serta dalam menyukseskan program ini,” 
ujar Rudy seraya menutup presentasinya.

Sesi kedua merupakan pemaparan hasil PBL 
pada bidang pendidikan dan pengabdian 

masyarakat yang disampaikan oleh para 
dosen pembimbing terkait.

Laporan kegiatan PBL Program Studi 
Sarjana Gizi mengenai “1000 HPK, Asupan 
Gizi, Stunting, dan Anemia” disampaikan oleh 
Wahyu Kurnia Yusrin Putra, S.K.M., M.K.M. 
Kegiatan ini diadakan dalam bentuk edukasi 
digital kepada 3 kelurahan di Kota Bogor. 
Sebagai hasilnya, ditemukan bahwa edukasi 
gizi berkelanjutan merupakan hal penting 
dalam meningkatkan pengetahuan serta 
menangkal hoaks seputar gizi dan makanan.

Selanjutnya, laporan kegiatan PBL Program 
Studi Sarjana Kesehatan Lingkungan 
mengenai “Stop BABS, Jamban Sehat, Cuci 
Tangan, dan Pilah Sampah” disampaikan 
oleh Dr. Ema Hermawati, S.Si. , M.KM.
Kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Bogor 

Selatan dengan 3 (tiga) prioritas masalah, 
yaitu Pengelolaan Sampah, Stop BABS, dan 
PHBS. Sebagai hasil akhir, terdapat evaluasi-
evaluasi yang merupakan buah dari survey 
dan intervensi yang dilakukan.

Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat 
menyampaikan dua laporan PBL dengan 
tema “Penelusuran Kontak COVID-19” yang 
disampaikan oleh Dr. Besral, S.K.M., M.Sc., 
dan “Gerakan Rumah Bebas Asap Rokok” yang 
disampaikan oleh Dr. Dadan Erwandi, S.Psi. , 
M.Psi. PBL mengenai Penelusuran Kontak 
COVID-19 dilakukan di Kelurahan Muarasari 
RW 01-08, Kecamatan Bogor Selatan. 
Hasil analisis kuesioner menunjukkan 
bahwa pengetahuan dan pendapatan 
memiliki hubungan bermakna dengan 
pengetahuan tentang tracing. Sedangkan, 
PBL mengenai asap rokok dilakukan di 
Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor 
Selatan dan membahas khusus mengenai 
perilaku merokok di dalam rumah selama 
masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan antara pengetahuan dan 
perilaku merokok di dalam rumah.

Selain para narasumber, dalam kegiatan 
seminar online ini hadir pula Dekan FKM 
UI, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., 
D.Sc. dan Manajer Pendidikan FKM UI, Dr. 
Zakianis, S.K.M., M.Kes., serta jajaran dari 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kota Bogor. (BK)
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Sambut Bulan Suci, FKM UI Selenggarakan Tarhib 
Ramadhan 1443 Hijriah

Menyambut bulan suci Ramadhan, pada 
Jumat, 1 April 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
selenggarakan acara Tarhib Ramadhan 1443 
Hijriah. Acara yang diselenggarakan secara 
virtual ini di hadiri oleh seluruh pimpinan, 
sivitas akademika dan keluarga besar FKM UI.

Acara dibuka dengan pembacaan kalam ilahi 
oleh Fachmi Rozi, Guru Al-Qur’an SD Excellent 
Metropolitan Integrated Islamic School dan 
saritilawah oleh Dian Prananda Wardhani, 
S.S. , Koordinator Sub Unit Sekretariat 
Pimpinan dan Administrasi Umum FKM UI.

Selanjutnya, Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri 
Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., menyampaikan 
dalam sambutannya bahwa kesempatan ini 
digunakan sebagai upaya untuk silaturahmi 
dan saling menyapa antar sivitas akademika 
dan keluarga besar FKM UI yang masih 
terhalang untuk bertemu muka karena kondisi 
pandemi COVID-19. “Pada kesempatan ini 
kita gunakan juga untuk mempersiapkan 

diri kita menghadapi bulan Ramadan 1443 
Hijriah. Mari kita berdoa bersama menyambut 
bulan Ramadhan agar mendapatkan petunjuk, 
semakin kuat iman dan takwa kita pada bulan 
puasa ini,” ujar Prof. Mondastri lebih lanjut.

Hadir sebagai pengisi tausiyah dalam acara 
ini adalah Ustadz Dr. H. Mohamad Shofin 
Sugito, M.A. , dengan mengangkat tema 
“Puasa: Momentum Lebih Mengenal Diri dan 
Ma’rifatullah.” Melalui tausiyahnya, Ustadz 
Shofin menyampaikan bahwa ada relasi kuat 
antara puasa dan iman. Untuk mengetahui 
semua itu, kita harus terlebih dahulu 
mengenal diri kita sendiri dan tentu saja 
mengenal Allah. “Diharapkan bahwa takwa 
atau keimanan ada selama puasa, baik itu 
10 hari pertama, kedua maupun ketiga. Allah 
memberikan puasa untuk kebaikan makhluk 
sebagi implementasi dari keimanan diri. 
Iman adalah perjuangan disela-sela ketaan 
kita kepada Allah, disela-sela menjalankan 
ibadah kepada Allah,” terang Ustadz Shofin.

Semoga seluruh sivitas akademika dan 
keluarga besar FKM UI dapat menyambut 
bulan suci Ramadhan dengan niat dan 
hati yang lurus, diberikan kesehatan serta 
mendapatkan rahmat dari Allah SWT untuk 
menjalani ibadah di bulan suci ini. (wrk)

FKM UI Terima Kunjungan dari The Hitachi 
Global Foundation

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) menerima 
kunjungan sosialisasi secara daring pada 
Selasa, 5 April 2022 dari The Hitachi Global 

Foundation. Kunjungan berlangsung dalam 
rangka sosialisasi program The Hitachi 
Global Foundation yaitu The Hitachi Global 
Foundation Asia Innovation Award 2022.

The Hitachi Global Foundation Asia 
Innovation Award 2022 merupakan program 
yang sudah berjalan sejak 2020 bertujuan 
untuk mempromosikan keilmuan, teknologi, 
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dan inovasi yang memberikan kontribusi 
pada masyarakat, terutama mengatasi isu-
isu sosial dan mewujudkan masyarakat yang 
berkelanjutan di kawasan ASEAN. Universitas 
Indonesia pada tahun ini diundang oleh 
Hitachi dan sosialisasi langsung diadakan 
dengan FKM UI, karena terkait target SDG’s 
tahun ini yaitu SDG’s no. 6 “clean water and 
sanitation” dan SDG no. 11 “sustainable city 
and comunities”.

FKM UI memiliki kaitan dan kontribusi 
langsung pada pencapaian 2 tujuan SDGs 
di atas sebagaimana terlihat dari dimilikinya 
Depar temen Kesehatan Lingkungan 
yang membidangi keilmuan Kesehatan 
Lingkungan dan mengampu Prodi Sarjana 
Kesehatan Lingkungan dan Departemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 
juga mengampu Program Studi Sarjana 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain 
itu, FKM UI juga memiliki Departemen 
Epidemiologi yang terkait dengan salah 
satu target SDGs 11 untuk disaster risk 
management. Departemen Epidemiologi juga 
mengampu Prodi Magister Epidemiologi dan 
Prodi Doktor Epidemiologi.

Pada pertemuan ini FKM UI diwakili oleh 
Manajer Kerjasama, Ventura dan Hubungan 

Alumni, Indri Hapsari Susilowati, Ph.D., dan 
Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat, 
Doni Hikmat Ramdhan, Ph.D., sementara dari 
Hitachi hadir Reiko Kasai dan Taku Yoshida. 
FKM UI menyambut baik sosialisasi ini dan 
akan menindaklanjuti dengan sosialisasi 
yang lebih luas di internal fakultas serta 
universitas dengan menggandeng DRPM UI. 
FKM UI berharap melalui sosialisasi akan 
memotivasi staf peneliti dan akademisi 
sebagaimana harapan Indri Hapsari, Ph.D 

dalam pernyataannya. “The Hitachi Global 
Foundation Asia Innovation Award 2022 
merupakan salah satu bentuk apresiasi akan 
inovasi – inovasi yang dikembangkan oleh 
peneliti dan akademisi. Semoga dengan 
adanya innovation award seperti ini akan 
memotivasi para peneliti dan akademisi di 
fakultas dan level universitas untuk terus 
berkarya dan hasil inovasinya menjadi 
kontribusi untuk mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera,” ujar Indri Hapsari, PhD. -sfc-

Presentasi Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) Mahasiswa 
Prodi Sarjana Ekstensi Kesehatan Masyarakat

Selasa, 5 April 2022 secara daring 
berlangsung acara penutupan Pengalaman 
Belajar Lapangan (PBL) mahasiswa 
Prog ram S tud i  Sa r j ana  Eks tens i 
Kesehatan Masyarakat angkatan 2019. 
Penyelenggaraan PBL bagi mahasiswa 
Prodi  Sar jana Ekstensi  Kesehatan 
Masyarakat merupakan kerjasama FKM 
UI dengan Dinas Kesehatan Kota Depok.

Penutupan Pengalaman Belajar Lapangan 
(PBL) ditandai dengan presentasi Media 
Komunikasi Informasi dan Edukasi dari 
kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan 
(PBL) 1 dan 2 di hadapan Pembimbing 
Fakultas dan Pembimbing Lapangan. 
Presentasi dan penutupan PBL berlangsung 
setelah mahasiswa menjalani Pengalaman 
Belajar Lapangan sejak 17 Januari hingga 

5 April 2022. Mengingat kondisi pandemi, 
PBL yang dijalani berlangsung dengan 
komposisi waktu pelaksanaan 90% daring 
dan 1-10% luring.

Presentasi mahasiswa diikuti 61 mahasiswa 
yang terbagi dalam 6 kelompok, dengan 
topik masing masing:

1. Kelompok 1 Jatijajar tentang Angka 
Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

2. Kelompok 2 Tugu tentang Open 
D e f e ca t i o n / B u a n g  A i r  B e s a r 
Sembarangan

3. Kelompok 3 Sukmajaya tentang 
Kawasan tanpa Rokok

4. Kelompok 4 Cimpaeun tentang 
Stunting

5. Kelompok 5 Tanah Baru tentang 
Diabetes Melitus dan Hipertensi

6. Kelompok 6 Sawangan tentang 
Tuberkulosis
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Presentasi penutupan PBL 1 dan 2 dihadiri 
oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan, 
Pe n e l i t i a n  d a n  Ke m a h a s i s w a a n , 
Manajer Pendidikan, Manajer Kerjasama 
Hubungan Alumni dan Ventura, dan 

Ketua Program Studi S1 Kesehatan 
Masyarakat. Sementara dari mitra tempat 
mahasiswa melaksanakan PBL hadir 
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 
Dinas Kesehatan Kota Depok, Puskesmas 

Jati Jajar, Puskesmas Tugu, Puskesmas 
Pondok Sukmajaya, Puskesmas Cimpaeun, 
Puskesmas Tanah Baru, dan Puskesmas 
Sawangan.-sfc-

FKM UI Serahkan Ijazah dan Transkrip kepada Lulusan Secara 
Luring dengan Penerapan Protokol Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) senantiasa 
berkomitmen untuk menerapkan protokol 
kesehatan dalam berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan secara luring di lingkungan 
fakultas. Hal ini salah satunya tercermin 
dalam proses penyerahan ijazah dan 
transkrip bagi lulusan FKM UI semester 
genap tahun akademik 2021/2022 pada 
6-8 April 2022 yang berlokasi di Lobby A 
FKM UI, tepatnya di depan Ruang Subunit 
Administrasi Pendidikan.

Lulusan yang akan mengambil ijazah dan 
transkrip ini diperkirakan sejumlah 152 
sesuai dengan data lulusan untuk semester 
genap tahun akademik 2021/2022. 

Melihat banyaknya jumlah lulusan, Unit 
Administrasi Akademik bekerja sama 
dengan K3L Fakultas, Subunit Penjaminan 
Mutu Non Akademik, Subunit Pengelolaan 
dan Pemeliharaan Fasilitas, serta Subunit 
Keuangan berusaha melaksanakan 
serangkaian proses penyerahan ijazah dan 
transkrip yang patuh terhadap protokol 
kesehatan. Dimulai dari pendaftaran yang 
dilakukan melalui sistem informasi yang 
dikembangkan oleh Subunit Teknologi 
Informasi FKM UI, dimana lulusan dapat 
memilih waktu pengambilan ijazah dan 
transkrip hingga proses pengambilan 
yang mewajibkan lulusan menggunakan 
semua alat tulisnya sendiri.

“Kegiatan penyerahan ijazah dan transkrip 
dengan metode ini sudah dilaksanakan sejak 
awal pandemi di tahun 2020. Metode ini 
dilaksanakan menyesuaikan dengan situasi 
terkini perkembangan kasus COVID-19, 
fakultas berusaha menerapkan prokes dimulai 
dari pendaftaran sampai proses selesai demi 
keamanan dan kenyamanan bersama,” terang 
Koordinator Subunit Administrasi Pendidikan 
FKM UI, Amalia Kuswarjanti, S.K.M.

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan bahwa 
dengan diterapkannya proses ini diharapkan 
dapat menghindari kerumuman yang 
diakibatkan menumpuknya lulusan yang 
mengantri untuk proses pengambilan ijazah 
dan transkrip. (wrk)
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FKM UI Selenggarakan Pertemuan Penjajakan Kerjasama 
dengan Wenzhou Medical University

Kolaborasi dan internasionalisasi dengan 
berbagai mitra luar negeri menjadi salah 
satu fokus utama FKM UI dalam kedekanan 
periode ini, seperti yang disampaikan oleh 
Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S. , D.Sc. , dalam pertemuan 
penjajakan kerjasama dengan Wenzhou 
Medical University pada Jumat, 8 April 2022. 
Pada pertemuan yang dilaksanakan secara 
virtual ini di bahas tentang kemungkinan 
kerjasama antara kedua belah pihak.

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.; Sekretaris Fakultas, 
Nelasari, M.K.M.; Manajer Pendidikan, Dr. 
Zakianis, S.K.M., M.Kes.; Manajer Riset dan 
Pengabdian Masyarakat, Doni Hikmat R. , 
S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.; Manajer Kerjasama, 
Ventura dan Hubungan Alumni, Indri Hapsari 
Susilowati, S.K.M., M.K.K.K., Ph.D., serta para 
ketua program studi baik jenjang sarjana 

maupun pascasarjana. Sementara dari 
Wenzhou Medical University hadir Dean, 
College of Continuing Education, Wang 
Shize; Deputy Director, International Affairs 
Office, Lin Geyin; Vice Dean, School of Public 
Health and Management, Liu Jiaming; Head 
of Environmental Health Study Program, 
Ju Jingjuan; Head of Public Health Science 
Program, Chen Chun; dan Staff of foreign 
exchange and collaboration, International 
Affairs Office, Xu Di. Selain kedua belah 
pihak tersebut, hadir pula pihak dari Mindray 
Medical yang memoderatori pertemuan 
penjajakan kerjasama ini.

Melalui pertemuan ini, pihak dari Wenzhou 
Medical University terlebih dahulu 
memberikan gambaran tentang institusi 
mereka. Wenzhou Medical University ditunjuk 
sebagai universitas utama di Wenzhou, 
Zhejiang sebagai lembaga pendidikan 
tinggi di bawah kepemimpinan Pemerintah 
Provinsi Zhejiang. Wenzhou Medical 
University disebutkan juga sebagai salah 
satu sekolah terbesar dan paling kuat untuk 
ilmu kedokteran klinis di Provinsi Zhejiang.

Lebih lanjut, pihak Wenzhou Medical 
University, terutama School of Public Health 
and Management kemudian mengajukan 3 
(tiga) poin proposal kerjasama kepada FKM 
UI yaitu: 1) online course exchange, 2) joint 
research program, dan 3) joint master and 
Ph.D program in public health management. 
Ketiga poin proposal tersebut dianggap 
sebagai kerjasama yang strategis bagi kedua 
belah pihak. “Melalui kerjasama Wenzhou 
Medical University dan UI ini merupakan 
kesempatan bagi kami untuk dapat bertukar 
ide riset serta memperluas jangkauan calon 
mahasiswa agar kami bisa menambah jumlah 
mahasiswa karena kami memiliki banyak 
dosen pembimbing di sini. Sebelumnya kami 
juga sudah pernah melakukan kolaborasi 
internasional diantaranya dengan Jepang, 
Austria dan Swedia, sehingga kami sangat 
terbuka untuk melakukan kolaborasi 
internasional,” ujar Vice Dean, School of 
Public Health and Management, Liu Jiaming.

Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc., juga memperkenalkan 
secara singkat terkait FKM UI yang 
merupakan pioneer dan barometer institusi 
kesehatan di Indonesia. Prof. Mondastri juga 
menginformasikan bahwa sivitas akademika 
terutama dosen FKM UI juga memainkan 
peranan penting dalam penyusunan 
kebijakan kesehatan di Indonesia, terutama 
terkait pandemi saat ini. Prof. dr. Mondastri 
menyambut dengan sangat baik proposal 
kerjasama dari Wenzhou Medical University 
tersebut. “Kami menyambut dengan sangat 
baik proposal kerjasama dari Wenzhou 
Medical University tersebut. Internasionalisasi 
juga merupakan fokus kami untuk masa 
depan, jadi kami sangat senang untuk 
berdiskusi terkait kolaborasi ini,” ujar Prof. 
Mondastri.

Dekan FKM UI kemudian menyarankan untuk 
dapat mendiskusikan seluruh detil kolaborasi 
yang dinginkan pada tahap selanjutnya. 
Sebelumnya, FKM UI juga sudah pernah 
melaksanakan kolaborasi internasional 
dengan berbagai pihak, diantaranya joint 
degree program dengan Griffith University, 
Curtin University dan Australia National 
University serta kolaborasi dengan beberapa 
universitas di Asia. Kolaborasi internasional 
semacam ini diharapkan akan memberikan 
luaran yang baik bagi FKM UI. (wrk)
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HMP FKM UI Selenggarakan Seminar Online Bertema 
“Millenialpreneur: How to be an entrepreneur?”

“Terdapat 2 (dua) kunci menjadi seorang 
entrepreneur, yaitu menjadi inovatif dan 
kreatif. Menjadi entrepreneur merupakan salah 
satu tujuan atau indikator dari universitas 
dalam menciptakan sumber daya manusia 
yang berkualitas dan bagaimana seseorang 
dapat menciptakan lapangan kerja untuk 
masa depan,” ujar Wakil Dekan Bidang 
Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan 
FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc., dalam 
sambutannya pada acara Seminar Online 
yang bertemakan “Millenialpreneur: How to 
be an entrepreneur?”, Minggu, 10 April 2022.

Seminar online ini diselenggarkan oleh 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) bersama Himpunan 
Mahasiswa Pascasarjana (HMP) FKM UI 

melalui platform Zoom Meeting. Dihadiri 
oleh peserta yang umumnya berasal dari 
mahasiswa pascasarjana FKM UI, acara ini 
menghadirkan dr. Ari Irawan Romulya, Sp.OG, 
MHKes., selaku Dokter Obgyn dan CEO PT. 
Ramulya Inti Utama sebagai narasumber.

“Dalam memulai sebuah proses bisnis, mental 
diri perlu dipersiapkan, kemudian visi, impian, 
cita-cita, dan keyakinan, hingga sistem 
harus saling terhubung untuk menciptakan 
bisnis yang sukses. Dengan melihat potensi, 
perencanaan bisnis, dan menciptakan peluang 
baru, semua dapat dilakukan, tentu saja 
secara konsisten,” terang, dr. Ari.

Menurut dr. Ari dalam memulai usaha 
membutuhkan calon konsumen, menemukan 

target pasar yang tepat, menampilkan 
produk atau jasa sesuai profil konsumen, 
dan akhirnya mulai fokus pada pemasaran 
untuk menghasilkan uang.

Lebih lanjut, dr. Ari juga berbagi berbagai 
pengalaman bisnis lintas bidang yang 
ditekuni. Terdapat bisnis kuliner, fashion, 
kesehatan, dan pariwisata. Meskipun dr. Ari 
merupakan seorang dokter bukan menjadi 
penghalang untuk memulai sebuah bisnis.

Melalui adanya seminar ini diharapkan 
d a p a t  m e m f a s i l i t a s i  m a h a s i s w a 
pascasarjana dalam meningkatkan suatu 
wawasan dalam merintis suatu bisnis 
secara inovatif, kreatif, dan memanfaatkan 
peluang yang ada. (AHS)

FKM UI dan Faculty of Health Science MAHSA University 
Realisasikan Student Mobility Program

Universitas Indonesia dan MAHSA University 
Malaysia telah memiliki perjanjian kerjasama 
berupa Student Mobility Agreement yang 
tertuang dalam MoU dengan nomor 
58/AOI/FKMUI/2020 dan telah ditanda 
tangani sejak tahun 2020. Kedua belah 
pihak, pada triwulan 2 tahun 2022 ini 
menyelenggarakan pertemuan untuk 

mendiskusikan dan menyepakati realisasi 
dari MoU tersebut. Universitas Indonesia 
dalam hal ini secara khusus diwakili oleh 
Departemen Kesehatan Lingkungan dan 
Prodi Kesehatan Lingkungan FKM UI.

Pertemuan berlangsung secara daring 
pada Senin, 11 April 2022. Mewakili 

MAHSA University hadir Dean Faculty 
of Health Sciences, Assoc. Prof. Dr. 
Veronica Chua bersama tim, sementara 
dari  FKM UI hadir Dekan, Prof. dr. 
Mondastri Korib Sudaryo, M.S. , D.Sc. , 
para Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris 
Depar temen Kesehatan Lingkungan, 
Ketua dan Sekretaris Program Studi 
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Sarjana Kesehatan Lingkungan serta 
Manajer Kerjasama, Ventura dan Alumni.

Melalui  sambutannya Dekan FKM 
UI mengemukakan, “FKM UI terus 
menyesuaikan diri dan mempertahankan 
pencapaian yang telah diraih pada berbagai 
ranking pemeringkatan. Internasionalisasi 
menjadi salah satu prioritas FKM UI saat 
ini dan di masa mendatang, demikian juga 
dengan entrepreneurship. Kerjasama dengan 
MAHSA University ini kiranya membawa 
kedua belah pihak dapat berkembang 
bersama-sama.”

Prof. Veronica Chua mengangkapkan harapan 
yang sama bahkan mengusulkan kerjasama 

yang ekstensif tidak hanya terbatas pada 
bidang Kesehatan Lingkungan dengan 
pertukaran mahasiswa Prodi KL FKM UI dan 
MAHSA, namun juga dimungkinkan dengan 
Prodi Sarjana Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja. Selain pertukaran mahasiswa, Prof. 
Veronica juga mengemukakan peluang 
untuk kerjasama dibidang riset, seperti 
yang telah berlangsung selama ini antara 
MAHSA University dengan jejaring mereka 
pada lingkup global.

Pertemuan juga menyepakati bahwa 
bulan Juli 2022 sebagai awal aktivitas 
dari student mobility program. Student 
mobil i ty program  MAHSA University 
menawarkan kesempatan pada mahasiswa 

untuk menjalani 14 hari outbound pada 
bulan Agustus 2022 dengan berbagai 
agenda kegiatan berupa perkuliahan, 
pelatihan kesehatan lingkungan dan 
keselamatan, praktikum, outdoor activity, 
dan kunjungan lapangan. Di lain pihak 
Prodi S1 Kesehatan Lingkungan FKM UI 
akan menyiapkan pelaksanaan program 
indbound student yang dapat diikuti oleh 
mahasiswa MAHSA University selama 14 
hari pada Juli 2022.

Ke r j a sama  pe r tukaran mahas iswa 
diharapkan dapat membekali mahasiswa 
dalam mendapatkan pengalaman sesuai 
bidang studi yang ditekuni dilingkungan 
global. -sfc-
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Monitoring dan Evaluasi Kinerja FKM UI 
Triwulan I Tahun 2022

Guna memonitor pelaksanaan kontrak kinerja 
FKM UI yang diturunkan pada seluruh unit 
kerja, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indonesia (UI), Prof. dr. 
Mondastri K. Sudaryo, M.S., D.Sc., menggelar 
rapat monitoring dan evaluasi hasil kinerja 
triwulan I yang dihadiri oleh para Wakil 
Dekan, para Manajer dan Koordinator. Rapat 
berlangsung pada Selasa, 12 April 2022 
secara luring dengan penegakan protokol 
kesehatan yang ketat di Ruang P209 
Gedung A, Kampus RIK UI.

Diawali pemaparan dari Sekretaris 
Fakultas, rapat triwulanan mengungkapkan 
persentase capaian yang berhasil diraih 
oleh unit-unit kerja di bawah 4 bidang. Hasil 
kinerja triwulan 4 bidang tersebut adalah 
bidang 1 (Unit Administrasi Pendidikan, 
Unit IT dan Unit Kemahasiswaan) dengan 

capaian sebesar 62,93%, bidang 2 dan 
non bidang (Unit Keuangan, Logistik dan 
PPF) dengan capaian sebesar 201,25%, 
bidang 3 (URPM) dengan capaian sebesar 
138,51%, bidang 4 (Unit SDM, Kerjasama 
dan LPPKM) dengan capaian sebesar 
76,19% dan bidang di bawah Sekretaris 
Universitas (Sekretaris Fakultas, Humas dan 
Arsip, serta Administrasi Umum) dengan 
capaian sebesar 70,52%. Secara keseluruhan 
capaian fakultas pada triwulan I 2022 
adalah sebesar 108%.

Melanjutkan pengantar berupa capaian 
secara kesuluruhan, rapat kemudian 
dilanjutkan dengan pemaparan oleh para 
Manajer yang membawahi unit-unit kerja 
untuk menginformasikan secara terperinci 
asal muasal hasil pencapaian dan juga 
informasi aktivitas yang mendukung. Pada 

kesempatan ini informasi rinci tentang 
proses pencapaian dan kendala-kendala 
yang dihadapi dipaparkan oleh masing-
masing Koordinator Unit Kerja dilanjutkan 
dengan diskusi dan pengarahan teknis oleh 
pimpinan fakultas.

Sebelum terselenggara rapat monitoring 
dan evaluasi ini, pada rentang waktu 1 
hingga 9 April 2022 para Koordinator 
terlebih dahulu telah mengikuti jadwal 
input capaian kinerja pada aplikasi SISKA 
(Sistem Informasi Kinerja), sebuah sistem 
yang dikembangkan oleh FKM UI untuk 
menyimpan dan memonitor laporan dan 
bukti pendukung capaian kinerja FKM setiap 
triwulan. Selanjutnya, data capaian kinerja 
beserta bukti dukung dari SISKA akan 
diinput ke dalam sistem Oracle BSC sebagai 
bentuk laporan fakultas ke universitas.-sfc-

Seminar Online FKM UI Seri 8: Artificial Intelligence sebagai 
Pendukung Sumber Daya Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) melalui Mahasiswa 
Pascasarjana KARS FKM UI menggelar 
seminar online melalui platform Zoom 
Meeting dan disiarkan secara langsung di 
kanal Youtube FKM UI. Seminar online seri 

8 yang diselenggarkan pada Selasa, 12 April 
2022 ini bertemakan “Artificial Intelligence 
sebagai Pendukung Sumber Daya Kesehatan”.

“Artificial Intelligence (AI) merupakan 
kebutuhan penting di rumah sakit dan dapat 

mengurangi beban kerja yang meningkat 
sebagai instrumen dalam pelayanan rumah 
sakit untuk menghasilkan pelayanan yang 
efektif, efisien, dan berkualitas,” terang 
Manajer Pendidikan FKM UI, Dr. Zakianis, 
S.K.M., M.Kes., pada sambutannya.
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Selanjutnya, Dosen Pengampu Mata Kuliah 
MSDM, dr. Adang Bachtiar, M.P.H. , D.Sc. , 
menyampaikan sambutan terkait dengan 
perilaku stay hungry-stay foolish yang perlu 
dimiliki individu akademisi dan praktisi, 
dengan begitu nantinya akan terbentuk 
suatu konsistensi dan inovasi dalam memiliki 
komitmen tinggi untuk mencapai tujuan, 
disertai dengan understanding, visioning, 
clarity, dan agility.

Pemaparan materi dibuka oleh keynote 
speaker, dr. Nico A. Lumenta, K. Nefro, M.M., 
M.HKes. , FISQua selaku Ketua IKP Persi, 
yang membahas tentang peran AI dalam 
menunjang mutu pelayanan kesehatan 
dan patient safety. Pada sesinya, dr. Nico 
menyampaikan terkait diskusi komprehensif 
mengenai pengantar AI, quality dan safety 
pelayanan rumah sakit dan AI untuk 
meningkatkan kualitas dan keselamatan 
pelayanan kesehatan, membuat model 
prediktif yang dapat digunakan dalam 
praktik klinis serta dapat membedakan data 
yang relevan atau tidak mengenai pasien 
tertentu.

Lebih lanjut, keynote speaker yang kedua, 
dr. Agus Mutamakin, M.Sc. , dari RSUPN 
Dr. Cipto Mangunkusumo pun membahas 
beberapa hal terkait AI. “Penerapan AI secara 
umum di bidang kesehatan dapat mencapai 
tujuan yang juga meningkatkan kualitas 
dan menekan biaya kesehatan,” terang dr. 
Agus. Menurut dr. Agus, pada tahun 2017 
implementasi DL kesehatan berbasis Cloud 
sudah dilakukan hingga berkembang, 
sehingga pada tahun 2020, AI sudah bisa 
digunakan untuk penanggulangan pandemi 
COVID-19.

Pada sesi kedua hadir berbagai narasumber, 
salah satunya dr. Ditia Gilang Shah Putra 
Rahim, Sp.A., selaku Dokter Spesialis Anak 
RS Pelni. Dokter Ditia membahas tentang 
manfaat AI dalam manajemen pasien. “Dengan 
adanya AI terdapat manfaat terhadap pasien, 
salah satunya sistem informasi pasien di 
rumah sakit yang sangat mudah dijangkau 
dan efisien,” ujar dr. Ditia.

Selanjutnya, dr. Johan Salim selaku Kepala 
Seksi Pelayanan Medis RSUD Kepulauan 

Seribu, membahas tentang pemanfaatan AI 
di rumah sakit terpencil yaitu aktivasi SPGDT 
via sosial media, pendaftaran online poli 
rawat jalan, dan Tele-USG di kamar bersalin. 
Pengkajian, perencanaan dan penganggaran, 
pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi 
disebutkan dr. Johan juga diperlukan dalam 
pemanfaatan AI di rumah sakit.

Selain para narasumber di atas, hadir pula 
Awaludin, S.T.,CHRM selaku Direktur Komersil 
RS MMC yang memberikan tanggapan terkait 
penerapan AI di rumah sakit swasta Indonesia. 
“Berbagai pemanfaatan AI yang telah 
dijelaskan dan penerapannya di berbagai 
rumah sakit juga perlu memperhatikan 
tantangan dan peluang yang harus dievaluasi 
secara berkala,” tutur Awaludin.

Melalui seminar ini, diharapkan dapat 
menambah wawasan para mahasiswa 
terutama terkait perkembangan dan 
pemanfataan, potensi, peran, dan tantangan AI 
di bidang kesehatan serta dapat memberikan 
insight baru bagi mahasiswa maupun dosen. 
(AHS)
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Dekan FKM UI menjadi Panelis dalam Diskusi Penguatan 
Sistem Kesehatan Masyarakat di Dua Negara

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indonesia (UI), Prof. 
dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S. , D.Sc. , 
mendapat kehormatan untuk menjadi 
panelis pada acara RICH Public Health 
Cloud Forum.

Forum yang diadakan pada 12 April 
2022 ini merupakan bentuk kerja sama 
dari Tsinghua Southeast Asia Center 
dan Vanke School of Public Health of 
Tsinghua University. Turut mendukung 
kegiatan ini Kementerian Koordinator 
Bidang Kemarit iman dan Investasi 
Republik Indonesia serta Kementerian 
Kesehatan. Forum ini mendiskusikan dua 
topik secara mendalam, yaitu “Pandemi 
COVID-19: Peluang untuk Memperkuat 
Sistem Kesehatan Masyarakat,” dan “Era 
Baru Roadmap Bali Kerthi: Pelayanan 
Kesehatan dan Investasi Digital.”

Sebagai Dekan salah satu Fakultas Kesehatan 
Masyarakat terbaik di Indonesia, yaitu 
FKM UI, Prof. Mondastri diundang untuk 
menjadi panelis pada diskusi “Pandemi 
COVID-19: Peluang untuk Memperkuat 
Sistem Kesehatan Masyarakat.” Diskusi ini 
dihadiri oleh peserta dengan berbagai latar 
belakang, seperti para pembuat kebijakan, 
pelaku dalam institusi finansial, serta pelaku 

pada perusahaan yang bergerak di bidang 
farmasi dan bioteknologi. Seluruh peserta 
dipilih dan diundang secara khusus oleh 
penyelenggara. Bersama Prof. Mondastri, 
turut hadir 3 (tiga) panelis lain yaitu:

1. Wannian Liang, Wakil Dekan Eksekutif 
Vanke School of Public Health, Tsinghua 
University;

2. Imran Agus Nurali Sp. KO, Direktur 
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat, Kementerian Kesehatan 
RI; dan

3. Xiaoping Dong, Kepala Ahli Bidang 
Virologi, China Center for Disease 
Control and Prevention

RICH Public Health Forum merupakan respon 
dari adanya G20 Summit 2022 yang diadakan 
di Indonesia. Kedua negara, Indonesia dan 
China, mengambil sebuah peluang dengan 
mendiskusikan mengenai penguatan sistem 
kesehatan, transformasi digital, serta 
memfasilitasi kerja sama lebih lanjut dan 
mendalam antara kedua negara dalam bidang 
ini di masa depan. (BK)

FKM UI Terima Kunjungan Penjajakan Kerjasama dari 
Universitas Malahayati Lampung

Pada Rabu, 13 April 2022, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) menerima kunjungan dari 
Universitas Malahayati Lampung. Bertempat 
di Ruang Rapat Dekanat Lantai 3 Gedung 
RIK UI, kunjungan ini bertujuan untuk 
menjajaki kerjasama tentang sumber daya 
manusia khususnya permintaan tenaga staf 
pengajar purnabakti dari FKM UI untuk 
diangkat menjadi dosen NIDK baik paruh 
waktu maupun penuh waktu di Universitas 
Malahayati Lampung.

Hadir menyambut kunjungan tersebut dari 
FKM UI adalah Dekan, Prof. dr. Mondastri 
Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.; Wakil Dekan Bidang 
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi 

Umum, Dr. Milla Herdayati, S.K.M., M.Si.; Wakil 
Manajer Umum, Lilis Komariyah, MARS; dan 
Koordinator Subunit Sumber Daya Manusia, 
Dwi Asiati, S.E. Sementara dari Universitas 
Malahayati Lampung hadir Rektor, Dr. dr. 
Achmad Farich, M.M., dan Ketua Program 
Studi S-2 Kesehatan Masyarakat, Dr. Samino, 
S.H., M.Kes.

Rektor Universitas Malahati Lampung 
menyebutkan bahwa Fakultas Kedokteran 
Universitas Malahayati tengah membutuhkan 
SDM Dosen Purnabakti FKM UI yang berminat 
untuk diangkat menjadi dosen NIDK paruh 
waktu dan penuh waktu. Kualifikasi yang 
dipersyaratkan adalah jabatan fungsional 
minimal Lektor Kepala, dan sangat 
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mengharapkan Guru Besar. Ketentuan usia 
maksimal untuk jabatan fungsional Lektor 
Kepala adalah 68 tahun, sementara untuk 
jabatan fungsional Guru Besar maksimal 
76 tahun.

Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S. , D.Sc. , menyambut baik 

permohonan kerja sama ini namun tetap 
mempertimbangkan ketersediaan SDM yang 
ada di FKM UI. “Saat ini hampir semua dosen 
purnabakti yang memiliki pendidikan S-3 dan 
minimal berjabatan fungsional Lektor Kepala 
telah diangkat sebagai Dosen NIDK oleh 
FKM UI, melalui mekanisme pengusulan oleh 
Ketua Departemen.   Namun, ada beberapa 

dosen yang belum bersedia diangkat sebagai 
dosen NIDK dengan alasan khusus,” terang 
Prof. Mondastri.

Lebih lanjut, Prof. Mondastri menyampaikan 
bahwa akan meneruskan informasi kebutuhan 
dari Universitas Malahayati ini kepada dosen-
dosen yang memenuhi kualifikasi. (wrk)

FKM UI Hadirkan 3 Pembicara Ahli dalam Kuliah Umum 
Kesehatan Global Bagi Mahasiswa Program Studi Sarjana

Pada 14 April 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
melalui Kelas Mata Kuliah Kesehatan Global 
menyelenggarakan kuliah umum dengan 
tema “Peranan Lembaga Internasional 
dan Komite Penanganan COVID-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional dalam 
Penanganan COVID-19.” Diselenggarakan 
secara daring dan di siarkan langsung 
melalui kanal Youtube FKM UI, kegiatan 
ini diikuti oleh 321 mahasiswa program 
studi sarjana di FKM UI.

M e l a l u i  s a m b u t a n n y a , M a n a j e r 
Kemahasiswaan FKM UI, Dien Anshari, S.Sos, 
M.Si., Ph.D. menyampaikan bahwa kegiatan 
semacam ini merupakan salah satu kegiatan 
unggulan di FKM UI yang dimaksudkan 
untuk memfasilitasi mahasiswa dan nantinya 
juga alumni agar lebih adaptif dan tanggap 
dalam isu-isu kesehatan terutama yang 
menembus batas negara. “International 
organization memiliki peranan penting dalam 
menjembatani ketimpangan yang terjadi 
antar negara, salah satunya dalam konteks 
penanganan COVID-19. Kami berharap agar 
lulusan kami juga lebih mampu berperan 

baik dalam lingkup nasional maupun 
internasional,” ujar Doktor Dien Anshari.

Kuliah umum ini menghadirkan 3 (tiga) 
narasumber ahli yaitu Dr. Arturo M. Pesigan, 
Deputy Representative of WHO Indonesia; 
Abdul Hakim, Project Manager of the ILO 
Enhancing COVID-19 Prevention through 
and at Workplaces; dan Dr. (H.C.) Ir. Airlangga 

Hartarto, M.B.A. , M.M.T. , Ketua Komite 
Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional.

Pada materi pertama, Dr. Arturo M. Pesigan 
menyampaikan materi terkait “Peranan World 
Health Organization dalam Penanganan 
COVID-19”. Doktor Arturo menyampaikan 
bahwa harus ada koordinasi dalam persiapan 
dan respon terhadap pandemi baik dari 
organisasi internasional maupun nasional. 
Peran dari organisasi internasional antara 
lain adalah dalam hal kolaborasi, resource 
mobilization dan inovasi global. “WHO juga 
mendukung pemerintah Indonesia dalam 
persiapan, respon dan transformasi untuk 
tahun 2022-2023 dalam penanganan 
COVID-19,” ujar Dr. Arturo.

Lebih lanjut, pada pemaparan materi 
selanjutnya, Project Manager of the ILO, 
Abdul Hakim menyampaikan tentang “Peran 
ILO dalam Penanganan COVID-19 di Tempat 
Kerja”. Abdul Hakim menyampaikan bahwa 
COVID-19 untuk ILO adalah momentum untuk 
meningkatkan budaya pencegahan dalam 
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K3. Hal ini menjadi momentum perbaikan 
dalam membangun dan memelihara budaya 
pencegahan dalam K3 di Indonesia terutama 
dalam tantangannya di tempat kerja.

Terakhir, Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A. , 
M.M.T. , menyampaikan materi terkait 
“Peranan Komite Penanganan COVID-19 
dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam 
Penanganan COVID-19”. Disebutkan bahwa 
pandemi COVID-19 telah menunjukkan 
bahwa ketahanan kesehatan saat ini 
masih sangat rapuh. Diperkirakan banyak 
negara masih belum siap untuk menangani 
epidemi dan pandemi di masa mendatang. 

Pemerintah memahamai pentingnya 
kolaborasi lintas sektor untuk menangani 
dampak yang diakibatkan COVID-19 di 
Indonesia. “Meskipun berakar dari masalah 
kesehatan, pandemi COVID-19 berubah 
menjadi masalah multidimensional yang 
membutuhkan peran serta dari seluruh 
stakeholder. Salah satu respon pemerintah 
adalah mengaktifkan peranan Komite 
Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional yang memungungkinkan 
pemerintah melaksanakan strategi rem 
dan dash yang bertujuan untuk mencapai 
keseimbangan yang optimal antara menjaga 
kehidupan dan penghidupan,” terang Ir. 

Airlangga pada materi penutup kuliah umum 
ini.

Dimoderatori oleh Guru Besar FKM UI, Prof. 
Dr. dr. Ratna Djuwita, M.P.H., kuliah umum 
ini diharapkan dapat memberikan wawasan 
dan pemahaman kepada peserta akan 
peranan lembaga nasional dan internasional, 
khususnya peranan dari World Health 
Organization (WHO), International Labour 
Organization (ILO) dan Komite Penanganan 
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(KPCPEN) dalam penanganan pandemi 
COVID-19 dalam konteks kesehatan global. 
(wrk)

Seminar Online FKM UI Seri 9, “Analisis Data Longitudinal 
dengan Excel: Lag Effect Iklim dengan Kejadian DBD”

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) kembali 
menyelenggarakan seminar online pada Sabtu, 
16 April 2022. Seminar berjudul “Analisis Data 
Longitudinal dengan Excel: Lag Effect Iklim 
dengan Kejadian DBD” ini merupakan seminar 
online ke-9 yang diadakan FKM UI pada tahun 
2022.

Acara ini dimoderatori oleh Dr. Martya 
Rahmaniati M., S.Si., M.Si., Manajer Umum 
sekaligus Dosen GIS dan Informatika Kesehatan 
FKM UI. Hadir pula Dekan FKM UI, Prof. dr. 
Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., untuk 
memberikan sambutan. Pada sambutannya, Prof. 
Mondastri menyampaikan bahwa analisis data 
longitudinal merupakan analisis yang umum 
digunakan baik dalam kehidupan sehari-hari 
maupun di bidang kesehatan masyarakat itu 
sendiri.

Pemaparan materi yang pertama disampaikan 
oleh Fajar Nugraha, S.Si, M.K.M., Peneliti 

Pusat Kajian Biostatistika Informatika 
Kesehatan (PKBIK)  FKM UI . Fajar 
membuka pemaparan materinya dengan 
menyampaikan perbedaan antara tiga data: 
time series, cross sectional, dan longitudinal 

serta tahapan pengerjaannya. Selanjutnya, 
Fajar menyampaikan mengenai penelitian 
yang menjadi judul utama seminar ini. 
“Adanya lag effect menunjukkan bahwa 
kenaikan kasus DBD dipengaruhi oleh faktor 
yang mendahuluinya. Artinya, kenaikan DBD 
itu tidak serta merta bersamaan dengan 
faktor iklim, dimana terjadi dulu puncak 
curah hujan baru terjadi kenaikan kasus 
DBD,” ujar Fajar mengemukakan kesimpulan 
dari materinya.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya 
pertanyaan yang masuk. Salah satunya 
mengenai uji statistik menggunakan 
Principal Component Analysis (PCA). Menurut 
Fajar, desain studi ekologi sebenarnya 
identik dengan uji korelasi. Namun, 
pendekatan modelling sangat mungkin 
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untuk digunakan mengingat basis data 
yang digunakan adalah data longitudinal.

Seminar yang diselenggarakan oleh 
Lembaga Pelayanan dan Pengabdian 

Ke s e h a t a n  M a s y a r a k a t  ( L P P K M ) 
Kluster PKBIK FKM UI ini merupakan 
serangkaian acara yang akan disusul 
dengan beberapa pelatihan. Pelatihan 
per tama adalah pelatihan QGIS dan 

GeoDa T ingkat  Dasar. Sedangkan , 
pelatihan kedua merupakan penerapan 
dari seminar yang baru saja dilaksanakan 
mengenai analisis data longitudinal 
dengan excel. (BK)

Departemen K3 FKM UI Sosialisasikan Hasil Riset terkait 
COVID-19 melalui Seminar Online FKM UI Seri 10

Selama pandemi COVID-19, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) senantiasa menerbitkan 
temuan-temuan terkait pandemi. Pada 
seminar online ke-10 ini, Departemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) FKM 
UI menyelenggarakan sosialisasi hasil riset 
terkait COVID-19. Seminar ini diselenggarakan 
pada Selasa, 19 April 2022 melalui platform 
Zoom dan Youtube Live Streaming.

Terdapat 4 (empat) dosen yang menyampaikan 
hasil risetnya. Pertama adalah Prof. Dr. dr. L. 
Meily K., M.Sc., SpOK. dengan judul artikel 
“Identification of Depression among Elderly 
during COVID-19”. Artikel ini sudah diterbitkan 
dalam Journal of Primary Care & Community 
Health yang merupakan jurnal Q1. “Pada 
kondisi pandemi COVID-19, terjadi gangguan 
fisik dan mental pada lansia, mereka 
merupakan kelompok yang sangat rentan,” 
ujar Prof Meily. Studi ini menunjukkan bahwa 
COVID-19 memiliki dampak buruk pada lansia 
sebagai kelompok yang rentan untuk terkena 
masalah kesehatan mental, seperti depresi.

Hasil riset kedua disampaikan oleh Mila 
Tejamaya, S.Si., M.O.H.S., Ph.D., dengan judul 

“Risk Perception of COVID-19 in Indonesia 
During the First Stage of Pandemic.” Riset 
ini merupakan kolaborasi beberapa dosen 
FKM UI, Universitas Udayana, Universitas 
Diponegoro, dan Universitas Hasanuddin 
serta telah diterbitkan dalam bentuk artikel 
di Jurnal Frontiers in Public Health. Penelitian 
ini  menunjukkan bahwa kampanye 
protokol kesehatan di Indonesia selama 
periode awal pandemi dapat diindikasikan 
sebagai kesuksesan. Hal ini ditunjukkan 
oleh tingginya level persepsi risiko yang 
seimbang dengan tingginya level toleransi 
dalam melakukan mekanisme kontrol.

Selanjutnya, Dr. Robiana Modjo, S.K.M. , 
M.Kes., berkesempatan untuk menyampaikan 
artikelnya yang berjudul “A Cross-Sectional 
Survey of Personal Hygiene Positive Behavior 
Related to COVID-19 Prevention and Control 
among Indonesian Communities.” Penelitian 
ini merupakan penelitian Cross-Sectional 
yang melibatkan 771 responden dari 32 
provinsi di 6 (enam) pulau besar Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
masyarakat Indonesia sudah memiliki 
personal hygiene yang positif. “Pada studi ini 
ditemukan bahwa orang tua dan pemerintah 

menjadi role model yang cukup kuat bagi 
responden,” ujar Dr. Robiana.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Prof. 
Dra. Fatma Lestari, M.Si. , Ph.D. , dengan 
penelitian yang berjudul “COVID-19 in 
the Workplace in Indonesia.” Penelitian ini 
merupakan kerja sama FKM UI dengan 
The University of Queensland, Brisbane. 
Hasil penelitian menunjukkan pandangan 
yang cukup luas mengenai implementasi 
protokol kesehatan, hal yang mendukung, 
dan hal yang menghambat dalam berbagai 
bidang dan organisasi. “Implementasi 
faktor kesehatan secara umum sangat 
bervariasi di segala sektor, untuk itu 
diperlukan penelitian lebih lanjut yang 
dapat menggambarkan hal ini,” ujar Prof. 
Fatma seraya menutup presentasinya.

Riset-riset ini merupakan wujud komitmen 
FKM UI dalam mengamalkan tridharma 
perguruan tinggi, utamanya di bidang 
penelitian dan pengabdian masyarakat. 
Diharapkan hasil dari penelitian-penelitian 
ini dapat memberikan manfaat bagi 
Indonesia dalam penanganan COVID-19. 
(BK)
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Mantapkan Persiapan ZI-WBBM, FKM UI Selenggarakan 
Pelatihan Budaya Kerja “Membangun Nilai Integritas Kerja 

dalam Institusi” untuk Dosen

Kegiatan rutin sering membuat lupa bahwa 
ada satu payung dalam bekerja berupa 
disiplin, etos kerja dan etika. Etos kerja 
adalah sebuah nilai yang didasarkan pada 
kerja keras dan ketekunan. Merupakan 
seperangkat prinsip moral yang digunakan 
seseorang dalam menjalankan pekerjaan 
mereka. Orang yang memiliki etos kerja 
yang kuat menjadikannya panduan dalam 
perilaku kerja mereka. Etos kerja yang kuat 
pasti akan menghasilkan produktivitas kerja 
yang berkualitas tinggi dan konsisten. Orang 
dengan etos kerja yang tinggi akan memaknai 
pekerjaan sebagai sebuah amanah/ibadah 

yang di suatu saat nanti akan dipertanggung 
jawabkan.

Sementara etika profesional atau kode etik 
profesi adalah acuan perilaku perseorangan 
atau korporasi yang dianggap harus diikuti 
oleh pekerjanya. Dalam menjalankan profesi, 
seseorang perlu memiliki prinsip-prinsip 
dasar seperti prinsip tanggung jawab dan 
integritas moral.

Etos kerja dan etika profesional menjadi 
2 (dua) bahasan utama pada pelatihan 
budaya kerja dalam rangka membangun 

nilai integritas kerja di institusi yang 
diselenggarakan oleh FKM UI bagi para 
staf pengajar pada Selasa, 19 April 2022. 
Pelatihan menghadirkan dua narasumber 
mumpuni yaitu Dra. Corina D.S. Riantoputra, 
M.Com., Ph.D., (Fakultas Psikologi UI dan 
MWA UI) yang memberikan wawasan dan 
mengupas topik “Etos Kerja” dan Prof. Dr. dr. 
Adik Wibowo yang membawakan topik “Etika 
Profesional”. Bertindak sebagai moderator, 
hadir Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. , dan 
dihadiri oleh 51 peserta. Pelatihan ini 
merupakan salah satu rencana aksi yang 
dilakukan tim Zona Integritas FKM UI guna 
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mendukung persiapan dalam Zona Integritas 
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di 
FKM UI. Diharapkan, pelatihan ini menjadi 
media penanaman nilai integritas yang 
efektif dan implementatif khususnya bagi 
staf pengajar.

Tujuan ini tercermin dari harapan Dekan 
FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, 
M.S., D.Sc. “Nilai dan integritas kerja adalah 
bagian penting dan cara hidup akademisi 
yang di Universitas merujuk pada 9 Nilai 
UI. Predikat FKM UI sebagai satuan kerja 
berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas 
dari Korupsi merupakan pengakuan sekaligus 
beban amanah yang memerlukan usaha 
panjang untuk mendapatkannya. Mengingat 
pembangunan zona integritas merupakan 
pembangunan terhadap budaya yang 
ditanam dan diupayakan terus terbangun 
dan berkembang,” tutur Prof. Mondastri dalam 
sambutan pembukaan pelatihan.

Tidak hanya menyelenggarakan pelatihan, 
pada akhir sesi para peserta diberikan 
tantangan berupa tugas individu untuk 
memberikan kasus terkait etika kerja 
selama menjadi dosen di FKM UI, kemudian 
bagaimana lesson learned dan action plan 
dari kasus tersebut sehingga diharapkan 
akan terbentuk buku kumpulan kasus etika 

kerja yang dapat menjadi pembelajaran 
selanjutnya. Melalui pelatihan ini diharapkan 
para peserta dapat lebih meningkatkan lagi 
etos kerja profesional dan dapat menjadi 
agen perubahan yang dapat memimpin 
dan menginspirasi pada proses internalisasi 
dari pembangungan nilai integritas kerja di 
FKM UI. -sfc-

Final Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FKM UI 2022

Rabu, 21 April 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) menyelenggarakan Final Pemilihan 
Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) FKM 
UI Tahun 2022 melalui platform Zoom 
Meeting yang dihadiri oleh para dosen 
dan mahasiswa. Presentasi karya tulis 
ilmiah (KTI) bidang kesehatan bagi para 
finalis merupakan rangkaian tahap akhir 
Pilmapres FKM UI Tahun 2022.

Pilmapres FKM UI merupakan sarana untuk 
mempersiapkan pemilihan mahasiswa 
berprestasi di tingkat Universitas bagi 

mahasiswa yang memiliki ide maupun 
gagasan kreatif  dan inovatif  untuk 
menyelesaikan berbagai isu kesehatan 
di Indonesia.

Pada tahap final, para finalis melakukan 
presentasi KTI dan terdapat tanya jawab 
serta penilaian dari para panelis yang 
terdiri dari Drs. Abdur Rahman, M.Env; 
Prof. Dr. dra. Evi Martha, M.Kes.; Helen 
Andriani, S.S.i, Apt. , M.Sc. , Ph.D.; Dr. 
Dadan Erwandi, S.Psi. , M.Si.; Ir. Siti Arifah 
Pujonarti, M.P.H. , serta Dr. dr. Helda, 
M.Kes.

 Pilmapres FKM UI 
merupakan sarana untuk 
mempersiapkan pemilihan 
mahasiswa berprestasi di 
tingkat Universitas bagi 
mahasiswa yang memiliki 
ide maupun gagasan 
kreatif dan inovatif untuk 
menyelesaikan berbagai isu 
kesehatan di Indonesia. 
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Berikut adalah finalis Pilmapres FKM UI Tahun 
2022 beserta judul KTI yang dipresentasikan:

1. Balqis Khalisa – S1 Reguler Kesehatan 
Masyarakat 2019. Judul KTI: LAKARA (Lawan 
Kanker Payudara) The Health Belief Model 
Approach to Decrease the Number of Late 
Breast Cancer Diagnoses

2. Dinda Ramadhina Putri – S1 Reguler 
Kesehatan Lingkungan 2020. Judul KTI: 
PILOLA BOT (Pilah, Angkut, dan Kelola Bot) 

Edukasi dan Layanan Pengelolaan Sampah 
Melalui Penggunaan Pilola Bot

3. Muhammad Harist Syahirul A’en – S1 Reguler 
Kesehatan Masyarakat 2019. Judul KTI: 
Nutrition Impact (Application-Based Nutritional 
Education with Gamification Method to Increase 
Nutritional Knowledge in Adolescents)

4. Nurfadilah M. Rajab – S1 Reguler Kesehatan 
Masyarakat 2019. Judul KTI: KOPCESTING 
(Cooperative Prevent Stunting as a Solution 

for Stunting Handling Based on Community 
Economic Empowerment to Improve Health 
Degrees in West Sulawesi)

Berdasarkan penilaian presentasi KTI para 
finalis, tahap selanjutnya adalah acara 
puncak untuk pengumuman pemenang, yaitu 
Penganugerahan Mahasiswa Berprestasi FKM 
UI 2022. Para finalis yang keluar sebagai 
pemenang akan mewakili FKM UI pada ajang 
Pemilihan Mapres Tingkat UI mendatang. 
(AHS) 

HIRC FKM UI Gelar Seminar Online Bertema Spasial Analisis 
untuk Bidang Kesehatan

HIRC (Health Informatics Research Cluster) 
FKM UI menggelar seminar online melalui 
platform Zoom Meeting dan disiarkan 
secara langsung di kanal Youtube KS UI. 
Seminar online qolloquium series 3 yang 
diselenggarakan pada Jum’at, 22 April 
2022 ini bertemakan “Spasial Analisis 
untuk Bidang Kesehatan”. Seminar diikuti 
oleh peserta yang terdiri dari mahasiswa, 
akademisi, peneliti dan umum.

“Pengembangan ilmu terkait geographic 
information system (GIS) dan spatial analysis 
berperan penting dalam ilmu kesehatan 
masyarakat serta penelitian informatika 
kesehatan, terlebih cakupan geografis di 
Indonesia sebagai negara kepulauan,” ujar 
Prof. Kemal N. Siregar selaku Ketua HIRC 
FKM UI dalam sambutannya.  

Pemaparan materi dibuka oleh Ketua 
Departemen Biostatistik dan Kependudukan 

FKM UI, Dr. Tris Eryando, M.A. Membahas 
Analisis Spasial dan Penggunaannya untuk 
Kesehatan Masyarakat, Dr. Tris memaparkan 
tentang pembahasan umum GIS dan peran 
spasial yang akan menjawab berbagai aspek 
seperti kondisi, lokasi, pola sebaran, dan 
pemodelan.

“Berbagai aspek capturing, storing, updating, 
manipulating, analyzing diformulasikan 
menjadi data dan ditransformasi menjadi 
informasi berbasis pada spasial. Selain 
merupakan suatu proses, dan cara bekerja, 
hasil integrasi data spasial nantinya akan 
sangat penting sebagai basis knowledge bagi 
kesehatan, seperti determinasi penyebaran 
penyakit, analisis spasial dan tren, pemetaan 
populations at risk, hingga stratifikasi faktor 
risiko,” terang Dr. Tris.

Lebih lanjut, Dr. Tiopan Sipahutar, S.K.M., 
M.K.M., selaku Pengajar dan Peneliti FKM 

UI membahas materi terkait Spasial Analisis 
untuk Penelitian Stunting di Indonesia. Doktor 
Tiopan mendemonstrasikan penelitian yang 
pernah dilakukan, urgensi spasial analisis 
hingga artikel yang telah dipublikasikan.

“Konteks wilayah berpengaruh terhadap 
terjadinya suatu penyakit yang mendasari 
spasial analisis dalam visualisasi dan spasial 
statistik. Suatu jarak sangat memengaruhi 
suatu kejadian dan pemodelan determinan 
kejadian stunting  untuk percepatan 
pencegahan stunting di Indonesia. Dihasilkan 
bahwa sebanyak 54% (282 kabupaten/kota) 
di Indonesia masih memiliki prevalensi 
stunting di atas angka nasional,” jelas Dr. 
Tiopan.

Seminar ini diharapkan dapat menambah 
p e n g e t a h u a n  d a n  m e m b e r i k a n 
kebermanfataan bagi para peserta yang 
hadir. (AHS)
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HMP FKM UI Selenggarakan Diskusi Publik #1, Siapkah 
Indonesia Menghadapi Transisi Pandemi COVID-19 

Menuju Endemi?

Pakar epidemiologi dari FKM UI, dr. Pandu 
Riono, M.P.H. , Ph.D. , mengatakan bahwa 
saat ini situasi pandemi di Indonesia relatif 
lebih terkendali jika dilihat dari rendahnya 
jumlah kasus, jumlah pasien yang dirawat 
di rumah sakit, dan jumlah kematian akibat 
COVID-19. Menurut dr. Pandu, pemerintah 
dapat memberikan kelonggaran dan tidak 
perlu pembatasan yang tidak relevan, asalkan 
protokol kesehatan tetap dilakukan ditambah 
dengan persyaratan vaksinasi, terutama 
vaksinasi booster untuk mereka yang 
melakukan perjalanan. Hal ini disampaikan 
dalam diskusi publik yang mengusung tema 
kesiapan Indonesia menghadapi transisi 
pandemi menuju endemi COVID-19. Diskusi 
daring ini diselenggarakan oleh Himpunan 
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (HMP FKM 
UI) pada 24 April 2022. Acara ini diikuti 
oleh lebih dari 300 peserta dari mahasiswa 
dan akademisi dari berbagai universitas di 
Indonesia, tenaga kesehatan dari berbagai 
Puskesmas dan Rumah Sakit, Kantor Kesehatan 
Pelabuhan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
dan Provinsi, serta Kementerian Kesehatan RI.

Melalui penjelasannya, dr. Pandu Riono 
menekankan pentingnya imunitas dalam 
penanganan penyakit menular. Dari perspektif 
ilmu kesehatan masyarakat, Dosen Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKM UI) ini menegaskan bahwa imunitas 
diukur di tingkat populasi, bukan individual. 
Pengendalian penyakit menular dilakukan 
dengan meningkatkan kekebalan populasi 
untuk mengatasi adanya outbreak penyakit 
menular. “Imunitas bisa juga dibangun dengan 
adanya riwayat terinfeksi atau vaksinasi. 
Orang yang pernah terinfeksi COVID-19 dan 
sudah divaksinasi, tingkat imunitasnya bisa 
jauh lebih unggul,” ujar dr. Pandu.

Hasil survei serologi COVID-19 di 
Indonesia pada November-Desember 2021 
menunjukkan sekitar 86,6% penduduk usia 1 
tahun ke atas di Indonesia sudah mempunyai 
antibodi SARS-CoV-2. Proporsi penduduk yang 
mempunyai antibodi SARS-CoV-2 tertinggi 
ada pada mereka yang sudah divaksinasi 
dua kali (99,1%). Hal ini mengindikasikan 
bahwa vaksinasi sangat penting dalam 
meningkatkan imunitas. Dokter Pandu 
menambahkan bahwa vaksinasi booster 

juga penting untuk mempertahankan tingkat 
imunitas penduduk.

Lebih lanjut, dr. Pandu Riono juga 
menyampaikan hasil survei terkini pada Maret 
2022 untuk mengetahui apakah kebijakan 
boleh mudik dapat mengakibatkan lonjakan 
kasus COVID-19. Hasilnya, ada peningkatan 
proporsi penduduk yang mempunyai antibodi 
SARS Cov-2 dari 93% pada Desember 2021 
menjadi 99,2% pada Maret 2022 di 21 
kabupaten/kota di Jawa-Bali, yang dipilih 
sebagai daerah asal dan tujuan mudik. 
Dokter Pandu juga menyampaikan bahwa 
lonjakan kasus mungkin saja terjadi, namun 
yang paling penting jika imunitas penduduk 
sudah tinggi, maka dampak lonjakan kasus 
pada hospitalisasi dan kematian tidak terlalu 
signifikan. Dengan demikian mudik tidak 
perlu dilarang,   tetapi protokol kesehatan 
tetap wajib dianjurkan dan vaksinasi booster 
harus dijadikan prasyarat perjalanan.

Diskusi publik ini diselenggarakan untuk 
mengetahui situasi dan gambaran terkini, 

peluang dan tantangan, serta kesiapan 
menghadapi transisi dari pandemi menuju 
endemi COVID-19. Pada sambutannya, Dekan 
FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, 
M.S. , D.Sc. , menyampaikan pentingnya 
kolaborasi pentahelix untuk keberhasilan 
transisi pandemi menuju endemi COVID-19 
di Indonesia. “Dilihat dari sisi akademik, 
sudah sepatutnya akademisi berinisiatif 
membahas hal ini dengan melibatkan pakar, 
praktisi, pengambil kebijakan, pengusaha 
dan media,” ujar Prof. Mondastri.

Diskusi publik ini juga menghadirkan 
narasumber Kepala Bidang Pencegahan 
dan Pengendal ian Penyakit  Dinas 
Kesehatan Kota Depok, dr. Umi Zakiati, 
yang menyampaikan kebijakan dan strategi 
Pemerintah Kota Depok dalam pengendalian 
COVID-19, serta praktisi pendidik kesehatan 
dan influencer dr. Shafira Ninditya Aulia, 
yang membagikan bagaimana milenial 
dapat mengambil peran dalam menghadapi 
transisi COVID-19 melalui perilaku hidup 
sehat. (DOA, DA)
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Mantapkan Pembangunan ZI-WBBM, FKM UI Selenggarakan 
Pelatihan Budaya Kerja “Membangun Nilai Integritas Kerja 

dalam Institusi” Bagi Tendik

“Pelatihan ini sangatlah penting untuk 
penanaman nilai-nilai integritas sebagai 
warga di UI terutama untuk menjaga 
integritas dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi kita dalam institusi. Pelatihan ini juga 
dimaksudkan untuk memelihara predikat 
yang telah kita raih yaitu Zona Integritas 
Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan 
melanjutkan usaha untuk meraih predikat 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM),” ujar Dekan FKM UI, Prof. dr. 
Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., dalam 
sambutannya pada acara Pelatihan Budaya 
Kerja “Membangun Nilai Integritas Kerja 
dalam Institusi” Bagi Tendik, Selasa, 26 April 
2022.

Kegiatan ini merupakan pelatihan budaya 
kerja kedua yang dilaksanakan oleh Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI). Sebelumnya pada 19 April 
2022 telah dilaksanakan pelatihan yang 
sama yang ditujukan bagi para Dosen di 
lingkungan FKM UI. 

Pada pelatihan yang dilaksanakan secara 
daring bagi para staf kependidikan ini, 
hadir Dra. Corina D.S. Riantoputra, M.Com., 
Ph.D., Dosen Fakultas Psikologi UI serta 
Prof. Dr. dr. Adik Wibowo, M.P.H., Guru Besar 
FKM UI sebagai narasumber. Narasumber 
pertama, Dra. Corina D.S. Riantoputra, 
M.Com. , Ph.D. , menyampaikan materi 
perihal Etos Kerja. Etos kerja adalah sebuah 
nilai yang didasarkan pada kerja keras 
dan ketekunan. Sebuah keyakinan bahwa 
pekerjaan adalah sebuah aktivitas yang 
bermakna dan baik secara moral. Sementara 
secara dimensi etos kerja dapat diartikan 

sebagai melakukan pekerjaan dengan 
sebaik-baiknya. “Penanaman etos kerja ini 
sejalan dengan nilai yang diinternalisasikan 
di FKM UI yaitu SEHAT. Dengan S-nya adalah 
santun melayani dengan sepenuh hati. Nilai 
yang dimiliki FKM UI ini sangat bagus jika 
benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan 
pekerjaan,” ujar Dr. Corina.

Lebih lanjut, pada materi kedua, Prof. Dr. dr. 
Adik Wibowo, M.P.H., menyampaikan materi 
terkait Etika Profesional dan Professional 
Branding. Melalui materinya, Prof. Adik 
menyampaikan tentang etika profesional 
disertai kode etik profesional, praktik 
baik bekerja secara profesional, contoh 
pelanggaran etika profesional serta nilai-
nilai budaya yang dimiliki UI. 

Pada pelatihan yang dimoderatori oleh 
Manajer Umum FKM UI, Dr. Martya 
Rahmaniati Makful, S.Si., M.Si., ini diberikan 
pula tantangan berupa tugas kelompok 
kepada para peserta pelatihan untuk 
memberikan contoh kasus terkait etika 
kerja dan penyelesainnya serta pelajaran 
yang dapat diambil selama menjadi tenaga 
kependidikan di FKM UI.

Melalui pelatihan yang diikuti oleh 106 
tenaga kependidikan ini, diharapkan 
nilai-nilai integritas dapat tertanam dan 
terinternalissasi secara baik kepada seluruh 
sivitas akademika dan keluarga besar FKM 
UI. (wrk)

 Penanaman etos kerja 
ini sejalan dengan nilai 
yang diinternalisasikan 
di FKM UI yaitu SEHAT. 
Dengan S-nya adalah 
santun melayani dengan 
sepenuh hati. 
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FKM UI Terima Kunjungan Studi Banding Terkait 
Implementasi ZI dari FT UI

Rabu, 27 April 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
kembali menerima kunjungan studi banding 
terkait implementasi Zona Integritas dari 
kolega fakultas di lingkungan UI. Pada 
kunjungan yang dilaksanakan secara daring 
ini, hadir Fakultas Teknik (FT) UI yang sedang 
dalam proses mengimplementasikan ZI di 
lingkungan fakultasnya.

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 mendapatkan kesempatan 
untuk dapat berbagi praktik baik yang telah 
dilaksanakan selama menjalankan proses 
pembangunan ZI.

Kunjungan studi banding ini, diterima oleh 
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 FT UI, 
hadir Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, 
Ventura dan Administrasi Umum; Prof. Ir. 
Mahmud Sudibandriyo, M.Sc., Ph.D., Manajer 
Pendidikan, Dr. Nyoman Suwartha, S.T., M.T., 
M.Agr.; Manajer Komunikasi Publik dan 
Administrasi Umum, Tikka Anggraeni, S.Sos., 
M.Si., CPR., serta tim dari FT UI.

“Terima kasih FKM UI, sudah bersedia 
meluangkan waktu dan berbagi ilmunya 
dengan kami dari FT UI. Kami bertujuan 
untuk memperoleh informasi atau masukan 
perihal proses yang diperlukan dalam 
pembangunan Zona Integritas agar FT dapat 
memperoleh predikatnya seperti FKM,” ujar 
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura 
dan Administrasi Umum FT UI, Prof. Ir. 
Mahmud Sudibandriyo, M.Sc., Ph.D., dalam 
sambutannya.

Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc., tentu saja menyambut 
baik maksud dari FT UI. “Kami bersyukur atas 
pencapaian yang diraih FKM UI ini tetapi 
ini juga merupakan suatu tantangan karena 

mempertahankan lebih sulit daripada meraih. 
FKM juga saat ini tengah berusaha untuk 
mencapai tahap selanjutnya yaitu untuk 
ZI-WBBM. Dalam prosesnya, FKM UI juga 
senang dapat berbagi dan berdiskusi dengan 
fakultas di UI seperti FT UI tentang proses 
yang telah kami lalui,” ujar Dekan FKM UI.

Lebih lanjut, Ketua Tim ZI FKM UI, Prof. Dr. 
dr. Sabarinah, M.Sc., membagikan informasi 
terkait presentasi yang disajikan FKM UI 
saat menjalani penilaian dari KemenPAN-RB. 
Prof. Sabarinah menyampaikan bahwa Zona 
Integritas adalah predikat yang diberikan 
kepada instansi pemerintah yang pimpinan 
dan jajarannya mempunyai komitmen untuk 
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ 
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 
melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam 
hal pencegahan korupsi dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik. Ada 6 area 

pengungkit yg mewakili masing-masing 
manajemen perubahan yang dinilai di 
dalamnya. “Berbicara perihal ZI ini bukan 
hanya perubahan dan pembangunan pada 
sistem tapi juga mindset dari masing-masing 
individu di FKM UI. Sehingga perlu beberapa 
inovasi yang utamanya ditujukan untuk 
internalisasi nilai-nilai dari ZI itu sendiri,” 
ujar Prof. Sabarinah saat menjelaskan tentang 
inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan FKM 
UI dalam proses pembangunan ZI.

Setelah pemaparan dari Prof. Sabarinah, 
berlangsung proses diskusi dinamis 
antara kedua belah pihak. Tim dari FT UI 
mengajukan berbagai pertanyaan diantaranya 
terkait penguatan pengawasan terutama 
gratifikasi, proses awal yang dilaksanakan 
FKM, dan berbagai pertanyaan lain perihal 
langkah-langkah yang diperlukan dalam 
pembangunan ZI. (wrk)
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UI Gelar ASEAN’s University Leaders Meeting, Awali 
Rangkaian Konferensi The 2nd ITTP-COVID19, 2022

Universitas Indonesia tahun 2022 ini 
berkesempatan menjadi tuan rumah 
The 2nd International Teleconference 
on Technology and Policy in Supporting 
Implementation of COVID-19 Recovery 
Plan in Southeast Asia (ITTP-COVID-19) 
dan menunjuk FKM UI sebagai organizing 
committee. Tahun 2022 ini konferensi akan 
berlangsung secara virtual pada 6 hingga 
8 Agustus 2022 dengan mengusung 
tema besar “Post COVID-19 Pandemic: 
Healthier, Smarter, and Resilient ASEAN 
Community”. Sebagai host pada konferensi 
kedua ini adalah Universitas Indonesia 
bersama dengan Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM). 

Mengawali proses menuju pelaksanaan 
konferens i , Kamis  28 Apr i l  2022, 
diselenggarakan ASEAN University Leaders 
Meeting sebagai wadah perkenalan event, 
diskusi dan pengukuhan komitmen akan 
partisipasi aktif anggota ASEAN University 
Network (AUN) pada rangkaian konferensi 
yang akan diselenggarakan. 

Pertemuan para pimpinan perguruan 
tinggi di Kawasan Asia Tenggara ini 
dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan 
perguruan tinggi dari negara Malaysia, 
Kamboja, Thailand, Singapura, Myanmar 
dan tentu saja perwakilan perguruan 
tinggi dari Indonesia. Hadir pula Dekan 
FKM UI, Prof. Mondastri K. Sudaryo, 
Prof. Eko Supriyono (UTM) sebagai Vice 
Chair, Dr. Brian Sriprahastuti (Kantor 
Staf Presiden) selaku Vice Chair,   Ketua 
Steer ing Committee , Prof. Kemal N. 
Siregar dan Prof. Sabarinah, serta Ketua 
OC, Popy Yuniar, Ph.D. ,

Dalam paparan program konferensi dr. 
Agustin Kusumayati, M.Sc. , Ph.D. , selaku 
Chair  of Conference  mengemukakan 
“Penekanan dari konferensi tahun ini 
adalah apa yang bisa kita kontribusikan 
u n t u k  m a s y a r a k a t  m e n e m u k a n 

upaya -upaya  dan  in i s i a t i f  da lam 
penanggulangan pandemi COVID-19 
yang saat ini sudah memasuki fase yang 
berbeda-fase post COVID 19 recovery” 
urai Dr. Agustin. 

Secara komprehensif pokok bahasan 
yang disampaikan Dr. Agustin dalam 
per temuan awal   ini menyangkut 3 
hal yaitu 1). pengenalan UI sebagai 
t u a n  r u m a h , s t r u k t u r  o r g a n i s a s i 
penyelenggara, dan pengelompokan 
kluster topik paper , 2) . kesepakatan 
k e r j a s a m a  u n t u k  m e n d u k u n g 
penanganan post COVID 19 pandemi 
3) . d iskusi  beragam program yang 
akan dilaksanakan dalam rangkaian 
konferensi. 

Agenda The 2nd ITTP-COVID19 akan 
terdiri dari 
1. Webinars (pre-conference)
2. Annual conference
3. Innovation competition
4. Collaborative research
5. Cultural exchange

Paper  p resenta t ion  menawarkan  3 
kluster topik yaitu 1). Kluster Health 
Sciences , dengan 19 sub topik , 2) . 
Social Sciences, dengan 12 sub topik, 
dan 3). Kluster Engineering and Natural 
Sciences,  dengan 10 sub topik. Selain 
ketiga kluster tersebut terdapat pula 
agenda Policy Group Discussion dengan 
3 kelompok topik. Dalam kesempatan 
ini pula diumumkan tanggal-tanggal 
penting konferensi sebagaimana berikut:

 Penekanan dari 
konferensi tahun ini 
adalah apa yang bisa 
kita kontribusikan 
untuk masyarakat 
menemukan upaya 
dan inisiatif dalam 
penanggulangan 
pandemi COVID-19. 
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Activities Date

First Announcement dan Call for Paper 28 April 2022

Registration dan Abstract Submission 29 April – 29 May 2022

Review Process 15 May – 11 June 2022

Abstract Acceptance Notifications 17 June 2022

Payment Deadline 17 June – 2 July 2022

Full Paper for Conference Proceeding Submission Deadline 23 July 2022

Pre-Conference  3-5 August 2022

Conference 6-8 August 2022

U n i ve r s i t a s  I n d o n e s i a  b e r h a r a p 
penyelenggaraan konferensi virtual ini 
dapat memenuhi harapan dan sebagai media 
bagi pertukaran gagasan dan pengalaman 

penanggulangan pandemi berdasarkan 
riset, merumuskan usulan kebijakan dan 
mengidentifikasi teknologi yang relevan 
untuk mendukung rencana pemulihan dari 

pandemi COVID 19. Informasi lebih lanjut 
perihal penyelenggaran konferensi ini dapat 
diakses melalu website: https://scifes.fkm.
ui.ac.id/ittp. -sfc-

Nurfadilah, Mahasiswa S-1 Kesehatan Masyarakat Terpilih 
sebagai Mahasiswa Berprestasi Utama FKM UI 2022

Kamis, 28 April 2022, telah berlangsung 
Pengumuman Pemenang Mahasiswa 
Berprestasi (Pilmapres) FKM UI. Nurfadilah 
M. Rajab, mahasiswa S-1 Reguler Kesehatan 
Masyakarat 2019, diumumkan sebagai 
Mahasiswa Berprestasi (Mapres) Utama 
FKM UI 2022. 

Setelah melalui tahapan yang cukup 
panjang, ajang Pilmapres FKM UI 2022 yang 
mengangkat tema “Sustainable Development 
Goals” telah mencapai babak akhir. 
Diselenggarakan melalui platform Zoom 
Meeting, acara pengumuman mapres utama 
dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.

Pilmapres FKM UI merupakan sarana untuk 
mempersiapkan pemilihan mahasiswa 
berprestasi di tingkat Universitas bagi 
mahasiswa yang memiliki ide maupun 
gagasan kreatif dan inovatif untuk 
menyelesaikan berbagai isu kesehatan di 
Indonesia. 

Terdapat komponen penilaian yang 
digunakan untuk menentukan juara Mapres 
FKM UI 2022 yaitu penilaian terkait 
Curriculum Vitae (CV), Karya Tulis Ilmiah 
(KTI) baik dalam Bahasa Indonesia dan 
Bahasa Inggris, dan presentasi tahap final 
atau kemampuan yang diunggulkan. 

Penilaian telah dilakukan oleh para panelis 
yang terdiri dari Drs. Abdur Rahman, M,Env; 

Dr. dra. Evi Martha, M.Kes; Helen Andriani, 
S.Si, Apt. , M.Sc, Ph.D; Dadan Erwandi, S.Psi, 
M.Si; Ir. Siti Arifah Pujonarti, MPH, serta Dr. 
dr. Helda, M.Kes.

Bersama dengan Nurfadilah M. Rajab (S-1 
Reguler Kesehatan Masyarakat 2019) yang 
diumumkan sebagai Mapres Utama dengan 
judul Karya Tulis Ilmiah (KTI) KOPCESTING 
(Cooperative Prevent Stunting as a Solution 
for Stunting Handling Based on Community 
Economic Empowerment to Improve Health 
Degrees in West Sulawesi), selanjutnya 
diikuti oleh Balqis Khalisa (S-1 Reguler 
Kesehatan Masyarakat 2019) sebagai Juara 

2 dengan judul KTI LAKARA (Lawan Kanker 
Payudara) The Health Belief Model Approach 
to Decrease the Number of Late Breast Cancer 
Diagnoses. Ada juga, Dinda Ramadhina Putri 
(S-1 Reguler Kesehatan Lingkungan 2020) 
sebagai Juara 3 dengan judul KTI PILOLA 
BOT (Pilah, Angkut, dan Kelola Bot) Edukasi 
dan Layanan Pengelolaan Sampah Melalui 
Penggunaan Pilola Bot.

Selamat kepada para pemenang Mahasiswa 
Berprestasi FKM UI 2022, semangat 
berjuang untuk Nurfadilah yang akan 
mewakili FKM UI pada ajang Pemilihan 
Mapres Tingkat UI mendatang. (AHS) 
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FKM UI Kembali Selenggarakan 
Halalbihalal pada Idulfitri 1443 Hijriah

Merayakan Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah, 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi 
dengan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana 
(HMP) FKM UI menggelar kegiatan Halalbihalal 
bagi segenap sivitas akademika dan keluarga 
besar FKM UI dengan mengangkat tema 
“Memaknai Silahturami Secara Global” pada 
Kamis, 12 Mei 2022. Acara ini diselenggarkan 
secara hibrid dengan lokasi luring di Aula 
G FKM UI dan disiarkan secara langsung 
melalui platform Zoom Meeting dan Youtube 
Live Streaming.

Halalbihalal dibuka oleh Prof. dr. Mondastri 
Korib Sudaryo M.S., D.Sc., selaku Dekan FKM 
UI dengan menyampaikan ucapan selamat 
Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah kepada 

segenap sivitas akademika dan keluarga 
besar FKM UI serta tamu undangan yang 
turut hadir. “Acara ini salah satunya juga 
ditujukan untuk memelihara silaturahmi yang 
lebih erat, penuh semangat dan bergerak 
maju menuju tujuan yang baik dengan 
Lillahi Ta’ala,” tambah Prof. Modastri melalui 
sambutannya.

Selanjutnya terdapat sambutan dari Rektor 
UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., yang 
menyampaikan bahwa Idulfitri tahun ini 
dirasa berbeda dari dua tahun terakhir, 
karena penurunan kasus COVID-19 sehingga 
dapat silaturahmi secara langsung dengan 
protokol kesehatan. “Silaturahmi merupakan 
amalan utama dalam Islam yang memiliki 
berbagai manfaat. Semangat silaturahmi 

itu penting, harus kita hubungkan untuk 
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 
agar Republik Indonesia menjadi kuat serta 
damai senantiasa mengiringi segenap sivitas 
akademika UI,” terang Prof. Ari.

Lebih lanjut, Imam Besar Masjid Istiqlal, 
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., sebagai 
narasumber pada sesi tausiah menyampaikan 
materi terkait memaknai silaturahmi secara 
global.

“Menjalani dan mempererat silaturahmi 
untuk menjaga hubungan secara fisik dan 
komunikasi batin antara satu orang dengan 
orang yang lain merupakan hal yang penting 
dilakukan. Dengan begitu akan terbina 
hubungan yang baik antara keduanya, baik 
lahir maupun batin yang berkualitas,” jelas 
Prof. Nasaruddin.

Melalui tausiahnya, Prof. Nasaruddin 
mengajak untuk mengamalkan sikap 
Ukhuwah Makhlukiyah, yakni sebagai cara 
memperlakukan semua makhluk Allah SWT 
dengan semangat persaudaraan. Menjalin 
silaturahmi dengan seluruh makhluk, baik 
yang hidup maupun yang mati dan alam 
semesta untuk dimaknai secara global.

Dalam rangka memeriahkan gempita hari 
raya dan kebersamaan yang hangat, terdapat 
juga lantunan ayat suci Alquran, pembacaan 
doa, dan ucapan selamat Idulfitri hingga 
prosesi saling memaafkan dengan protokol 
kesehatan bersama seluruh sivitas akademik 
dan keluarga besar FKM UI. (AHS)

 Acara ini salah 
satunya juga ditujukan 
untuk memelihara 
silaturahmi yang lebih 
erat, penuh semangat 
dan bergerak maju 
menuju tujuan yang 
baik dengan Lillahi 
Ta’ala, 
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FKM UI Menjadi Narasumber di Sosialisasi Zona Integritas 
Universitas Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas 
di lingkungan Universitas Indonesia (UI), 
Biro Transformasi, Manajemen Risiko dan 
Monitoring Evaluasi (TREM) UI mengadakan 
Sosialiasi dan Kompetisi Zona Integritas 
UI yang merupakan rangkaian acara dari 
UI Zona Integritas Award (UI ZI Award) 
2022 pada Selasa, 17 Mei 2022. Acara ini 
diselenggarakan secara hibrid dengan lokasi 
luring di Balai Sidang UI dan disiarkan secara 
langsung melalui platform Zoom Meeting. 
Sosialisasi ditujukan kepada para Dekan 
Fakultas, Direktur Sekolah, dan Direktur 
Program Vokasi Universitas Indonesia.

“Sosialisasi dan Kompetisi Zona Integritas UI 
dilaksanakan agar tercipta Zona Integritas 
yang masif di seluruh fakultas di UI dan 
diharapkan dapat menjadi pemicu untuk 
memperoleh penghargaan predikat Zona 
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) seperti halnya FKM UI,” ujar Kepala 
Biro Transformasi, Manajemen Risiko dan 
Monitoring Evaluasi (TREM) UI, Vishnu 
Juwono, S.E., M.I.A., Ph.D., pada sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim 
Reformasi Birokrasi Ditjen Dikti, Suwitno, 

menyampaikan terkait Pembangunan Zona 
Integritas di Lingkungan PTN dan Langkah 
Strategis Percepatan Pembangunan Zona 
Integritas. “Berawal dari Visi dan Misi 
Pembangunan Nasional tahun 2020-2024, 
yakni terdapat misi pengelolaan pemerintah 
yang bersih, efektif, dan terpercaya. Maka 
dari itu, diperlukan reformasi birokrasi 
dan zona integritas. Terdapat poin yang 
menjadi sorotan dalam pembangunan zona 

integritas yang bermuara kepada peningkatan 
kualitas pelayanan publik yang akan menjadi 
ujung tombak dari reformasi birokrasi 
dengan melihat catatan hasil evaluasi dan 
rekomendasi KemenPan-RB tahun 2021,” 
tambah Suwitno melalui pemaparannya.

Lebih lanjut, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo 
M.S., D.Sc., selaku Dekan FKM UI, sebagai 
narasumber menyampaikan Pembangunan 
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Zona Integritas (ZI) di FKM UI bersama 
Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc. , 
selaku Dekan FKM UI periode 2019-2021 
dan Ketua Tim ZI periode 2020-2021.

“Membangun suatu sikap, moral, etika 
yang berpihak dalam prinsip-prinsip 
integritas di fakultas dan terintegrasi 
d e n g a n  9  n i l a i  U I  d i h a r a p k a n 
menjadi karakter di setiap individu 
sivitas akademika dan dapat selalu 
men ingkatkan  kua l i t as  pe layanan 
kepada publik,” ujar Prof. dr. Mondastri 
Korib Sudaryo M.S. , D.Sc.

Selain itu, Prof. Sabarinah menyampaikan 
beberapa hal tentang ZI di FKM UI. “Manfaat 
pembangunan ZI bagi FKM UI, yakni perubahan 
mindset sivitas, birokrasi singkat dan layanan 
cepat, POB layanan jelas, peningkatan kepuasan, 
SDM dan Organisasi, dan pemantauaan capaian 
kerja. Dengan begitu terbentuk komitmen FKM 
UI dalam menjalankan proses pelayanan 
terstandar dan melayani dengan SEHAT serta 
terintergasi dalam satu Unit Layanan Fakultas 
(ULF),” terang Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc.

Terdapat juga pemaparan dari PTN lain guna 
melihat sudut pandang dan perspektif baru 

terkait pembangunan ZI di FTP Universitas 
Brawijaya oleh Dr. Dodyk Pranowo, STP., 
M.Si., dan dari FEB Universitas Padjajaran 
oleh Prof. Dr. Nunuy melalui platform Zoom 
Meeting.

Pembangunan zona integritas di lingkungan 
UI merupakan salah satu upaya dalam 
rangka mendukung pencapaian visi dan 
misi Indonesia maju, berupa langkah 
konkrit percepatan reformasi birokrasi yang 
dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(KemenPANRB). (AHS)

FKM UI Menjadi Salah Satu Titik Pelaksanaan UTBK di 
Lingkungan Kampus UI

Universitas Indonesia menjadi salah satu 
Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 
2022. Menyediakan fasilitas penunjang 
kelancaran UTBK, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) UI ditunjuk menjadi 
salah satu tuan rumah penyelenggaraan 
UTBK 2022 di lingkungan UI.

F K M  U I  m e m p e r s i a p k a n  r u a n g 
l a b o r a t o r i u m  k o m p u t e r  u n t u k 
mendukung pelaksanaan UTBK ini 
serta mempersiapkan berbagai fasilitas 
penun jang  sepe r t i  s i gnage  guna 
memudahkan para peserta UTBK untuk 
menuju lokasi ujian.
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Pelaksanaan UTBK dibagi menjadi dua 
gelombang, yaitu pada 17–23 Mei 2022 
untuk gelombang pertama dan 28 Mei–3 
Juni 2022 untuk gelombang kedua. Agar 
tidak terjadi kerumunan, UI membagi 
UTBK menjadi dua sesi , yakni sesi 
pertama pada pukul 06.45–12.00 WIB dan 
sesi kedua pada pukul 13.00–16.45 WIB.

Pelaksanaan UTBK di lingkungan FKM 
UI  tentu  d i se lenggarakan  dengan 

memperhat ikan protokol  kesehatan 
keta t . Sebaga i  upaya  pencegahan 
penyebaran virus COVID-19, FKM UI 
mengikuti peraturan dari UI terkait 
pemberlakuan protokol kesehatan ini. 
Seper ti para peser ta diminta sudah 
berada  d i  lokas i  UTBK sa tu  jam 
sebelum ujian. Jika diantar orang tua 
atau pengantar lainnya, peserta hanya 
di drop di lokasi agar tidak terjadi 
kerumunan.

Beberapa aturan lain yang perlu diperhatikan 
peserta adalah peserta wajib sudah vaksin 
COVID-19 minimal dosis kedua. Bagi peserta 
yang baru mendapat dosis pertama, wajib 
melampirkan Swab Antigen yang berlaku 
1×24 jam atau hasil tes PCR yang berlaku 
3×24 jam. Bagi peserta yang belum divaksin, 
wajib melakukan tes PCR dan membawa 
surat keterangan dokter yang menerangkan 
alasan tidak/belum divaksin. Peserta UTBK 
juga harus memiliki suhu tubuh kurang dari 
37,3 derajat Celsius dan dalam keadaan sehat.

Rapat Pimpinan Monitor Capaian Kinerja FKM UI 
Triwulan 1 2022

“Universitas Indonesia saat ini berkonsentrasi 
pada percepatan pencapaian akademik,   
internasionalisasi dan pemeringkatan. 
Kontrak kinerja dan indikator kinerja yang 
diturunkan di tingkat fakultas tentunya 
mengarah pada tujuan pencapaian itu. 
Terdapat perubahan kontrak kinerja, berupa 
penambahan 1 IKU dan target beberapa 
capaian“, tutur Dekan FKM UI, Prof. dr. 
Mondastri K. Sudaryo, M.S. , D.Sc. , pada 
pembukaan Rapat Pimpinan pada Rabu, 
18 Mei 2021.

Rapat pimpinan kali ini bertujuan membahas 
monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja 
FKM UI dari seluruh Departemen, Program 
Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LPPKM), dan Komisi 
Perkembangan Jurnal Kesmas FKM UI. Rapat 
monitor evaluasi capaian kinerja FKM UI 
TW sebelumnya telah berlangsung pada 
12 April 2022 yang khusus memonitor dan 
mengevaluasi capaian kinerja unit kerja di 
bawah manajemen Dekanat.

Rapat berlangsung secara daring dipimpin 
oleh Dekan, Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, 
M.S., D.Sc., para wakil dekan, para manajer, 
para ketua dan perwakilan departemen, para 
ketua dan perwakilan kelompok studi, para 
ketua program studi dan wakil manajer, dan 
para koordinator sub unit kerja.

Pada tahun 2022 ini FKM UI memiliki 
kontrak kinerja 67 indikator kinerja yang 

terbagi dalam bidang 1 sebanyak 17 
indikator, bidang 2 sebanyak   7 indikator, 
bidang 3 sebanyak 12 indikator, bidang 
4 sebanyak 17 indikator, bidang dibawah 
Sekretaris Universitas sebanyak 12 indikator, 
dan non bidang terdiri dari 2 indikator. Hasil 
secara kumulatif yang sudah dicapai pada 
triwulan 1 2022 adalah sebesar 130% untuk 
keseluruhan fakultas.

Sebagaimana dikatahui, FKM UI telah 
mengembangkan s istem informasi 
pemantuan kinerja (SISKA) yang berfungsi 
sebagai aplikasi untuk memantau capaian 
kinerja unit, departmen dan program studi. 
Setiap unit kerja dapat melihat sejauh mana 
capaian yang sudah dihasilkan dibandingkan 
dengan target yang ditetapkan. Monitoring 
capaian kinerja dan evaluasi setiap triwulan 
dapat dilihat pada aplikasi ini. Aplikasi 
ini pula yang menjadi salah satu dari 
sekian inovasi yang diunggulkan pada 
pembangunan Zona Integritas menuju WBK 
FKM UI tahun 2021. (sch)

 FKM UI telah 
mengembangkan 
sistem informasi 
pemantuan kinerja 
(SISKA) yang berfungsi 
sebagai aplikasi untuk 
memantau capaian 
kinerja unit, departmen 
dan program studi. 
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Doktor FKM UI Teliti: Pengembangan Model Edukasi Digital 
Aplikasi “MammaSIP” untuk Mengintervensi Keterlambatan 

Diagnosis Kanker Payudara di Indonesia

Rabu, 18 Mei 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
melaksanakan sidang terbuka promosi doktor 
atas nama Farida Briani Sobri. Dipimpin 
oleh Prof. dr. Anhari Achadi, S.K.M., ScD., 
sebagai Ketua Sidang sekaligus Penguji, 
dr. Adang Bachtiar, M.P.H., D.Sc. , sebagai 
Promotor, Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS. 
sebagai Ko-Promotor pertama;  Dr. dr. Sonar 
Soni Panigoro, SpB(K)Onk., M.Epid., M.A.R.S., 
sebagai Ko-Promotor kedua; serta tim penguji 
yang terdiri dari Dr. Prastuti Soewondo, S.E., 
M.P.H., Ph.D.; Dr. dr. Andhika Rachman, Sp.PD-
KHOM.; Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.; 
Dr. Nana Mulyana, M.Kes.; dan Dr. Nurlina 
Subair, M.Si. Pada sidang yang dilaksanakan 
secara virtual ini, Farida mempertahankan 
disertasi dengan judul “Pengembangan Model 
Edukasi Digital Aplikasi ‘MammaSIP’ untuk 
Mengintervensi Keterlambatan Diagnosis 
Kanker Payudara di Indonesia.”

“Kanker payudara adalah kanker yang 
terbanyak dan penyebab kematian pertama 
bagi wanita. Dengan kemajuan pengetahuan 
yang progresif,   di negara-negara maju 
angka kematian jauh menurun. Namun 
tidak demikian dengan negara berkembang 
seperti Indonesia yang luarannya justru 
makin memburuk,” ujar Farida membuka 
pemaparan ringkasan disertasinya.

Penelitian yang dilakukannya berupa 
penelitian analitik operational research 
dengan metode campuran yang terdiri atas 
4 tahap. Tahap pertama bertujuan mencari 
kandidat determinan keterlambatan 
diagnosis kanker payudara di Indonesia. 
Tahap kedua adalah untuk menyusun 
modul edukasi yang dapat membidik semua 
determinan yang telah ditemukan. Pada 
tahap ketiga dilakukan pengembangan 
modul edukasi menjadi model edukasi 
digital berupa website dan aplikasi. Serta 
uji validasi internal untuk mengetahui 
manfaat aplikasi bagi pengguna menjadi 
tahap terakhir atau keempat.

Hasil penelitian menunjukkan determinan 
keterlambatan diagnosis kanker payudara 
di Indonesia terdiri atas tiga kelompok 
besar yaitu pengetahuan masyarakat 
yang kurang, pelayanan kesehatan yang 
belum memadai dan lingkungan yang 
kurang mendukung. Modul edukasi yang 
tepat menurut hasil penelitian adalah 
modul edukasi terpadu yang diberi nama 
MammaSIP, yang mengandung materi 
edukasi untuk masyarakat dan semua 
stakeholders terkait. Nama MammaSIP 
memiliki makna: Mamma berarti ibu atau 
payudara, S berdiri untuk skrining, I untuk 
intervensi dan P untuk prevensi. Modul 

edukasi terpadu MammaSIP kemudian 
dikembangkan menjadi website dan 
aplikasi MammaSIP dengan akseptabilias 
yang baik, yang kemudian pada uji validasi 
terbukti meningkatkan pengetahuan, sikap 
dan perilaku penggunanya.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini dituangkan 
menjadi policy brief yang akan diajukan 
kepada stakeholders terkait dalam forum-
forum advokasi dengan tujuan meningkatkan 
deteksi dini dan mengurangi keterlambatan 
diagnosis, sehingga akan dapat menurunkan 
angka kematian karena kanker payudara di 
Indonesia. Digital Technology Office (DTO) 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
juga telah menyetujui konten edukasi 
MammaSIP akan dijadikan konten edukasi 
kanker payudara di aplikasi Peduli Lindungi.  
Aplikasi MammaSIp dapat diunduh di Play 
Store dengan kata kunci “MammaSIP”. 
Sedangkan website MammaSIP dapat dibuka 
di http://mammasip.com.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Farida berhasil dinyatakan lulus dan menjadi 
Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat (IKM) dari kelas riset dengan 
periode studi 21 bulan. Farida merupakan 
lulusan S-3 IKM yang ke-258 dan lulusan 
S-3 di FKM UI yang ke-333.
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Silaturahmi dan Sampaikan Aspirasi kepada Dekanat, BEM IM 
FKM UI Selenggarakan Dialog Interaktif (LOG-IN) 2022

BEM IM FKM UI menggelar kegiatan 
Dialog Interaktif (LOG-IN) 2022 sebagai 
wadah silaturahmi antara mahasiswa 
FKM UI dengan pihak Dekanat FKM UI 
pada Kamis, 19 Mei 2022. Dilaksanakan 
secara daring melalui platform Zoom 
Meeting, kegiatan ini bertujuan untuk 
membina hubungan harmonis  dan 
menyampaikan aspiras i  mahasiswa 
FKM UI yang berkaitan dengan fasilitas, 
finansial, dan akademik.

LOG-IN 2022 mengangkat topik utama 
mengenai persiapan dalam perkuliahan 
hibrid, permasalahan fasilitas, finansial, 
dan akademik yang sedang dialami oleh 
mahasiswa FKM UI.

Muhammad Zikri, Ketua BEM IM FKM 
UI 2022, menyampaikan bahwa melalui 
kegiatan ini sejatinya dapat dijalin 
hubungan yang semakin erat antara 
mahasiswa dengan Dekanat dan menjadi 
media untuk menyampaikan aspirasi 
mahasiswa FKM UI. 

“Kegiatan ini  sangat terbuka bagi 
Dekanat untuk saling berinteraksi serta 
melengkapi dalam menyampaikan sesuatu 
dan menampung segala aspirasi berbagai 
segi maupun aspek dari mahasiswa,” 
sambut Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri 
K. Sudaryo M.S. , D.Sc, dalam pertemuan 
tersebut.

Pada kesempatan yang sama, BEM IM 
FKM UI memaparkan hasil aspirasi 
FKM UI 2022 berdasarkan sumber data, 
yaitu jajak pendapat kepada seluruh 
mahasiswa yang terdiri atas mahasiswa 
program studi sarjana reguler, ekstensi, 
dan pascasarjana serta forum pertemuan 
dengan setiap perwakilan jurusan FKM UI 
untuk membahas berbagai permasalahan 
yang dialami saat perkuliahan.

Prof. Mondastri bersama Dr. Ir. Asih Setiarini, 
M.Sc. (Wakil Dekan Bidang Pendidikan, 
Penelitian dan Kemahasiswaan FKM UI) 
merespon secara komprehensif hasil 
aspirasi mulai dari persiapan perkuliahan 

hibrid secara teknis untuk semester depan, 
berdasarkan situasi dan kondisi pandemi 
COVID-19 di lingkungan kampus. Selain 
itu, menyikapi terkait MBKM (Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka) di FKM UI yang 
harus disesuaikan dengan core competence 
dan kur ikulum hingga membahas 
permasalahan maupun trobosan yang baru 
berkaitan dengan  akademik dan fasilitas 
untuk kedepannya.  

Melalui Dialog Interkatif ini diharapkan 
dapat menciptakan dan mempertahankan 
skema alur komunikasi yang lebih baik   
antara pihak Dekanat dan mahasiswa FKM 
UI. (AHS)
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Pertahankan dan Perkuat Mutu Layanan, FKM UI 
Selenggarakan Monitoring Layanan

Capaian predikat Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi kepada FKM 
UI didapat salah satunya dari perubahan 
yang lebih baik pada kualitas layanan 
terhadap pelanggan. Layanan yang lebih 
baik yang berciri cepat, murah dan mudah 
menjadi upaya yang dijaga dan sebisa 
mungkin ditingkatkan dari waktu ke waktu. 
Upaya mempertahankan dan meningkatkan 
kualitas pelayanan dilakukan FKM UI dengan 
menyelenggarakan pertemuan monitoring 
pelayanan setiap bulan.

Pertemuan monitoring layanan berlangsung 
pada Selasa 24 Mei 2022, secara luring 
dengan penegakan protokol kesehatan 
di Ruang Rapat PA209, Kampus RIK UI. 
Pertemuan dipimpin oleh Wakil Dekan Bidang 
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi 
Umum, dan diikuti oleh Manajer Umum, 

Sekretaris Fakultas, seluruh Koordinator 
subunit kerja, petugas garda depan penyedia 
layanan, Koordinator Security dan Koordinator 
petugas kebersihan.

“Pelayanan pelanggan telah di standarkan 
melalui buku saku layanan, sehingga 
operasional pelayanan akan berlangsung 
sesuai standar. Monitoring pelayanan 
diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan 
dan menindak lanjuti umpan balik dari 
pelanggan menjadi kesempatan untuk 
improvement,” papar Dr. Milla Herdayati pada 
awal acara.

Selain standar layanan, FKM UI juga memiliki 
satu aplikasi, yaitu aplikasi e-komplain yang 
mencuri perhatian KemenPANRB sebagai 
inovasi yang unik yang dihasilkan FKM UI 
pada penilaian Zona Integritas November 

2021 lalu. Sebagai sebuah inovasi yang 
unik, e-komplain mewadahi umpan balik 
dan saran perbaikan layanan langsung dari 
pengguna. Pada implementasi Zona Integritas, 
saran perbaikan dan umpan balik pelanggan 
adalah sesuatu yang berharga untuk menjaga 
hubungan baik dengan pelanggan dan 
menjaga mutu layanan. Sehingga setiap 
penyelenggara layanan perlu membiasakan 
diri dan memandang komplain dari sudut 
pandang yang positif untuk perbaikan.

Pada monitoring ini didiskusikan beragam 
pengalaman di lapangan yang ditemui setiap 
unit kerja dan evaluasi penanggulangan yang 
telah dilakukan. Didiskusikan juga penerapan 
kompensasi atas layanan sub standar serta 
alur respon terhadap keluhan pelanggan 
sehingga hubungan baik dengan pelanggan 
terus terjaga. -sfc-
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Jajaki Kerjasama, FKM UI Terima 
Kunjungan dari UI Corpora

Semangat entrepreneurship terus diupayakan 
di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indonesia (UI). Hal ini 
sejalan dengan visi UI untuk menjadi 
entrepreneurial university. Masih terkait 
dengan visi tersebut, FKM UI menerima 
kunjungan dari UI Corpora yang bertujuan 
untuk memperlajari dan menjajaki peluang 
kerjasama yang dapat dilakukan antara kedua 
belah pihak.

Kunjungan berlangsung Selasa, 24 Mei 2022, 
secara luring dengan penegakan prokes di 
kampus RIK UI. Kunjungan diterima oleh 
Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc.; Wakil Dekan Bidang 
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi 
Umum, Dr. Milla Herdayati, S.K.M., M.Si.; 
Manajer Kerjasama, Ventura dan Hubungan 
Alumni dan Sekretaris Fakultas serta kolega 
fakultas dari OHSE Forum, Agni Syahputra. 
Sementara dari UI Corpora hadir Direktur, 
Syahnan Poerba, S.E. , M.Ec. , serta para 
pimpinan dari 5 anak perusahaan UI Corpora 
yaitu UI Medika, UI Store, UI Works Co-
Working, Makara Mas dan Daya Makara. 
Para pimpinan perusahaan di bawah UI 
Corpora mempresentasikan area usaha yang 
dijalankan dan peluang kerjasama yang dapat 
ditindaklanjuti.

“FKM UI menyambut baik penjajakan 
kerjasama ini, dan akan mempelajari 
pada area mana FKM UI dan UI Corpora 

dapat bermitra untuk kemajuan fakultas,” 
tutur Prof. Mondastri dalam sambutannya. 
Sebagaimana diketahui FKM UI memiliki 7 
departemen yang mengampu kekhususan 
keilmuan masing-masing yang dapat 
dipelajari untuk dikembangkan menjadi 
peluang kerjasama atau usaha.   Ketujuh 
Departemen tersebut yaitu Administrasi 
dan Kebijakan Kesehatan, Biostatistika, 
Epidemiologi, Gizi, Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, Kesehatan Lingkungan, 

serta Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. 
Selain 7 keilmuan dibawah Departemen, 
FKM UI juga memiliki UKK LPPKM (Lembaga 
Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat), 
yang membawahi 11 kluster penelitian.

Berawal  dar i  audiensi  in i , kedua 
belah pihak berharap kedepan akan 
berlanjut dalam kerjasama yang resmi 
dengan landasan perjanjian kerjasama. 
-sfc-
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8 (Delapan) Mahasiswa FKM UI Lolos IISMA 2022

Sebanyak 8 (delapan) mahasiswa Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) berhasil lolos seleksi program 
beasiswa Indonesian International Mobility 
Awards (IISMA) tahun 2022. Para mahasiswa 
penerima beasiswa IISMA ini berasal dari 
berbagai prodi sarjana yang ada di FKM UI.

Kedelapan mahasiswa tersebut adalah: 
1.  Namira Ananda, mahasiswa Program Studi 

Sarjana Kesehatan Masyarakat diterima di 
Universiti Malaya

2. Butsainah Putri Rahmah, mahasiswa 
program studi Sarjana Kesehatan 
Masyarakat diterima di University of 
California, Davis

3. Rahmakarina Ekoputri Desabrina, 
mahasiswa Program Studi Sarjana 
Kesehatan Masyarakat yang diterima di  
Monash University

4.  Agasha Zahra Mulyana, mahasiswa Program 
Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang 
diterima di The University of Edinburgh

5.  Gabriella Nicole, mahasiswa Program 
Studi Sarjana Gizi yang diterima di The 
University of Edinburgh

6.  Varian Almerridho, mahasiswa Program 
Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang 
diterima di University College London

7.  Firda Azizah Ahmad, mahasiswa Program 
Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang 
diterima di Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada

8.  Fasya Haimelia Adzani, mahasiswa 
Progran Studi Sarjana Kesehatan 
Lingkungan yang diterima di Boston 
University Metropolitan College

Indonesian International Mobility Awards 
( I ISMA) adalah salah satu Program 
Merdeka Bela jar  Kampus Merdeka 
(MBKM) dari Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan , R iset , dan Teknologi 
Republik Indonesia. IISMA merupakan 
salah satu program unggulan dari 
12 program Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM) hasi l  ker ja sama 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 
dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 
(LPDP) yang bertujuan untuk memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat 
mengambil mata kuliah hingga 20 SKS 
di perguruan tinggi mitra di luar negeri.

Program IISMA 2022 ini juga bertujuan 
untuk memberikan hak dan kesempatan 
bagi mahasiswa untuk mengembangkan 
kompetensi dan pengetahuan, ser ta 
member ikan pengalaman s tud i  d i 
perguruan tinggi luar negeri sebagai 
implementasi Program Merdeka Belajar-
Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek 
dan mahasiswa diperbolehkan untuk 
mempelajari pengetahuan multidisiplin 
berdasarkan minat masing-masing.

Program ini ditujukan bagi mahasiswa 
program sarjana semester empat sampai 
enam di perguruan tinggi di lingkungan 
Ditjen Dikti Kemendikbudristek. Nantinya, 
peserta IISMA akan melanjutkan studi 
selama satu semester pada universitas 
ternama di Amerika, Asia, Australia, dan 
Eropa. Perguruan tinggi mitra yang terlibat 
pada tahun ini tidak kurang dari 72 
perguruan tinggi dari 30 negara jajaran 
Top 300 di QS University Ranking.

Program IISMA akan membekali mahasiswa 
dengan keterampilan yang dibutuhkan 
untuk dunia kerja masa depan seperti, 
sense-making, social intelligence, novel & 
adaptif thinking, cross-cultural competence, 
komputas ional  th ink ing , new-media 
literacy, transdisciplinarity, design mindset, 
manajemen beban kognitif, dan kolaborasi 
virtual.

Setiap peserta akan mendapatkan tuition 
fee, biaya hidup, asuransi kesehatan, biaya 
pembuatan visa dan tiket pesawat, hingga 
biaya tes COVID-19 (PCR) dan karantina.

Merupakan suatu kebanggaan bahwa 8 
(delapan) mahasiswa FKM UI turut menjadi 
penerima beasiswa bergengsi dari 195 
penerima yang berasal dari Universitas 
Indonesia. Selamat belajar dan berjuang 
para perwakilan FKM UI, FKM UI bangga!
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Health Talk dan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Bagi Para 
Dosen dan Tendik FKM UI

Rabu, 25 Mei 2022 Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(U I )  menye lenggarakan  keg ia tan 
Health Talk dan Sosialisasi Jaminan Kesehatan 
Mandiri Inhealth bagi para dosen dan tenaga 
kependidikan FKM UI. Kegiatan dilaksanakan 
secara hibrid, dengan pelaksanaan luring 
di Aula G FKM UI yang tentunya dengan 
penerapan protokol kesehatan ketat serta 
daring melalui platform Zoom Meeting.

“Acara ini tentu sangat bermanfaat bagi 
kita semua. Ini (Health Talk dan Sosialisasi 
Jaminan Kesehatan) akan menjadi sebuah 
informasi yang sangat baik untuk kita 
menyadari, bersiap siaga, berjaga-jaga untuk 
kita selalu memperbaiki cara hidup kita,” tutur 
Dekan FKM UI, Prof. Mondastri Korib Sudaryo, 
M.S., D.Sc., dalam sambutannya secara daring.

Pada sesi pertama, hadir dr. Yuniy, M.A.R.S, 
Kepala Departemen Marketing dari Rumah 
Sakit Mitra Keluarga yang memberikan 
selayang pandang tentang profil RS Mitra 
Keluarga. Dilanjutkan penjelasan perihal 
informasi profil umum, kepesertaan serta 
benefit dan layanan yang didapat dalam 
Mandiri Inhealth oleh Bapak Arman Purba, 
Customer Relationship Officer Mandiri 
Inhealth.

Selain kedua narasumber di atas, hadir 
pula dr. Reza Yogaswara, Sp.PD. , dari 
Departemen Ilmu Penyakit Dalam, RS 
Mitra Keluarga Depok, pada sesi Health 
Talk yang menyampaikan tentang “Sehat 
Hingga Hari Tua, Mari Mengenal Penyakit 
Degeneratif”. Disebutkan bahwa penyakit 
degeneratif adalah suatu hasil dari sebuah 
proses berkelanjutan akibat dari perubahan 
degeneratif sel yang mempengaruhi jaringan 
atau organ dimana perubahan ini meningkat 
seiring bertambahnya waktu. Selain itu 
dijelaskan pula tentang tanda dan gejala 
dari penyakit degeneratif.

J a m i n a n  k e s e h a t a n  b e r t u j u a n 
menjamin agar peser ta memperoleh 
manfaa t  pemel iha raan  keseha tan 
dan perlindungan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan baik bagi 
individu pribadi maupun keluarga. Untuk 
itu penting bagi para dosen dan tendik 
merasa aman terproteksi agar dapat 
bekerja dengan baik dan maksimal. 
Selain Health Talk dan Sosial isasi 
Jaminan Kesehatan, diselenggarakan juga 
mini medical check-up bagi para dosen 
dan tendik FKM UI dalam rangkaian 
acara ini. (wrk)

Pertemuan Scientific Committee Menuju 
FKM UI Menjadi Tuan Rumah ITTP-

COVID19

The International Teleconference on 
Technology and Policy in Supporting 
Implementation of COVID-19 (ITTP-
COVID19) merupakan konsorsium yang 
diinisiasi pada tahun 2021 yang melibatkan 
27 universitas di kawasan Asia Tenggara, 
didukung oleh Sekretariat ASEAN dan 
ASEAN University Network (AUN).

Tujuan ITTP-COVID19 adalah untuk 
membangun platform bersama untuk 
bertukar ide dan wawasan tentang pandemi 

COVID-19 berdasarkan penelitian dan 
pengalaman, merumuskan rekomendasi 
kebijakan, dan mengidentifikasi teknologi 
yang relevan untuk mendukung rencana 
pemulihan COVID-19.

“Tahun ini Universitas Indonesia akan 
menjadi tuan rumah untuk menggelar 
The 2nd ITTP-COVID19. Dengan adanya 
konferensi nantinya akan membahas 
bagaimana menangani pandemi COVID-19 
dan pemulihan bersama hingga endemi 

di Asia Tenggara dengan berbasis 3 
kluster: health sciences, social sciences, and 
engineering and natural sciences,” tutur 
President of the Conference, dr. Agustin 
Kusumayati, M.Sc. , Ph.D, pada pembukaan 
rapat scientific committee Kamis, 2 Juni 
2022.

Rapat berlangsung secara daring melalui 
Zoom Meeting dipimpin oleh Prof. dra. 
Fatma Lestari, M.Si. , Ph.D selaku Scientific 
Committee Leader dan dihadiri oleh 
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pemangku kepentingan dari berbagai 
universitas di kawasan Asia Tenggara.

Tujuan rapat scientific committee untuk 
membahas berbagai agenda, yakni peran 
scientific committee; rencana secara umum 
dan tanggal-tanggal penting, pengumpulan 
abstract dan paper, mekanisme kolaboratif, 
strategi promosi, serta agenda SC selanjutnya.

Pada pertemuan ini berlangsung pula 
sesi pemilihan cluster leader  untuk 
menunjang peran scientific committee, 
dimana terpilih Prof. Dr. drg. Indang 
Trihandini, M.Kes. (FKM UI) sebagai 
Health Science Cluster Leader dan Arnold 
Japutra (FEB UI) sebagai Social Science 
Cluster Leader.

Terdapat  tanggal - tanggal  pent ing 
agenda The 2nd ITTP-COVID19, untuk 
pengumpulan abstrak hingga 12 Juni 
2022 dan konferensi sebagai puncak 
acara dilaksanakan 6 – 8 Agustus 2022. 
Informasi lebih lanjut dapat mengakses 
webs i te  ht tps : / / sc i fes . fkm.u i .ac . id /
ittp.   (AHS)

The 2nd ITTP-COVID19 Semakin Dekat, Steering Committee 
Internal UI adakan Rapat Virtual

“Pada tahun ini, ITTP COVID-19 memperluas 
kerja sama dengan negara-negara se-
Asia Tenggara. Pertemuan ini merupakan 
pertemuan awal dengan perwakilan tiap 
fakultas di UI sebelum nanti bertemu 
dengan Steering Committee (SC) dari negara 
lain pada tanggal 7 Juni,” ucap dr. Agustin 
Kusumayati, M.Sc. , Ph.D selaku Chair of 
Conference The 2nd ITTP-COVID19 seraya 
membuka agenda rapat Steering Committee 
Internal UI pada Jum’at, 3 Juni 2022.

Sebelum pertemuan hari ini, telah diadakan 
ASEAN’s University Leaders Meeting pada 
tanggal 28 April 2022 yang menghasilkan 
komitmen dari beberapa universitas 

https://scifes.fkm.ui.ac.id/ittp
https://scifes.fkm.ui.ac.id/ittp
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di ASEAN untuk turut menjadi Steering 
Committee.

Bersama Dr. Agustin, hadir pula ketua 
Organizing Committee, Popy Yuniar, S.K.M., 
M.M., Ph.D Cand., panitia ITTP, dan juga 
perwakilan dari fakultas-fakultas di 
lingkungan UI. Perwakilan tersebut adalah 
Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., Ph.D., 
dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Adila 
Alfa Krisnadhi, S.Kom., M.Sc. , Ph.D. , dari 
Fakultas Ilmu Komputer; dan Dr. Herdito 
Sandi Pratama, M.Hum., dari Fakultas Ilmu 
Pengetahuan dan Budaya; serta Nurul 
Dina Rahmawati, S.Gz., M.Sc., dari Fakultas 
Kesehatan Masyarakat yang juga merupakan 
Wakil Ketua Organizing Committee.

International Teleconference on Technology 
and Policy in Supporting Implementation of 
COVID-19 Recovery Plan in Southeast Asia 
(ITTP COVID-19) merupakan rangkaian acara 
virtual yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, 
yaitu pembuatan rekomendasi kebijakan, 
pra-konferensi, konferensi, exchange and 
culture, serta networking. Pada tahun ini, 
ITTP-COVID-9 memasuki tahun ke-2 dengan 
UI sebagai penyelenggara utama dan FKM 
UI sebagai organizer. Tema yang diangkat 

adalah Post COVID-19 Pandemic: Healthier, 
Smarter, and Resilient ASEAN Community.

Hingga saat ini, panitia telah menerima 
sejumlah abstrak dari calon peserta dan 
masih membuka penerimaan abstrak 
hingga 12 Juni 2022. Abstrak yang 
diterima dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kluster, yaitu Health Sciences, Engineering 
and Natural Sciences, dan Humanities and 
Social Sciences.

Selain sebagai wadah untuk menyamakan 
persepsi, pertemuan internal SC ini juga 
menghasilkan masukan dan saran yang 
membangun bagi pelaksanaan The 2nd 
ITTP-COVID19. Latar belakang partisipan 
yang cukup variatif menjadikan pandangan 
yang masuk semakin beragam. Harapannya, 
pertemuan ini menjadi awal yang baik 
bagi tim SC the 2nd ITTP COVID-19 serta 
membuat acara menjadi lebih baik lagi. 
(BK)

Grand Opening OHS Expo 13: Transformasi Digital Pada 
Pengimplementasian K3 di Tempat Kerja

O H S C ,  H i m p u n a n  M a h a s i s w a 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja FKM 
UI, menggelar kegiatan Grand Opening 
OHS Expo 13 yang masuk dalam 

rangkian seminar online FKM UI seri 
11 dengan tema “Transformasi Digital 
Pada Pengimplementasian K3 di Tempat 
Kerja”. Seminar yang dilaksanakan pada 

4 Juni 2022 ini terbuka untuk umum dan 
diselenggarakan melalui platform Zoom 
Meeting serta dihadiri oleh peserta baik 
mahasiswa, akademisi dan umum.
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Acara ini merupakan pembukaan dari 
serangakaian OHS Expo 13 yang bertujuan 
untuk memperluas pengetahuan masyarakat 
mengenai keilmuan K3 serta menanggapi 
dan memberi solusi terkait tantangan dari 
isu terkini dalam bidang K3.

Nadya Putri , Ketua OHSC FKM UI 
2022, menyampaikan kegiatan ini 
dapat memberikan pengetahuan terkait 
transformasi digital dalam bisnis operasi 
serta cara meminimalisir risiko dalam 
keselamatan dan kesehatan kerja.

“Penyelenggaraan acara ini menjadi ruang 
terbuka untuk para mahasiswa dalam 
berperan aktif dan kedepannya akan ada 
rangkaian acara lain, seperti digital training, 
workshop, dan seminar,” tambah Ketua Prodi 
K3 FKM UI, Mila Tejamaya, S.Si. , M.O.H.S. , 
Ph.D., dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc. , menyambut hangat para 
hadirin dan menyampaikan bahwa dalam 
mengikuti arus era digital seyogyanya dapat 

mengimplementasikan K3 di tempat kerja 
dan adaptif dengan adanya digitalisasi 
menuju perubahan yang semakin canggih.

Ridwan Z. Syaaf, Drs. Psi. , M.P.H., selaku 
Dosen K3 FKM UI mengawali pemaparan 
materi mengenai paradigma pemahaman 
keselamatan. Disebutkan bahwa terdapat 
dua aspek reactive – protective dan proactive 
– productive . Hasil dari pemahaman 
tersebut, nantinya dapat menginvestigasi 
dan mengendalikan bahaya maupun risiko 
di tempat kerja serta mengevaluasi melalui 
acceptable level.

“Pembahasan mengenai  f ramework 
untuk digitalisasi yang dilakukan secara 
komprehensif menghasilkan 3 sistem untuk 
implementasi di tempat kerja. Selain itu, 
dalam menghadapi industri 4.0 penting 
memiliki safety mindset untuk melihat 
peluang maupun tantangan era digital,” 
tegas Ridwan.

Lebih lanjut, Sri Suhardono S.T. , M.Si. , 
selaku Professional in Oil and Gas Company 

membahas sistem manajemen HSE (health 
safety and environment) dengan pendekatan 
teknologi informasi menyongsong era 
industri 4.0. Sri mengawali pembahasan 
dengan memaparkan sistem manajemen 
secara menyeluruh berkaitan dengan 
keselamatan proses dan keselamataan 
pekerjaan dengan melihat terjadinya 
likelihood dan severity. Adanya aplikasi 
yang membantu dalam keselamatan proses 
seperti halnya, flaresim, DNV, item tool kit, 
dan hazop operability pun dijelaskan dalam 
materinya.

Sri pun menyampaikan bahwa dalam era 
digital, diperlukan pemilihan alat bantu 
untuk mengumpulkan data dan membuat 
analisa pengambilan keputusan dan 
visualisasi sistem dalam pengembangan 
alat bantu untuk memvisualisasikan data.

Me la lu i  semina r  i n i  d iha rapkan 
d a p a t  m e m b e r i k a n  p e n g e t a h u a n 
terkait  transformasi  digital  dalam 
pengimplementasian K3 di tempat kerja. 
(AHS)

Diskusi Bersama Wakil MWA UI Unsur Tendik dan 
Tendik FKM UI
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Rabu, 8 Juni 2022, staf kependidikan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(UI) menghadiri undangan diskusi bersama 
dengan Majelis Wali Amanat (MWA) UI unsur 
tendik, Luluk Tri Wulandari, S.S. , M.Hum. 
Bertajuk Diskusi MWA UI Unsur Tendik “Kami 
Mendengar”, acara ini diselenggarakan di 
Ruang Rapat PA209 Gedung RIK UI.

Hadir Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, 
Ventura dan Administrasi Umum FKM UI, 
Dr. Milla Herdayati, S.K.M. , M.Si. , yang 
memberikan sambutan sebelum memulai 
diskusi. “Acara ini harus disambut baik, 
karena kiranya acara ini akan memberikan 
manfaat bagi kita semua. Dengan adanya 
kunjungan dari MWA ini terutama untuk 
memberikan penjelasan terkait statuta UI 
yaitu PP 75 th 2021, kiranya kita akan 

mengetahui peran tendik ada dibagian 
mana dari statuta baru tersebut,” ujar Dr. 
Milla dalam sambutannya. Selain itu, hadir 
pula Wakil Manajer Umum FKM UI, Lilis 
Komariyah, MARS yang menyambut dan 
memandu jalannya diskusi. Diikuti oleh para 
koordinator sub-unit dan staf perwakilan 
dari sub-unit yang ada di FKM UI, diskusi 
berlangsung secara dinamis.

Statuta UI, seperti dijelaskan oleh Luluk 
adalah peraturan dasar pengelolaan UI yang 
digunakan sebagai landasan penyusunan 
peraturan dan prosedur operasional di UI. 
Statuta yang terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 ini 
menggantikan aturan sebelumnya dalam PP 
Nomor 68 Tahun 2013. “Banyak pembahasan 
tentang mahasiswa dan kegiatan akademik 

dalam statuta UI ini, sementara pasal 
tentang ketenagaan tidak banyak. Namun, 
saya akan menghiglight terkait ketenagaan 
dan bagaimana peran kita di UI,” tutur Luluk.

Pada diskusi selanjutnya Luluk menjelaskan 
tentang perbedaan pasal terkait ketenagaan 
pada statuta lama dan statuta baru. Selain 
itu, Luluk juga mengajak untuk bersama-
sama mengajukan usulan untuk yang 
selayaknya bisa menjadi praktik baik bagi 
ketenagaan di UI. Diantaranya adalah 
diadakannya peraturan yang menyeluruh 
sejak rekrutmen hingga pensiun, rekrutmen 
dianjurkan untuk mengutamakan pegawai 
tidak tetap yang sudah lama mengabdi, 
kejelasan untuk jenjang karir dan jabatan, 
serta integrasi anggaran untuk pemenuhan 
hak dasar tendik. (wrk)

FKM UI Menerima Kunjungan Pertama secara Luring dari 
Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) secara bertahap 
telah mulai melaksanakan beberapa kegiatan 
secara luring di kampus tentunya dengan 
penerapan protokol kesehatan ketat. Salah 
satunya adalah pada Jumat, 10 Juni 2022, 
FKM UI menerima kunjungan studi dari 
mahasiswa-mahasiswi Fakultas Science, 
Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas 
Bina Mandiri Gorontalo. Diterima di Aula G 
FKM UI, kegiatan kunjungan diikuti oleh 71 
peserta beserta pendamping.

Hadir menyambut dari FKM UI adalah Wakil 
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan 
Kemahasiswaan, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc., 
Ketua Departemen Gizi, Dr. Ir. Trini Sudiarti, 
M.Kes. , Ketua Program Studi sekaligus 
Kepala Laboratorium Gizi, Dr. Ir. Diah M. 
Utari, M.Kes., dan Sekretaris Program Studi 
Gizi, Wahyu Kurnia Yusrin Putra, S.K.M., M.K.M. 
Sementara pendamping dari Universitas Bina 
Mandiri Gorontalo adalah Adnan Malaha, 
M. Si., Dekan Fakultas Science, Teknologi 
dan Ilmu Kesehatan, Wakil Dekan Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan, Arpin, S.K.M., 
M.Kes., Ketua Program Studi Farmasi, Apt. Rini 
Daud Supu, M.Farm., serta Laboran Fakultas 
Science, Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Adera 
Rahmawanto Taidi, S.Farm.

Setelah dibuka dengan sambutan dari Wakil 
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan 
Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, 
M.Sc., dan perkenalan dari Adnan Malaha, M. 
Si., Dekan Fakultas Science, Teknologi dan 
Ilmu Kesehatan, Wakil Dekan Bidang Akademik 
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dan Kemahasiswaan, agenda pertama dari 
kunjungan ini adalah perkenalan Program 
Studi Gizi FKM UI yang disampaikan oleh 
Wahyu Kurnia Yusrin Putra, S.K.M., M.K.M. 
“Sebanyak 74% lulusan Progran Studi Gizi 
FKM UI bekerja dalam bidang yang sesuai 
dengan jurusannya,” tutur Wahyu seraya 
menjelaskan profil dari lulusan Program 
Studi Gizi FKM UI.

Lebih lanjut, Dr. Ir. Diah M. Utari, M.Kes. , 
menyampaikan kuliah pakar dengan tema 
“Upaya Pencegahan Faktor Risiko Stunting di 
Masa Transisi Pandemi COVID-19”. Stunting 
merupakan masalah kekurangan gizi kronis 

yang disebabkan oleh kurangnya asupan 
gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga 
menyebabkan gangguan pertumbuhan. 
“Karena dampaknya yang serius, bervariasi 
dan berjangka panjang, stunting dianggap 
sebagai suatu sindrom, dimana kegagalan 
pertumbuhan linier seperti stunted/pendek 
merupakan penanda yang bisa dideteksi 
paling awal. Sementara kemampuan 
kognitif dan penyakit kronis atau penyakit 
tidak menular muncul pada usia yang lebih 
tua”, tambah Dr. Diah.

Selain sesi perkenalan program studi 
dan kuliah pakar, para peserta kunjungan 

juga berkesempatan untuk mengunjungi 
laboratorium gizi FKM UI. Sementara 
para pendamping yang merupakan dosen 
dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo 
melaksanakan penjajakan kerja sama 
dengan para dosen dari Program Studi 
Gizi FKM UI disertai oleh Koordinator 
Subuni t  Ker jasama dan Hubungan 
Alumni FKM UI, Adi Putranto, S.E.

Melalui kunjungan ini semoga menjadi 
awal yang baik untuk pembinaan kerja 
sama lebih lanjut antara FKM UI dan 
Universitas Bina Mandiri  Gorontalo. 
(wrk)

Pre-Conference 2nd ITTP-COVID19: Indonesia’s Role in the 
G20 for Vaccine Equality in Africa

Selasa, 14 Juni 2022, Universitas Airlangga 
sebagai salah satu co-organizer dan partner 
universities The 2nd ITTP-COVID19, menggelar 
kegiatan Pre-Conference 2nd ITTP-COVID19 
dengan tema “Indonesia’s Role in the G20 
for Vaccine Equality in Africa”. Kegiatan ini 
terbuka untuk umum dan diselenggarakan 
secara hibrid serta dihadiri oleh pemangku 
kepentingan yaitu Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia, serta Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia, Universiti 
Teknologi Malaysia, dan ASEAN University 
Network.

The International Teleconference on 
Technology and Policy in Supporting 
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Implementation of COVID-19 (ITTP-COVID19) 
merupakan konsorsium yang diinisiasi pada 
tahun 2021 yang melibatkan 27 universitas 
di kawasan Asia Tenggara, didukung oleh 
Sekretariat ASEAN dan ASEAN University 
Network (AUN). Tahun   ini UI menjadi tuan 
rumah   ITTP-COVID19 dengan FKM UI 
sebagai organizer dari kegiatan ini.

Pada dasarnya, negara-negara di Afrika 
mengalami lonjakan kasus COVID-19 dan 
memiliki risiko tinggi mengalami lonjakan 
lebih lanjut. Namun, langkah-langkah untuk 
menahan virus yang mengancam membuat 
rapuhnya pertumbuhan ekonomi dan 
stabilitas layanan dasar seperti kesehatan 
dan pendidikan.

Perser ikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
menetapkan target bahwa setiap negara 
harus memvaksinasi 70% penduduknya. 
Banyak negara kaya berada di jalur yang 
benar, namun hanya sebagian kecil orang 
Afrika yang mendapatkan vaksinasi.

Kegiatan ini menjadi wadah untuk bertukar 
ide dan wawasan terkait peran Indonesia 
berdasarkan penelitian dan pengalaman, 
rekomendasi kebijakan, dan mengidentifikasi 
teknologi yang relevan untuk mendukung 

rencana pemulihan COVID-19, khususnya 
dalam G20 untuk kesetaraan vaksin di 
Afrika. Tujuan ini selaras pula dengan tujuan 
ITTP-COVID19 sebagai pembangun platform 
bersama.

Terdapat sambutan hangat dan penyampaian 
dari berbagai pihak, antara lain: Prof. Dr. 
Mohammad Nasih (Rektor Universitas 
Airlangga), Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana 
(Head of Foreign Policy Strategy Agency 
Indonesia), dan Muhammad Takdir (Head 
of the Center for Policy Strategy for the Asia 
Pasific and Africa Region Indonesia).

Pada kesempatan yang sama, diselenggarakan 
pula pemaparan materi dari berbagai 
kalangan narasumber. Di awali oleh Tyas 
Baskoro Her Witjaksono Adji selaku Acting 
Director for African Affairs Indonesia yang 
membahas mengenai perkembangan 
kebijakan luar negeri Indonesia di Afrika. “Di 
seluruh Afrika hanya terdapat 375 produsen 
produk farmasi, sehingga Indonesia memiliki 
peluang dan potensi pasar produk farmasi 
di Afrika,” ujar Witjaksono.

Lintang Paramitasari Parnohadiningrat 
selaku Director of Junior Diplomatic School 
Indonesia memaparkan secara komprehensif 

terkait perkembangan diplomasi vaksin 
Indonesia untuk kesetaraan vaksin global. 
Mita membahas prioritas diplomasi 
vaksin Indonesia menjadi salah satu misi 
Kementerian Luar Negeri dalam mencapai 
berbagai tujuan, yakni pasokan vaksin 
domestik dan diplomasi vaksin (bilateral 
dan multilateral).

Lebih lanjut, Prof. Dr. Fedik Abdul Rahman 
selaku Head of Vaccine Technoloogy 
Development Center Universitas Airlangga 
menyampaikan terkait proses pengembangan 
desain vaksin merah putih yang disinyalir 
menjadi penyedia untuk memproteksi dari 
infeksi virus yang bermutasi.

Melalui adanya kegiatan ini dapat menjadi 
wadah informasi terkait keseteraan vaksin 
sebagai suatu keniscayaan mencapai target 
SGDs 3; kehidupan sehat dan sejahtera serta 
SDGs 17; kemitraan untuk mencapai tujuan.

Kegiatan seminar dari Universitas Airlangga 
ini merupakan salah satu kegiatan yang 
masuk ke dalam rangkaian pre-conference dari 
The 2nd ITTP-COVID19. Selanjutnya, masih 
akan ada beberapa kegiatan pre-conference 
baik dari partner universities maupun dari 
FKM UI sendiri. (AHS)

Seminar Online FKM UI Seri 12: Perlindungan Sosial dan 
Stigma bagi Pekerja dengan Disabilitas
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Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan 
Seminar Online Seri 12 yang bertema 
“Perlindungan Sosial dan Stigma bagi Pekerja 
dengan Disabilitas” pada Selasa, 14 Juni 2022. 
Pada seminar ini, hadir Dekan FKM UI, Prof. 
dr. Mondastri K. Sudaryo, M.S., D.Sc., dan juga 
Ketua Departemen Pendidikan Kesehatan dan 
Ilmu Perilaku (PKIP) FKM UI, Dr. Dian Ayubi, 
S.K.M., M.QIH untuk memberikan sambutan.

Seminar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sesi 
pemaparan materi dari 4 (empat) narasumber 
yang dimoderatori oleh Dr. drg. Ella Nurlaella 
Hadi, M.Kes., dan sesi kedua, penyampaian 
hasil penelitian yang dimoderatori oleh Dr. 
dra. Rita Damayanti, MSPH. Sebagai bentuk 
inklusifitas, seminar ini juga menghadirkan 
Juru Bahasa Isyarat yang membantu 
menginterpretasikan materi bagi teman tuli.

Narasumber pertama Dr. Nora Kartika 
Setyaningrum, S.E., M.Si. , selaku Direktur 
Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, 
Kementerian Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia, membahas mengenai peran 
pemerintah bagi para pekerja disabilitas. 
Pembangunan inklusif disabilitas adalah 
amanah konstitusi dan pemerintah telah 
berusaha membangun hal tersebut melalui 
berbagai dasar hukum. “Semakin besarnya 
penduduk usia kerja penyandang disabilitas 

dan masih rendahnya tingkat partisipasi 
kerja penyandang disabilitas di tempat 
kerja menjadi concern kita bersama,” ucap 
Dr. Nora. Penyandang disabilitas memiliki 
hak yang telah diatur pada UU Nomor 8 
tahun 2016, begitu pula dengan formasi 
pekerja disabilitas pada setiap perusahaan. 
Kedepannya, diperlukan kerja sama dari 
semua pihak, termasuk akademisi, dalam 
mewujudkan tempat kerja yang inklusif.

Materi kedua berjudul “Mapping of Workers 
with Disabilities in Indonesia” disampaikan 
oleh National Program Officer International 
Labour Organization (ILO), Tendy Gunawan, 
S.T., M.Sc. Pada materi ini, disampaikan hasil 
penelitian ILO mengenai pekerja disabilitas di 
Indonesia. “Kita menemukan bahwa kategori 
dan skala pengukuran disabilitas berbeda 
dalam survei yang dilakukan secara nasional. 
Akibatnya, sangat sulit membuat program 
dan kebijakan tanpa data yang akurat,” ucap 
Tendy sebagai pembuka dari pemaparan hasil 
penelitian. Dari penelitian yang dilakukan, 
terdapat beberapa penemuan menarik 
mengenai penyandang disabilitas, seperti 
lebih banyaknya prevalensi wanita, minimnya 
pekerja disabilitas di perkotaan, dan tingkat 
pendidikan yang mayoritas hanya sampai 
sekolah dasar. Bersamaan dengan hasil ini, 
disampaikan pula rekomendasi program 
dan kebijakan yang bisa dilakukan oleh 

pemerintah maupun stakeholders lainnya.

Materi selanjutnya merupakan pengalaman 
pribadi dari narasumber disabilitas mengenai 
perjuangannya di sektor formal. Tantangan di 
lingkungan pemerintahan disampaikan oleh 
seorang dokter gigi dari RSUD Solok Selatan, 
yaitu drg. Romi Syofpa Ismael. Tantangan di 
lingkungan swasta disampaikan oleh Prayogo 
Triono, S.Psi., selaku People Partner Associate 
dari ALAMI Sharia. Materi ini sekaligus 
menutup sesi pertama dari seminar kali ini.

Sebelum berlanjut ke sesi 2, terdapat 
penyampaian materi dari perwakilan Entrasol, 
dr. Adeline Devita, selaku salah satu sponsor 
Seminar Online Seri 12.

Pada sesi kedua, dipaparkan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Mahasiswa Peminatan 
Kesehatan Mental dan Disabilitas FKM UI. 
Penelitian pertama berjudul “Perceived 
Stigma pada ODHA di Kabupaten Tangerang” 
disampaikan oleh Ahmad Yanwar, dkk., dan 
dibahas oleh Dr. Octavery Kamil, M.Si., selaku 
mitra peneliti PPH. Selanjutnya, penelitian 
kedua berjudul “Gambaran Stigma di 
Lingkungan Kerja terhadap Orang dengan 
Masalah Kejiwaan (ODMK) di DKI Jakarta” 
disampaikan oleh Wina Al Syifa, dkk., dan 
dibahas oleh Dini Widiarsih, Ph.D., selaku 
Pengajar Kesejahteraan Sosial FISIP UI. (BK)

PAF FKM UI Diskusi Identifikasi Keselarasan Pembangunan ZI 
WBK WBBM dan Implementasi SMAP ISO 37001

Tindak lanjut dari persiapan penerapan 
SMAP ISO di FKM UI memasuki tahap 
telaah Gap Analysis implementasi SMAP 
ISO 37001 dengan pembangunan 

Zona Integritas WBK WBBM di FKM 
UI. Sebagaimana diketahui salah satu 
modal utama pada pembangunan Zona 
Integritas menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) yang telah dilakukan FKM 
UI adalah telah terimplementasikannya 
Manajemen Mutu ISO 9001;2015 yang 
memberikan assurance pada mutu layanan 
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PAF FKM UI. ISO SMAP 37001 menjadi 
langkah berikutnya sebagai sertifikasi 
yang akan memperkuat FKM UI dalam 
pembangunan zona integritas menuju 
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagai 
jaminan pelayanan PAF FKM UI yang 
bebas dari praktik suap.

Telaah diperlukan untuk identifikasi berbagai 
persyaratan yang akan disediakan menuju 
sertifikasi ISO SMAP 37001 diselaraskan 
dengan dokumen yang telah ada. Dokumen 
utama yang diperlukan sebagai persyaratan 
adalah: Dokumen ISO 9001, Kontrak Kinerja, 
Analisis SWOT, Risk Register 2022.

Telaah di lanjutkan dengan diskusi 
mendalam pada unit kerja penyedia 
layanan yang diperkirakan memiliki 
r is iko ter jadinya t indak penyuapan 
yaitu Subunit Kerjasama dan Hubungan 
Alumni , Subunit  Pemeliharaan dan 
Pengelolaan Fasilitas (PPF), Subunit 
Keuangan, Subunit Logistik, dan Subunit 
SDM. Proses telaah yang dipandu oleh 
konsultan ISO SMAP 37001, Muhammad 
Hatta Adam dan tim berlangsung pada 
Senin dan Selasa, 13-14 Juni 2022. 
Diskusi diikuti oleh Wakil Dekan Bidang 
1 dan Bidang 2, para manajer dan seluruh 
koordinator subunit di PAF FKM UI.

Dalam pengantarnya  Waki l  Dekan 
Bidang Pendidikan, Penel i t ian dan 
Kemahasiswaan FKM UI mengingatkan 
pentingnya manajemen mutu yang terus 
dijaga dan ditingkatkan tidak hanya pada 
subunit penyedia layanan yang langsung 
b e r h u b u n g a n  d e n g a n  m a h a s i s w a 
namun tak kalah penting juga pada 
penyedia layanan pendukung. Kegiatan 
internasionalisasi yang ditempuh FKM 
UI, juga perlu diperhatikan persiapan 
mutu pelaksanaan layananya.

Persiapan menuju sertifikasi ISO SMAP 
37001 dilakukan dengan bedah POB setiap 
subunit kerja, dengan pemutakhiran pada 
bagian-bagian tertentu yang beririsan 
dengan implementasi ISO 9001;2015, 
ISO SMAP 37001 dan bangunan zona 
integritas WBK WBBM. (sfc)

Perubahan Iklim di Depan Mata, FKM UI adakan Seminar 
Online Membahas Cara Menghadapinya

Kamis, 16 Juni 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) menyelenggarakan Seminar Online 
Seri ke-13 yang berjudul “Climate Change: 
How We Survive, Adapt, and Mitigate”. 
Seminar ini merupakan respon FKM UI 
terhadap isu perubahan iklim yang semakin 
memprihatinkan. Sebagai bentuk sambutan, 
turut hadir Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri 
Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., pada awal acara.

Narasumber pertama berasal dari Institut 
Pertanian Bogor, Perdinan, Ph.D., MNRE., yang 
merupakan dosen di Departemen Geofisika 
dan Meteorologi. Perdinan menyampaikan 
materi mengenai kesiapan kita dalam 
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menghadapi perubahan iklim. “Perubahan 
iklim dan polusi udara itu ancaman yang 
luar biasa, pertanyaannya apakah Indonesia 
sudah siap?” ujar Perdinan sebagai pembuka 
presentasinya. Saat ini, pemerintah telah 
memiliki rencana untuk menghadapi 
perubahan iklim. Salah satunya adalah 
Strategi APIK (Adaptasi Perubahan Iklim 
Kesehatan) yang digagas oleh Kementerian 
Kesehatan. Kesiapan ini harus didukung oleh 
data dan informasi yang memadai serta aksi 
dari lingkup terbesar hingga terkecil: individu.

Materi selanjutnya membahas peran 
masyarakat dalam pengelolaan risiko dan 
mitigasi bencana di Indonesia. Materi ini 
disampaikan langsung oleh Direktur Pusat 
Pengurangan Risiko Bencana Universitas 
Indonesia, Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D. 
“Akibat dari aktivitas kita yang merusak planet 
ini juga berdampak terhadap kesehatan 
masyarakat,” Prof. Fatma menyampaikan. 
Secara garis besar, masyarakat memiliki peran 
utama dalam mengurangi dampak akibat 
bencana, dalam hal ini perubahan iklim.

Pemaparan ketiga disampaikan oleh Any 
Adelina Hutauruk, S.K.M., M.ScPH., selaku 
Sanitarian Ahli Muda, Direktorat Penyehatan 
Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI. 
Materi yang disampaikan berjudul “Dampak 
Perubahan Iklim terhadap Kesehatan 

Masyarakat Indonesia”. Secara keseluruhan, 
Any menyampaikan bagaimana perubahan 
iklim berdampak terhadap kesehatan di 
Indonesia, apa saja program kesehatan yang 
terkait dengan perubahan iklim berbasis 
masyarakat, serta kerja sama lintas program 
lintas sektor (LP/LS). Mengutip langsung dari 
Any, sistem kesehatan yang tahan iklim adalah 
ketika kita tidak hanya bisa mengantisipasi 
tapi harus bisa merespon. Tidak selesai 
dengan merespon namun bagaimana kita 
mengatasinya dan memulihkan diri.

Materi terakhir berjudul “Penyelenggaraan 
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi 
Masyarakat Pada Kondisi Perubahan Iklim 

dan Kerentanan Lingkungan” disampaikan 
oleh Muhammad Olik Abdul Holik, Ak., M.Si. 
Olik merupakan Direktur Utama PT Tirta 
Asasta Kota Depok (Perseroda), sebuah BUMD 
yang menyediakan air minum perpipaan. 
“Masalah eksisting penyelenggaran SPAM 
saat ini banyak di area padat, pesisir, rawa, 
gambut, kapur, dan kering,” papar Olik. Namun, 
air minum perpipaan yang merupakan 
konservasi air tanah dengan kualitas teruji 
dan anti kemarau aman untuk diterapkan di 
masa depan. Pemerintah diharapakan dapat 
mendorong agar masyarakat dapat beralih 
dari air minum non-perpipaan menjadi air 
minum perpipaan. Pemerintah memiliki peran 
vital dalam penyelenggaraan SPAM. (BK)

Pertemuan Journal Collaboration Menuju The 
2nd ITTP-COVID19

Jum’at, 17 Juni 2022 telah berlangsung 
pertemuan antara Steering Committee The 
2nd ITTP-COVID19 bersama para pemangku 
kepentingan editor jurnal untuk membahas 
kolaborasi yang akan dilakukan. Pertemuan 

ini dilaksanakan secara daring melalui 
Zoom Meeting dan dipimpin oleh Prof. Dra. 
Fatma Lestari, M.Si., Ph.D., selaku Scientific 
Committee dan dihadiri oleh Edo S. Jaya dari 
Makara Human Behavior Studies in Asia; 

Prof. Dewi Susanna dari Kesmas: National 
Public Health Journal; Dr. Dian Ayubi dari 
Jurnal Perilaku dan Promosi Kesehatan; Sri 
Wahdini dari eJournal Kedokteran Indonesia; 
Hariani Rafitha dari Jurnal Epidemiologi 
Kesehatan Indonesia; Rony Darmawansyah 
Alnur dari Arkesmas (Arsip Kesehatan 
Masyarakat); Dr. Ida Leida M., dari Media 
Kesehatan Masyarakat Indonesia; Aisyah 
Putri Mayangsari dari Perilaku dan Promosi 
Kesehatan: Indonesian Journal of Health 
Promotion and Behavior; Yolanda Handayani 
dari Jurnal Biostatistika, Kependudukan, dan 
Informatika Kesehatan (BIKFOKES) serta 
Nurul Dina Rahmawati yang mewakili IJPHN.

Pertemuan membahas pengenalan ITTP-
COVID19 kepada editor jurnal secara 
komprehensif meliputi tema, topik, agenda, 
dan jadwal yang akan dilaksanakan 
mendatang, dilanjutkan dengan pengenalan 
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scientific committee dan organizing committee, 
mekanisme skema kolaboratif bersama editor 
jurnal, dan proses penerimaan serta full 
paper review.

Pertemuan ini juga membahas kerjasama 
dengan editor jurnal perihal publikasi paper 
peserta yang akan dipublikasikan di jurnal 
nasional dan internasional, serta pembahasan 
terkait konferensi secara keseluruhan. Hal 
lain yang juga dibahas adalah mengenai 
reviewer artikel yang direncanakan akan 
berasal dari seluruh kawasan ASEAN sehingga 
diharapkan akan menghasilkan artikel yang 
berkualitas untuk dipublikasikan. Beberapa 
jurnal telah mengkonfirmasi keikutsertaannya 
dalam ITTP-COVID19, antara lain Frontiers 

Public Health, Jurnal Kesehatan Masyarakat 
Nasional, dan Jurnal Kesehatan Lingkungan 
Indonesia.

The International Teleconference on 
Technology and Policy in Supporting 
Implementation of COVID-19 (ITTP-COVID19) 
merupakan konsorsium yang diinisiasi pada 
tahun 2021 yang melibatkan 27 universitas 
di kawasan Asia Tenggara, didukung oleh 
Sekretariat ASEAN dan ASEAN University 
Network (AUN). Tahun ini UI menjadi tuan 
rumah ITTP-COVID19 dengan FKM UI sebagai 
organizer dari kegiatan ini.   Tujuan ITTP-
COVID19 adalah untuk membangun platform 
bersama untuk bertukar ide dan wawasan 
tentang pandemi COVID-19 berdasarkan 

penelitian dan pengalaman, merumuskan 
rekomendasi kebijakan, dan mengidentifikasi 
teknologi yang relevan untuk mendukung 
rencana pemulihan COVID-19.

Tema yang diangkat pada tahun ini adalah 
Post COVID-19 Pandemic: Healthier, Smarter, 
and Resilient ASEAN Community dan memiliki 
4 cluster; health sciences, engineering and 
natural sciences, humanities and social sciences, 
serta multidiciplines.

Konferensi sebagai puncak acara The 2nd 
ITTP-COVID19 akan dilaksanakan 6 – 8 
Agustus 2022. Informasi mengenai agenda 
lebih lanjut dapat diakses di laman https://
scifes.fkm.ui.ac.id/ittp. (AHS)

Mahasiswa FKM UI Ikuti Program American Leadership 
Experience di Amerika Serikat

Nadya Arifta Auliazaki , mahasiswa 
Program Studi S-1 Reguler Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) angkatan 2021, menjadi 
salah satu perwakilan mahasiswa dari 
U I  yang memperoleh  kesempatan 
untuk mengikuti American Leadership 
Experience di Amerika Serikat. Nadya 
mengikuti program ini bersama dengan 
5 mahasiswa UI lainnya, yang terdiri 
dari Bennedicta Vania Tandiono dari 
FISIP, Alifa Diva Syabil dari FISIP; Putri 
Atika Suri dari Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Made Swastika Nata Negara dari 
Fakultas Ilmu Komputer dan Hesti Tahir 
dari Fakultas Ilmu Budaya. Para awardee 
program American Leadership Experience 
akan berangkat ke Amerika Serikat pada 
dua tanggal berbeda yaitu 9 Juli dan 
16 Juli 2022. 

Kegiatan ini diberikan eksklusif untuk 
pe la j a r  yang  meng iku t i  p rog ram 
Kennedy-Lugar Youth Exchange and 
Study (KL-YES) tahun 2020-2021 yang 
diselenggarakan secara virtual karena 
kondisi pandemi. Program KL-YES adalah 
program beasiswa penuh yang diberikan 
oleh U.S. Department of State kepada 
siswa SMA atau sederajat. 

A m e r i c a n  Le a d e r s h i p  E x p e r i e n ce 
send i r i  merupakan  keg ia tan  yang 

d i s e l e n g g a r a k a n  o l e h  B u r e a u  o f 
Educational and Cultural Affairs U.S. 
Depar tment of  State . Para awardee 
p r o g r a m  i n i  d i b e r i k a n  b e a s i s w a 
penuh  untuk be la ja r  i n t e r cu l tu ra l 
learning  di  Amerika Serikat selama 
2  minggu . Keg ia tan  pembela ja ran 

terbagi menjadi civic education selama 
1 minggu di  Washington DC dan 1 
minggu  l eade r sh ip  p rog ram  un tuk 
berinteraksi bersama penduduk asli 
dan mempela jar i  env i ronmenta l i sm, 
diversity and inclusion , serta community 
engagement . (wrk)
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4 Prodi Magister FKM UI Terima 14 Mahasiswa WNA 
dari UI GREAT Tahun 2022

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI), menerima 14 
mahasiswa warga negara asing peserta UI 
Great tahun 2022. Ke 14 mahasiswa tersebut 
telah berhasil melalui proses seleksi dan 
wawancara dan dinyatakan diterima pada 
20 Juni 2022.

Ke 14 mahasiswa berasal dari negara 
Zimbabwe 6 orang, Tanzania 1 orang, Timor 
Leste 2 orang, Palestina 1 orang, India 1 
orang, dan Pakistan 1 orang. Para mahasiswa 
tersebut diterima di Prodi Magister IKM 
6 orang, Prodi Magister Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 3 orang, Prodi Magister 
Administrasi Rumah Sakit 3 orang, dan Prodi 
Magister Epidemiologi 2 orang. UI GREAT 
(UI Degree Scholarship for International 

Student) merupakan program beasiswa yang 
diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang 
ingin menempuh pendidikan di kampus UI, 
khususnya degree program (program bergelar). 
Hampir seluruh fakultas di UI menyediakan 
program pendidikan S2 yang bisa dipilih 
calon mahasiswa asing tersebut, dan FKM 
adalah salah satunya.

Persyaratan bagi peserta program UI GREAT 
adalah aplikan harus berasal dari warga 
negara asing (non-Indonesia), harus sudah 
mendapatkan vaksin minimal dua kali, 
mampu mempertahankan Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) minimal 3.0 selama masa 
studi di UI, serta beberapa syarat lain 
yang bisa diakses melalui tautan https://
admission.ui.ac.id/. Mahasiswa asing 

yang diterima dalam program UI GREAT 
berkesempatan mendapat bantuan beasiswa 
dengan komponen bantuan biaya visa 
mahasiswa, bantuan tiket pesawat, bantuan 
biaya hidup, serta bantuan lainnya yang 
dapat dilihat pada laman terkait. 

UI Great merupakan salah satu upaya 
mewujudkan kolaborasi yang dikembangkan 
Universitas Indonesia (UI) bersama 
perguruan tinggi global yang menjadi mitra 
Universitas Indonesia (UI). Tujuannya adalah 
membuka akses agar mahasiswa asing 
berkesempatan menempuh studi terbaik. 
Selain itu kolaborasi internasional ini 
bertujuan meningkatkan reputasi akademik 
serta memperkenalkan UI dan Indonesia ke 
ranah internasional.

Visitasi Lapangan Program Studi S-1 K3 FKM 
UI oleh Asesor LAMPT-Kes

Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri 
Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPT-Kes) 
melakukan asesmen lapangan terhadap 
Program Studi (Prodi) Sarjana Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja (K3) Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI). Asesmen ini merupakan 
bagian dari akreditasi Prodi S-1 K3 oleh 
LAMPT-Kes. Kedua asesor yang hadir adalah 

Prof. Dr. drh. Ririh Yudhastuti, M.Sc. , dan Dr. 
Mohammad Zen Rahfiludin, S.K.M., M.Kes. 
Ririh dan Zen tiba di FKM UI pada Minggu, 
19 Juni 2022 dan melakukan asesmen 
lapangan selama dua hari pada tanggal 
20-21 Juni 2022.

Proses akreditasi Prodi S-1 K3 FKM UI 
sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan 

dan berkas persyaratan telah disumbit 
pada bulan April 2022 lalu. Borang 
akreditasi disusun oleh beberapa pihak, 
meliputi Ketua Program Studi S-1 K3, 
Unit Penjaminan Mutu Akademik, dan juga 
Pimpinan Fakultas. Visitasi yang dilakukan 
bertujuan sebagai forum diskusi dan wadah 
bagi para asesor untuk menilai program 
studi secara langsung.
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Visitasi secara resmi dibuka pada Senin, 
20 Juni 2022 dengan sambutan Dekan 
FKM UI, Prof. Dr. Mondastri K. Sudaryo, 
M.S. , D.Sc. Setelah itu, dipaparkan 
presentasi dokumen kinerja dan evaluasi 
diri serta diskusi. Pada hari yang sama, 
dilakukan pula diskusi kelompok bersama 
pemangku kepentingan, mahasiswa, 
alumni, tenaga kependidikan, dan dosen 
non-struktural. Pada hari kedua, dilakukan 
observasi sarana prasana dan dokumen, 
pemberkasan, serta penyerahan berkas 
ke KPS.

Visitasi ini merupakan visitasi luring 
pertama setelah dua tahun pandemi. 
Visitasi dilakukan secara hibrid, terutama 
untuk diskusi bersama alumni dan 
pemangku kepentingan. Diskusi hibrid 
memanfaatkan smart class yang baru saja 
diresmikan pada awal tahun 2022 lalu. 
Smart Class merupakan salah satu inovasi 
FKM UI di tengah pandemi COVID-19.

Proses akreditasi ini diharapkan dapat 
menjadi upaya untuk meningkatkan 
mutu FKM UI. “Walaupun hasilnya belum 
keluar, saya cukup yakin bahwa Program 
Studi S-1 K3 FKM UI bisa mendapatkan 
akreditasi unggul,” ucap Dian Wulandari 
selaku Koordinator Subunit Penjaminan 
Mutu Akdemik FKM UI. (BK)
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FKM UI Hadir Kembali di UI Virtual Open Days 2022

Universitas Indonesia kembali menggelar 
UI Open Days 2022 secara vir tual. 
Penyelenggaraan UI Open Days tahun 
ini merupakan pelaksanaan ke 8 kalinya. 
Kegiatan ini menjadi agenda rutin Biro 
Humas dan KIP bersama dengan Forum 
Humas se-UI sejak tahun 2013 yang berisi 
sosialisasi dan pameran fakultas dan 
program pendidikan vokasi/sekolah.

Puncak acara UI Open Days 2022 digelar 
pada tanggal 21 – 22 Juni 2022 secara 
hibrid di Balai Sidang UI Depok dan 
platform Zoom Meeting serta kanal media 
sosial UI. Terdapat pula kegiatan pra-acara 
pada tanggal 15 – 17 Juni 2022, yakni 
lomba cerdas cermat untuk siswa SMA/
se-derajat.

Pada hari pertama, FKM UI mendapatkan 
jadwal untuk sesi presentasi fakultas yang 
disampaikan oleh Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc 
selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, 
Penelitian, dan Kemahasiswaan FKM UI. 
Doktor Asih menyampaikan informasi 
secara komprehensif dimulai dari jalur 
penerimaan mahasiswa baru, pengenalan 
profil fakultas dan program studi sarjana/
pascasarjana/doktor, program beasiswa, 
kegiatan pembelajaran, prospek kerja 
hingga fasilitas. Lebih lanjut, semangat 
para peserta menyampaikan berbagai 
pertanyaan dan konsultasi seputar FKM 
UI yang ditanggapi oleh Doktor Asih 
dan juga Manajer Akademik FKM UI 
serta para Ketua Program Studi Sarjana 
FKM UI.

Selain sesi presentasi fakultas, FKM UI 
membuka virtual booth selama dua hari 
yang bisa diikuti oleh berbagai peserta yang 
tergabung melalui platform Zoom Meeting. 
Pada virtual booth yang disediakan, peserta 
dapat berinteraksi dan berkonsultasi secara 
intens serta menggali informasi yang lebih 
mendalam seputar FKM UI dengan stand guide 
yang terdiri dari para mahasiswa S1 FKM UI 
dari 4 program studi (S1 Kesmas, S1 Gizi, S1 KL, 
S1 K3), Humas fakultas, dan Unit Administrasi 
Pendidikan.

Melalui kegiatan ini, para calon mahasiswa 
mendapatkan pengalaman berada di lingkungan 
akademik serta mengenal dan memperoleh 
informasi yang akurat tentang UI dan terutama 
tentang Prodi Sarjana FKM UI. (AHS)
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Mahasiswa FKM UI Terpilih Berpartisipasi di Asian Students 
Environment Platform 2022

Tak ada hentinya mahasiswa FKM UI 
menorehkan prestasi, baik di kancah nasional 
maupun internasional. Nadya Putri, mahasiswa 
S1 Reguler Prodi Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja 2019, terpilih menjadi peserta untuk 
berpartisipasi di Asian Students Environment 
Platform 2022 (ASEP 2022).

ASEP 2022 mewadahi mahasiswa dari 
berbagai universitas di seluruh negara di 
benua Asia untuk belajar tentang perbedaan 
lingkungan alam dan nilai-nilai masing-
masing negara serta terlibat dalam diskusi 
trans-nasional mengenai lingkungan global 
untuk menumbuhkan individu berbakat di 
bidang lingkungan yang akan berkembang 
di panggung global.

ASEP 2022 mengangkat tema “SATOYAMA, 
Our Future COMMONS”, bekerja sama dengan 
Waseda University dan AEON Environmental 
Foundation.  Kegiatan ini akan dilaksanakan 
secara daring pada tanggal 2 – 4 Agustus 
2022 dan peserta terpilih akan diberikan 
beasiswa penuh.

Adapun peserta yang tepilih telah melewati 
proses seleksi berkas dan memenuhi 
persyaratan sebagai berikut, mahasiswa 
aktif UI minimal semester tiga (sarjana) dan 
minimal semester dua (pascasarjana), berasal 
dari jurusan yang mempelajari lingkup 
lingkungan, IPK minimal 3.2, memiliki TOEFL/
IELTS (minimal 550/6.0), surat rekomendasi 
fakultas, CV, dan motivation letter.

Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian 
dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc., memberikan apresiasi yang 
besar atas kesempatan ini, “Kesempatan 
mahasiswa terlibat dalam event berskala 
global adalah kesempatan yang sangat bagus 
dan mendukung upaya internasionalisasi 

Universitas Indonesia. Kedepan semoga 
lebih banyak lagi kesempatan yang akan 
diperoleh mahasiswa dan semakin besar pula 
mahasiswa dalam berkontribusi memperbaiki 
persoalan lingkungan”, tegas Dr. Asih.

Sejalan dengan harapan Wakil Dekan Bidang 
Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan, 
Nadya mengemukakan motivasinya “Dengan 
menyadari bahwasannya sebagai generasi 
muda harus berperan aktif dalam mengatasi 
isu lingkungan global dan hadirnya kegiatan 
ini dapat memfasilitasi mahasiswa mengambil 
langkah awal untuk berkontribusi memperbaiki 
permasalahan lingkungan baik di Indonesia 
maupun global,” ujar Nadya.

Kegiatan ini akan melibatkan para mahasiswa 
dari 10 negara di Asia untuk berdiskusi dan 
membuat rancangan tentang isu lingkungan 
global lintas negara serta rekomendasi kebijakan 
secara komprehensif.

Harapan Nadya dalam mengikuti kegiatan ini 
dapat menambah jejaring relasi lintas negara, 
berbagi pengalaman, ide, dan perspektif baru 
terkait permasalahan lingkungan global sehingga 
dapat memberikan inovasi atas penyelesaian 
permasalahan lingkungan di Indonesia.

Selamat dan semangat berjuang untuk Nadya 
yang akan mewakili FKM UI pada kegiatan ASEP 
2022 mendatang. (AHS)

Lakukan Pendampingan Zona Integritas, FKM UI Terima 
Kunjungan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta

Rabu, 29 Juni 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM 
UI) menerima kunjungan pendampingan 
pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas Korupsi dari Politeknik 
Negeri Media Kreatif Jakarta (Polimedia). 
Kegiatan ini berlangsung secara daring 
melalui platform Zoom Meeting.

Sejak Juni 2020 UI telah menetapkan 
FKM UI sebagai satuan kerja yang 
mengikuti seleksi pembangunan Zona 
Integritas mewakili Universitas. Sehingga 
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pada Desember 2021, FKM UI telah 
memperoleh penghargaan predikat Zona 
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) dari Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi 
(Kemenpan-RB). 

Kemenpan-RB mengupayakan langkah 
konkret mempercepat reformasi birokrasi 

guna mendukung pencapaian visi dan 
misi Indonesia maju. Zona Integritas (ZI) 
merupakan unit kerja percontohan yang 
bebas dari berbagai praktik korupsi, kolusi, 
dan nepotisme (KKN), memiliki pelayanan 
cepat dan prima, serta menunjukkan 
perubahan langsung yang dirasakan oleh 
publik.

Melalui  sambutan dan pemaparan 
penerimaan kunjungan pendampingan, 
Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc. , 
selaku Dekan FKM UI periode 2019 – 
2021 dan Ketua Tim Pembangunan ZI 
FKM UI menyambut hangat kehadiran 
jajaran SPI Polimedia dan menyampaikan 
materi terkait pembangunan ZI di FKM 
UI secara menyeluruh pada tata kelola 
unit kerja. Terdapat enam hal yang 
dilakukan dalam pembangunan ZI ini, 
yakni manajemen perubahan, penataan 
tata laksana, penataan manajemen SDM, 
penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan 

 Melalui kegiatan ini 
diharapkan dapat menjadi 
ajang bertukar wawasan 
dan upaya dalam rangka 
mendukung pembangunan 
Zona Integritas yang 
menyeluruh di setiap 
satuan kerja institusi di 
Indonesia. 

pengawasan, dan penguatan pelayanan 
publik.

Pada kesempatan yang sama, Prof. 
Sabarinah pun menyampaikan bahwa 
dalam proses keikutsertaan pembangunan 
Zona Integritas Wilayah Bebas dari 
Korupsi, FKM UI telah melewati berbagai 
tahap persiapan dokumen, identifikasi 
dan mitigasi risiko integritas, hingga 
pengembangan berbagai inovasi pada 
enam area pengungkit salah satunya 
dihasilkan Buku Saku Nilai UI serta Cipta 
Hymne dan Mars FKM UI 2021 yang 
memasukkan kekuatan nilai integritas 
dalam liriknya.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat 
menjad i  a jang  ber tukar  wawasan 
dan upaya dalam rangka mendukung 
pembangunan Zona Integritas yang 
menyeluruh di  setiap satuan kerja 
institusi di Indonesia. (AHS)
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GALERI

12 April 2022 Monitoring dan Evaluasi Kinerja FKM UI Triwulan I Tahun 2022

1 April 2022 Seminar Online FKM UI Seri 7 1 April 2022 Tarhib Ramadhan FKM UI Tahun 1443 Hijriah

10 April 2022 Seminar Online “Millenialpreneur: How to be an 
entrepreneur?”

5 April 2022 Presentasi Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) 
Mahasiswa Prodi Sarjana Ekstensi Kesehatan Masyarakat

11 April 2022 Pertemuan Kerja sama FKM UI dan Faculty of Health Science MAHSA University
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14 April 2022 Kuliah Umum Kesehatan Global “Peranan Lembaga 
Internasional dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional dalam Penanganan COVID-19”

16 April 2022 Seminar Online FKM UI Seri 9

19 April 2022 Seminar Online FKM UI Seri 10 19 April 2022 Pelatihan Budaya Kerja “Membangun Nilai Integritas 
Kerja dalam Institusi” untuk Dosen

12 April 2022 Seminar Online FKM UI Seri 8 

13 April 2022 Kunjungan dari Universitas Malahayati Lampung
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21 April 2022 FKM UI Bersama Tim Reformasi Birokrasi Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melakukan 

pendampingan bagi 11 PTN dan LLDikti yang diusulkan untuk 
mendapatkan predikat ZI-WBK

21 April 2022 Final Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) FKM 
UI Tahun 2022

24 April 2022 HMP FKM UI Selenggarakan Diskusi Publik #1, 
Siapkah Indonesia Menghadapi Transisi Pandemi COVID-19 

Menuju Endemi?

26 April 2022 Pelatihan Budaya Kerja “Membangun Nilai Integritas 
Kerja dalam Institusi” Bagi Tendik

27 April 2022 FKM UI Terima Kunjungan Studi Banding Terkait Implementasi ZI dari FT UI

12 Mei 2022 Halalbihalal Keluarga Besar FKM UI pada Idulfitri 1443 Hijriah
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18 Mei 2022 Rapat Pimpinan FKM UI Triwulan 1 2022 18 Mei 2022 Sidang Terbuka Promosi Doktor Farida Briani Sobri

19 Mei 2022 Dialog Interaktif (LOG-IN) 2022 antara mahasiswa 
FKM UI dengan pihak Dekanat FKM UI

3 Juni 2022 Rapat Steering Committee Internal UI untuk The 2nd 
ITTP-COVID19 

4 Juni 2022 Seminar Online FKM UI Seri 11 

8 Juni 2022 Diskusi Bersama dengan Majelis Wali Amanat (MWA) UI Unsur Tendik
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14 Juni 2022 Seminar Online FKM UI Seri 12

21-22 Juni 2022 Virtual Booth UI Open Days 2022

13-14 Juni 2022 Diskusi Identifikasi Keselarasan Pembangunan ZI 
WBK WBBM dan Implementasi SMAP ISO 37001

16 Juni 2022 Seminar Online FKM UI Seri ke-13 20-22 Juni 2022 Visitasi Lapangan Program Studi S-1 K3 FKM UI oleh 
Asesor LAMPT-Kes

10 Juni 2022 Kunjungan Studi dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo




