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Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) membuktikan 
komitmennya sebagai salah satu penggerak 
pembangunan kesehatan di Asia Tenggara 
dengan menjadi  organizer  dalam acara 
The 2nd  International Teleconference on 
Technology and Policy in Supporting 
Implementation of COVID-19 (ITTP-COVID 
19). The International Teleconference 
on Technology and Policy in Supporting 
Implementation of COVID-19 (ITTP-COVID19) 
sendiri merupakan konsorsium yang 
diinisiasi pada tahun 2021 yang melibatkan 
27 universitas di kawasan Asia Tenggara, 

termasuk di dalamnya adalah Universitas 
Indonesia dan Universitas Teknologi Malaysia, 
didukung oleh Sekretariat ASEAN dan ASEAN 
University Network (AUN). 

Tahun ini, The 2nd  ITTP-COVID19 juga 
berkolaborasi dengan beberapa Universitas 
lainnya di wilayah Asia Tenggara, yaitu 
Institut Teknologi Bandung, Universitas 
Airlangga, Universitas Gadjah Mada, 
Universitas Mulawarman, Universitas 
Padjajaran, Universiti Kebangsaan Malaysia, 
Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, 
Universiti Sains Malaysia, Universiti Utara 
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DARI MEJA DEKAN

Pada triwulan ini 
FKM UI kembali 
menjalin kerja sama 
dengan berbagai 
pihak dari luar negeri 
diantaranya adalah 
Vrije Universiteit 
Amsterdam, School 
of Science RMIT 
University Australia, 
Suranaree University 
of Technology 
(SUT) Thailand dan 
Universiti Teknologi 
MARA (UITM) 
Malaysia. 

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

Dekan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia

Assalamu’ala ikum Warrahmatul lahi 
Wabarakatuh

Salam Sejahtera

Tahun ini bertepatan dengan tanggal 1 Juli 
2022, FKM UI genap berusia 57 tahun. Puji 
syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang 
senantiasa memberi kekuatan, petunjuk dan 
perlindungan kepada sivitas akademika dan 
keluarga besar FKM UI sehingga FKM UI 
senantiasa bergerak maju dan berkontribusi 
kepada negeri.

Memasuki triwulan ketiga tahun 2022 ini, 
FKM UI memiliki beragam agenda yang harus 
dilaksanakan. Salah satu yang menjadi fokus 
utama adalah kegiatan internasionalisasi 
dan kerja sama dengan berbagai mitra. 
Pada triwulan ini FKM UI kembali menjalin 
kerja sama dengan berbagai pihak dari luar 
negeri diantaranya adalah Vrije Universiteit 
Amsterdam, School of Science RMIT University 
Australia, Suranaree University of Technology 
(SUT) Thailand dan Universiti Teknologi MARA 
(UITM) Malaysia. Sementara dengan mitra dari 
dalam negeri, FKM UI menjalin kerja sama 
dengan PT Hyundai Motor Manufacturing 
Indonesia (PT HMMI), Forum QHSE BUMN, 
serta Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM).

Dalam proses pembangunan Zona Integritas, 
triwulan ini juga menjadi waktu yang padat 
untuk FKM UI mempersiapkan proses menuju 
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 
Menuju ke arah tersebut manajemen mutu 
yang sertifikasinya telah fakultas dapatkan 
dari ISO 9001;2015, perlu dipertahankan 

dan dibarengi dengan modal sertifikasi 
ISO yang lain. Dalam hal ini, FKM UI akan 
menyelenggarakan sosialisasi ISO 37001;2016, 
yang merupakan sistem manajemen mutu 
anti penyuapan. Tujuan dan kegunaan dari 
penerapan ISO 37001;2016 adalah untuk 
mencegah, mendeteksi dan menyiapkan 
respon terhadap risiko penyuapan, sebagai 
kendali mutu dan kepercayaan, mengurangi 
biaya, memperoleh internasional recognition/
accredited, dan terbentuknya budaya anti suap 
di organisasi.

Selain agenda-agenda tersebut, pada 
trimester ini FKM UI juga menjadi organizer 
pada penyelenggaraan The 2nd International 
Teleconference on Technology and Policy in 
Supporting Implementation of COVID-19 
(ITTP-COVID19). Serta FKM UI juga menerima 
mahasiswa baru baik dari jenjang sarjana 
maupun pascasarjana. Melihat kondisi 
pascapandemi yang sudah semakin membaik, 
semester ini mahasiswa baru jenjang sarjana 
sudah dipersiapkan untuk melaksanakan 
kegiatan perkuliahan secara luring. Sementara 
untuk mahasiswa program pascasarjana masih 
dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan 
perkuliahan secara daring. Kami ucapkan 
selamat datang kepada para mahasiswa baru, 
selamat bergabung di kampus ungu, kampus 
berkarakter.

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

Salam,
Mondastri Korib Sudaryo

(sambungan dari hlm. 1)

Malaysia, Royal University of Phom Penh, 
National University of Laos, University of 
the Philippines, Nanyang Technological 
University, National University of Singapore, 
Mahasarakham University, Mahidol University, 
Prince of Songkla Universitiy, School of 
Business and Management RMIT University, 
and University of Medicine and Pharmacy 
VNU.

ITTP-COVID 19 tahun ini dilaksanakan 
secara virtual selama tiga hari, mulai 
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Sabtu, 6 Agustus 2022 hingga Senin, 8 
Agustus 2022.   Rangkaian  ITTP-COVID 
19 2022 sudah berlangsung sejak Juni 
2022 melalui beberapa webinar dan  focus 
group discussion  (FGD) untuk menghasilkan 
rekomendasi kebijakan dengan tiga fokus 
utama, yaitu bidang kesehatan, sosial 
ekonomi, dan teknologi.

Konferensi hari pertama dibuka dengan 
introduksi dari dr. Agustin Kusumayati, 
M.Sc., Ph.D.,  Chair of  The 2nd  ITTP-COVID 
19. Acara dilanjutkan dengan  welcoming 
speech oleh Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., 
Rektor Universitas Indonesia dan Prof. Datuk 
Ts. Dr. Ahmad Fauzi Ismail, B.Eng., M.Sc., 
Ph.D.,  Vice Chancellor  Universiti Teknologi 
Malaysia. Acara kemudian resmi dibuka 
oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem 
Makarim, yang mewakili Presiden Republik 
Indonesia. “Merupakan keinginan kita semua 
agar Asia Tenggara menjadi kawasan yang 
tangguh di masa depan. Harapannya ITTP-
COVID19 dapat melahirkan rekomendasi-
rekomendasi strategis yang mengedepankan 

semangat gotong royong antarnegara,” ujar 
Nadiem Makarim dalam sambutannya.

Dr. dr. Brian Sri Prahastuti, M.P.H., sebagai 
perwakilan Kepala Staf Kepresidenan Republik 
Indonesia kemudian memberikan  keynote 
speech dengan tema “Strengthening Intersectoral 
Collaboration to Create Economic Resilience 
and Health Security Post COVID-19”. Pandemi 
COVID-19 memberikan segudang tantangan 
baru, terutama dalam mewujudkan bonus 
demografi Indonesia di tahun 2045 nanti. 
“Pandemi COVID-19 tidak dapat ditangani 
dengan hanya fokus kepada satu sektor, 
melainkan harus ada usaha kolaboratif antara 
pemerintah, sektor publik, dan sektor swasta,” 
ujar Dr. dr. Brian Sri Prahastuti.

Acara dilanjutkan dengan diskusi bersama 
tiga pembicara yang dimoderatori oleh 
Prof. Kemal Siregar, S.K.M. , M.A. , Ph.D. 
Pembicara pertama, yaitu Dr. Nilesh Buddha 
merupakan Lead–Regional Emergencies, WHO’s 
South-East Asia Regional Office  (SEARO). Dr. 
Nilesh Buddha berbicara mengenai “Global 
Health Architecture to Strengthen Health 

System Post COVID-19”. Dr. Nilesh Buddha 
menuturkan, ”Pandemi COVID-19 bukan krisis 
kesehatan terakhir yang akan kita hadapi. 
Kita harus bersiap sebaik mungkin untuk 
menghadapi  emerging  dan  reemerging  virus 
dan masalah kesehatan lainnya”. Saat ini 
World Health Organization (WHO) sedang 
mempersiapkan  Global Health Emergency 
Council dengan tujuan memperkuat arsitektur 
kesehatan dalam menghadapi tantangan yang 
akan datang.

Sementara itu, Tan Kay Chuan, B.Sc. , 
M.Sc. , Ph.D. , yang merupakan  Associate 
Professor  National University Singapore 
(NUS), berbicara mengenai “Response from 
the  National University of Singapore  to 
COVID-19, 2020-2022“. NUS menerapkan 
sistem  Crisis Management Framework  yang 
membagi komando berdasarkan level 
krisisnya. NUS juga memanfaatkan teknologi 
untuk membantu dalam  tracing dan  tracking.

Dr. Ahmad Zafarullah Abdul Jalil,  Director 
for ASEAN Integration Monitoring Directorate 
(AIMD), yang merupakan pembicara terakhir 
membawakan tema “Stability, Recovery, and 
Mitigation System Beyond COVID-19 Pandemic in 
ASEAN”. Pandemi COVID-19 membuat negara-
negara ASEAN memiliki pondasi yang lebih 
kuat dalam menghadapi masalah kesehatan. 
”Krisis kesehatan memberikan dampak pada 
berbagai aspek kehidupan, sehingga dibutuhkan 
kolaborasi dengan  stakeholder  yang relevan 
agar bisa pulih secara komprehensif,” tutur 
Dr. Ahmad Zafarullah Abdul Jalil.

Konferensi tahun ini juga dapat terselenggara 
dengan baik salah satunya karena dukungan 
dari Novartis dan Mandiri Inhealth sebagai 
sponsor utama. Harapannya konferensi ITTP-
COVID19 ini dapat memberikan rekomendasi 
kebijakan serta memperkuat kolaborasi 
negara-negara ASEAN dalam mengatasi 
pandemi COVID-19. (WR)

SEPUTAR FKM Doktor FKM UI Teliti: Kadar Timbal 
Darah pada Anak Usia 1-5 Tahun di 

Kabupaten Bogor, Indonesia

Rabu, 15 Juni 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
melaksanakan sidang terbuka promosi doktor 
atas nama Yana Irawati. Dipimpin oleh Prof. 
dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH, Ph.D., sebagai 
Ketua Sidang, Prof. dr. Haryoto Kusnoputranto, 

S.KM., Dr. PH., sebagai Promotor, dan Prof. 
dr. Syafruddin, Ph.D., sebagai Ko-Promotor, 
sidang ini dilaksanakan secara daring 
melalui  platform Zoom. Adapun tim penguji 
terdiri dari Prof. dr. Agus Suwandono, 
M.P.H. , Dr.PH.; Dr. Esrom Hamonangan, 
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S.Si., MME.; Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, 
M.Sc.; Drs. Bambang Wispriyono, Apt., Ph.D.; 
dan Dr. drg. Ririn A. Wulandari, M.Kes. 
Yana mempertahankan disertasi berjudul 
“Kadar Timbal Darah dan Polimorfisme Gen 
Aminolevulinic Acid Dehydratase (ALAD) pada 
Anak Usia 1-5 Tahun di Kabupaten Bogor, 
Indonesia”.

“Pada tahun 2019, Institute for Health 
Metrics and Evaluation (IHME) mencatat 
lebih dari 902.000 kematian dan 21,7 juta 
tahun kehilangan hidup sehat (Dissability-
Adjusted Life Years/DALYs) di dunia terjadi 
karena pajanan timbal,” ujar Yana membuka 
pemaparan ringkasan disertasinya.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 
polimorfisme gen ALAD dan faktor risiko 
lain yang berhubungan dengan kadar timbal 
darah anak di Desa Cinangka. Penelitian 

ini nantinya diharapkan dapat dijadikan 
referensi bagi masyarakat untuk lebih 
mengenal dampak dan bahaya timbal dari 
aspek genetik sehingga dapat berperan serta 
melindungi kelompok rentan melalui praktik 
dan mencegah pajanan timbal.

Penelitian dilakukan melalui desain 
studi  cross sectional  untuk melihat 
hubungan polimorfisme gen ALAD dengan 
kadar timbal darah anak usia 1-5 tahun. 
Dengan menggunakan metode survei dan 
pemeriksaan laboratorium.

Hasil penelitian Yana menunjukkan bahwa 
polimorfisme gen ALAD pada anak Desa 
Cinangka teridentifikasi dalam dua bentuk 
alel, yakni ALAD1 dan ALAD2 dengan 
frekuensi masing-masing 0,95 dan 0,05. 
Polimorfisme gen ALAD mempengaruhi kadar 
timbal dalam darah, dimana variasi alel 

ALAD2 berisiko 5 kali untuk memiliki kadar 
timbal tinggi, meskipun hubungan ini tidak 
bermakna secara statistik.

Yana menyarankan salah satunya kepada 
pemerintah untuk membuat regulasi yang 
mengontrol peredaran aki bekas, membuat 
pedoman yang mengatur alur pencegahan 
keracunan timbal, meliputi kegiatan 
pencegahan di level individu serta praktik 
promosi perawatan kesehatan preventif 
melalui kegiatan screening kadar timbal darah 
yang dimasukkan ke dalam program rutin 
pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, Yana 
berhasil dinyatakan lulus dan menjadi Doktor 
dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat 
(IKM). Yana merupakan lulusan S-3 IKM 
yang ke-259 dan lulusan S-3 di FKM UI 
yang ke-334. (AHS) 

Doktor FKM UI Teliti: Pengembangan Aplikasi ERLINA
untuk Menghindari Kesalahan Medikasi Pasien Tuberculosis 

di DKI Jakarta

Jumat, 17 Juni 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) menggelar sidang terbuka promosi 
doktor atas nama Erlina Wijayanti. Sidang 

ini diketuai oleh Prof. dr. Kemal N. Siregar, 
S.K.M. , M.A. , Ph.D. , dengan dr. Adang 
Bachtiar, M.P.H. , D.Sc. , sebagai promotor, 
Prof. dr. Anhari Achadi, S.K.M., Sc.D., dan Dr. 

Ummi Azizah Rachmawati, S.Kom., M.Kom., 
sebagai co-promotor. Sementara tim penguji 
terdiri dari Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, S.K.M., 
Dr.PH; Dr. Besral, S.K.M., M.Sc.; Dr. drs. Tris 
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Eryando, M.A.; Dr. dr. Dhanasari 
Vidiawati Sanyoto, Sp.KKLP., M.Sc.
CM-FM., FISPH., FISCM, dan Dr. dr. 
Trihono, M.Sc. Pada sidang yang 
dilaksanakan secara daring ini Erlina 
mempertahankan disertasi yang 
berjudul “Pengembangan Aplikasi 
ERLINA untuk Menghindari Kesalahan 
Medikasi Pasien Tuberculosis di DKI 
Jakarta”.

Angka keberhasilan pengobatan 
TB di DKI Jakarta belum mencapai 
90%. Kendala pemantauan keamanan 
medikasi akibat pandemi COVID-19, 
dan makin meluasnya penggunaan 
teknologi berbasis telepon pintar, telah 
mendorong Erlina Wijayanti untuk 
meneliti dan mengembangkan Aplikasi 
ERLINA (e-Empowerment Resource for 
Lowering Ignorance and Negligence 
Action in therapy). Aplikasi ini berguna 
untuk meningkatkan keamanan 
medikasi dengan indikator teratur 
minum obat, melakukan cek dahak 
ulang, dan mendapat penanganan efek 
samping obat secara adekuat. Aplikasi 
ini dapat digunakan oleh pasien dan 
petugas.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Erlina ini 
menggunakan desain  operational research. 
Dimulai dengan metode kualitatif untuk 
menggali variabel yang mempengaruhi 
keamanan medikasi, lalu membangun model 
prediksi keamanan medikasi secara kuantitatif. 
Prediktor keamanan medikasi adalah 
pengetahuan, merokok, pendapatan, dan 
komunikasi pasien-petugas. Tahap selanjutnya 
adalah menyusun model intervensi sebagai 

bagian dari pengembangan aplikasi ERLINA. 
Intervensi spesifik dilakukan terhadap pasien 
yang berpengetahuan kurang, memiliki 
kebiasaan merokok, dan memiliki penghasilan 
di atas Upah Minimum Provinsi. Selain itu, 
semua pasien pengguna aplikasi mendapat 
manfaat pengingat, rekomendasi bagi 
pasien yang mengalami efek samping obat, 
catatan perkembangan kesehatan, dan edukasi 
dari petugas. Petugas juga dapat memantau 
pengobatan pasien secara  realtime  dan 
jarak jauh. Pada tahap akhir dilakukan 
penilaian respon pengguna aplikasi dan 

didapatkan hasil excellent berdasarkan 
penilaian user experience oleh pasien. 
Penilaian petugas menyatakan aplikasi 
tergolong Net Promoter Score Star (skor 
100%).

Pada penelitiannya ini Erlina juga 
melakukan uji dampak pada tahap 
akhir menggunakan desain kuasi 
eksperimental. Disebutkan bahwa 
Aplikasi ERLINA dapat meningkatkan 
pengetahuan 18,4 kali, keamanan 
medikasi 6,3 kali, dan kualitas hidup 
9,5 poin lebih tinggi pada kelompok 
pengguna aplikasi dibanding kelompok 
kontrol.

Aplikasi ERLINA mendapatkan 
respon positif dari pihak Dinas 
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. 
Pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta 
siap berkolaborasi untuk memasukkan 
konten Tuberculosis sehingga 
memperkaya aplikasi Pedulilindungi. 
Kolaborasi ini akan diakomodir melalui 
Aplikasi Jaksehat dan DTO  (Digital 
Transformation Office).

Aplikasi ERLINA dapat didownload secara 
gratis melalui  playstore  dengan link  https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.
alarm.erlinaapp atau menggunakan kata kunci 
“erlina”.

Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut, 
Erlina Wijayanti berhasil dinyatakan lulus dan 
menjadi Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. Erlina merupakan lulusan S3 IKM 
tahun 2022 ke- 6, lulusan S3 IKM ke-260, 
dan lulusan S3 FKM ke-335.

Doktor FKM UI Teliti: Kejar Tumbuh (Catch Up Growth)
pada Anak Stunted

Rabu, 22 Juni 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) melaksanakan sidang terbuka promosi 
doktor atas nama Kencana Sari. Dipimpin 
oleh Dr. drs. Sutanto Priyo Hastono, M.Kes., 
sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. Dra. Ratu Ayu 
Dewi Sartika., Apt., M.Sc., sebagai Promotor, 
Prof. dr. Endang L. Achadi, M.P.H., Dr.PH., 
dan Atmarita, M.P.H., Dr.PH., sebagai Ko-
Promotor, sidang ini dilaksanakan secara 
daring. Adapun tim penguji terdiri dari 
Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi. , SpA(K); 
dr. Widjaja Lukito, SpGK, Ph.D.; Dr. Yekti 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarm.erlinaapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarm.erlinaapp
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Widodo, S.P., M.Kes.; dan dr. Irma Ardiana, 
M.A.P.S. Kencana mempertahankan disertasi 
berjudul “Kejar Tumbuh (Catch Up Growth) 
pada Anak Stunted  (Analisis Data Penelitian 
Kohor Tumbuh Kembang Anak di Kota Bogor 
Tahun 2012-2019)”.

“ I n d o n e s i a  d i h a d a p k a n  p a d a 
tantangan  Sustainable Development 
Goals   (SDGs)  tu juan 2 .2 dimana 
pada tahun 2025, target besaran 
penurunan  stunted  sebesar 40% dari titik 
awal di 2010,” ujar Kencana membuka 
pemaparan ringkasan disertasinya.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 
kejar tumbuh pada anak  stunted  dan 
tidak stunted. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat mengetahui insiden, analisis waktu, dan 
analisis faktor determinan kejar tumbuh pada 

anak  stunted  dan  tidak stunted. Penelitian 
dilakukan melalui metode longitudinal 
(panel study) untuk menganalisis insiden, 
waktu terjadinya kejar tumbuh, dan faktor 
terkait kejar tumbuh antar kelompok 
dengan pengukuran yang berulang. Data 
kuantitatif bersumber dari studi longitudinal 
Kohor Tumbuh Kembang Anak (KTKA) yang 
dilaksanakan sejak tahun 2012 oleh Badan 
Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia.

Hasil penelitian Kencana menunjukkan bahwa 
hipotesis pertama, yaitu anak  stunted  pada 
umur 12 bulan mempunyai kejar tumbuh 
yang lebih lambat dibandingkan dengan 
anak yang tidak  stunted  pada umur 12 
bulan. Sedangkan hipotesis kedua, yaitu 
anak stunted pada umur 12 bulan mempunyai 
waktu tercapainya kejar tumbuh yang lebih 

lama dibandingkan anak tidak stunted pada 
umur 12 bulan dibuktikan dengan berbagai 
analisis data.

Kencana menyarankan salah satunya 
kepada pemerintah untuk berupaya 
menurunkan  stunting  (stunted  dengan 
akibatnya). Upaya pencegahan disarankan 
untuk difokuskan pada pencegahan yang 
dimulai sejak masa hamil sampai anak berusia 
2 tahun (1000 HPK) melalui penguatan 
program yang sudah ada agar mencakup 
target 90%.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Kencana berhasil dinyatakan lulus dan 
menjadi Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat (IKM). Kencana merupakan 
lulusan S-3 IKM yang ke-261 dan lulusan 
S-3 di FKM UI yang ke-336. (AHS)  

FKM UI Terima Kunjungan Benchmarking dan 
Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dari Universitas 

Mandala Waluya Kendari

Pada, Senin, 27 Juni 2022, Fakultas 
K e s e h a t a n  M a s y a r a k a t  ( F K M ) 
Universitas Indonesia (UI) menerima 
kunjungan  benchmarking  sekal igus 
penandatanganan perjanjian kerja sama 
dari Universitas Mandala Waluya Kendari. 
Kunjungan luring ini diterima di Ruang 
Guru Besar FKM UI.

Hadir menyambut dari FKM UI adalah 
Manajer Kerja sama, Hubungan Alumni dan 
Ventura FKM UI, Indri Hapsari Susilowati, 
S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.; Ketua Program Studi 
Sarjana Kesehatan Masyarakat, Dr. Laila 
Fitria, S.K.M., M.K.M.; Ketua Program Studi 
Magister Kesehatan Masyarakat, Dr. Budi 
Hartono, S.Si. , M.K.M.; Sekretaris Fakultas, 
Nelasari, S.K.M., M.K.M.; Koordinator Subunit 
Pusat Informasi dan Kesehatan Masyarakat, 
Fikri Wijaya, S.Sos.; dan Koordinator 
Subunit Kerjasama, Hubungan Alumni 
dan Ventura, Adi Putranto, S.E. Sementara 
dari Universitas Mandala Waluya Kendari 
hadir Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Dr. 
Sunarsih, S.K.M. , M.Kes.; Ketua Program 
Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Dr. 
Erwin Azizi Jayadipraja, S.K.M. , M.Kes.; 
Ketua Program Studi Sarjana Kesehatan 
Masyarakat, Dr. Rahmawati, S.K.M., M.Kes. 
beserta 4 orang dosen dan staf.

Pada kunjungan kali  ini , FKM UI 
memfasilitasi permohonan dari Universitas 
Mandala Waluya Kendari untuk berbagi 
informasi terkait beberapa hal yaitu: 
pengelolaan dan kurikulum program 
studi magister ilmu kesehatan masyarakat, 
pengelolaan dan kurikulum program 
studi sarjana kesehatan masyarakat, tata 
kelola fakultas, serta pengelolaan pusat 
informasi kesehatan masyarakat. Tidak 
hanya pemaparan, sebanyak 18 peserta 
kunjungan dari Universitas Mandala Waluya 
kendari ini juga mendapatkan pelatihan 
penulisan artikel ilmiah dari PKKLI FKM 
UI di waktu lain.

Penandatanganan perjanjian kerja sama 
antara FKM UI dan Universitas Mandala 
Waluya Kendari juga menjadi agenda penting 
pada kunjungan ini. Perjanjian kerja sama 
(PKS) ini mencakup bidang penyelenggaraan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian 
masyarakat di bidang kesehatan masyarakat. 
Ruang lingkup dari PKS ini adalah pertukaran 
mahasiswa dalam mendukung program 
Merdeka Belajar yang akan dilaksanakan 
dalam jangka waktu 1 (satu) atau 2 (dua) 
bulan, pertukaran dosen tamu di bidang 
kesehatan masyarakat, penelitian bersama, 
serta pengembangan inovasi dan media 
informasi di bidang kesehatan masyarakat 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-terima-kunjungan-benchmarking-dan-penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-dari-universitas-mandala-waluya-kendari/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-terima-kunjungan-benchmarking-dan-penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-dari-universitas-mandala-waluya-kendari/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-terima-kunjungan-benchmarking-dan-penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-dari-universitas-mandala-waluya-kendari/


E d i s i  2 3  /  J u l-S e p t  2 0 2 2 7

Doktor FKM UI Teliti: Pengaruh Pemberian Suplemen Multi 
Gizi Mikro Sejak Periode Prakonsepsi terhadap Kadar 

Glukosa Darah pada Masa Kehamilan di Kabupaten Banggai

Pada Kamis, 30 Juni 2022, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) melaksanakan sidang 
terbuka Promosi Doktor Epidemiologi 
dengan promovendus Erni Yusnita Lalusu 
secara daring. Erni mempertahankan 
d iser tas i  dengan judul  “Pengaruh 
Pemberian Suplemen Multi Gizi Mikro 
Sejak Periode Prakonsepsi terhadap Kadar 
Glukosa Darah pada Masa Kehamilan di 
Kabupaten Banggai”. Sidang ini dipimpin 
oleh Prof. drg. Nurhayati A.P. , M.P.H. , M.Sc. , 
Sc.D. , dengan promotor Prof. Dr. dr. Ratna 
Djuwita Hatma, M.P.H. , serta co-promotor 
Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S. , 
D.Sc. , dan Prof. Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, 
Sp.OG(K). , M.P.H. Ber tindak sebagai 
penguji dalam sidang terbuka promosi 
doktor ini adalah Prof.  Dr.  dr.  Pradana 
Soewondo, Sp.PD-KEMD.; Prof. dr. Endang 
L. Achadi, M.P.H. , Dr.PH.; Dr. Besral, S.K.M. , 
M.Sc.; Dr. Drs. Rimbawan, M.Sc. , dan Dr. 
dr. Anang S. Otoluwa, M.P.P.M.

Melalui hasil disertasinya, Erni Yusnita 
Lalusu melaporkan peran suplemen Multi 
Gizi Mikro (MGM) dalam mengendalikan 
peningkatan kadar glukosa darah ibu 
hamil pada minggu ke-24 dan minggu ke-
28 kehamilan. Disebutkan bahwa secara 
fisiologis, kadar glukosa darah akan 
meningkat seiring bertambahnya usia 
kehamilan. Dimana terjadi peningkatan 
ukuran plasenta dan sekresi hormon 
pertumbuhan, progesteron, prolaktin, 
estrogen, dan laktogen plasenta yang 
akan mempengaruhi sensitivitas dan 
sekresi hormon serta sel beta ibu hamil. 
“Penurunan sensitivitas insulin ini dimulai 
pada sekitar 20-24 minggu kehamilan. 
Pemberian suplemen multi gizi mikro 
ini diharapkan dapat mengendalikan 
peningkatan kadar glukosa darah selama 

kehamilan terutama pada minggu ke-24 
dan 28 kehamilan,” terang Erni pada 
pemaparan ringkasan disertasinya.

Pada studi kuasi eksperimennya ini, Erni 
melibatkan tiga kelompok ibu hamil, 
yaitu ibu hamil yang diberikan MGM 
sejak periode prakonsepsi hingga akhir 
kehamilan, ibu hamil yang diberikan 
MGM sejak awal kehamilan hingga akhir 
kehamilan, dan kelompok ibu hamil yang 
diberikan suplemen zinc dan folat sejak 
awal kehamilan hingga akhir kehamilan.  

Studinya ini  merupakan penel it ian 
q u a s i  e k s p e r i m e n  d e n g a n  n o n -
randomize   community tr ial  with pre 
and post-test control group design, yang 
melibatkan 25 orang pada grup 1, 
41 orang pada grup 2, dan 37 orang 
pada grup 3. Kadar GD diperiksa pada 
baseline studi, minggu ke-12, 24, dan 28 
kehamilan. Sementara pengukuran dan 
analisis GDS dilakukan di laboratorium 
dan analisis multivariat menggunakan 
Regresi Linear Generalized Estimated 
Equation (GEE).

Hasil penelitiannya tersebut menunjukkan 
kadar glukosa darah selama kehamilan 
(pada minggu ke- 12, minggu ke-24, dan 
minggu ke-28) pada ibu yang diberikan 
MGM sejak periode prakonsepsi secara 
signifikan berbeda dengan glukosa darah 
ibu yang diberikan zinc dan folat sejak 
awal kehamilan. Namun jika dibandingkan 
dengan kadar glukosa darah pada ibu yang 
diberikan MGM sejak awal kehamilan tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Kebutuhan akan suplemen multi gizi 
mikro didasarkan pada kebutuhan zat 
gizi yang beragam dan interaksi antara zat 
gizi tersebut. Selain itu, pemberian multi 
gizi mikro dalam satu sediaan suplemen 
dianggap lebih efisien, terutama jika ini 
akan dijadikan salah satu program dalam 
upaya kesehatan ibu hamil.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Erni Yusnita Lalusu berhasil dinyatakan 
lulus dan menjadi Doktor dalam Bidang 
Epidemiologi. Erni merupakan lulusan S-3 
Epidemiologi yang ke-94 dan lulusan S-3 
FKM UI yang ke-337.

melalui kegiatan program pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat .

Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan 
untuk menjalin kerja sama dalam rangka 
meningkatkan kerja sama akademik dan 

kualitas pembelajaran khususnya bagi 
mahasiswa, meningkatkan kualitas dan 
kuantitas penelitian serta mendukung 
pelaksanaan program Merdeka Belajar.

Me la lu i  keg ia tan  dan  ke r j a  sama 
semacam ini, FKM UI sebagai institusi 

k e s e h a t a n  m a s y a r a k a t  t e r t u a  d i 
Indonesia, berharap dapat memberikan 
manfaat  dan menjadi  mentor  bagi 
perkembangan  ins t i tus i  kesehatan 
m a s y a r a k a t  y a n g  a d a  d i  s e l u r u h 
Indonesia. (wrk)

https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pengaruh-pemberian-suplemen-multi-gizi-mikro-sejak-periode-prakonsepsi-terhadap-kadar-glukosa-darah-pada-masa-kehamilan-di-kabupaten-banggai/
https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pengaruh-pemberian-suplemen-multi-gizi-mikro-sejak-periode-prakonsepsi-terhadap-kadar-glukosa-darah-pada-masa-kehamilan-di-kabupaten-banggai/
https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pengaruh-pemberian-suplemen-multi-gizi-mikro-sejak-periode-prakonsepsi-terhadap-kadar-glukosa-darah-pada-masa-kehamilan-di-kabupaten-banggai/
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Rayakan Ulang Tahun Ke-57 FKM UI Luncurkan Rangkaian 
Acara Dies Natalis FKM UI Ke-57

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Un ive r s i tas  Indones ia  (U I )  te lah 
memasuki tahun ke-57 sejak didirikannya 
pada 1 Juli 1965. Sebagai wujud rasa 
syukur sekaligus sebuah pembukaan, 
diselenggarakan Talkshow dan Peluncuran 
Kegiatan Dies Natalis FKM UI ke-57 secara 
bauran pada hari Jum’at, 1 Juli 2022. Acara 
ini mengangkat tema, “Merajut Masa Lalu, 
Menyemai Masa Depan, Menuju FKM Kuat, 
Indonesia Sehat.”

“Akan  ada  beberapa  aca ra  yang 
a k a n  d i s e l e n g g a r a k a n , t e r m a s u k 

event  olahraga,  event  seni, sampai pada 
acara puncaknya kita akan berkumpul 
kembali dalam sebuah seremoni. Untuk 
peringatan yang lebih besar insyaallah,” 
ucap Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri 
Kor ib Sudaryo, M.S . , D.Sc . , dalam 
sambutannya. 

Pada acara perdana dalam rangkaian 
Dies Natalis FKM UI ke-57 ini, terdapat 
beberapa rangkaian acara, meliputi 
pembacaan doa untuk FKM UI, apresiasi 
prestasi sivitas akademika FKM UI periode 
Juli 2021-2022, penampilan dari Guru 

Besar dan mahasiswa FKM UI, pemutaran 
video FKM UI dari masa ke masa, talkshow, 
pemotongan tumpeng, serta yang utama, 
peluncuran kegiatan Dies  Natal is 
FKM UI ke-57 oleh Ketua Panitia Dies 
Natalis tahun ini yaitu Capt. Muhammad 
Irwansyah, S.S.T. , M.Mar. , M.K.K.K. , yang 
juga merupakan Wakil Ketua ILUNI K3 
FKM UI. 

Penampilan pertama dari sivitas akademika 
FKM UI dibawakan oleh Guru Besar 
Departemen Administrasi dan Kebijakan 
Kesehatan (AKK) FKM UI, Prof. Dr. dr. Adik 
Wibowo, M.P.H. Prof. Adik membawakan 
puisi buatannya sendiri yang berjudul 
“Kau yang Ku Kenal”. Secara garis besar, 
puisi ini menceritakan pengalaman Prof. 
Adik selama 47 tahun mengabdi kepada 
FKM UI. Persembahan kedua berupa puisi 
berjudul “Satu Hari Perayaan” disampaikan 
oleh Mahasiswa S1 Reguler Gizi 2020, 
Nadhira Yutie Salwa.

Talkshow yang diselenggarakan pada acara 
ini pun begitu spesial karena menghadirkan 
Dekan FKM UI tahun 1984-1987, Prof. dr. 
Alex Papilaya, D.T.P.H., dan Guru Besar FKM 
UI, Prof. Dr. dr. Sudijanto Kamso, S.K.M. 
Lebih dari itu, talkshow juga dimoderatori 
langsung oleh Ir. Ahmad Syafiq, M.Sc. , 
Ph.D. Sesuai temanya,  talkshow  ini 
berisi pengalaman reflektif dari kedua 
pembicara untuk FKM UI yang lebih maju 
di masa depan. Terdapat beberapa pesan 
yang disampaikan oleh kedua narasumber 
pada talkshow ini, di antaranya adalah agar 
penelitian tidak hanya menitikberatkan 
kuantitas namun juga daya ungkitnya, 
agar alumni dan sivitas akademika 
FKM UI bisa terus berkolaborasi, serta 
menghasilkan pemikiran-pemikiran yang 
inovatif dan futuristik. FKM UI sebagai 
Fakultas Kesehatan Masyarakat tertua 
yang menjadi role model bagi FKM lainnya 
harus senantiasa melakukan peningkatan-
peningkatan agar bisa terus menjadi 
panutan. 

Setelah peluncuran ini, akan ada rangkaian 
acara lainnya meliputi acara ilmiah berupa 
webinar dan  talkshow, acara non-ilmiah 
seperti lomba,  bazaar, dan penyerahan 
buku kontribusi alumni, serta acara puncak 
pada Minggu, 16 Oktober 2022. (BK)
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FKM UI Selenggarakan Workshop Harmonization Global 
Health Standards Protocol For COVID-19

Jum’at, 1 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) sebagai organizer 
The 2nd  ITTP-COVID19, menggelar 
kegiatan  workshop  bersama UI G-20 
Research Based Policy, Disaster Risk 
Reduction Center UI (DRRC UI), dan 
Persatuan Pelajar Indonesia Dunia 
(PPID) sebagai salah satu rangkaian 
kegiatan pre-conference The 2nd  ITTP-
COVID19. Kegiatan ini terbuka untuk 
umum dengan tema “Harmonization 
Global Health Standards Protocol For 
COVID-19” dan diselenggarakan secara daring 
melalui  platform  Zoom Meeting dan Live 
Streaming Youtube FKM UI.

“Melihat situasi pandemi COVID-19 yang 
sudah membaik, kini kita dihadapkan 
pada pemulihan COVID-19, tidak hanya di 
Indonesia tetapi juga lintas negara. Dengan 
mengendalikan pandemi COVID-19 secara 
cepat dan baik dalam harmonisasi protokol 
standar kesehatan global, diharapkan keadaan 
dapat segera pulih,” ujar Chairman of The 
2nd  ITTP-COVID19 Conference, dr. Agustin 
Kusumayati, M.Sc., Ph.D., dalam sambutannya.

Munawar Khalil, S.Si., M.Eng.Sc., Ph.D., selaku 
Director of Research and Development UI 
pun juga menyampaikan sambutannya 
tentang pentingnya kerjasama lintas sektor. 
Disampaikan bahwa tidak hanya kolaborasi 
antar disiplin ilmu yang penting, tetapi juga 
pertukaran ide antara akademisi dan pembuat 
kebijakan. Hal ini berguna untuk merumuskan 
berbagai rekomendasi serta solusi berbasis 
bukti dan praktis untuk dapat memperkuat 
situasi pasca pandemi COVID-19.

Bertepatan dengan Dies Natalis FKM UI 
ke-57, lebih lanjut Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc., selaku Dekan FKM UI 
menyampaikan wujud rasa syukur sekaligus 
sambutannya dengan berharap kegiatan 
ini dapat menjadi wadah kontribusi bagi 
Indonesia dan global dalam harmonisasi 
protokol standar kesehatan global untuk 
COVID-19.

Pada kesempatan yang sama, diselenggarakan 
pula pemaparan materi dari berbagai 
kalangan narasumber. Diawali oleh Prof. 
dra. Fatma Lestari, M.Si. , Ph.D. , selaku 
Research Team Leader of DRRC UI yang 
menjelaskan terkait dengan latar belakang 
dan  desk review  COVID-19 di Indonesia. 
“Protokol standar kesehatan global untuk 
mempromosikan perjalanan lintas negara 
yang lebih aman dan nyaman telah menjadi 
prioritas Indonesia dengan mengembangkan 
aplikasi digital yang dapat dikenali di 
berbagai negara,” tutur Prof. Fatma.

Sementara Prof. Dr. Ing. Eko Supriyanto 
dari Universiti  Teknologi Malaysia 
memaparkan secara komprehensif terkait 

cara menyelaraskan dan memperluas 
implementasi perspektif protokol 
kesehatan global pasca pandemi 
COVID-19 pada regional ASEAN. 
“Terdapat kebutuhan untuk menjaga 
dampak postif dari pandemi COVID-19 
melalui transformasi kesehatan ASEAN 
termasuk harmonisasi  monitoring 
kesehatan pribad dan pengenalan
telemedicine  lingkup ASEAN,” terang 
Prof. Eko.

Lebih lanjut, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, 
M.P.H., Dr. PH., selaku Lead Co-Chair T20 
Indonesia dan dr. Anthony P. Sunjaya, SM., 
CHIA., FRSPH, Ph.D., selaku Vice-Director 
Research and Policy PPI Dunia menyampaikan 
secara komprehensif mengenai harmonisasi 
dan penguatan standar kesehatan global 
dan protokol rekognisi pandemi COVID-19 
dari dua perspektif berbeda, yakni perspektif 
akademisi dan masyarakat madani (civil 
society).

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan 
yang masuk ke dalam rangkaian The 2nd 
ITTP-COVID19. Selanjutnya, masih akan 
ada beberapa kegiatan yang dapat diakses 
melalui website https://scifes.fkm.ui.ac.id/ittp.

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

FKM UI Gelar Seminar Online Bertema Hepatitis Akut 
Misterius Pada Anak, Bagaimana Sistem Pelayanan 

Kesehatan Bersiap?

Bertepatan dengan Hari Hepatitis Sedunia, 
Ketua Divisi Gastroenterologi Ikatan Dokter 
Anak Indonesia (IDAI), Dr. dr. Muzal Kadim, Sp. 
A(K), menyampaikan bahwa Indonesia perlu 
waspada karena saat ini dengan melihat 
data Hepatitis  Unknown Etiology  (Misterius) 

di Indonesia hingga 24 Juni, ditemukan 70 
kasus dengan 6 meninggal di 21 provinsi.

“Sementara, etiologi yang tidak diketahui 
dan hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 
Adenovirus 41F yang ditemukan pada 

72% kasus. Penularan ditemukan melalui 
transmisi fekal-oral serta droplet dengan 
gejala gastroenteritis akut (GEA) maupun 
respirasi, serta hepatitis pada anak yang 
imunokompromais,” ujar Dr. Muzal, pada 
pemaparan seminar  online  FKM UI seri 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-selenggarakan-workshop-harmonization-global-health-standards-protocol-for-covid-19/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-selenggarakan-workshop-harmonization-global-health-standards-protocol-for-covid-19/
https://scifes.fkm.ui.ac.id/ittp
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-gelar-seminar-online-bertema-hepatitis-akut-misterius-pada-anak-bagaimana-sistem-pelayanan-kesehatan-bersiap/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-gelar-seminar-online-bertema-hepatitis-akut-misterius-pada-anak-bagaimana-sistem-pelayanan-kesehatan-bersiap/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-gelar-seminar-online-bertema-hepatitis-akut-misterius-pada-anak-bagaimana-sistem-pelayanan-kesehatan-bersiap/
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14 yang mengangkat tema “Hepatitis Akut 
Misterius pada Anak, Bagaimana Sistem 
Pelayanan Kesehatan Bersiap?”.

Pada seminar  online  yang diselenggarakan 
Sabtu, 2 Juli 2022 secara daring ini, hadir 
Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (IAKMI), dr. Adang 
Bachtiar, M.P.H., D.Sc. Melalui sambutannya, 
dr. Adang menyampaikan bahwa dengan 
melihat isu sensitif di masyarakat seperti 
halnya hepatitis diperlukan penguatan 
sistem pelayanan primer dan sekunder yang 
nantinya diharapkan dapat membentuk one 
health  dan kemandirian masyarakat dalam 
menuju derajat kesehatan yang baik.

Sejalan dengan dr. Adang, Dr. Ede Surya 
Darmawan, S.K.M., M.D.M., yang merupakan 
Ketua IAKMI juga menyampaikan bahwa 
diperlukan adanya optimalisasi peran tenaga 
kesehatan masyarakat dalam penanganan 
hepatitis misterius di pelayanan kesehatan 
primer.

Lebih lanjut, Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, 
M.Sc., selaku Sekretaris Program Studi S-3 
Epidemiologi FKM UI, memaparkan terkait 
epidemiologi hepatitis misterius (unidentified). 
Doktor Tri Yunis Miko menjelaskan akan 
tantangan dari tahun 2020 hingga 2030, 
dimulai dengan konsep layanan, integrasi 
layanan, dan layanan baru, dengan melihat 
aspek  continuum of care, meningkatkan 
derajat kesehatan yang meliputi upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 
perseorangan serta program prioritas.

  “Menjadi pembuka setelah kegiatan 
Dies Natalis FKM UI ke-57, kegiatan ini 
digagas oleh para mahasiswa yang patut 
diapresiasi karena dapat menyesuaikan 
kompetensi lulusan kesehatan masyarakat 
yang ingin dicapai. Lulusan ini nantinya akan 
berkontribusi dalam hal pengambil keputusan 
dalam pencegahan dan memberikan 

informasi yang tepat bagi masyarakat, 
khususnya penyakit hepatitis,” tutur Manajer 
Kemahasiswaan FKM UI, Dien Anshari, S.Sos., 
M.Si., Ph.D., dalam sambutannya pada SEMOL 
seri 14 ini. Seminar ini juga diharapkan dapat 
menambah pengetahuan dan memberikan 
masukan baru bagi para mahasiswa dan 
peserta.   (AHS)

FKM UI Kembali Selenggarakan Virtual Public Health Study 
Tour Bersama ACICIS

Public Health Study Tour (PHST) merupakan 
program intensif selama dua pekan 
bagi mahasiswa Australia yang ingin 
mempelajari dan menggali pengalaman 
mengenai bidang kesehatan masyarakat di 
Indonesia. Sejak 2016, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) telah bekerja sama dengan Australia 
Consortium for In-Country Indonesian 
Studies (ACICIS) untuk menyelenggarakan 
PHST. Tahun ini, PHST kembali dilaksanakan 
secara virtual. Tur virtual yang diadakan 
meliputi rangkaian perkuliahan interaktif, 
kunjungan ke fasilitas kesehatan, dan juga 
organisasi atau komunitas terkait. Hal ini 
memberikan kesempatan bagi para peserta 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-kembali-selenggarakan-virtual-public-health-study-tour-bersama-acicis/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-kembali-selenggarakan-virtual-public-health-study-tour-bersama-acicis/
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untuk melihat secara langsung bagaimana 
sistem kesehatan masyarakat bekerja di 
Indonesia dan memahami tantangan 
kompleks yang dihadapinya. Dilaksanakan 
pada 2-16 Juli 2022, program ini merupakan 
Batch ke-11 penyelenggaraan PHST di FKM 
UI.

Kegiatan PHST Juli 2022 mengundang 
berbagai pembicara sebagai narasumber 
seminar yang berasal dari FKM UI, Kemenkes, 
beberapa NGO seperti Samsara dan Rifka 
Annisa, BKKBN, serta fakultas lain di UI seperti 
FEB, FIB, dan FIK. Materi seminar meliputi 
berbagai topik yang menarik terkait kesehatan 
masyarakat di Indonesia. Topik-topik tersebut 
adalah  Introduction to Indonesia, General 
Overview of Indonesian Public Health System, 
Indonesia Health Development Overview in 
the context of Covid-19 Pandemic, Covid-19 
Pandemic in Indonesia, Disaster Mitigation 
in Indonesia, DHF and Malaria, Nutrition and 
Food Safety, Non-communicable Diseases, 
Sexual and Reproductive Health, HIV, Mental 
Health,  dan  Neglected Diseases.  Setiap hari, 
para peserta diberikan kesempatan untuk 
berdiskusi dalam kelompoknya mengenai 
topik yang dibahas pada hari itu dan di 
akhir pekan, setiap kelompok diharuskan 
untuk mempresentasikan salah satu topik 
yang sudah dibahas pada pekan tersebut.

Selain seminar, kegiatan ini juga meliputi 
kunjungan lapangan secara virtual ke 

rumah sakit, puskesmas, posyandu, pusat 
rehabilitasi YAKKUM, Komunitas Kali Code, 
World Mosquito Program, dan Tempat 
Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle 
(TPS 3R). Untuk memperkaya khazanah 
pengetahuan para peserta, diadakan 
pula kelas bahasa oleh Lembaga Bahasa 
Internasional (LBI) UI. Peserta  juga 
mengikuti kelas memasak dan menari 
yang diselenggarakan oleh LBI UI.

Berbagai ahli yang terlibat sebagai 
narasumber antara lain Yudi Bachrioktora, 
S.Hum. , M.A; Prof. dr. Purnawan Junadi, 
MPH, Ph.D; Dr. Ede Surya Darmawan, SKM, 
MDM; Dewi Nur Aisyah, SKM, MSc, DIC, 
PhD; Dr. dr. Brian Sriprahastuti, MPH; Prof. 
Dr. dr. Sabarinah, M.Sc. , dr. Iwan Ariawan, 
MSPH; Prof. dra. Fatma Lestari, M.Si. , Ph.D.; 
Ahmad Syafiq, Ph.D.; Agustin Kusumayati, 
Ph.D.; Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita Hatma, 
MPH; Dien Anshari, Ph.D.; Dra. Omas 
Bulan Samosir; Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S. , D.Sc.; dr. Nia Reviani, MAPS; 
Prof. Dr. Budi Anna Keliat, MAppSc, Dr. 
dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc. , serta 
Perwakilan dari RS UI, RSMM, RSKO, 
Kementerian Kesehatan, Samsara, Rifka 
Annisa, Posyandu, dan Puskesmas.

Agar program berjalan semakin sukses 
dan mengesankan, terdapat  Student 
Buddies yang mendampingi peserta selama 
rangkaian acara. Mahasiswa FKM UI yang 

menjadi  buddies  terpilih melalui seleksi. 
Pada batch 11 ini, terdapat 8 buddies yang 
mendampingi para peser ta selama 
berjalannya acara. Student Buddies bertugas 
untuk mendampingi jalannya diskusi, 
memastikan keaktifan peserta, memandu 
games, membantu pembuatan presentasi 
akhir, serta memberikan insight tambahan 
kepada para peserta mengenai kesehatan 
masyarakat di  Indonesia . Di  akhir 
program, para  buddies  membuat suatu 
video persembahan bagi para peserta. 
Keberadaan  buddies  mendapat respon 
positif dari peserta,  tour leader,  dan juga 
tim ACICIS. Para buddies juga memperoleh 
banyak manfaat dengan keikutsertaannya 
dalam program PHST, seperti peningkatan 
pengetahuan serta perluasan jaringan.

PHST memiliki nilai yang penting bagi 
FKM UI. “Aktivitas  inbound  mahasiswa 
asing ke FKM UI seperti PHST yang 
sudah berjalan di FKM UI sejak 2016, 
sangat penting untuk reputasi akademik 
FKM UI yang sedang bergerak menuju 
internasionalisasi. Reputasi akademik FKM 
UI juga akan menjadi bagian dari reputasi 
akademik UI di kancah internasional. 
Secara khusus, program  inbound  PHST 
di FKM UI akan menstimulasi kegiatan 
internasionalisasi akademik di FKM UI 
dalam skala yang lebih besar,” ucap Dekan 
FKM UI, Prof. Dr. Mondastri Korib Sudaryo, 
M.S, D.Sc. (BK)
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Dosen FKM UI Raih Gelar Doktor di Bidang Ilmu Administrasi 
dengan Predikat Cumlaude

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) kembali menambah 
jumlah Doktor dalam jajaran dosen di 
fakultasnya. Dosen Departemen Administrasi 
dan Kebijakan Kesehatan (AKK) Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia resmi meraih gelar Doktor di 
Bidang Ilmu Administrasi pada Rabu, 6 Juli 
2022. Dosen tersebut adalah Dr. drg. Masyitoh, 
M.A.R.S., dengan judul disertasi “Pengaruh 
Konteks Sistem, Driver, dan Proses Kolaborasi 
terhadap Output Kerja Sama Operasional 
(KSO) pada Rumah Sakit Daerah (RSD) 
Berstatus Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) di Indonesia”.

Dr. Masyitoh ditemani oleh Prof. Dr. Eko 
Prasojo, Mag. Rer. Publ. , selaku promotor 

dan Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu, M.Si., 
selaku kopromotor dalam menyusun 
disertasinya  sejak tahun 2018. Turut hadir 
sebagai dewan penguji dalam promosi doktor 
drg. Masyitoh adalah 5 dosen dan guru 
besar dari Fakultas Ilmu Administrasi dan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ke-5 dosen 
dan guru besar tersebut adalah Prof. Dr. Irfan 
Ridwan Maksum, M.Si.; Dr. Drs. Pantius Drahen 
Soeling, M.Si.; Dr. phil. Reza Fathurrahman 
M.P.P.; Dr. dr. Slamet R. Yuwono, DTM&H, 
M.A.R.S., M.Kes.; dan Prof. dr. Amal C. Sjaaf, 
S.K.M., Dr.PH. Sebagai bentuk dukungan, turut 
hadir pula Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri 
Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., secara daring.

Melalui disertasinya, Dr. Masyitoh membawa 
keresahan mengenai kesenjangan akses 

dan kualitas pelayanan yang diakibatkan 
oleh tingginya kompleksitas kesehatan. 
Untuk mengatasi hal tersebut, Dr. Masyitoh 
merasa bahwa pendekatan  public private 
partnership  (PPP) adalah bentuk kolaborasi 
yang mampu mengatasi kesenjangan yang 
ada. Model ini banyak berkembang pada 
Rumah Sakit Daerah (RSD) dalam bentuk 
Kerja Sama Operasional (KSO) hemodialisis. 
Oleh karena itu, penelitian yang Dr. Masyitoh 
lakukan bertujuan untuk menganalisis faktor 
determinan tata kelola kolaborasi dalam 
kerja sama operasional (KSO) hemodialisis. 
Hasilnya menunjukkan bahwa konteks 
sistem mempengaruhi  driver  dan  driver 
mempengaruhi proses kolaborasi. Proses 
kolaborasi ini kemudian mempengaruhi hasil.

Pendekatan yang Dr. Masyitoh lakukan 
disambut baik oleh para dewan penguji karena 
tidak banyak peneliti yang menggunakan 
pendekatan administrasi publik untuk 
kesehatan. Pendekatan ini dinilai unik dan 
memilki daya novelty yang cukup tinggi. Agar 
penelitian ini dapat bermanfaat lebih luas, 
beberapa dewan penguji menyarankan agar 
penelitian ini tidak selesai di promosi doktor, 
namun juga diterapkan secara langsung 
di Rumah Sakit Daerah maupun sektor 
kesehatan lainnya di Indonesia.

Penelitian yang Dr. Masyitoh lakukan sukses 
membuatnya lulus dari program studi S-3 
Ilmu Adminstrasi, Fakultas Ilmu Administrasi 
UI dengan predikat  cumlaude.  (BK)

https://www.fkm.ui.ac.id/dosen-fkm-ui-raih-gelar-doktor-di-bidang-ilmu-administrasi-dengan-predikat-cumlaude/
https://www.fkm.ui.ac.id/dosen-fkm-ui-raih-gelar-doktor-di-bidang-ilmu-administrasi-dengan-predikat-cumlaude/
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Doktor FKM UI Teliti: Pengembangan Instrumen Penilaian 
Manajemen Public Safety Center dalam Penanganan Pasien 

Gawat Darurat Klinis di Indonesia

Kamis, 7 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) melaksanakan sidang terbuka promosi 
doktor atas nama Agung Cahyono Triwibowo. 
Sidang yang dilaksanakan secara daring ini 
dipimpin oleh Dr. Robiana Modjo, S.K.M., 
M.Kes., sebagai Ketua Sidang, Prof. Dra. Fatma 
Lestari, M.Si., Ph.D., sebagai Promotor, Prof. 
Dr. dr. Sabarinah, M.Sc., dan Mila Tejamaya, 
S.Si. , MOHS, Ph.D. , sebagai Ko-Promotor. 
Adapun tim penguji terdiri dari Dr. Audist 
Subekti, Ph.D.; Dr. Alfajri Ismail, M.Sc.; dan 
Dr. Waluyo. Agung mempertahankan disertasi 
berjudul “Pengembangan Instrumen Penilaian 
Manajemen  Public Safety Center  dalam 
Penanganan Pasien Gawat Darurat Klinis 
di Indonesia”.

“Angka kematian akibat kasus gawat darurat 
klinis yang banyak terjadi disebabkan 35% 
oleh permasalahan  cardiovascular diseases, 

15% oleh penyakit tidak menular, 6% 
penyakit oleh gangguan pernapasan, dan 6% 
oleh trauma. Menurunkan jumlah kematian 
ini menjadi tantangan negara Indonesia 
dalam menjalankan manajemen sistem 
penanggulangan gawat darurat terpadu,” 
ujar Agung membuka pemaparan ringkasan 
disertasinya.

Kebijakan manajemen untuk pasien gawat 
darurat klinis yang dilaksanakan oleh Public 
Safety Center (PSC) Indonesia telah ditetapkan 
dengan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 
19 tahun 2016. Penilaian manajemen gawat 
darurat klinis untuk PSC 119 di Indonesia 
perlu dilakukan untuk perbaikan manajemen 
gawat darurat klinis secara berkelanjutan.

Disebutkan Agung, bahwa tujuan penelitian 
ini  adalah untuk mengembangkan 
instrumen penilaian manajemen  public 
safety center  dalam penanganan pasien 
gawat darurat klinis di Indonesia dengan 
melakukan uji validitas, realibilitas, dan 
analisis faktor konfirmatori. Penelitian 
dilakukan menggunakan desain  mixed 
method  (desain gabungan), menggabungkan 
penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif 
agar sesuai dengan tujuan dari penelitian 
kemudian dilakukan analisis untuk melihat 
kesesuaian.

Hasil penelitian Agung menunjukkan bahwa 
berdasarkan hasil pengembangan indikator 
penilaian manajemen dengan penyusunan 
berdasarkan studi literatur, didapatkan 
8 (delapan) variabel dan 28 (dua puluh 
delapan) indikator penilaian manajemen 
gawat darurat klinis public safety center (PSC) 
terpilih, dengan masing-masing indikator 
memiliki pilihan nilai 1 sampai dengan 
nilai 3. Terdapat beberapa indikator yang 
penerapannya oleh PSC kurang dan menjadi 
perhatian dalam penerapan manajemen 
gawat darurat klinis secara keseluruhan 
dan perlu peningkatan berkelanjutan 
manajemen gawat darurat klinis.

Agung menyarankan salah satunya kepada 
Kementerian Kesehatan untuk instrumen 
indikator penilaian manajemen gawat 
darurat klinis yang dihasilkan dalam 
penelitian ini dapat digunakan untuk 
menilai manajemen gawat darurat klinis 
di PSC karena telah teruji validitas dan 
reliabilitasnya.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Agung berhasil dinyatakan lulus dan menjadi 
Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat (IKM). Agung merupakan lulusan 
S-3 IKM yang ke-262 dan lulusan S-3 di 
FKM UI yang ke-338. (AHS)  

 Kebijakan manajemen 
untuk pasien gawat darurat 
klinis yang dilaksanakan oleh 
Public Safety Center (PSC) 
Indonesia telah ditetapkan 
dengan peraturan Menteri 
Kesehatan RI No. 19 tahun 
2016. 

https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pengembangan-instrumen-penilaian-manajemen-public-safety-center-dalam-penanganan-pasien-gawat-darurat-klinis-di-indonesia/
https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pengembangan-instrumen-penilaian-manajemen-public-safety-center-dalam-penanganan-pasien-gawat-darurat-klinis-di-indonesia/
https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pengembangan-instrumen-penilaian-manajemen-public-safety-center-dalam-penanganan-pasien-gawat-darurat-klinis-di-indonesia/


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 a14

Jumat, 8 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
menggelar sidang terbuka Promosi Doktor 
Ilmu Kesehatan Masyarakat atas nama Dewi 
Nirmala Sari secara daring. Disertasi yang 
dipertahankan Dewi berjudul “Pengembangan 
Sistem Skrining Gejala Kecemasan dan 
Depresi pada Ibu Hamil Berbasis  Expert 
System  dalam Pelayanan Antenatal”. Sidang 
promosi dipimpin oleh Prof. Dr. dr. Sudarto 
Ronoatmodjo, S.K.M. , M.Sc. Sidang turut 
dihadiri oleh Prof. dr. Hadi Pratomo, MPH, 
Dr.PH.; Dr. dr. Hervita Diatri, Sp.K.J.(K) serta 
Prof. dr. Kemal N. Siregar, S.K.M., M.A., Ph.D., 
sebagai ko-promotor. Sementara tim penguji 
terdiri dari Prof. Dr. Budi Anna Keliat, S.Kp., 
M.App.S.; Dr. dr. Didi Danukusumo, SpOG (K)-
KFM, M.P.H.; Dr. Indra Supradewi, M.K.M., dan 
Sherly Saragih Turnip, S.Psi., M.Phil., Ph.D.

Melalui disertasinya, Dewi mengembangkan 
sistem skrining gejala kecemasan dan 
depresi pada ibu hamil berbasis  expert 
system  dengan memanfaatkan instrumen 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
sebagai komponen pengetahuan ahli dan 
bersifat  personalized care  bagi ibu hamil. 
Latar belakang penelitian ini antara lain 
adalah karena Indonesia sudah memasukkan 
kesehatan jiwa sebagai salah satu komponen 
dalam pelayanan antenatal, namun belum 

Doktor FKM UI Teliti: Pengembangan Sistem Skrining Gejala 
Kecemasan dan Depresi pada Ibu Hamil Berbasis Expert 

System dalam Pelayanan Antenatal

ada instrumen terkait yang dapat melakukan 
skrining gejala kecemasan dan depresi pada 
ibu hamil. Penelitian terdiri dari tiga tahap, 
yaitu tahap pertama untuk menguji validitas 
dan reliabilitas instrumen EPDS versi bahasa 
Indonesia, tahap kedua menilai kemampuan 
skrining EPDS dengan instrumen MINI-
International Neuropsychiatric Interview 
(MINI) sebagai gold standard, dan pada tahap 
ketiga dilakukan pengembangan prototipe 
sistem skrining gejala kecemasan dan depresi 
berbasis expert system.

Hasil penelitian Dewi memberikan 
kesimpulan bahwa instrumen EPDS versi 
bahasa Indonesia terbukti valid dan reliabel 

dengan kemampuan baik untuk melakukan 
skrining gejala kecemasan dan depresi pada 
ibu hamil. Nilai  cut off  gejala kecemasan 
dan depresi dari instrumen EPDS juga 
terbukti dapat dimanfaatkan lebih lanjut 
untuk merancang algoritma keputusan yang 
digunakan sebagai transformasi pengetahuan 
ahli dalam  expert system. Selain itu, 
prototipe sistem skrining gejala kecemasan 
dan depresi kehamilan berbasis  expert 
system dinilai memiliki fisibilitas dan mampu 
laksana sebagai salah satu solusi untuk 
pelaksanaan komponen kesehatan jiwa 
dalam pelayanan antenatal. Penelitian ini 
dapat dikembangkan lebih lanjut dengan cara 
menguji prototipe sistem ke level selanjutnya, 
melibatkan lebih banyak fasilitas kesehatan, 
mengembangkan  expert system  lebih lanjut 
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, 
serta mengembangkan potensi instrument 
EPDS pada pertanyaan ke-10 untuk menilai 
risiko bunuh diri pada ibu hamil berbasis 
bukti ilmiah penelitian.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Dewi Nirmala Sari berhasil dinyatakan lulus 
menjadi Doktor dalam Bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. Dewi merupakan lulusan S-3 
Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) tahun 2022 
yang ke-9, lulusan S-3 IKM yang ke-263, dan 
lulusan S-3 FKM yang ke-339. (WR)

 Dewi mengembangkan 
sistem skrining gejala 
kecemasan dan depresi pada 
ibu hamil berbasis  expert 
system  dengan memanfaatkan 
instrumen Edinburgh 
Postnatal Depression Scale 
(EPDS) sebagai komponen 
pengetahuan ahli dan 
bersifat  personalized care  bagi 
ibu hamil.  

https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pengembangan-sistem-skrining-gejala-kecemasan-dan-depresi-pada-ibu-hamil-berbasis-expert-system-dalam-pelayanan-antenatal/
https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pengembangan-sistem-skrining-gejala-kecemasan-dan-depresi-pada-ibu-hamil-berbasis-expert-system-dalam-pelayanan-antenatal/
https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pengembangan-sistem-skrining-gejala-kecemasan-dan-depresi-pada-ibu-hamil-berbasis-expert-system-dalam-pelayanan-antenatal/
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FKM UI Kembali Terima Kunjungan Luring untuk 
Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dari Politeknik 

Negeri Media Kreatif

Sejak Juni 2020, Universitas Indonesia 
(UI) telah menetapkan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) UI sebagai satuan kerja 
yang mengikuti seleksi pembangunan Zona 
Integritas (ZI) mewakili Universitas. Kemudian 
pada 20 Desember 2021, FKM UI telah 
memperoleh penghargaan predikat Zona 
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) dari Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi 
(Kemenpan-RB) Republik Indonesia. 

Atas pencapaiannya tersebut, FKM 
UI kembali menerima kunjungan 
pendampingan pembangunan 
ZI dari Politeknik Negeri Media 
Kreatif Jakarta (PoliMedia) 
secara luring pada Jumat, 8 Juli 
2022. Sebelumnya, PoliMedia 
telah melaksanakan kunjungan 
pendampingan ZI secara virtual 
pada 29 Juni 2022. Kunjungan 
secara luring ini bertujuan untuk 
melihat langsung pelaksanaan prinsip zona 
integritas di lingkungan FKM UI.

Diterima di Ruang Guru Besar Gedung G 
FKM UI, kunjungan dihadiri oleh  Wakil 
Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan 
Administrasi Umum FKM UI,  Dr. Milla 

Herdayati, S.K.M., M.Si.; Sekretaris Fakultas 
FKM UI, Nelasari, M.K.M, Wakil Manajer Umum 
FKM UI, Lilis Komariyah, M.A.R.S.; serta Tim 
ZI FKM UI. Sedangkan dari PoliMedia hadir 
8 orang yang dipimpin langsung oleh Ketua 
Tim Zona Integritas PoliMedia yaitu Rizky 
Kartanegara, M.Si., serta tim pembangunan 
ZI PoliMedia. 

Diskusi yang diawali dengan sambutan 
pembukaan dari Dr. Milla Herdayati, S.K.M., 

M.Si. , ini dilaksanakan secara santai dan 
dinamis. Materi yang didiskusikan dalam 
kunjungan ini diantaranya adalah perihal 
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 
pengawasan, dan penguatan pelayanan 
publik.

Selain diskusi dalam ruangan, PoliMedia 
juga berkesempatan untuk berkunjung secara 
langsung ke beberapa tempat seperti Unit 
Layanan Fakultas (ULF) FKM UI, pos staf 
keamanan (security), dan Subunit Administrasi 
Pendidikan. Melalui kunjungan langsung ke 

beberapa unit kerja yang menjadi 
garda terdepan penerapan prinsip 
ZI ini, FKM UI berharap PoliMedia 
dapat memperoleh  insight  dan 
wawasan baru perihal penerapan 
ZI di unit kerja.

Anugerah predikat ZI ini 
dimaksudkan oleh Kemenpan-RB 
untuk 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. (wrk)

Doktor FKM UI Teliti: Pengembangan Indeks Pengawasan 
Pangan Olahan di Indonesia

Salah satu indikator sistem pengawasan 
pangan olahan adalah indeks pengawasan 
pangan olahan. Namun, indeks pengawasan 
tersebut baru mencakup elemen kegiatan 
pengawasan, laboratorium, serta komunikasi, 
informasi, dan edukasi (KIE). Hal ini 
belum mencakup beberapa elemen lain 
yang tertuang dalam pedoman Food and 
Agriculture Organization (FAO) dan World 
Health Organization (WHO) tentang  Food 
Control System Assessment Tool  tahun 2019. 
Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan 
kebijakan dalam penilaian sistem pengawasan 
pangan olahan di Indonesia. Berdasarkan 
latar belakang tersebut, Sandra Barinda, 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-kembali-terima-kunjungan-luring-untuk-pendampingan-pembangunan-zona-integritas-dari-politeknik-negeri-media-kreatif/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-kembali-terima-kunjungan-luring-untuk-pendampingan-pembangunan-zona-integritas-dari-politeknik-negeri-media-kreatif/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-kembali-terima-kunjungan-luring-untuk-pendampingan-pembangunan-zona-integritas-dari-politeknik-negeri-media-kreatif/
https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pengembangan-indeks-pengawasan-pangan-olahan-di-indonesia/
https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pengembangan-indeks-pengawasan-pangan-olahan-di-indonesia/
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mengangkat judul disertasi ”Pengembangan 
Indeks Pengawasan Pangan Olahan di 
Indonesia” yang dipertahankan pada sidang 
terbuka promosi doktornya yang dilaksanakan 
Senin, 11 Juli 2022 secara daring.

Penelitian yang dilaksanakan Sandra 
menggunakan desain cross sectional dengan 
pendekatan  mixed method , ya i tu 
kombinasi antara penelitian kualitatif 
dengan kuantitatif. Tahapan penelitian 
dimulai dengan proses penyusunan dan 
penajaman indikator berbentuk expert panel 
interviews  dengan metode Delbecq-Nominal 
Group Technique  (NGT). Selain itu, dilakukan 
pula uji hubungan kepemimpinan dengan 
indeks pengawasan pangan olahan. Hasil 
penelitian Sandra menunjukkan bahwa 
saat ini terdapat 40 indikator yang terdiri 
dari indikator regulasi keamanan pangan 
daerah, alat pengolah data, ketersediaan 
personel, serta 8 indikator lain. Didapatkan 
pula kesimpulan bahwa indeks pengawasan 
pangan di tingkat provinsi rata-rata nasional 
sebesar 55,64 dengan provinsi Sumatera 
Selatan sebagai indeks tertinggi dan 
Sulawesi Barat sebagai indeks terendah. 
Dalam penelitian ini disebutkan bahwa 
tidak ada korelasi antara kepemimpinan 
dengan indeks pengawasan pangan olahan. 
Diperlukan asesmen yang lebih spesifik untuk 
mengukur kepemimpinan para pimpinan 
unit lembaga pengawas pangan olahan di 
masing-masing provinsi.

Penelitian Sandra berhasil menyusun 
rancangan indikator untuk model indeks 
pengawasan pangan olahan di tingkat 
kabupaten/kota yang masih dapat dieksplorasi 

lebih lanjut dengan melakukan penajaman 
indikator dalam model indeks pengawasan 
pangan olahan. Selain itu, terdapat beberapa 
indikator yang tidak terdokumentasi dengan 
lengkap, seperti indikator  grading  kerangka 
regulasi dan kelembagaan keamanan 
pangan daerah, persentase fasilitator/kader 
yang berpartisipasi dalam pengawasan 
kemanan pangan, jumlah sekolah dengan 
pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman, 
jumlah desa pangan aman, dan indikator 
pangan siap saji. Jika terdapat data terkait 

indikator tersebut, sebaiknya digunakan demi 
mendapat hasil penelitian yang lebih baik.

Pada sidang terbuka Promosi Doktor Bidang 
Ilmu Kesehatan Masyarakat yang dipimpin 
oleh Prof. dr. Anhari Achadi, S.K.M., Sc.D. yang 
juga berperan sebagai ketua tim penguji ini 
Sandra Barinda berhasil dinyatakan lulus 
sebagai Doktor Bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. Sandra merupakan lulusan S-3 
Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) tahun 2022 
yang ke-10, lulusan S-3 IKM yang ke-264, 
serta lulusan S-3 FKM yang ke-340.

Sidang terbuka promosi doktor Sandra juga 
dihadiri oleh Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, 
MARS., sebagai promotor, Prof. Dr. dra. Ratu 
Ayu Dewi Sartika, Apt. , M.Sc. , dan Prof. 
Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc., sebagai 
kopromotor, serta Prastuti Soewondo, S.E., 
M.P.H., Ph.D.; Prof. Dr. Ir. Dedi Fardiaz, M.Sc.; 
Dr. Ir. Roy Alexander Sparingga, M.App.Sc.; Dr. 
Ir. Antonius Tarigan, M.Si., dan Dr. Drs. Nana 
Mulyana, M.Kes., sebagai tim penguji. (WR)

Sebanyak 16 Tenaga Kependidikan FKM UI Diangkat Menjadi 
Calon Pegawai Tetap Non-PNS Universitas Indonesia

Senin, 11 Juli 2022, sebanyak 16 tenaga 
kependid ikan  Fakul tas  Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) diangkat menjadi Calon Pegawai Tetap 
Non-PNS Universitas Indonesia (CPUI). 
Kegiatan pengangkatan ini dilaksanakan 
secara hybrid.

Pelaksanaan rekrutmen CPUI unsur tenaga 
kependidikan telah dilaksanakan selama 
kurang lebih 6 (enam) bulan dimulai 
dari 14 Desember 2021. Sebanyak 339 
formasi dibuka dalam rekrutmen ini dan 
diikuti oleh 613 pelamar. Berdasarkan hasil 

rangkaian seleksi, terdapat 516 pelamar 
yang dinyatakan lolos sampai tahap akhir 
dan menerima secara simbolis Surat 
Keputusan Rektor tentang Pengangkatan 
Calon Pegawai Tetap Non-PNS UI.

Termasuk dalam 516 pelamar yang lolos 
adalah 16 tenaga kependidikan dari FKM UI. 
Mereka adalah Anandani Difratia Prihabida, 
S.S.; Annisa Citra Rheeyaninda, S.K.M.; Arisa 
Tika Wahyuliza, S.K.M.; Asma Nabilah, S.K.M.; 
Azelia Chairunnisa, A.Md.E.; Citra Permata 
Hati, S.K.M.; Ella Ayu Septia Mustika, S.K.M.; 
Maulida Istiqlaliyah, S.K.M.; Mella Virgi 

Amelia, S.Ak.; Nico Kurnia Pratama, S.T.; 
Nur Asih Anggraeni, S.Gz.; Prilly Wiashari, 
S.H.; Rosmaida, S.K.M.; Sayogya Oktarona, 
S.Kom.; Sigit Prasetio, S.I.A.; dan Wulan 
Rindra Kusuma, S.Sos.

Melalui sambutannya, Direktur SDM 
UI, Dr.-Ing. Amalia Suzianti, S.T. , M.Sc. , 
menyampaikan bahwa rekrutmen tenaga 
kependidikan tahun ini merupakan 
rekrutmen terbesar dalam sejarah UI. 
“Tenaga kependidikan merupakan  salah 
satu roda penggerak yang dapat mendukung 
tercapainya target kinerja UI. Melalui 

 Penelitian Sandra berhasil 
menyusun rancangan 
indikator untuk model indeks 
pengawasan pangan olahan 
di tingkat kabupaten/kota 
yang masih dapat dieksplorasi 
lebih lanjut dengan melakukan 
penajaman indikator dalam 
model indeks pengawasan 
pangan olahan. 

https://www.fkm.ui.ac.id/sebanyak-16-tenaga-kependidikan-fkm-ui-diangkat-menjadi-calon-pegawai-tetap-non-pns-universitas-indonesia/
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pengangkatan menjadi pegawai tetap, 
diharapkan para tenaga kependidikan 
dapat makin termotivasi untuk memberikan 
kontribusi dan kinerja yang maksimal,“ 
pesan Dr.-Ing Amalia.

Para CPUI diharapkan dapat menyelesaikan 
kontrak kinerja untuk selanjutnya diangkat 
menjadi Pegawai Tetap Non-PNS UI. CPUI 
akan melaksanakan masa percobaan selama 
maksimal 2 tahun dan akan mendapatkan 
beberapa pelatihan untuk mendukung 
peningkatan etos kerja. (wrk)

Siapkan Mahasiswa Terjun ke Masyarakat, FKM UI 
Selenggarakan Pembekalan

Mahasiswa Program Studi Sarjana Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) akan melangsungkan 
kegiatan PBL pada tahun 2022. Kegiatan ini 
merupakan mata kuliah dimana mahasiswa 
diharuskan untuk menerapkan ilmu yang 
telah diterima selama 6 (enam) semester 
melalui pembuatan program intervensi dan 
terjun langsung ke masyarakat. Pada tahun 
2022 ini, terdapat 33 kelompok mahasiswa 
yang akan diterjunkan ke 31 titik intervensi 
di 3 Kabupaten/ Kota sekitar Universitas 
Indonesia, yaitu Kota Depok, Kota Bogor, 
dan Kabupaten Bogor. Setiap kelompok 
akan didampingi oleh seorang Pembimbing 
Lapangan yang merupakan Dosen FKM UI.

Agar kegiatan berlangsung dengan baik, 
diadakan pembekalan mengenai materi-materi 
dasar yang harus dikuasai untuk melakukan 
intervensi. Pembekalan ini diadakan secara 
bauran bagi mahasiswa S-1 Reguler dan 
Ekstensi Kesehatan masyarakat serta S-1 
Kesehatan Lingkungan 2019. Pembekalan 

secara luring diadakan pada hari Senin, 11 
Juli 2022 hingga Rabu, 13 Juli 2022. Pada 
ketiga hari tersebut, tetap disediakan ruangan 
virtual melalui aplikasi zoom bagi mahasiswa 
dan dosen pengajar yang berhalangan hadir 
secara luring. Sedangkan, pada hari Kamis, 
14 Juli 2022, pembekalan diadakan penuh 
secara daring.

Pada hari pertama, Ketua Program Studi S-1 
Kesehatan Masyarakat dan S-1 Kesehatan 
Lingkungan menyampaikan penjelasan umum 

mengenai kegiatan PBL. Dilanjutkan dengan 
materi Desain Studi Epidemiologi oleh Dr. dr. 
Krisnawati Bantas, M.Kes., dan Analisis Situasi 
oleh Ibu Vetty Yulianty Permanasari, S.Si., 
M.P.H. Pada hari kedua, mahasiswa menerima 
materi mengenai Prioritas Masalah dan 
Pohon Masalah oleh Dr. Ede Surya Darmawan, 
S.K.M., M.D.M. Selain itu, dipaparkan pula 
materi mengenai Pengembangan Instrumen 
Penelitian, Manajemen dan Analisis Data, 
serta Praktik Entri Data dengan Gawai oleh 
Bapak Rico Kurniawan, S.K.M., M.K.M. Pada 
hari ketiga, kegiatan pembekalan dimulai 
dengan pemaparan materi Strategi dan 
Metode Intervensi Kesehatan Masyarakat 
serta Evaluasi Program Kesehatan/Intervensi 
oleh dr. Zarfiel Tafal, M.P.H. Dilanjutkan dengan 
materi Etika dan Manajemen Lapangan 
dan  Sharing  Desa Binaan oleh Dr. drs. Tris 
Eryando, M.A. Pada hari terakhir, hanya satu 
materi yang diberikan, yaitu Komunikasi, 
Advokasi, dan Penggerakan Masyarakat dalam 
Melakukan Intervensi Kesehatan Masyarakat 
oleh Dr. Adi Sasongko, M.A.

 terdapat 33 kelompok 
mahasiswa yang akan 
diterjunkan ke 31 
titik intervensi di 3 
Kabupaten/ Kota sekitar 
Universitas Indonesia, 
yaitu Kota Depok, Kota 
Bogor, dan Kabupaten 
Bogor 

https://www.fkm.ui.ac.id/siapkan-mahasiswa-terjun-ke-masyarakat-fkm-ui-selenggarakan-pembekalan/
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Pembekalan secara luring diadakan di 
Aula A FKM UI dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan. Hadir sekitar 150 
mahasiswa pada ruangan berkapasitas 
sekitar 250 orang tersebut. Mahasiswa 
dan dosen yang hadir diwajibkan untuk 
mengenakan masker dan menjaga jarak 
selama kegiatan pembekalan berlangsung. 

Setelah 2 (dua) tahun mengadakan 
pembelajaran secara daring, pembekalan 
lu r ing  in i  membawa na fas  segar 
bagi mahasiswa dan dosen. Hal ini 
dikarenakan mahasiswa dapat kembali 
merasakan kuliah secara luring, bertemu 
teman secara langsung, dan juga lebih 
fokus memperhatikan. Beberapa dosen 

juga menyampaikan kebahagiaannya 
karena dapat kembali mengajar secara 
luring. Harapannya, kegiatan ini dapat 
menjadi langkah awal yang baik untuk 
penerapan kegiatan belajar mengajar 
secara  bauran d i  semester  ganj i l 
2022/2023 kelak. (BK)

Doktor FKM UI Teliti: Intervensi Pendidikan Gizi Berbasis 
Budaya Lokal terhadap Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah 

Darah Remaja Putri di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Selasa, 12 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) melaksanakan sidang terbuka promosi 
doktor atas nama Anita Rahmiwati. Sidang 
dipimpin oleh Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita, 
M.P.H. , sebagai ketua sidang, Prof. Dr. dr. 
Kusharisupeni Djokosujono, M.Sc. , sebagai 
promotor, serta Dr. Ir. Diah Mulyawati 
Utari, M.Kes. , dan Dr. drs. Tri Krianto, 
M.Kes. , sebagai Ko-Promotor. Tim penguji 
terdiri dari Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc.; 
Dr. Besral, S.K.M. , M.Sc.; Dr. Ir. Cesilia 
Meti Dwiriani, M.Sc.; Dr. Nana Mulyana, 
S.K.M. , M.Kes.; dan Dr. Dadang Hikmah 
Purnama, M.Hum. Pada sidang terbuka 
ini, Anita mempertahankan disertasi 

yang berjudul  “Intervensi Pendidikan 
Gizi Berbasis Budaya Lokal terhadap 
Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah 
Darah Remaja Putri di Kabupaten Ogan 
Komering Ilir”.

Sidang dilaksanakan secara daring 
melalui  platform Zoom Meeting   dan 
dihadiri sejumlah tamu undangan seperti 
Prof. Dr. Anis Saggaff, M.S.C.E. , I.P.U. , 
Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) 
beserta para Wakil Rektor, Dr. Misnaniarti, 
S.K.M. , M.K.M. , Dekan FKM Universitas 
Sriwijaya beserta para Wakil Dekan FKM 
Universitas Sriwijaya, para ketua program 
studi dan sejumlah staf pengajar FKM 

Universitas Sriwijaya. Sidang promosi 
dihadiri juga oleh jajaran pemerintahan 
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 
yaitu Bupati yang diwakili oleh Asisten 
3 dan sejumlah Kepala Dinas seperti 
Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian 
Penduduk dan KB, Kasi Kesga Dinas 
Kesehatan OKI serta sejumlah kepala 
sekolah dan guru pendidik di berbagai 
SMA yang menjadi objek penelitian. 
Hadir pula Kepala Bidang SMA dari Dinas 
Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 
dan Kasi Kesga Dinas Kesehatan Provinsi 
Sumatera Selatan serta Anggota DPR/MPR 
RI yang membidangi sektor pendidikan 
yang berasal dari Sumatera Selatan.
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Penel i t ian  yang  d i lakukan  An i ta 
menggunakan  explanatory sequential 
design  di mana penelitian diawali dengan 
studi pendahuluan menggunakan desain 
kualitatif dengan metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Pada tahap 
kedua, di lakukan studi kuantitatif 
yaitu melaksanakan intervensi dengan 
menggunakan  quas i  eksper imenta l 
design   untuk mengetahui pengaruh 
pendidikan gizi berbasis budaya lokal dan 
terhadap peningkatan pengetahuan, sikap 
dan kepatuhan mengonsumsi TTD remaja 
putri.

“Berdasarkan hasil penelitian kualitatif, 
model pendidikan gizi yang digunakan 
dalam meningkatkan kepatuhan konsumsi 
Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja 
putri adalah tenaga kesehatan sebagai 
implementator, serta menggunakan media 
sosial yaitu instagram dan budaya lokal 
yang sesuai dengan preferensi remaja putri 
di tempat program pemberian TTD. Budaya 
lokal yang dianggap sesuai adalah kelakar 
betok sebagai media dan sarana informasi 
mengenai TTD”, terang Anita memaparkan 
ringkasan disertasinya. Selanjutnya menurut 
Anita, implementasi program pencegahan 
dan penanggulangan anemia pada remaja 
putri di Kabupaten OKI belum optimal mulai 
dari tahap masukan, proses dan luaran.

Lebih lanjut, dilakukan penelitian tahap 
kuantitatif yang bertujuan untuk menguji 

dampak intervensi pendidikan gizi berbasis 
budaya lokal terhadap pengetahuan, sikap 
dan kepatuhan konsumsi TTD remaja 
putri di Kabupaten OKI, papar Anita 
Rahmiwati. “Hasil penelitian kuantitatif 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
skor pengetahuan dan sikap pada kelompok 
intervensi dan jika dibandingkan dengan 
kelompok kontrol secara statistik berbeda 
bermakna (p<0.001) (p=0.003). Kepatuhan 

konsumsi TTD pada kelompok intervensi 
sebesar 82.8% dimana tingkat kepatuhan 
konsumsi TTD pada kelompok intervensi 
22.5% lebih tinggi dari kelompok kontrol 
(p=0.010)”, papar Anita. Berdasarkan hasil 
yang diperoleh dari disertasi ini disebutkan 
bahwa intervensi gizi berbasis budaya lokal 
efektif dapat meningkatkan pengetahuan, 
sikap dan kepatuhan konsumsi TTD pada 
remaja putri di Kabupaten OKI.

Anita menyarankan budaya lokal seperti 
“kelakar betok” dapat dikembangkan 
sebagai media dalam pendidikan gizi untuk 
meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD. 
Berdasarkan rekomendasi tersebut, daerah 
lain diharapkan juga bisa menyesuaikan 
dengan budaya lokalnya masing-masing 
sepanjang budaya lokal tersebut masih 
digunakan oleh masyarakat dan memberikan 
rasa humor dan senang. Secara khusus, 
saran untuk Dinas Kesehatan di berbagai 
kabupaten/kota  d iharapkan dapat 
mengoptimalkan peran media sosial 
terutama Instagram untuk memberikan 
pendidikan gizi kepada remaja putri 
mengenai anemia dan TTD.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Anita Rahmiwati berhasil dinyatakan lulus 
dengan predikat  Cum Laude  dan menjadi 
Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat (IKM). Anita merupakan lulusan 
S-3 IKM yang ke-265 dan lulusan S3 di FKM 
UI yang ke-341.

 Berdasarkan hasil 
penelitian kualitatif, 
model pendidikan gizi 
yang digunakan dalam 
meningkatkan kepatuhan 
konsumsi Tablet Tambah 
Darah (TTD) pada 
remaja putri adalah 
tenaga kesehatan sebagai 
implementator, serta 
menggunakan media sosial 
yaitu instagram dan budaya 
lokal yang sesuai dengan 
preferensi remaja putri di 
tempat program pemberian 
TTD. Budaya lokal yang 
dianggap sesuai adalah 
kelakar betok sebagai 
media dan sarana informasi 
mengenai TTD 
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Doktor FKM UI Teliti: Pola Kegagalan Pertumbuhan Linier 
pada Masa Baduta Berdasarkan Status Berat

dan Panjang Badan Lahir

“G a n g g u a n  p e r t u m b u h a n  l i n i e r 
yang berkontribusi pada tingginya 
beban  stunting  di negara berkembang 
sebagian besar terjadi pada periode 
konsepsi hingga usia dua tahun. Kegagalan 
pertumbuhan linier adalah suatu keadaan 
melambatnya pertambahan tinggi badan 
anak sehingga anak gagal mencapai potensi 
pertumbuhan optimalnya,” ujar Dwi Sisca 
Kumala Putri membuka pemaparan ringkasan 
disertasi pada sidang terbuka promosi doktor 
FKM UI.

Sidang terbuka promosi doktor Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) atas nama Dwi Sisca Kumala 
Putri diselenggarakan pada Selasa, 12 Juli 
2022 secara daring melalui  platform  Zoom 
Meeting. Dwi mempertahankan disertasi 
berjudul “Pola Kegagalan Pertumbuhan Linier 
Pada Masa Baduta Berdasarkan Status Berat 
dan Panjang Badan Lahir (Analisis Studi 
Kohor Tumbuh Kembang Anak di Kota Bogor 
Tahun 2012-2019)”.

Sidang dipimpin oleh Prof. Dr. dr. Kusharisupeni, 
M.Sc., sebagai Ketua Sidang, Prof. dr. Endang 
L. Achadi, M.P.H., Dr.PH., sebagai Promotor, 
Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A(K)., dan 
Dr. Yekti Widodo, S.P, M.Kes., sebagai Ko-

Promotor. Adapun tim penguji terdiri dari Dr. 
Abas Basuni Jahari, M.Sc.; Dr. Besral, S.K.M., 
M.Sc., dan Ir. Ahmad Syafiq, Ph.D.

Tujuan penelitian Dwi adalah untuk 
menganalisis pola kegagalan pertumbuhan 
linier baduta berdasarkan berat dan 
panjang badan lahir. Dengan mengetahui 
waktu kejadian pertama kali melambatnya 
pertumbuhan dan besarnya perubahan 
pencapaian panjang badan sesuai umur pada 
rentang umur 0-6, 6-12, dan 12-23 bulan 
berdasarkan status berat dan panjang badan 
lahir. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional dengan desain studi kohort 
prospektif. Penelitian ini menggunakan data 
Studi Kohor Tumbuh Kembang Anak (kohor 
TKA), Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan.

Hasil  penelit ian Dwi menunjukkan 
bahwa separuh anak Small for Gestational 
Age  (SGA) atau bayi kecil untuk masa 
kehamilan, melambat pertumbuhannya 
sebelum umur 10 bulan dan separuh 
anak normal melambat pertumbuhannya 
sebelum umur 9 bulan. Anak SGA 
memiliki risiko 10 persen lebih rendah 
untuk mengalami kejadian pertama kali 
melambatnya pertumbuhan pada masa 
baduta setelah dikontrol lama pemberian 
ASI, namun secara statistik tidak bermakna.

Dwi  menyarankan  sa lah  sa tunya 
kepada Kementerian Kesehatan dan 
Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional bahwa periode 
1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 
merupakan periode tepat untuk upaya 
pencegahan stunting, akan lebih baik jika 
program pencegahan dimulai lebih dini, 
yaitu sejak masa  prenatal  hingga awal 
masa bayi (500 HPK).

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Dwi berhasil dinyatakan lulus dan menjadi 
Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat (IKM). Dwi merupakan lulusan 
S-3 IKM yang ke-266 dan lulusan S-3 di 
FKM UI yang ke-343. (AHS) 

 1000 Hari Pertama 
Kehidupan (HPK) merupakan 
periode tepat untuk upaya 
pencegahan  stunting, akan lebih 
baik jika program pencegahan 
dimulai lebih dini, yaitu sejak 
masa  prenatal  hingga awal masa 
bayi (500 HPK). 

https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-pola-kegagalan-pertumbuhan-linier-pada-masa-baduta-berdasarkan-status-berat-dan-panjang-badan-lahir/
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Doktor FKM UI Teliti: Hubungan Ukuran Lingkar Kepala Usia 
0 – 6 Bulan dan Usia 6 – 12 Bulan Dengan Perkembangan 

Kognitif Anak Usia 24 Bulan

Pada Rabu, 13 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) melaksanakan sidang terbuka Promosi 
Doktor Epidemiologi dengan promovendus 
Esti Sri Ananingsih secara daring. Esti 
mempertahankan disertasi dengan judul 
“Hubungan Ukuran Lingkar Kepala Usia 0 
– 6 Bulan dan Usia 6 – 12 Bulan Dengan 
Perkembangan Kognitif Anak Usia 24 
Bulan”. Sidang ini dipimpin oleh Prof. drg. 
Nurhayati A. P., M.P.H., M.Sc., Sc.D., dengan 
Promotor Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita Hatma, 
M.P.H., dan Ko-promotor Prof. Dr. dr. Endang 
Laksminingsih Achadi, M.P.H., dan Prof. Dr. 
dr. Hardiono Pusponegoro, Sp.A(K). Bertindak 
sebagai penguji adalah Prof. Dr. dr. Budi 
Utomo, M.P.H., Ph.D.; Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, 
Sp.A(K); Dr. Ir. Anies Irawati, M.Kes.; Dr. Besral, 
S.K.M., M.Sc., dan Dr. Yekti Widodo, S.P., M.Kes.

Esti melakukan penelitian pada 271 anak 
di Kota Bogor dengan menggunakan data 
sekunder yaitu Data Kohor Tumbuh Kembang 
Anak Balitbangkes Kota Bogor tahun 2012-
2018. Hasilnya, ukuran lingkar kepala anak 
usia 0, 6, dan 12 bulan tidak berhubungan 
dengan perkembangan kognitif anak usia 24 
bulan, demikian pula dengan pertambahan 
ukuran lingkar kepala anak usia 6-12 
bulan. Namun, anak yang memiliki rata-rata 
pertambahan ukuran lingkar kepala usia 0-6 
bulan sebesar 7,5 cm dan mendapatkan ASI 
Eksklusif, maka skor perkembangan kognitif 
pada usia 24 bulan akan bertambah. Angka 

ini lebih besar dibandingkan anak-anak lain 
seusianya. 

Selain penemuan utama tersebut, terdapat 
beberapa temuan-temuan lain. Pertama, 
bahwa mayoritas anak-anak usia 24 bulan 
di 5 kelurahan Kota Bogor termasuk cukup 
berkembang kognitifnya dibanding anak 
seusianya. Kedua, bahwa rerata ukuran lingkar 
kepala anak usia 0, 6, dan 12 bulan sedikit 
lebih kecil dari rata-rata WHO. Ketiga, bahwa 
mayoritas anak juka mendapatkan ASI eksklusif, 
imunisasi lengkap, dan rata-rata berat bayi lahir 
di atas 2500 gram.

Hasil penelitian ini tentunya tidak dapat 
digeneralisasi ke seluruh daerah, karena jumlah 
sampel yang relative tidak besar, serta tingginya 
potensi bias seleksi dan bias informasi.

Melalui penelitian ini, dapat diperoleh 
gambaran  pent ingnya  melakukan 
pemantauan perkembangan dengan 
menggunakan berbagai ukuran antropometri 
pe rkembangan  dan  pe r tumbuhan 
anak. Pengukuran lingkar kepala harus 
dioptimalkan pada satu tahun pertama 
setelah kelahiran yang merupakan periode 
kritis pertumbuhan otak dan lingkar kepala.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Esti Sri Ananingsih berhasil dinyatakan 
lulus dan menjadi Doktor dalam Bidang 
Epidemiologi dengan yudisium sangat 
memuaskan. Esti merupakan lulusan S-3 
Epidemiologi yang ke-96, lulusan S-3 
FKM UI yang ke-344, dan lulusan S-3 
Epidemiologi yang ke-5 pada tahun 2022. 
(BK)

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja, Dekanat FKM UI 
Gelar Rapat Monev Triwulan II 2022

“Triwulan II 2022, terdapat sejumlah target 
yang diperbarui dengan persentase yang 
melesat berkali lipat dari triwulan I, terutama 
pada target di bidang kemahasiswaan 
dan di bidang yang lain. Melalui rapat 
monev ini kita dapat terus mengawal 
capaian kinerja yang kita bandingkan 
dengan Kontrak Kinerja.  Monitoring  dan 
evaluasi ini diharapkan membawa kita 
fokus pada tujuan fakultas dan universitas 
pada umumnya”, tutur Dr. Ir. Asih Setiarini, 

M.Sc., Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan 
Kemahasiswaan FKM UI, pada pembukaan 
rapat  monitoring  evaluasi capaian kinerja 
triwulan II FKM UI. Rapat monitoring evaluasi 
berlangsung secara daring pada Kamis, 14 
Juli 2022.

Pada triwulan II 2022 terdapat revisi 
capaian kontrak kinerja yang mengacu 
pada tujuan internasionalisasi universitas 
diantaranya peningkatan target mobilitas 

 Melalui rapat monev 
ini kita dapat terus 
mengawal capaian 
kinerja yang kita 
bandingkan dengan 
Kontrak Kinerja 
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https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-hubungan-ukuran-lingkar-kepala-usia-0-6-bulan-dan-usia-6-12-bulan-dengan-perkembangan-kognitif-anak-usia-24-bulan/
https://www.fkm.ui.ac.id/monitoring-dan-evaluasi-capaian-kinerja-dekanat-fkm-ui-gelar-rapat-monev-triwulan-ii-2022/
https://www.fkm.ui.ac.id/monitoring-dan-evaluasi-capaian-kinerja-dekanat-fkm-ui-gelar-rapat-monev-triwulan-ii-2022/


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 a22

internasional baik dari mahasiswa maupun 
staf pengajar serta target peningkatan 
prestasi mahasiswa baik pada skala nasional 
maupun internasional. FKM UI melakukan 
berbagai upaya pemenuhan target tersebut 
diantaranya dengan merancang pendekatan 
untuk mendorong para mahasiswa semakin 
aktif berkompetisi dalam berbagai 
kesempatan. FKM UI secara rutin juga menjadi 
tuan rumah dari penyelenggaraan  Public 
Health Study Tour  yang diikuti oleh 
mahasiswa luar negeri. Selain itu fakultas 
telah mengagendakan berbagai kegiatan 
ilmiah berskala internasional pada triwulan 
III dan IV. Terdekat adalah pelaksanaan 
The 2nd  International Teleconference on 
Technology and Policy (ITTP) in Supporting 
Implementation of COVID-19 Recovery Plan 
in South East Asia.

Rapat monitoring dihadiri para Wakil Dekan, 
Sekretaris Fakultas, para Manajer, Wakil 
Manajer Umum dan para Koordinator Subunit 
se-FKM UI. Pada pengantarnya, Sekretaris 
Fakultas, Nelasari, M.K.M. , menyebutkan 
bahwa pada triwulan II ini persentasi rata-
rata capaian fakultas yang mengacu pada 
target tahunan fakultas, sebesar 141,078%, 
terdiri dari Capaian Bidang 1 (Akademik, 
Departemen, Prodi, Teknologi Informasi, 
Kemahasiswaan dan UPMA) 61,42%, Capaian 
Bidang 2 dan non Bidang (Keuangan, 
Logistik, Fasilitas) 223,74%, Capaian Bidang 

3 (URPM, Departemen) 211,659%, Capaian 
Bidang 4 (SDM, Departemen, Kerjasama, 
LPPKM) 118,944%, dan capaian Bidang SU 
(Sekfak, Adminitrasi Umum dan Humas) 
83,272%.

Manajer yang membawahi masing-masing 
tupoksi sesuai bidang pada kesempatan 
berikutnya memberikan pemaparan 
yang lebih rinci perihal nilai capaian 
dilengkapi langkah-langkah yang telah 

diambil dan kendala yang dihadapi 
serta membuka diskusi untuk menjaring 
masukan guna memperlancar pemenuhan 
target pada triwulan berikutnya. Forum ini 
menjadi salah satu forum rutin sebagai 
perwujudan akuntabilitas kinerja di FKM 
UI. Forum ini juga merupakan forum 
tahap pertama dalam  monitoring  dan 
evaluasi kinerja. Tahap berikutnya akan 
dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 
untuk departemen dan program studi.  (sfc)

Doktor FKM UI Teliti: Efek Kehamilan Remaja terhadap 
Perawatan Pengasuhan Anak di Indonesia

Jumat, 15 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) mengadakan sidang terbuka promosi 
doktor atas nama Tati Sumiati dari Prodi 
S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sidang 
dipimpin oleh Prof. dr. Asri C. Adisasmita, 
M.P.H., M.Phil. , Ph.D. Turut hadir Prof. Dr. 
dr. Sabarinah, M.Sc., sebagai promotor, dr. 
Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D., sebagai 
kopromotor, serta Dr. Pribudiarta Nur 
Sitepu, M.M.; Dr. Wendy Hartanto, M.A.; Dr. 
Yekti Widodo, S.P., M.Kes., dan Dr. dra. Rita 
Damayanti, MSPH. , sebagai tim penguji. 
Tati mempertahankan disertasi dengan 
judul “Efek Kehamilan Remaja terhadap 
Perawatan Pengasuhan Anak di Indonesia”.

Disertasi Tati mengangkat permasalahan 
terkait tingginya angka kematian ibu 
dan bayi di Indonesia. Salah satu faktor 

pendukung tingginya angka kematian 
tersebut adalah kehamilan di usia remaja. 
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) tahun 2019, diketahui bahwa 
46,1% wanita Indonesia mengalami 
kehamilan pertama sebelum usia 20 
tahun. Kehamilan di usia remaja menjadi 
sangat berisiko karena remaja yang hamil 
umumnya masih mengalami ketidaksiapan 
biologi, sosial ekonomi, dan psikologi.

Da lam meningkatkan  pencapa ian 
perkembangan anak yang optimal, diperlukan 
perawatan pengasuhan (nurturing care) 
dalam kondisi yang komprehensif. Perawatan 
pengasuhan komprehensif merupakan 
kebutuhan dukungan semua komponen 
perawatan pengasuhan anak (kesehatan, 
nutrisi, keamanan dan keselamatan, 
pengasuhan responsif, serta peluang 

belajar sejak dini). Pemerintah Indonesia 
telah berkomitmen dalam mendukung 
perawatan pengasuhan melalui Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2013 tentang Pengembangan 
Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-
HI). Namun, program tersebut masih 
dilaksanakan secara parsial. Disertasi Tati 
berhasil mengidentifikasi kelas perawatan 
pengasuhan dan mengkaji efek kehamilan 
remaja terhadap pengasuhan sehingga 
dapat memperkuat program perawatan 
pengasuhan di Indonesia.

Penelitian ini menerapkan analisis data 
sekunder dengan sumber data adalah data 
integrasi Susenas Maret 2018 dan Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Dari hasil 
penelitian didapatkan bahwa anak yang 
dikandung oleh ibu yang berusia kurang 
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dari usia 20 tahun membutuhkan perawatan 
pengasuhan yang lebih komprehensif 
dibandingkan dengan anak yang dikandung 
oleh ibu berusia 20 tahun ke atas. Anak yang 
dikandung oleh ibu berusia kurang dari 20 
tahun juga terbukti memiliki komponen 
kesehatan dan nutrisi sebagai kebutuhan 
dasar yang kurang terpenuhi. Selain itu, 
penelitian ini juga menemukan bahwa 
beberapa faktor, seperti usia pasangan 
remaja, pendidikan yang rendah, tingkat 
kesejahteraan, dan tinggal di pedesaan 
mempunyai hubungan dengan kejadian 

kehamilan remaja. Penelitian ini memiliki 
keterbatasan, yaitu bias pengukuran dan 
juga bias seleksi sehingga diharapkan ada 
penelitian lebih lanjut terkait topik ini.

Mengingat betapa pentingnya dukungan 
terhadap perawatan pengasuhan oleh 
ibu, peneliti menyampaikan beberapa 
rekomendasi yang bisa diberikan, yaitu: 
Ibu remaja memerlukan bimbingan semua 
komponen perawatan pengasuhan. Isu 
perawatan pengasuhan adalah isu lintas 
bidang dan lintas sektor, maka koordinasi 

program lintas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) sangat penting untuk 
meningkatkan kesehatan, kecukupan nutrisi, 
dan peluang belajar sejak dini, serta sesuai 
kebutuhan masing-masing kelas.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Tati berhasil lulus dan dinyatakan menjadi 
Doktor dalam Bidang Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. Tati merupakan lulusan S-3 
Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) tahun 
2022 ke-14, lulusan S-3 IKM ke-268, dan 
lulusan S-3 FKM ke-346. (WR)

Program Studi Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
FKM UI Raih Akreditasi Unggul

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan 
Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) 
menyatakan bahwa Program Studi Sarjana 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) berhasil 
memperoleh peringkat akreditasi unggul 
yang resmi berlaku mulai tanggal 15 Juli 
2022 sesuai dengan SK Nomor 0534/LAM-
PTKes/Akr/Sar/VII/2022.

Capaian hasil peringkat akreditasi tersebut 
didapatkan dengan melakukan berbagai 

rangkaian penilaian program studi. FKM UI 
sebagai pihak Unit Pengelola Program Studi 
(UPPS) telah melakukan beberapa kegiatan 
penilaian dengan mengikuti kriteria dan 
prosedur akreditasi program studi kesehatan 
dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan 
Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes).

Kegiatan yang dilakukan antara lain proses 
administrasi, proses asesmen, dan proses 
validasi. Setiap proses dari kegiatan tersebut 
berisi ketentuan yang berhasil dipenuhi 
FKM UI dengan baik, diantaranya pengisian 

 Perolehan peringkat 
akreditasi unggul menjadi 
salah satu capaian penting 
bagi FKM UI, khususnya 
Prodi S-1 K3 untuk semakin 
berkontribusi secara 
aktif guna membangun 
keselamatan dan kesehatan 
kerja di tingkat nasional 
dan multinasional.  

https://www.fkm.ui.ac.id/program-studi-sarjana-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-fkm-ui-raih-akreditasi-unggul/
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borang akreditasi dan proses asesmen 
lapangan yang dilakukan pada 20-21 Juni 
2022 lalu dengan dua asesor, yakni Prof. 
Dr. drh. Ririh Yudhastuti, M.Sc. , dan Dr. 
Mohammad Zen Rahfiludin, S.K.M., M.Kes.

Rangkaian kegiatan akreditasi diinisiasi 
melalui tim khusus yang telah disiapkan 
dan beranggotakan Pimpinan FKM UI, Tim 
Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA), 
Ketua Program Studi S-1 Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3), hingga Dosen dari 
Departemen K3.

Perolehan peringkat akreditasi unggul 
menjadi salah satu capaian penting bagi 
FKM UI, khususnya Prodi S-1 K3 untuk 
semakin berkontribusi secara aktif guna 
membangun keselamatan dan kesehatan 
kerja di tingkat nasional dan multinasional. 
“Tentunya sangat senang dan puas dengan 
hasil yang telah dicapai sepadan dengan 
kerja keras berbagai pihak yang telah terlibat 
untuk seantiasa berkomitmen menjaga 
mutu akademik di FKM UI,” pungkas Dian 
Wulandari, Koordinator Subunit Penjaminan 
Mutu Akademik FKM UI. (AHS)

Doktor FKM UI Teliti: Kejar Tumbuh dan Kemampuan Kognitif 
Anak Indonesia (Analisis Data Longitudinal IFLS 1997, 2000, 

2007, dan 2014)

Jum’at, 15 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
melaksanakan sidang terbuka promosi doktor 
atas nama Avliya Quratul Marjan. Sidang 
dipimpin oleh Prof. Dr. dr. Sudijanto Kamso, 
S.K.M., sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. Dra. 
Ratu Ayu Dewi Sartika, Apt. M.Sc., sebagai 
Promotor, Prof. Endang Laksminingsih Achadi, 
M.P.H., Dr.PH dan Dr. Sri Redatin Retno Pudjiati, 
M.Psikolog, sebagai Ko-Promotor. Adapun 
tim penguji  terdiri dari Prof. Dr. dr. Hartono 
Gunardi, Sp.A(K); Atmarita, M.P.H. , Dr.PH; 
Dr. Hera Nurlita, S.SIT., M.Kes.; Dr. Besral, 
S.K.M., M.Sc.; dan Dr. Ir. Cesilia Dwiriani, M.Sc. 
Avliya mempertahankan disertasi berjudul 
“Kejar Tumbuh dan Kemampuan Kognitif 
Anak Indonesia (Analisis Data Longitudinal 
IFLS 1997, 2000, 2007, dan 2014)”. 

Sidang diilaksanakan secara daring 
melalui platform Zoom Meeting dan dihadiri 
pula oleh Prof. drh. Rizal Damanik, Ph.D., 
selaku Deputi Litbang BKKBN, Dr. drg. 

Wahyu Sulistiadi, M.A.R.S. , selaku Dekan 
Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, 
Perwakilan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak 
(GKIA), dan Perwakilan Direktorat Masyarakat 
Kemendikbud.

“Rata-rata kemampuan kognitif anak-
anak Indonesia pada hasil survei PISA 
menunjukkan skor 397 poin yang masih 
di bawah rata-rata dunia, yakni 500 poin. 
Kemampuan kognitif yang masih rendah 
salah satunya diakibatkan oleh kondisi 
malnutrisi terutama yang terjadi pada 
1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang 
berdampak pada hambatan perkembangan 
kognitif jika tidak diberikan intervensi yang 
tepat. Sehingga tren stunting nasional pada 
tahun 2021 menurut Survei Status Gizi 
Indonesia (SSGI) sebesar 24.4%,” ujar Avliya 
membuka pemaparan ringkasan disertasinya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis hubungan kejar tumbuh pada 

 Rata-rata kemampuan 
kognitif anak-anak 
Indonesia pada hasil 
survei PISA menunjukkan 
skor 397 poin yang 
masih di bawah rata-rata 
dunia, yakni 500 poin. 
Kemampuan kognitif 
yang masih rendah salah 
satunya diakibatkan 
oleh kondisi malnutrisi 
terutama yang terjadi 
pada 1000 Hari Pertama 
Kehidupan (HPK) yang 
berdampak pada hambatan 
perkembangan kognitif 
jika tidak diberikan 
intervensi yang tepat 

https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-kejar-tumbuh-dan-kemampuan-kognitif-anak-indonesia-analisis-data-longitudinal-ifls-1997-2000-2007-dan-2014/
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usia balita (3-5 tahun) dengan kemampuan 
kognitif anak di Indonesia. Serta  diperoleh 
informasi terkait persentase anak yang 
mengalami kejar tumbuh saat balita 
dan bagaimana pengaruhnya terhadap 
kemampuan kognitif saat usia 10-12 tahun 
dan usia 17-19 tahun.

Penelitian dilakukan melalui desain 
penelitian observasional metode retospektif 
dengan menggunakan data longitudinal IFLS 
dan menggunakan model kohor yang terdiri 
atas dua model.  Model 1 dimulai sejak anak 
usia 0-23 bulan pada tahun 1997 diamati 
hingga usia 10-12 tahun pada tahun 2007 
dan model 2 dimulai sejak anak usia 0-23 

bulan pada tahun 1997 diamati hingga usia 
17-19 tahun pada tahun 2014.

Hasil penelitian Avliya menunjukkan 
b a h w a  k e l o m p o k  a n a k  y a n g 
mengalami  stunted  tidak kejar tumbuh 
berisiko memiliki kemampuan kognitif 
1,7 poin lebih rendah saat usia 10-
12 tahun dibandingkan anak yang tidak 
pernah  stunted. Lebih lanjut, kelompok 
anak yang mengalami  stunted  kejar 
tumbuh berisiko memiliki kemampuan 
kognitif 0,9 poin lebih rendah saat usia 
17-19 tahun dibandingkan anak yang tidak 
pernah  stunted, namun tetap dipengaruhi 
oleh kemampuan kognitif usia 10-12 tahun. 

Avliya menyarankan salah satunya 
kepada Kemenkes agar meningkatkan dan 
memperkuat sosialisasi dan pentingnya 
pemeriksaan  antenatal care  (ANC) pada 
ibu hamil secara rutin, penguatan program 
stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh 
kembang (SDIDTK) dan konsumsi tablet 
tambah darah (TTD). 

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, 
Avliya berhasil dinyatakan lulus dan 
menjadi Doktor dalam bidang Ilmu 
Kesehatan Masyarakat (IKM). Avliya 
merupakan lulusan S-3 IKM yang ke-267 
dan lulusan S-3 di FKM UI yang ke-345. 
(AHS)   

Doktor FKM UI Teliti: Model Skoring Siloam Prediksi Lama 
Rawat dan Mortalitas di ICU Rumah Sakit Siloam

Lippo Village

Pada Sabtu, 16 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) melaksanakan sidang terbuka Promosi 
Doktor Epidemiologi dengan promovendus 
Veli Sungono, S.K.M, M.Sc., secara daring. 
Veli mempertahankan disertasi dengan judul 
“Model Skoring Siloam Prediksi Lama Rawat 
dan Mortalitas di ICU Rumah Sakit Siloam 
Lippo Village”. Sidang dipimpin oleh Prof. 
dr. Asri C. Adisasmita, M.P.H., M.Phil., Ph.D., 
dengan promotor Prof. dr. Mondastri Korib 

Sudaryo, M.S., D.Sc., dan Ko-promotor yang 
terdiri dari Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, 
M.Si., serta Dr. dr. Hori Hariyanto, Sp.An., KIC, 
KMN. Sementara tim penguji terdiri dari dr. 
Syahrizal Syarif, M.P.H., Ph.D.; Dr. dr. Antonia 
Lukito, SpJP(K), FIHA, FAPSIC, FasCC, FSCAI.; 
Dr. dr. Allen Widysanto, SpP., CTTS., dan Dr. 
dr. Vivien Puspitasari, Sp.S.

Melalui disertasinya, Veli menciptakan 
sebuah inovasi model skoring baru untuk 

memprediksi lama rawat dan mortalitas 
pada pasien  Intensive Care Unit  (ICU) di 
Rumah Sakit Siloam Lippo Village. Model ini 
kemudian dinamakan “Model Siloam”. Model 
ini dinilai lebih relevan untuk diterapkan di 
ICU karena lebih sederhana, menggunakan 
variabel penting, dan secara klinis mempunyai 
pengaruh terhadap prediksi lama rawat dan 
mortalitas. Penelitian ini didasarkan pada 
ide terkait severity  (derajat keparahan) yang 
dapat diukur dari ketidaknormalan fisiologi 

https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-model-skoring-siloam-prediksi-lama-rawat-dan-mortalitas-di-icu-rumah-sakit-siloam-lippo-village/
https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-model-skoring-siloam-prediksi-lama-rawat-dan-mortalitas-di-icu-rumah-sakit-siloam-lippo-village/
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yang dapat diprediksi melalui sistem 
skoring yang akan membantu team ICU 
dalam menilai secara obyektif. Hasil uji 
diskriminan model Siloam menunjukkan 
hasil yang memuaskan.

Veli melakukan analisis untuk menemukan 
tanda vital dan hasil pemeriksaan 
laboratorium yang paling berpengaruh 
terhadap lama rawat dan mortalitas pasien 
ICU dengan dukungan hasil teori klinis 
dan statistik. Kemudian, skoring  Siloam 
digunakan untuk memprediksi lama rawat 
pasien ICU dan mortalitas. Hasilnya, variabel 
yang paling berpengaruh terhadap lama 
rawat adalah usia,  respiratory rate  (RR), 
natrium, dan  Glasgow Coma Scale  (GCS; 

tingkat kesadaran pasien ICU). Sedangkan, 
variable yang paling berpengaruh terhadap 
prediksi mortalitas adalah rata-rata tekanan 
darah arteri, denyut jantung, RR, PH darah, 
natrium, dan GCS.

Mengingat keterbaruan model skoring Siloam 
ini, diperlukan validasi dan penelitian lebih 
lanjut baik di Rumah Sakit Siloam Lippo 
Village maupun rumah sakit cabang lainnya. 
Diperlukan juga evaluasi yang berasal dari 
institusi lain secara nasional agar model ini 
dapat digeneralisasi. Selain itu, diperlukan 
juga penelitian lebih lanjut khususnya untuk 
variabel yang berpengaruh kuat terhadap 
mortalitas dan lama rawat pasien ICU. 
Penelitian yang Veli lakukan dapat 

membantu para dokter yang menangani 
pasien ICU untuk dapat mengenali lebih dini 
pasien kritis yang mempunyai risiko tinggi 
meninggal dengan deteksi model skoring ini.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, Veli 
Sungono, S.K.M, M.Sc., berhasil dinyatakan 
lulus dan menjadi Doktor dalam Bidang 
Epidemiologi dengan yudisium Sangat 
Memuaskan. Veli merupakan lulusan prodi 
Doktor Epidemiologi yang istimewa karena 
ia mengambil peminatan Epidemiologi 
Klinis yang biasanya ditekuni oleh sejawat 
Dokter Spesialis. Veli merupakan lulusan S-3 
Epidemiologi yang ke-97, lulusan S-3 FKM UI 
yang ke-347, dan lulusan S-3 Epidemiologi 
yang ke-6 pada tahun 2022. (BK)

Doktor FKM UI Teliti: Efektivitas-Biaya Terapi Kombinasi
Metformin+Penghambat Dipeptidil Peptidase-4

Dibandingkan Metformin+Sulfonilurea
Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2

Senin, 18 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
melaksanakan sidang terbuka promosi doktor 
atas nama Santi Purna Sari. Dipimpin oleh 
Prof. Dr. Dra. Ratu Ayu Dewi Sartika, Apt. M.Sc., 
sebagai Ketua Sidang, Prof. Budi Hidayat, 
S.K.M., M.P.P.M., Ph.D., sebagai Promotor, Prof. 
Dr. drg. Madiati Nadjib, M.S., dan Prof. Dr. dr. 
Pradana Soewondo, Sp.PD-KEMD sebagai 
Ko-Promotor. Sementara tim penguji terdiri 
dari Prof. dr. Hasbullah Thabrany, M.P.H., 

Dr.PH.; Prof. Dra. Retnosari Andrajati, Apt., 
M.S. , Ph.D.; dan Dr. Dra. Agusdini Banun 
S. , Apt. , MARS. Santi mempertahankan 
disertasi berjudul “Efektivitas-Biaya 
Terapi Kombinasi Metformin+Penghambat 
Dipeptidil Peptidase-4 Dibandingkan 
Metformin+Sulfonilurea Pada Pasien Diabetes 
Melitus Tipe 2”.

Sidang dilaksanakan secara daring 
melalui platform Zoom Meeting yang dihadiri 

pula oleh Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si. , 
Apt . selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Indonesia, dan Dr. Rini Fatma 
Kartika, S.Ag. , M.H. , selaku Wakil Rektor 
III Universitas Muhammadiyah Jakarta.

“Pada tahun 2021, menurut International 
Diabetes Federation (IDF) mencatat 
Indonesia berada di posisi kelima dengan 
jumlah pengidap diabetes sebanyak 
19,47 juta. Dengan jumlah penduduk 

https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-efektivitas-biaya-terapi-kombinasi-metforminpenghambat-dipeptidil-peptidase-4-dibandingkan-metforminsulfonilurea-pada-pasien-diabetes-melitus-tipe-2/
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sebesar 179,72 juta, ini berarti prevalensi 
diabetes di Indonesia sebesar 10,6%,” ujar 
Santi membuka pemaparan ringkasan 
disertasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
efektivitas klinis dan efektivitas - biaya 
terapi kombinasi metformin + DPP4i dan 
metformin+sulfonilurea pada pasien 
diabetes mellitus tipe 2. Kemudian, 
melalu i  penel i t ian in i  d iharapkan 
terdapat manfaat untuk menghasilkan 
model terapi kombinasi diabetes melitus 
tipe 2 yang lebih  cost-effective  serta 
dapat menjadi per timbangan dalam 
pengambilan keputusan pengelolaan 
d i a b e te s  m e l i t u s  t i p e  2  d a l a m 
formularium rumah sakit.

Penelitian dilakukan melalui desain penelitian 
yang terbagi menjadi dua tahap, yakni 
kohort retrospektif meliputi rekam medik 
dan wawancara dengan kuesioner EQ-5D-5L, 
dan  decision tree model markov. Penelitian 
dilakukan di Rumah Sakit Swasta DKI Jakarta 
dan pada bulan September 2019 hingga Oktober 
2020.

Hasil penelitian Santi menunjukkan 
bahwa efektivitas klinis terapi kombinasi 
m e t f o r m i n + D P P 4 i  d i b a n d i n g k a n 
metformin+sulfonilurea dalam pencapaian 
target HbA1c<7% tanpa kejadian hipoglikemia 
adalah 36,6%. Lalu, perbedaan total biaya terapi 
kombinasi metformin+DPP4i dibandingkan terapi 
metformin+sulfonilurea sebesar Rp2.340.768 
serta penggunaan terapi metformin+DPP4i 

dapat memberikan tambahan tahun hidup 
berkualitas yang disesuaikan (QALY) selama 
2,29 tahun.

Santi menyarankan salah satunya kepada 
Kemenkes bersama BPJS dan Lembaga terkait 
lainnya dapat berperan dalam penentuan standar 
dan aturan penggunaan data yang ada di fasilitas 
pelayanan kesehatan. Sementara bagi rumah 
sakit, disarankan untuk dapat meningkatkan 
akses penelitian untuk kepentingan pasien dan 
rumah sakit.

Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, Santi 
berhasil dinyatakan lulus dan menjadi Doktor 
dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM). 
Santi merupakan lulusan S-3 IKM yang ke-270 
dan lulusan S-3 di FKM UI yang ke-349. (AHS) 

FKM UI Tandatangani Perjanjian Kerja sama dengan
PT. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia untuk 

Tingkatkan Kualitas Pendidikan K3

“Berbasis pada pentahelix, kolaborasi 
dan  engagement  antara dunia pendidikan 
tinggi dengan dunia usaha dan dunia 
industri merupakan keniscayaan dan 
tuntutan zaman menuju  entrepreneur 
university  yang perlu menterjemahkan 
temuan sains dan teknologi ke dalam 
manfaat praktis meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi dan sosial masyarakat. Kolaborasi 
FKM UI dengan PT Hyundai Motor 
Manufacturing Indonesia (HMMI) dalam tri 
dharma perguruan tinggi selama 3 tahun, 
merupakan upaya nyata FKM UI untuk 

mewujudkan visi tersebut di atas. Semoga 
dengan dukungan dan doa seluruh sivitas 
akademika, FKM UI berhasil mencapai 
tujuan dan mendapat manfaat bersama 
yang luas dari kolaborasi dengan PT HMMI, 
demi kemajuan FKM UI yg semakin unggul 
di masa datang, ” tutur Dekan FKM UI, Prof. 
dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S. , D.Sc. , 
menanggapi penandatanganan perjanjian 
kerja sama antara FKM UI dengan PT 
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 
(HMMI) yang berlangsung pada Selasa, 
19 Juli 2022.

Berfokus pada peningkatkan kualitas 
pembelajaran di fakultas, terutama bagi 
Program Studi Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) serta Kesehatan Lingkungan, 
penandatanganan perjanjian kerja sama 
ini berlangsung di PT HMMI, Bekasi, Jawa 
Barat, dengan dihadiri oleh kedua belah 
pihak dengan partisipan sejumlah 19 orang. 
Hadir dari FKM UI adalah Dekan, Prof. dr. 
Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.; Wakil 
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan 
Kemahasiswaan, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc.; 
Manajer Pendidikan, Dr. Laila Fitria, S.K.M., 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-dengan-pt-hyundai-motor-manufacturing-indonesia-untuk-tingkatkan-kualitas-pendidikan-k3/
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M.K.M.; Manajer Kerjasama, Hubungan 
Alumni dan Ventura, Indri Hapsari S., S.K.M., 
M.K.K.K., Ph.D.; Ketua Program Studi Sarjana 
Kesehatan Lingkungan, Dr. Ema Hermawati, 
S.Si., M.K.M.; Dosen K3, Dr. Ir. Sjahrul Meizar 
Nasri, M.Si.; serta Koordinator dan Staf 
Subunit Kerja Sama, Hubungan Alumni dan 
Ventura. Sementara dari pihak PT HMMI hadir 
President, Mr. Choi Yoon Seok; HoG, Mr. Kim 
Myung Sob; Chief of Safety Officer, I Wayan 
Bagiarta, beserta jajarannya.

Membahas tentang pengembangan kegiatan 
tri dharma perguruan tinggi, perjanjian kerja 
sama ini terutama berfokus pada bidang 
K3 khususnya safety training dan kesehatan 
lingkungan khususnya pengolahan limbah. 
Terdapat 15 modul  safety training  yang 
termasuk dalam perjanjian kerja sama 
ini yaitu: pengalaman kebisingan (noise 
experience), penanganan secara manual 
(manual material handling),  lock out tag 

out  (LOTO), keamanan kelistrikan (electrical 
safety), pengalaman  helm safety  dan 
sepatu  safety  (safety helmet/boots impact 
experience), pengalaman  rigging  dan  lifting, 
pengalaman  safety harness  (safety harness 
experiences) , cara penggunaan alat 
pemadam api ringan (APAR),  pengalaman 
di ruang sempit (confined space experience), 
pengalaman virtual reality safety, pengalaman 
evakuasi dalam keadaan darurat, pengalaman 
pertama RJP – AED (first aid), pengalaman 
dampak tidak menggunakan kacamata safety, 
tampilan alat pelindung diri (APD), tangga 
lipat (portable ladder), serta pengelolaan 
limbah (waste management).

Pelatihan yang didapat oleh mahasiswa terkait 
hal tersebut nantinya akan dimasukkan ke 
dalam sistem kredit semester dan termasuk 
ke dalam mata kuliah program studi 
bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan kerja 
sama dengan PT HMMI ini juga dimaksudkan 

untuk mendukung Program Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh 
pemerintah.

Selain fokus utama di atas terdapat beberapa 
hal lain yang tercantum dalam perjanjian 
kerja sama ini antara lain pelaksanaan riset di 
PT HMMI bagi dosen dan mahasiswa FKM UI, 
pelaksanaan praktek belajar lapangan di PT 
HMMI bagi mahasiswa FKM UI, serta sharing 
knowledge dari PT HMMI ke FKM UI misalnya 
sebagai narasumber dari kalangan praktisi. 
Pada acara penandatanganan perjanjian 
kerja sama ini, FKM UI juga berkesempatan 
untuk mengunjungi  safety training 
center  dan  line  produksi dari PT HMMI.

“Harapannya tidak terbatas pada kualitas 
pembelajaran kepada mahasiswa, namun 
perjanjian kerja sama ini dapat juga 
memfasilitasi  safety training  bagi para 
staf di FKM UI seperti teknisi, komite 
K3L, staf fasilitas dan staf rumah tangga, 
sehingga dapat lebih berhati-hati dan 
memperhatikan keselamatan selama bekerja. 
Selain itu, para dosen juga dapat melakukan 
penelitian-penelitian terkait pekerjaan 
automatisasi  assembling  mobil di Hyundai,” 
pungkas Manajer Kerja Sama, Hubungan 
Alumni, dan Ventura FKM UI, Indri Hapsari 
Susilowati, S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.

PT HMMI merupakan satu-satunya pabrik 
mobil listrik di Indonesia yang memiliki 
fasilitas training yang lengkap, interaktif 
dan  high technology. Hal ini menjadi dasar 
pemilihan PT HMMI sebagai mitra kerja sama 
FKM UI. (wrk)
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Doktor FKM UI Teliti:
Rekayasa Alat dan Metode Kerja Ergonomis

Rabu, 20 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
menggelar Sidang Terbuka Promosi Doktor 
atas nama Yayan Harry Yadi. Sidang dipimpin 
oleh Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc., 
dan turut dihadiri oleh Prof. Dr. dr. L. 
Meily Kurniawidjaja, M.Sc., Sp.Ok sebagai 
promotor, serta Dr. drg. Dewi Rahayu, M.Kes.; 
Ir. Hardianto Iridiastadi, MSIE., Ph.D.; Prof. 
Dr.-Ing. Ir. Asep Ridwan, ST., MT., IPM.; Dr. 
Besral, S.K.M. , M.Sc. , dan Indri Hapsari 
Susilowati, S.K.M., M.K.K.K., Ph.D., sebagai 
tim penguji. Yayan mempertahankan 
disertasi dengan judul “Rekayasa Alat dan 
Metode Kerja Ergonomis di Area Proses 
Mixing Industri Kimia untuk Mengurangi 
Risiko Gangguan Otot dan Tulang Rangka 
Akibat Kerja”.

Gangguan otot dan rangka akibat kerja 
(Gotrak) merupakan gangguan yang 
diakibatkan oleh paparan pembebanan 
yang berulang. Data dari Eurostat Figures 
on Recognized Occupational Diseases 
tentang penyakit akibat kerja di Eropa pada 
tahun 2013—2018 menunjukkan bahwa 
penyakit akibat kerja yang berhubungan 
dengan muskuloskeletal menempati urutan 
pertama dibandingkan dengan penyakit 
akibat kerja lainnya. Gotrak dapat dicegah 
dengan melakukan perancangan sistem 
kerja menggunakan alat dan metode yang 
ergonomis. Disertasi Yayan bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran faktor risiko Gotrak 
di industri kimia serta menguji efek rekayasa 

alat dan metode kerja ergonomis terhadap 
Gotrak. Penelitian dilakukan di empat (4) 
industriy kimia di Cilegon pada tahun 2019 
menggunakan metode  cross-sectional.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa 
sekitar 30—50% pekerja di industri kimia 
mengalami Gotrak leher, punggung bawah, 
bahu, lutut, punggung atas, dan pergelangan 
kaki. Terdapat beberapa faktor yang 
memengaruhi terjadinya Gotrak, mulai dari 
faktor individu, faktor fisik, hingga faktor 
psikososial. Faktor risiko individu antara 
lain umur, Indeks Massa Tubuh (IMT), dan 
lama bekerja. Faktor risiko fisik, yaitu durasi 
persentase total waktu kerja terhadap posisi 
kerja dan berat beban. Sedangkan faktor 
risiko psikososial terdiri dari penghargaan 
dan kebijaksanaan keterampilan.

Yayan berhasil membuat purwarupa 
alat bantu konveyor manual yang 
ergonomis,  portable,  dan  adjustable. Selain 
itu, didapatkan hasil bahwa aktivitas 
mendorong menyebabkan kontraksi otot yang 
lebih kecil dibandingkan dengan aktvitas 
mengangkat.   Yayan merekomendasikan 
pihak industri kimia untuk memberikan 
pelatihan terkait dampak Gotrak serta 
mengedukasi karyawan untuk membangun 
budaya hidup sehat.

Berdasarkan hasil disertasinya, Yayan 
secara resmi dinyatakan sebagai Doktor 
dalam Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat. 
Yayan menjadi lulusan S-3 Ilmu Kesehatan 
Masyarakat (IKM) tahun 2022 ke-17, lulusan 
S-3 IKM ke-271, dan lulusan S-3 FKM ke-
351. (WR)

FKM UI Gelar Sharing Session Penulisan Tugas Akhir bagi 
Mahasiswa Program Magister FKM UI

Kamis, 21 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
M a s y a r a k a t  ( F K M )  U n i v e r s i t a s 
Indonesia (UI)  bersama Himpunan 
Mahasiswa Pascasarjana (HMP) FKM UI 
menggelar  sharing session  “Penulisan 
Tugas Akhir bagi Mahasiswa Program 
Magister FKM UI”. Kegiatan ini terbuka 
untuk umum yang diselenggarakan secara 
daring melalui platform Zoom Meeting dan 
disiarkan secara langsung di kanal Youtube 
HMP FKM UI.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk 
komitmen dalam memfasilitasi proses 
pembelajaran mahasiswa pascasarjana, kiat-
kiat dalam menulis tugas akhir serta gambaran 
menyeluruh tentang kebijakan maupun 
pengalaman dalam penulisan tugas akhir. 
Terdapat kegiatan lain dalam mendukung 
proses tersebut, antara lain  coaching clinic, 
pelatihan standar sistematika ilmiah dan 
analisis data,” ujar Ketua HMP FKM UI 2022, 
Dwi Octa Amalia, S.K.M.

 terdapat beberapa 
hal penting yang  harus 
diperhatikan dalam penulisan 
tugas akhir, yakni kebijakan 
publikasi, target meliputi 
waktu pengerjaan, pemilihan 
topik, persetujuan dosen 
pembimbing akademik, dan 
skala prioritas

https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-rekayasa-alat-dan-metode-kerja-ergonomis/
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Kegiatan ini turut menghadirkan Dr. Ir. 
Asih Setiarini, M.Sc., Wakil Dekan Bidang 
Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan 
FKM UI sebagai narasumber yang membahas 
terkait kebijakan Universitas Indonesia 
tentang penulisan tugas akhir meliputi 
publikasi dan tesis bagi program magister.

Dr. Asih membahas secara komprehensif 
dimulai dari dasar hukum, mata kuliah 
publikasi, dan mata kuliah tesis. Disebutkan 
bahwa dasar hukum terbaru adalah SK Rektor 
UI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Program Magister di UI, pemutakhiran terbaru 
pada butir c dan d pasal 18.

Pada butir c, menghasilkan satu makalah 
terkait studinya sebagai penulis utama yang 
didampingi oleh pembimbing dan telah 
diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau 
diterima di jurnal internasional. Sedangkan 
pada butir d, menyerahkan satu karya tesis 
atau bentuk lain yang setara dan lulus ujian 
akhir sebagai tahap akhir program magister.

“Adapun kiat-kiat dalam mengerjakan 
tesis, antara lain rajin membaca, memilih 
dua sampai tiga topik yang diminati, 
mengumpulkan 20 jurnal internasional 
yang terkait dengan topik yang diminati, 
membuat matriks, menguasai substansi 
dan metodologi penelitian, membuat dan 
mematuhi linimasa, konsultasi dengan 
dosen pembimbing akademik, dan 
tidak plagiarisme,” tutur Dr. Asih dalam 
pemaparannya.

Lebih lanjut, Dhito Pemi Aprianto, S.KEP., 
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 2020, memaparkan 
terkait pengalaman penulisan tugas akhir. 

Dhito mengatakan bahwa terdapat beberapa 
hal penting yang harus diperhatikan dalam 
penulisan tugas akhir, yakni kebijakan 
publikasi, target meliputi waktu pengerjaan, 
pemilihan topik, persetujuan dosen 
pembimbing akademik, dan skala prioritas.

“Pada kesempatan yang sama, diperlukan 
adanya pertimbangan dengan mengetahui 
kemampuan diri, kesiapan finansial dan 

sarana prasarana pendukung, kemungkinan 
faktor pendukung serta kemungkinan 
faktor pengganggu,” tambah Dhito pada 
pemaparannya.

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 
kebermanfaatan bagi para peserta yang 
hadir terkait penulisan tugas akhir bagi 
program magister. (AHS)

FKM UI Gelar Diskusi Publik “Stunting-Free Generation: Sehat 
Negeriku, Tumbuh Indonesiaku”

Minggu, 24 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
bersama Himpunan Mahasiswa Pascasarjana 
(HMP) FKM UI menggelar Diskusi Publik 
“Stunting-Free Generation: Sehat Negeriku, 
Tumbuh Indonesiaku”. Kegiatan ini terbuka 
untuk umum dan diselenggarakan secara 
daring melalui  platform  Zoom Meeting dan 
disiarkan secara langsung di kanal Youtube 
HMP FKM UI.

Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Ketua 
HMP FKM UI 2022, Dwi Octa Amalia, S.K.M., 
menyampaikan dalam sambutannya bahwa 
kegiatan ini merupakan bentuk komitmen 
dalam kontribusi pada upaya percepatan 
penanganan  stunting  sebagai isu strategis 
kesehatan dan isu nasional. Selain itu kegiatan 
ini juga menjadi momentum untuk menggugah 
kepedulian dan partisipasi bangsa dalam 
menjamin pemenuhan hak anak Indonesia. 

“Sebagai akademisi yang merupakan 
bagian dari pentahelix, sudah seharusnya 
k i ta  be rsama-sama berkont r ibus i 
d a l a m  m e m b a n t u  m e m p e r ce p a t 
penurunan stunting, salah satunya melalui 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat,” ujar Wakil Dekan Bidang 
Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan 
FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc. , dalam 
sambutannya.

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-gelar-diskusi-publik-stunting-free-generation-sehat-negeriku-tumbuh-indonesiaku/
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Kegiatan ini turut dihadiri Prof. Dr. drg. Sandra 
Fikawati, M.P.H., selaku Guru Besar FKM UI 
sebagai narasumber yang membahas gizi 
ibu dan anak untuk pencegahan  stunting. 
Prof. Sandra menyampaikan bahwa status 
gizi dan konsumsi gizi ibu maupun bayi atau 
anak berperan penting di masa 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK). 1000 HPK yang 
merupakan periode emas pertumbuhan dan 
perkembangan anak ini menjadi masa penentu 
perkembangan kecerdasan jangka panjang.

Lebih lanjut, Muhammad Habibi Syahidi, 
S.K.M, M.P.H. , selaku Program Manager 
Yayasan Seribu Cita Bangsa (1000 Days 
Fund), memaparkan  hasil program inovasi 
dalam percepatan penurunan  stunting.

Melalui penelitian Habibi bersama 1000 
Days Fund, tentang upaya mendukung 
efektivitas penggunaan poster pintar 
untuk edukasi  stunting  di rumah dan 
penguatan ekosistem dengan pelatihan 

dan pemberian fasilitas kepada nakes dan 
kader terkait  stunting, ditemukan bahwa 
orang tua yang diintervensi memiliki 
probabilitas 5 kali lebih besar tahu tentang 
bahaya  stunting  daripada yang tidak 
diintervensi.

Pada kesempatan yang sama, Pungkas 
Bahjuri Ali, S.T.P. , M.S. , Ph.D. , Direktur 
Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas 
RI memaparkan  kebijakan dan tantangan 
penanganan  stunting  di masa transisi 
pandemi COVID-19.

“Terdapat 3 poin utama dalam percepatan 
penurunan  stunting, yakni penyusunan 
prioritas riset nasional meliputi pembagian 
peran pemerintah dan pedampingan daerah, 
penguatan area riset meliputi data sasaran 
serta mengenai asupan konsumsi, dan 
memperkuat jaringan riset dan inovasi 
dengan perguruan tinggi dan lembaga think 
thank  non-pemerintah di daerah,” tutur 
Pungkas dalam pemaparannya.

Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, lebih 
dari 50% penduduk Indonesia terdiri dari 
generasi milenial dan generasi Z. Sejalan 
dengan data tersebut, dr. Arti Indira, M.Gizi., 
Sp.GK., Influencer dan Mahasiswa Pascasarjana 
FKM UI menyampaikan salah satu peluang 
penggunaan media sosial yang menyesuaikan 
dengan generasi muda dapat menjadi wadah 
edukasi  stunting  secara masif.

Diskusi ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan memberikan manfaat bagi 
para peserta yang hadir akan isu  stunting. 
(AHS)

FKM UI Luluskan 413 Mahasiswa pada Semester Genap
Tahun Akademik 2021/2022

Pada Rabu, 27 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) melaksanakan penetapan kelulusan 
(yudisium) mahasiswa Semester Genap 
Tahun Akademik 2021/2022. Kegiatan 
yang dilaksanakan secara virtual melalui 
aplikasi  zoom  ini dihadiri oleh Dekan Prof. 
Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., dan 
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, 
dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. Asih Setiarini, 
M.Sc. Selain itu, turut hadir para Ketua dan 
Sekretaris departemen, para Ketua Program 
Studi, para Ketua Kelompok Studi, para 

Koordinator unit terkait, serta staf Subunit 
Administrasi Pendidikan, departemen, 
program studi, dan kelompok studi.

Untuk mendapatkan predikat lulus, para 
mahasiswa harus menyelesaikan beberapa 
kewajiban. Kewajiban tersebut diantaranya 
adalah menyelesaikan tugas akhir seperti 
skripsi, tesis, dan disertasi, menyelesaikan 
SKS sesuai jumlah yang telah ditentukan, 
dan sudah memiliki surat keterangan bebas 
pustaka. Pemberkasan yudisium (selain foto) 
disiapkan oleh mahasiswa dan dilakukan 

secara daring melalui Sistem Integrasi 
Pendaftaran Ujian dan Yudisium Mahasiswa 
(SIPUDYM).

Berdasarkan hasil yudisium tersebut, 
sebanyak 413 mahasiswa dinyatakan lulus. 
Jumlah ini terdiri dari 90 mahasiswa S-1 
Reguler Kesehatan Masyakarat, 45 mahasiswa 
S-1 Reguler Gizi, 36 mahasiswa S-1 Reguler 
Kesehatan Lingkungan, 41 mahasiswa 
S-1 Reguler Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja, 9 mahasiswa S-1 Ekstensi Kesehatan 
Masyakarat, 36 mahasiswa S-2 Magister 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-luluskan-413-mahasiswa-pada-semester-genap-tahun-akademik-2021-2022/
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Administrasi Rumah Sakit, 71 mahasiswa S-2 
Ilmu Kesehatan Masyarakat, 51 mahasiswa 
S-2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 15 
mahasiswa S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, 
dan 5 mahasiswa S-3 Epidemiologi. 
Kedepannya masih ada beberapa hal yang 
harus disiapkan hingga mahasiswa menerima 
ijazah dan transkrip sesuai dengan ketentuan 
universitas.

Banyaknya jumlah lulusan FKM UI ini 
merupakan perwujudan dari Visi FKM 
UI sebagai pusat pendidikan kesehatan 
masyarakat dan berperan aktif dalam 
pengembangan profes i  kesehatan 
masyarakat. FKM UI akan terus berkembang 
dan berinovasi untuk menghasilkan lulusan-
lulusan kesehatan masyarakat yang terbaik 
di bidangnya. (BK)

Jelang Sertifikasi, FKM UI Gelar Pelatihan Awareness SMAP 
ISO 37001;2016

Pada tahun 2022, FKM UI memutuskan 
untuk menerapkan dan mempertahankan 
sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 
serta menerapkan Sistem Manajemen 
Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. 
Kedua sistem manajemen mutu ini menjadi 
modal yang penting dalam penerapan 
Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
(WBBM). Sebagaimana diketahui, FKM UI 
kembali berproses untuk meraih predikat 
Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM) yang penilaiannya akan 
dilaksanakan pada tahun 2023.

Mempersiapkan penerapan SMAP ISO 
3700:2016, diperlukan pelatihan sebagai 
awal untuk meningkatkan pemahaman 
seluruh staf di PAF FKM UI terkait 
Sistem Manajemen Anti Penyuapan. 
Pada Kamis dan Jumat, 28-29 Juli 2022, 
pelatihan Awareness Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan ISO 37001:2016 dilaksanakan di 
Ruang Rapat PA 209, Gedung RIK UI. Ruang 
lingkup peserta Pelatihan Awareness SMAP 
FKM UI mencakup Dekan, para Wakil Dekan, 
Sekretaris Fakultas, para Manajer, para 
Koordinator beserta 1 Staf dari 14 subunit 
kerja, dan tim Zona Integritas FKM UI.

Pelatihan ini dibuka oleh Wakil Dekan Bidang 
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi 
Umum FKM UI, Dr. Milla Herdayati, S.Si. , 
M.Si. “Pertemuan ini merupakan awal yang 
sangat penting untuk memulai penerapan 
ISO 37001:2016. Apa, bagaimana, penerapan 
dan langkah-langkahnya akan didapatkan 
hari ini. ISO 37001:2016 memperkuat 
FKM melengkapi ISO yang telah dicapai 
sebelumnya dan mendukung kinerja FKM 
UI yang lebih baik lagi,” tutur Dr. Milla 
dalam sambutan pembukaannya. Kehadiran 
pimpinan pada pelatihan ini menunjukkan 
komitmen pimpinan untuk berproses pada 

https://www.fkm.ui.ac.id/jelang-sertifikasi-fkm-ui-gelar-pelatihan-awareness-smap-iso-370012016/
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sertifikasi yang akan diselenggarakan pada 
Nopember 2022.

Pada pelatihan yang bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman  penerapan 
Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini hadir 
Muhammad Hatta Adam sebagai narasumber. 
Pelatihan dibagi menjadi dua tahap yaitu 
tahap pertama  awareness  dan tahap kedua 
adalah pendampingan. Pada tahap pertama 
disampaikan materi terkait pengantar dan 
persyaratan-persyaratan ISO 37001.

Disebutkan bahwa ISO 37001 adalah 
Standar Internasional sistem manajemen 
anti penyuapan yang dipublikasikan oleh 

lembaga standarisasi internasional ISO. ISO 
37001 ini merupakan standar internasional 
untuk menentukan penerapan kebijakan, 
prosedur dan pengendalian organisasi 
yang wajar dan proporsional sesuai dengan 
risiko penyuapan yang dihadapi organisasi. 
“Sasaran umum penerapan standar ISO 
37001:2016 adalah membantu organisasi 
menerapkan rancangan yang wajar dan 
proporsional untuk mencegah, mendeteksi 
dan menangani penyuapan,” terang 
Muhammad Hatta Adam pada penyampaian 
materi di hari pertama.

Selanjutnya, pada tahap kedua dilaksanakan 
pendampingan bagi para peserta pelatihan 

untuk dapat menyampaikan  SWOT/
TOWS  analysis  per bagian/fungsi, analisis 
pemangku kepentingan per bagian/
fungsi, menyampaikan sasaran dan risiko 
penyuapan per bagian/fungsi serta uji 
kelayakan (due  diligence) karyawan, mitra 
kerja, serta rekan bisnis.

Pada akhir sesi pelatihan ini, peserta 
diharapkan dapat memahami motivasi, jenis, 
risiko dan konsekuensi penyuapan terhadap 
suatu organisasi, memahami langkah-
langkah penerapan Sistem Manajemen 
Anti Penyuapan di organisasinya, serta 
memahami persyaratan-persyaratan utama 
ISO 37001:2016. (wrk)

FKM UI Latih Tendik Menggunakan
Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Pada aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3), APAR merupakan peralatan wajib yang 
harus dilengkapi oleh setiap kampus maupun 
gedung guna mencegah terjadinya kebakaran 
yang dapat mengancam keselamatan pekerja 
dan aset gedung. Dibutuhkan awareness dan 
keterampilan pada diri para pekerja serta 
pelibatan para pekerja sehingga ancaman 
bahaya kebakaran dapat dikenali, diantisipasi 
dan ditanggulangi sedini mungkin.

Berangkat dari pertimbangan tersebut, 
Minggu, 31 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
menyelenggarakan pelatihan penggunaan 
Alat Pemadam Api Ringan (APAR)  atau  fire 
extinguisher.  APAR merupakan alat yang 

digunakan untuk memadamkan api atau 
mengendalikan kebakaran kecil.   APAR 
umumnya berbentuk tabung yang diisikan 
dengan bahan pemadam api bertekanan tinggi.

Pada pelatihan yang dibuka oleh Koordinator 
Subunit Penjaminan Mutu Non Akademik, 
Marwan M. Noer, S.Ikom., ini, hadir Zaenal 
Dawami dari PT Tiga Kunci yang menjadi 
narasumber dalam pelatihan. Diikuti oleh 
peserta yang berasal dari staf kependidikan 
(tendik) seluruh subunit, para laboran, dan 
seluruh security yang ada di FKM UI, pelatihan 
dilaksanakan di Parkir Mobil A, FKM UI.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman dan pengetahuan tentang 

penggunaan APAR. Pelatihan dibagi menjadi 
dua sesi. Sesi pertama adalah pemberian 
materi dasar tentang api, kebakaran, jenis 
dan tipe APAR, serta cara menggunakan APAR 
mulai dari penyimpanan, cara membawa 
sampai cara memadamkan api dengan APAR. 
Selanjutnya, pada sesi kedua, seluruh peserta 
diberikan kesempatan untuk mempraktikan 
langsung cara penggunaan APAR berdasarkan 
teori yang telah diberikan sebelumnya pada 
sesi pertama.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta 
yang berasal dari seluruh staf subunit, 
laboran dan security ini mampu menerapkan 
aspek K3L khususnya dalam penggunaan 
APAR. (wrk)
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Webinar Series The 2nd ITTP-COVID19: Health Economic 
Evaluation for Innovative Medicine Series 1

Pada Minggu, 31 Juli 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) mengadakan webinar berjudul “Health 
Economic Evaluation for Innovative Medicine” 
seri pertama. Webinar ini merupakan rangkaian 
dari the 2nd  International  Teleconference 
on Technology and Policy  for Supporting 
Implementation of COVID-19 Recovery Plan 
in Southeast Asia (ITTP-COVID19). Webinar 
yang dilaksanakan melalui  platform Zoom 
Webinar  ini dimulai dengan sambutan dari 
Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S, D.Sc. 

Materi utama yang berjudul “Cost-Effectiveness 
Analysis: Inovative Medicines Between 
Needs and Social Insurance Sustainability” 
disampaikan langsung oleh Kepala Pusat 
Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi 
Kesehatan Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes), dr. Yuli Farianti, M.Epid. Pada 
pemaparannya, dr. Yuli menyampaikan 
mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
mulai dari pengertian umum, perkembangan, 
hingga cara pengontrolan kualitasnya. 
Transformasi kesehatan yang tengah 
dilakukan oleh kemenkes memiliki pengaruh 
terhadap JKN. Oleh karena itu, dibutuhkan 
adanya  assessment  terhadap teknologi 
kesehatan yang kemudian dinamakan Health 
Technology Assessment (HTA). “Pengembangan 
sains kesehatan dan teknologi itu cepat dan 
mahal, sedangkan sumber daya ekonomi itu 
terbatas. Itulah mengapa kita membutuhkan 
sebuah metode untuk memprioritaskan 
teknologi yang mumpuni dan juga terjangkau,” 
ujar dr. Yuli. 

Selanjutnya, pemaparan materi dimoderatori 
oleh Guru Besar FKM UI, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc. Materi pertama mengenai perkembangan 

dan tantangan HTA di Indonesia disampaikan 
oleh Ketua Komite HTA Indonesia (INA-
HTAC), Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Sp.OG(K), 
MARS. Dalam pemaparannya, Prof. Budi 
menyampaikan bahwa pengembangan HTA 
di Indonesia membutuhkan partisipasi lebih 
dari BPJS dan industri-industri kesehatan. 
Oleh karena itu,  roadmap  pengembangan 
HTA saat ini adalah memperkuat 
institusionalisasi melalui peningkatan 
partisipasi dari seluruh  stakeholders  kunci 
dalam pengimplementasian studi HTA dan 
mengembangkan berbagai model HTA.

Materi kedua mengenai praktik dan teori HTA 
dipaparkan oleh Guru Besar FKM UI, Prof. 
Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.S. Prof. Mardiati 
memaparkan mengenai dasar-dasar teori HTA, 
mengapa HTA penting, serta metode dan 
praktiknya. “Proses HTA sebetulnya adalah 
proses yang panjang dan tidak sederhana. 
Skemanya terdiri dari safety, efficacy, effectiveness, 
cost-effectiveness,  dan  affordability. Terdapat 
pemangku kepentingan yang berbeda pada 
setiap tahapnya,” jelas Prof. Mardiati. 

Selain pemaparan materi, terdapat pula 
studi kasus dengan 4 (empat) topik yang 
disampaikan oleh para ahli di bidangnya. 
Pada sesi ini, para pembicara memaparkan 
pengalamannya dalam mengimplementasikan 
HTA di bidangnya masing-masing. Keempat 
pembicara tersebut adalah Auliya A. Suwantika, 
S.Si. , Ph.D. , Apt. , dari Center for HTA di 
Universitas Padjajaran yang menyampaikan 
materi berjudul “Is COVID-19 vaccination 
cost-effective, affordable, and sustainable?”; 
Prof. Dr. Ema Kristin, M.Si. , Apt., Profesor 
di bidang farmakologi, Universitas Gadjah 
Mada yang menyampaikan materi berjudul 
“Cost-Effectiveness Analysis in Indonesia: 
Published Paper”; dr. Ronald A. Hukom , 
Sp.PD, KHOM dari RS Kanker Dharmais yang 
menyampaikan materi berjudul “Clinical 
Overview of CDK4/6 Inhibitor in HR+, HER2- 
Advanced Breast Cancer”; dan Adrian Goh 
selaku analis ekonomi senior di Novartis yang 
menyampaikan materi berjudul “Case Study: 
Cost-Effectiveness Analysis of First-Line 
Ribociclib + Letrozole in Postmenopausal 
HR+, HER2- Advanced Breast Cancer”. (BK)
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Pre-Conference Webinar the 2nd ITTP-
COVID19: The Role of Social Science and 

Humanities in Dealing with COVID-19 
Pandemic

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI)  kembali 
m e n g a d a k a n  we b i n a r  m e n j e l a n g 
konferens i  the  2nd Internat ional 
Teleconference on Technology and 
Policy for Supporting Implementation 
of COVID-19 Recovery Plan in Southeast 
Asia (ITTP-COVID19). Webinar kali ini 
mengundang para ahli dari Rumpun Sosial 
Humaniora UI untuk membahas seputar 
COVID-19 dari sisi sosial humaniora. 
Sos ia l  human io ra  men jad i  sa lah 
satu  cluster  disiplin ilmu yang diangkat 
dalam  policy group discussion  pada The 
2nd  ITTP-COVID-19 Conference. Acara 
yang diadakan melalui  platform Zoom 
Meeting ini diselenggarakan pada Selasa, 
2 Agustus 2022.

Acara ini dibuka oleh Ketua Konferensi the 
2nd ITTP-COVID19, dr. Agustin Kusumayati, 
M.Sc. , Ph.D. , dan ditutup oleh Dekan FKM 
UI, Prof. Mondastri Korib Sudaryo, M.S. , 
D.Sc. Selama pemaparan materi, hadir 
Turro S. Wongkaren, Ph.D. , Dosen FEB 

MCDR., dari Fakultas Hukum UI. Dr. Qurrata 
menyampaikan hasil penelitiannya tentang 
respon parlemen Indonesia terhadap 
COVID-19. Terdapat beberapa hal yang 
dibahas penelitian ini, seperti produk-
produk hukum yang dihasilkan, adanya 
anomali dalam pembentukan produk 
hukum, dan respon publik terhadap agenda 
legislatif selama pandemi.

Setelah membahas dari segi hukum, Neni 
Susilawati, S.Sos, M.A. , dari Fakultas Ilmu 
Administrasi UI, melanjutkan pembahasan 
dari  segi pajak. Neni memaparkan 
hasil penelitiannya mengenai insentif pajak 
selama pandemi. “Pada 2020, pengeluaran 
negara telah meningkat akibat adanya 
wabah global COVID-19 yang telah 
memiliki dampak negatif terhadap sektor 
ekonomi dan dunia bisnis,” ucap Neni pada 
awal presentasinya. Adanya insentif pajak 
selama pandemi memiliki dampak positif 
dan negatif. Salah satu dampak negatifnya 
adalah minimnya transparansi.

Sesi kedua membahas peran sektor 
psikologi, ilmu budaya, dan ekonomi dalam 
konteks Pandemi COVID-19. Sesi ini dibuka 
dengan pemaparan hasil penelitian oleh 
Sali Rahadi Asih, M.Psi. , MGPCC. , Ph.D. , 
Psikolog dari Fakultas Psikologi UI. Secara 
garis besar, Sali membahas mengenai 
dampak psikologis dari pembatasan sosial, 
khususnya keharusan untuk tinggal di 
rumah, selama pandemi.

Dari sisi Ilmu Budaya, hadir dosen Fakultas 
Ilmu Budaya (FIB) UI, Mina Elfira, M.A. , 

UI yang juga  Expert Team  dari Satgas 
COVID-19 sebagai moderator.

Sesi pertama membahas peran dari sektor 
sosial politik, hukum, dan administrasi 
dalam penanganan Pandemi COVID-19. 
Pembahasan mengenai peran ilmu sosial 
pada pandemi di Asia Tenggara dilakukan 
oleh Inaya Rakhmani, Ph.D. , dari Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. 
Inaya menyampaikan bahwa respon 
terhadap pandemi masih terbatas pada 
keamanan dan medis sehingga sektor 
sosial kurang diperhatikan. Penelitian di 
sektor sosial juga kebayakan dibiayai oleh 
asing daripada pemerintah. Hal ini sangat 
disayangkan mengingat ilmu sosial juga 
memiliki peran penting dalam penanganan 
pandemi.

Dari sisi hukum, pemaparan materi 
disampaikan oleh Dr. Qurrata Ayuni, S.H. , 

 respon terhadap 
pandemi masih terbatas 
pada keamanan 
dan medis sehingga 
sektor sosial kurang 
diperhatikan 

https://www.fkm.ui.ac.id/pre-conference-webinar-the-2nd-ittp-covid19-the-role-of-social-science-and-humanities-in-dealing-with-covid-19-pandemic/
https://www.fkm.ui.ac.id/pre-conference-webinar-the-2nd-ittp-covid19-the-role-of-social-science-and-humanities-in-dealing-with-covid-19-pandemic/
https://www.fkm.ui.ac.id/pre-conference-webinar-the-2nd-ittp-covid19-the-role-of-social-science-and-humanities-in-dealing-with-covid-19-pandemic/
https://www.fkm.ui.ac.id/pre-conference-webinar-the-2nd-ittp-covid19-the-role-of-social-science-and-humanities-in-dealing-with-covid-19-pandemic/


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 a36

Ph.D., untuk membahas hasil penelitiannya 
mengenai cara para pekerja perempuan 
untuk menyeimbangkan antara ranah 
domestik dan publik selama pandemi. 
Pandemi , yang  memaksa  peker ja 
perempuan kelas menengah untuk kembali 
ke rumah, memiliki beberapa peluang 
positif seperti sebagai wadah aktualisasi 

diri. Namun, perempuan juga diharuskan 
untuk mengatasi situasi yang hectic dalam 
mengerjakan pekerjaan domestik dan 
peran publik dalam tempat yang sama.

Terakhir, Sulistiadi D. Iskandar, M.Sc. , dari 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI 
hadir untuk membahas ketahanan UMKM 

di masa Pandemi COVID-19. “Tidak seperti 
krisis ekonomi sebelumnya, krisis ekonomi 
COVID-19 memukul ketahanan UMKM 
dengan cukup kuat. Hambatan teknologi 
merupakan tantangan terbesar bagi UMKM 
untuk mengadopsi digitalisasi, disusul 
dengan minimnya fasilitas,” Sulistiadi 
menjelaskan. (BK)

Webinar Series 2 ITTP-COVID 19:
Health Economics Evaluation for Innovative Medicines

Rabu, 3 Agustus 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
sebagai organizer The 2nd  ITTP-COVID 19, 
menggelar  Webinar Series 2  ITTP-COVID19. 
Webinar yang merupakan salah satu dari 
tujuh kegiatan Pre Conference dalam 
rangka 2nd  ITTP COVID 19 ini terbuka 
untuk umum. Mendukung implementasi 
rencana pemulihan COVID-19 di wilayah 
Asia Tenggara, webinar mengusung tema 
“Health Economics Evaluation for Innovative 
Medicines”. Webinar berlangsung secara daring 
melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan 
secara luas melalui kanal Youtube FKM UI.

“Selama 2 tahun pandemi COVID-19 telah 
memberikan banyak pelajaran betapa masih 
rentannya ketahanan di bidang kesehatan, 
khususnya perpaduan teknologi dan obat 
kesehatan untuk mengatasi pandemi 
ini. Dengan begitu nantinya akan ada 
improvisasi yang akan dimanfaatkan oleh 
tenaga kesehatan dengan tepat sasaran 
serta menyesuaikan dengan efisiensi biaya,” 
ujar Chair of Conference of The 2nd  ITTP, 
dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D., dalam 
sambutannya.

Webinar menghadirkan Prof. dr. Asri C. 
Adisasmita, M.P.H. , M.Phil. , Ph.D. , yang 

membahas  clinical outcome – systematic 
review . Prof. Asri menjelaskan isu-isu 
kunci untuk membingkai pertanyaan 
tinjauan dan merancang tinjauan, antara 
lain model prediktif prognostik, ruang 
lingkup tinjauan yang dimaksudkan, jenis 
studi pemodelan prediktif, populasi target 
yang menjadi sasaran model, hasil, dan 
rentang waktu prediksi, dan momen 
penggunaan model yang diinginkan.

Dr. dr. Rizaldi T. Pinzon, Sp.S. , M.Kes. , 
dari  Depar temen Neurologi Rumah 
Sakit Bethesda memaparkan secara 
komprehensif terkait real word of clinical 

evidence . “Real word  evidence  adalah 
data  mengena i  penggunaan  a tau 
potensi manfaat dan risiko dari sumber 
turunan obat selain uji klinis tradisional. 
Re k o m e n d a s i  p e r b a i k a n  p r o s e s 
pengumpulan  real word data  (RWD) di 
Indonesia dilakukan antara lain dengan 
menstandarisasi variabel antara sumber 
yang berbeda, menilai biaya dan manfaat 
pengumpulan data, dan meningkatkan 
kredibilitas dan validitas desain studi 
yang relevan,” terang dr. Rizaldi.

Selanjutnya Guru Besar FKM UI, Prof. Dr. 
drg. Mardiati Nadjib, M.S. , memaparkan 
tentang economic evaluation . “Pada 
dasarnya  budget impact analysis , itu 
membandingkan kondis i  sekarang 
dan kondisi terbukti saat ini ser ta 
terdapat faktor-faktor, yaitu jumlah 
populasi, jumlah pasien, populasi target, 
pemanfaatan sumber daya dalam sistem 
perawatan kesehatan yang menyertainya. 
Dari  analysis  itu nantinya akan ada 
efisiensi biaya yang terlihat dalam 
memenuhi aspek kesehatan,” ujar Prof. 
Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.S.

Lebih lanjut, Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc. , Guru Besar FKM UI, dan Ery 
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Setiawan, S.K.M. , ME, AAAK. , dari Charles 
Darwin University menyampaikan secara 
komprehensif mengenai  survival analysis 
for health technology assessment  (HTA) 
dan budget impact analysis-Indonesia case.

“HTA akan menjembatani kemajuan 
teknologi dengan integrasi pengambilan 
keputusan pada berbagai level pasar 
teknologi kesehatan Indonesia,” tambah 
Prof. Budi Hidayat, S.KM, MPPM, Ph.D. , 
dalam pemaparannya mengenai  from 
evidence to policy implication.

Pada kesempatan yang sama, hadir Syed 
Salleh Abdul Rahman, Ph.D., selaku  Health 
Economics  Exper t   Malays ia  yang 
membahas budget impact analysis dilihat dari 
pedoman dan studi kasus di Malaysia. Syed 
menjelaskan meskipun ada kemajuan dalam 
terapi di Malaysia, penyakit paru obstruktif 
kronis menjadi penyakit yang mahal, hasil 
menunjukkan bahwa perubahan dalam 
pendekatan pengobatan terbukti secara 
klinis menguntungkan untuk meningkatkan 
kualitas perawatan dengan hasil pengobatan 
yang lebih baik dengan mengorbankan 

peningkatan biaya medis sebesar RM19.5 
juta lebih dari 5 tahun.

Webinar ini menjadi rangkaian terakhir 
dari sejumlah pre-conference yang 
diselenggarakan mendahului puncak 
pelaksanaan The 2nd  ITTP COVID 19, 6 
hingga 8 Agustus 2022. Seluruh kegiatan 
The 2nd  ITTP COVID 19 dapat diakses 
melalui  website  https://scifes.fkm.ui.ac.id/
ittp.  Rekaman webinar series 2 ini juga dapat 
disaksikan pada tautan berikut https://www.
youtube.com/watch?v=e1IR7DTOJcE. (AHS)

Hari ke-2 Konferensi the 2nd ITTP-COVID19 Kaji Peran 
Teknologi Kesehatan dalam Penanganan Pandemi

Universitas Indonesia (UI), dengan pelaksana 
kegiatan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
bekerjasama dengan 26 Universitas di Asia 
Tenggara menyelenggarakan konferensi 
berskala internasional pada Minggu, 7 Agustus 
2022. Konferensi ini diadakan selama 3 (tiga) 
hari berturut-turut dan merupakan bagian 
dari the 2nd International Teleconference on 
Technology and Policy (ITTP) for Supporting 
Implementation of COVID-19 Recovery Plan 
in Southeast Asia (ITTP-COVID19). Konferensi 
hari kedua ini membahas mengenai peran 
teknologi kesehatan, khususnya dalam 
konteks penanganan pandemi.

“Sistem kesehatan di Indonesia memerlukan 
peningkatan dan adanya pandemi COVID-19 
menyadarkan kita tentang pentingnya 
teknologi dalam menangani pandemi,“ ucap 
Setiaji, S.T., M.Si, Kepala Digital Transformation 
Office Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 

RI, pada  keynote speech-nya. Transformasi 
kesehatan digital telah memiliki strategi 
konkrit yang tertuang dalam blueprint. Salah 
satu poin pentingnya adalah SatuSehat yang 
merupakan  platform  Big Data kesehatan 
nasional di Indonesia.

Adanya SatuSehat selaras dengan 
rencana  sharing  rekam kesehatan 
elektronik di ASEAN yang menjadi topik 
simposium sebagai bagian dari Policy Group 
Discussion pada hari kedua. “Sejak tahun 
lalu, April 2021, kita telah mengusahakan 
mulainya sharing rekam kesehatan elektronik. 
Mulai dari webinar mengenai sertifikat 
kesehatan untuk  travelling  di ASEAN 
hingga adanya forum ITTP-COVID19 hari 
ini,” ucap Profesor dari Universiti Teknologi 
Malaysia, Prof. Dr-Ing Eko Supriyanto. 
Tentunya ada beberapa peraturan yang 
harus diterapkan agar rencana  sharing  ini 

bisa berjalan dengan baik tanpa mencederai 
privasi individu. Selain itu, diperlukan pula 
peran dari setiap  stakeholders  mulai dari 
pekerja teknis kesehatan hingga akademisi. 
“Seluruh  sharing  data ini akan sangat 
tergantung kepada kita. Harapannya kita 
semua memiliki  mindset  bahwa ini akan 
berguna untuk kita, bersama kita, dan semoga 
tidak melawan kita,” Raymond Francis R. 
Sarmiento, M.D., Direktur National Telehealth 
Center Filipina, menambahkan.

Hal menarik lainnya yang dibahas dalam 
konferensi ini adalah mengenai Industri 
Teknologi Kesehatan untuk Resiliensi 
Kesehatan. Materi ini dikupas tuntas oleh 
Prof. Nilo. T. Bugtai, M.Sc., Ph.D., IEEE-EMBS, 
SME-AME dari De La Salle University Manila 
dan Dr. Yudan Whulanza, S.T., M.Sc., dari 
Universitas Indonesia. Disebutkan bahwa 
industri kesehatan merupakan salah satu 

https://scifes.fkm.ui.ac.id/ittp
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industri yang terkena disrupsi hebat di masa 
pandemi.

Isu utama dari pengembangan produk 
pada  indust r i  kesehatan  adalah 
kebutuhan  guideline  untuk melakukan 
penelitian kesehatan baik di Universitas 
maupun industri. Di ASEAN terdapat beberapa 
isu terkait ASEAN Medical Device Directive 
(AMDD) dimana hanya beberapa negara yang 
mampu mengembangkan  framework  dengan 

cepat , sementara beberapa negara 
lainnya masih tertinggal. Untuk mencapai 
resiliensi teknologi kesehatan, dibutuhkan 
identifikasi isu untuk produk-produk regional, 
identifikasi pasar yang potensial, serta 
formulasi  framework kolaborasi di ASEAN.

Selain teknologi kesehatan, dibahas pula 
materi mengenai kesehatan dan keamanan 
pariwisata, salah satu sektor yang juga 
terkena dampak besar akibat pandemi, di 

ASEAN. Materi ini dibahas oleh Dr. Ede Surya 
Darmawan, S.K.M., M.D.M., dari Universitas 
Indonesia dan Prof. Dr. Supa Pengpid, M.Sc., 
Dr.PH., M.B.A., dari ASEAN Institute for Health 
Development (AIHD), Universitas Mahidol, 
Thailand.

Pariwisata dan kesehatan adalah dua hal 
yang saling berhubungan karena terdapat 
risiko penyakit, khususnya infeksi penyakit 
menular pada kegiatan pariwisata. Kesehatan 
pariwisata dapat mendukung terciptanya kota 
yang sehat hingga akhirnya ketercapaian 
OneHealth. “Segalanya saling tersambung 
sekarang, tidak hanya kesehatan manusia 
dan hewan, tapi juga kesehatan sosial,” ucap 
Dr. Ede. Prof. Supa kemudian menambahkan 
praktik langsung tentang peran kesehatan 
masyarakat dalam mendukung kesehatan dan 
keselamatan promosi pariwisata di Thailand. 
Hal ini meliputi kondisi pariwisata selama 
Pandemi COVID-19, rencana strategis, ide 
bisnis yang sejahtera, serta rencana pemulihan.

Pada hari kedua konferensi, selain 
simposium, terdapat pula penampilan seni 
dan juga presentasi  paper  yang berasal dari 
berbagai track topik yang dipilih peserta. (BK)

The 2nd ITTP-COVID19 Hari Ketiga Bahas Penguatan 
Kolaborasi untuk Maksimalkan Pertumbuhan Ekonomi

Pasca Pandemi

H a r i  k e t i g a  p e l a k s a n a a n  T h e 
2nd  International Teleconference on 
Technology and Policy in Supporting 
Implementation of COVID-19 (ITTP-
COVID19), Senin, 8 Agustus 2022, bertepatan 
dengan ulang tahun Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) yang ke-
55 tahun. Selaras dengan tema ulang tahun 
ASEAN pada tahun ini yaitu  Addressing 
Challenges Together   atau Mengatasi 
Tantangan Bersama, bahasan pada hari 
ketiga konferensi The 2nd  ITTP-COVID19 
juga berfokus pada penguatan kolaborasi 
untuk memaksimalkan pertumbuhan 
ekonomi pasca pandemi.

Hadir sebagai  keynote speaker  adalah dr. 
Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D., Sekretaris 
Universitas, Universitas Indonesia yang 
juga merupakan President of Asia Pacific 
Academy Consortium for Public Health 
(APACPH) sekaligus Chair of The 2nd  ITTP-
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COVID19. Doktor Agustin membahas 
tentang penguatan  primary health 
care  untuk mendukung pariwisata dan 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
yang sehat dan produktif. Disebutkan 
bahwa  primary health care  bertujan untuk 
meningkatkan akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan yang berkualitas. Di 

Indonesia,  primary health care  memiliki 4 
pilar utama yaitu kerjasama multisektoral, 
partisipasi masyarakat, mekanisme yang 
mendukung serta penerapan teknologi 
yang sesuai dengan kebutuhan di 
masyarakat. “Pembangunan  primary health 
care  dalam jangka panjang diharapkan 
akan mendukung pembangunan kesehatan, 
keamanan serta produktivitas UMKM agar 
mereka mampu melanjutkan pembangunan 
bisnis mereka dengan menyediakan produk 
dan jasa yang lebih baik lagi, serta mampu 
memperbaiki ekonomi dan situasi di areanya 
dan tentu saja mengurangi kemiskinan,” 
tambah dr. Agustin. Untuk memperkuat 
pembangunan  primary health care  yang 
mumpuni tentu dibutuhkan kerjasama 
pentahelix atau kegiatan kerjasama antar 
bidang dan pihak yaitu dari  academic, 
business, community, government, dan media.

terutama wisatawan internasional pasca 
pandemi COVID-19. Namun, dengan strategi 
yang tepat dalam pembangunan infrastruktur, 
sumber daya manusia yang memadai serta 
keramah tamahan yang baik, Vietnam melihat 
masa depan yang menjanjikan bagi sektor 
pariwisatanya.

The 2nd  ITTP-COVID19 yang berlangsung 
selama tiga hari telah mempertemukan 150 
profesor dan peneliti terkemuka dari 27 
Perguruan Tinggi di wilayah Asia Tenggara, 
serta ratusan mahasiswa dari seluruh 
negara ASEAN yang mempresentasikan 
165 karya ilmiah mencakup tiga (3) rumpun 
besar ilmu: kesehatan, teknik dan ilmu 
pengetahuan alam, sosial-humaniora, dan 
multidisiplin. Peserta konferensi juga 
hadir dari berbagai disiplin ilmu dan 
latar belakang dari negara-negara ASEAN, 
seperti dosen, peneliti, profesional dan 
praktisi, serta mahasiswa. Hasil penelitian 
para peserta yang dipresentasikan dalam 
konferensi ini akan dipublikasikan pada 
jurnal nasional maupun internasional 
terindeks yang telah bekerja sama dengan 
FKM UI, yaitu sebanyak 13 jurnal nasional 
dan internasional terindeks.

Pada hari ketiga The 2nd  ITTP-COVID19 
ini juga diumumkan para pemenang dari 
berbagai kategori yang dilombakan. Untuk 
kategori  best presenter  dari rumpun ilmu 
Kesehatan adalah:
1. 1st  Best Presenter, Razan Hayati Binti 

Zulkeflee dari Universiti Sains Malaysia
2. 2nd  Best Presenter, Fira Azzahra dari 

Universitas Indonesia.
3. 3rd Best Presenter, Tri Amelia Rahmitha 

Helmi dari Universitas Indonesia.

Untuk kategori best presenters  rumpun 
Engineering and Natural Sciences adalah:
1. 1st  Best Presenter, Safira Candra Asih 

dari Universitas Indonesia

 Kemenparekraf 
terus melanjutkan 
untuk mempromosikan 
resiliensi dan kolaborasi, 
memampukan sektor 
pariwisata dan UMKM 
untuk bertumbuh 
selama masa pandemi 
karena kedua sektor ini 
memainkan peran penting 
dalam pertumbuhan 
ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Indonesia, Dr. H. Sandiaga 
Salahuddin Uno, BBA., MBA., menyampaikan 
masukan singkat terkait strategi dan rencana 
berkelanjutan sektor pariwisata dan UMKM 
di Indonesia pasca pandemi COVID-19. 
“Kemenparekraf terus melanjutkan untuk 
mempromosikan resiliensi dan kolaborasi, 

memampukan sektor pariwisata dan UMKM 
untuk bertumbuh selama masa pandemi 
karena kedua sektor ini memainkan peran 
penting dalam pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Pasca pandemi adalah waktu yang 
baik untuk sektor pariwisata dan UMKM di 
Indonesia untuk bertumbuh dan memulihkan 
diri menjadi lebih  sustainable  dan inklusif. 
Mari gunakan momen ini untuk membuat 
lebih banyak inovasi, adaptasi dan kolaborasi,” 
tutur Dr. Sandiaga S. Uno.

Dr. Jackie Lei Tin Ong, Senior Program Manager, 
Tourism and Hospitality Management RMIT 
University, Vietnam pun menyampaikan hal 
yang serupa tentang sektor pariwisata pasca 
pandemi COVID-19 di Vietnam. Disebutkan 
bahwa Vietnam memiliki tantangan dalam 
lingkungan persaingan global untuk menarik 
permintaan wisatawan yang terbatas, 
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2. 2nd  Best Presenter Safa Malik dari 
Universiti Malaya

Untuk kategori best presenter  rumpun social 
science adalah:
1. 1st Best Presenter, Noveri Maulana dari 

Universitas Indonesia
2. 2nd Best Presenter, Rachel Teh Pik Jing 

dari Universiti Sains Malaysia
3. 3rd  Best Presenter, Nurul Afiqah dari 

Universiti Brunei Darussalam
4. 4th  Best Presenter, Eighty Mardiyan 

Kurniawati dari Universitas Airlangga

Untuk kategori  best presenters  kategori 
multidisiplin adalah:
1. 1st Best Presenter, Do Phuong Hien dari 

National Institute of Occupational and 
Environmental Health, Vietnam

2. 2nd Best Presenters, Yoslien Sopamena, 

Yunita T. Winarto, dan Melani Budianta 
dari Universitas Indonesia

Sementara untuk pemenang  photography 
competition adalah:

1. Juara 1 adalah Price Loyd Besorio dari 
Filipina

2. Juara 2 adalah Reyhan Agung Ramadhan 
dan Putranta Wicaksono dari Indonesia

3. Juara 3 adalah Pande Komang Sudiantika 
dari Indonesia

Te r a k h i r, p e m e n a n g   i n f o g r a p h i c 
competition  adalah:
1. Juara 1 Farhansyah Pratama dari 

Indonesia
2. Juara 2 Ananda Firda Wensi dari 

Indonesia
3. Juara 3 Nisrina Nur Thifal dari Indonesia

Pada sesi penutupan, Dekan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesa (UI), Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S. , D.Sc. , menyampaikan rasa 
terima kasih atas dukungan berbagai pihak 
pada The 2nd ITTP-COVID19 sehingga dapat 
terselenggara dengan sangat baik. “ITTP-
COVID19 ke-2 ini telah mempertemukan 
semua peserta dari berbagai disiplin ilmu 
dan latar belakang dari negara-negara 
ASEAN yang telah bersama-sama belajar 
dan tidak hanya mampu mempresentasikan 
karya ilmiah unggulan yang menghasilkan 
publikasi yang bermanfaat, tetapi juga 
untuk merumuskan kebijakan yang lebih 
komprehensif dan terintegrasi melalui 
pendekatan multidisiplin dan interdisipliner 
dalam menghadapi gejolak pandemi 
yang belum selesai ini,” pungkas Prof. 
Mondastri.   (wrk)

Pelantikan Ketua ILUNI FKM UI Periode 2022—2025: Peran 
Alumni Bagi FKM UI

Jumat, 12 Agustus 2022 telah dilaksanakan 
pelantikan Ketua Ikatan Alumni (ILUNI) 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) secara luring 
di Gedung Aula A FKM UI. Acara ini 
diselenggarakan untuk mengukuhkan Ketua 
ILUNI FKM UI yang sudah terpilih beberapa 
pekan sebelumnya. Turut hadir Sekretaris 
Jendal ILUNI UI, Bachtiar Firdaus; Dekan 
FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, 
M.S., D.Sc.; Dewan Kehormatan sekaligus 
Ketua Panitia Pelantikan Pengurus ILUNI 
FKM UI Periode 2022—2025, Husein Habsyi., 

S.K.M. , MHComm.; Ketua ILUNI FKM UI 
terpilih Muhammad Izzad Lubis, S.K.M., Wakil 
Ketua ILUNI FKM UI terpilih, dr. Hariyadi 
Wibowo. , MARS. , serta jajaran pengurus 
ILUNI FKM UI lainnya.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Ketua 
Panitia Pelantikan Pengurus ILUNI FKM 
UI Periode 2022—2025, Husein Habsyi. , 
S.K.M. , MHComm. Dalam sambutannya, 
Husein menjelaskan hal terkait Musyawarah 
Nasional ILUNI UI serta harapan-harapannya 
bagi ILUNI FKM UI periode 2022—2025. 

”Semoga ILUNI FKM UI siap membangun 
kembali kegiatan-kegiatan alumni, sehingga 
bisa berkontribusi nyata bagi kemajuan 
almamater,” tutur Husein.

Selanjutnya, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc., turut menyampaikan 
sambutan yang menekankan pada 
pentingnya peran alumni di institusi FKM 
UI. ”Institusi pendidikan itu tercermin 
dari alumninya. Oleh karena itu, alumni 
mempunyai tiga (3) peran penting: 
membangun dan menjaga eksistensi serta 

https://www.fkm.ui.ac.id/pelantikan-ketua-iluni-fkm-ui-periode-2022-2025-peran-alumni-bagi-fkm-ui/
https://www.fkm.ui.ac.id/pelantikan-ketua-iluni-fkm-ui-periode-2022-2025-peran-alumni-bagi-fkm-ui/
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integritas institusi, memperkuat kualitas 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
serta membangun citra lulusan FKM UI,” 
ujar Prof. dr. Mondastri.

Lebih lanjut, Bachtiar Firdaus, Sekretaris 
Jenderal ILUNI UI menyampaikan bahwa 
alumni FKM UI memiliki peran yang sangat 
penting dalam menghadapi pandemi 
COVID-19. ”Alumni Rumpun Ilmu Kesehatan, 
khususnya FKM UI, harus terjun menjadi 
garda terdepan dalam disrupsi pandemi,” 
tuturnya. Bachtiar juga menyampaikan bahwa 

alumni bersama dengan mahasiswa FKM UI 
harus bekerjasama dalam melaksanakan 
langkah konkret demi mewujudkan FKM 
UI yang lebih baik.

Setelah sesi sambutan, Bachtiar mewakili 
ILUNI UI secara resmi melantik Muhammad 
Izzad Lubis, S.K.M. , beserta jajarannya 
sebagai Pengurus ILUNI FKM UI Periode 
2022—2025. Acara dilanjutkan dengan 
sambutan oleh Muhammad Izzad Lubis, 
S.K.M., selaku ketua ILUNI FKM UI terpilih 
periode 2022-2025. ”FKM UI saat ini sudah 

memiliki 13 ribu alumni. Dengan kekuatan 
sebesar itu, mari kita munculkan semangat 
untuk berbakti dari sivitas akademika,” ujar 
Izzad. Izzad juga turut membacakan susunan 
Pengurus ILUNI FKM UI periode 2022-2025.

Acara ditutup dengan sesi apresiasi bagi 
Pengurus ILUNI FKM UI periode sebelumnya 
oleh Ketua ILUNI FKM UI terpilih. Semoga 
kepengurusan ILUNI FKM UI yang baru 
dapat memberikan kontribusi yang nyata 
bagi kemajuan FKM UI, UI, dan Indonesia. 
(WR)

FKM UI Latih Staf Kenali Risiko Penyuapan di Unit Kerja

Dalam rangka mempersiapkan penerapan 
SMAP ISO 3700:2016, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Univeristas Indonesia 
(UI) menyelenggarakan pelatihan sebagai 
awal untuk meningkatkan pemahaman 
seluruh staf di Pusat Administrasi Fakultas 
(PAF) FKM UI terkait Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan. Pelatihan dibagi menjadi 
beberapa tahap. Pelatihan tahap satu dan 
dua telah dilaksanakan pada Kamis dan 
Jumat, 28-29 Juli 2022.

Selanjutnya, pada tahap ketiga dilaksanakan 
kembali pelatihan pada Jumat, 12 Agustus 

2022. Pada pelatihan ini, peserta yang terdiri 
dari Sekretaris Fakultas, Wakil Manajer, para 
Koordinator beserta 1 Staf dari 14 Subunit 
kerja dan tim Zona Integritas FKM UI dilatih 
untuk menyampaikan sasaran dan risiko 
penyuapan per bagian/fungsi. Peserta diminta 
untuk berdiskusi dengan sesama anggota 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-latih-staf-kenali-risiko-penyuapan-di-unit-kerja/
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subunit akan potensi risiko penyuapan, sifat 
risiko, kategori risiko, penyebab internal 
dan eksternal, dampak risiko, pengendalian 
yang sudah dilakukan, tingkat kemungkinan 
terjadinya risiko, tingkat keparahan dampak, 
tingkat velositas risiko, penanganan risiko, 
rencana pengendalian tambahan dan target 
risiko setelah penanganan.

Hasil diskusi masing-masing kelompok 
b e r d a s a r k a n  s u b u n i t  k e m u d i a n 
dipresentasikan dihadapan narasumber dan 
peserta lainnya. Pada pelatihan ini hadir 
Muhammad Hatta Adam sebagai narasumber 
yang memberikan masukan bagi para peserta 
perihal risiko penyuapan per bagian/divisi 
yang telah dibuat.

ISO 37001 adalah Standar Internasional sistem 
manajemen anti penyuapan yang dipublikasikan 
oleh lembaga standarisasi internasional ISO. 
SMAP ISO 37001 ini merupakan standar 
internasional untuk menentukan penerapan 
kebijakan, prosedur dan pengendalian organisasi 
yang wajar dan proporsional sesuai dengan 
risiko penyuapan yang dihadapi organisasi. (wrk)

FKM UI Selenggarakan PSAF Program Pascasarjana
Tahun Ajaran 2022/2023

Pada hari Jum’at-Minggu, 12-14 Agustus 2022, 
dilaksanakan Pengenalan Sistem Akademik 
Fakultas (PSAF) mahasiswa baru Program 
Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indonesia (UI) dengan 
membawa tema “Towards a Brighter, Stronger 
Future”. Terdapat 49 mahasiswa baru program 
doktor dan 391 mahasiswa baru program 
magister FKM UI angkatan 2022 yang hadir 
melalui Zoom Meeting.

Acara yang dibuka langsung oleh Dekan FKM 
UI, Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, M.S., D.Sc., 
ini telah melalui serangkaian pra-acara seperti 
pengunggahan twibbon di Instagram. Terdapat 
pula  challenge  pembuatan  reels  mengenai 
rangkaian kegiatan PSAF untuk menambah 
kemeriahan acara.

Pada hari pertama, terdapat penyampaian 
kurikulum dan peraturan akademik oleh Wakil 
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan 
Kemahasiswaan, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc. 
“Peraturan akademik dan kurikulum telah 
tertuang dalam Peraturan Rektor Nomor 5 
dan 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Program Magister dan Doktor di Universitas 
Indonesia,” terang Dr. Asih. Setelah itu, 
para mahasiwa dimobilisasi ke  breakout 
room  sesuai program studi masing-masing 
untuk berdiskusi bersama dengan Ketua 
Program Studi. Usai berdiskusi, para mahasiswa 
kembali ke main room untuk mendengarkan 
pemaparan dari Himpunan Program Studi 
Pascasarjana (HMP) FKM UI, Seminar Unit 
Akademik oleh Dr. Laila Fitria, S.K.M., M.Kes., 
serta Seminar Unit Kemahasiswaan oleh 
Manajer Kemahasiswaan, Dien Anshari, S.Sos., 
M.Si., Ph.D.

Pada hari kedua, acara dibuka dengan 
Sosialisasi Zona Integritas oleh Dr. Milla 
Herdayati, S.K.M., M.Si., Wakil Dekan Bidang 
Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi 
Umum. Acara kemudian dilanjutkan dengan 

Sosialisasi Publikasi Jurnal di Lingkungan 
FKM oleh Prof. Dr. Dra. Dewi Susanna, 
M.Kes. ,  Editor-in-chief  Jurnal Kesehatan 
Masyarakat Nasional. Pada acara ini, terdapat 
pula pemilihan calon Ketua Angkatan 
Pascasarjana FKM UI 2022. Ketua Angkatan 
bertugas untuk menjadi narahubung 
penyampai informasi dari pihak luar kepada 
koordinator peminatan serta bertanggung 
jawab kepada angkatannya. Di hari kedua 
ini, terdapat pula Sosialisasi Kesehatan 
Mental Mahasiswa Baru oleh Ika Malika, 
M.Psi., Psikolog, “Kesehatan mental dapat 
dijaga dengan menyadari gejala stress, hidup 
sehat dan teratur, mempelajari dukungan 
yang ada di lingkungan, serta memperluas 
dan mempererat hubungan keluarga dan 
pertemanan,” ujar Ika seraya menyampaikan 
materinya mengenai kesehatan mental 
mahasiswa baru.  Sosialisasi lainnya adalah 
sosialisasi Pusat Informasi Kesehatan FKM UI 
oleh Arief Setiawan, S.Kom., serta pengenalan 
MPM IM FKM UI 2022 oleh Natasya Oktifia.

Pengenalan SIAK NG, EMAS, serta fasilitas 
IT lainnya disampaikan oleh Koordinator 

Subunit Teknologi Informasi FKM UI, Eddy 
Afriansyah, S.Kom., M.Si. , pada hari ke-3. 
Setelah itu, terdapat penyampaian materi 
mengenai Kekerasan Seksual oleh Dr. Lidwina 
Inge Nurtiahyo, Isu Radikalisme Kampus oleh 
AKBP Mayndra Eka Wardhana, S.H., S.IK., 
M.K.P, serta pengenalan BEM IM FKM UI 
2022 oleh Muhammad Zikri. Di hari terakhir 
ini, Intan Permata Hati Gea, S.K.M., terpilih 
sebagai Ketua Angkatan Pascasarjana FKM 
UI 2022.

“Harapannya dari apa yang disampaikan, 
mulai dari pertemuan dengan mahasiswa 
2021 dan rangkaian acara hari-H di PSAF, 
dapat memberikan gambaran kepada teman-
teman mahasiswa baru mengenai bagaimana 
perkuliahan dan dapat membantu teman-
teman Angkatan 2022 dalam merancang 
perkulihaan di FKM UI hingga lulus,” 
ujar  Project Officer  PSAF Pascasarjana FKM 
UI, Deyo Alfa Christian, S.K.M.

Informasi lainnya mengenai PSAF 
Pascasarjana FKM UI dapat juga diakses 
melalui Instagram @psafpascafkmui. (BK)

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-selenggarakan-psaf-program-pascasarjana-tahun-ajaran-2022-2023/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-selenggarakan-psaf-program-pascasarjana-tahun-ajaran-2022-2023/
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FKM UI Bentuk Joint Doctorate Supervision Program Bersama 
Vrije Universiteit Amsterdam

Dalam rangka mewujudkan visinya untuk 
menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, 
dan pendidikan kesehatan masyarakat yang 
bereputasi internasional, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
berkomitmen untuk secara terbuka memperluas 
jejaring kemitraan dengan berbagai pihak, 
baik mitra di dalam maupun di luar negeri 
terutama dalam bidang akademik. Pada 
Selasa, 16 Agustus 2022, FKM UI kembali 
menyelenggarakan pertemuan dengan mitra 
internasional yaitu Vrije Universiteit (VU) 
Amsterdam. Pertemuan kali ini diselenggarakan 
secara hibryd, dengan tempat pelaksanaan 
secara luring di Ruang Guru Besar FKM UI 
dan disiarkan melalui platform Zoom.

Pada pertemuan ini hadir dari FKM UI adalah 
Dekan, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., 
D.Sc.; Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian 
dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc.; 
Manajer Kerja sama, Indri Hapsari Susilowati, 
S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.; Guru Besar FKM UI, 
Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc.; Dosen Senior 
FKM UI, dr. Adang Bachtiar, M.P.H., D.Sc.; Ketua 
Program Studi S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 
FKM UI, Dr. Dra. Rita Damayanti, MSPH., dua 
calon mahasiswa  joint doctorate supervision 
program  yang juga merupakan dosen di FKM 
UI yaitu R. Sutiawan, S.Kom., M.Si., dan dr. 
Yoslien Sopamena serta tiga staf dari Kantor 
Urusan Internasional UI. Selain itu, hadir dari VU 
Amsterdam adalah Prof. Marjolein Zweekhorst, 
Head of Global Health Department, Athena 
Institute, Faculty of Science, Vrije Universiteit 

dan Dr.  Ruth  Peters, Assistant Professor in 
Global Health, Athena Institute, Faculty of 
Science, Vrije Universiteit.

Pertemuan antara FKM UI dan pihak VU 
Amsterdam kali ini bukanlah pertemuan 
pertama. Pertemuan ini merupakan tindak 
lanjut dari pembahasan kerja sama perihal 
pembentukan program  joint doctorate 
supervision  dari kedua belah pihak. Lulusan 
program  joint doctorate supervision  di FKM 
UI dan VU Amsterdam ini merupakan salah 
satu luaran dari proyek penelitian kolaborasi 
kedua belah pihak, dengan tim peneliti yang 
terdiri dari Dr. Dra. Rita Damayanti, MSPH., 
Ketua Program Studi S-3 Ilmu Kesehatan 
Masyarakat FKM UI dan Dr. Ruth Peters, 
Assistant Professor in Global Health dari 
VU Amsterdam. Perjanjian kerja sama dari 
program  joint doctorate supervision  ini tengah 
melalui tahap penyempurnan untuk nantinya 
diserahkan dan disetujui oleh masing-masing 
pimpinan dari kedua institusi yang terlibat.

Joint doctorate supervision program  ini berada 
dalam konteks kolaborasi formal antara kedua 
institusi dimana institusi mitra bertujuan 
untuk memberikan kontribusi yang substantial 
dalam pengawasan calon doktor. “Program ini 
merupakan awalan yang baik untuk memulai 
kerja sama lain terutama di bawah pilar tri 
dharma perguruan tinggi, yang membawa 
kebaikan bagi kedua institusi,” tutur Dekan FKM 
UI, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., 
memulai diskusi kerja sama kedua belah pihak.

Selain pembahasan kerja sama lebih lanjut 
perihal  joint doctorate supervision program, 
dalam diskusi kali ini juga dibahasa tentang 
prospek kerja sama lain yang dapat di 
pilih dan di elaborasi oleh kedua belah 
pihak. Antara lain kerja sama terkait student 
mobility program,  visiting professor, joint 
research, sandwich program,  dan  inbound 
public health program.

Pihak VU Amsterdam, menyambut baik 
berbagai usulan kerja sama yang disampaikan 
dari pihak FKM UI. “Kami menyambut baik 
berbagai usulan menarik untuk kerja sama 
ini. Hal ini sesuai dengan value dari institusi 
kami yang  percaya bahwa sains harus 
berkontribusi pada dunia yang sehat, inklusif, 
dan berkelanjutan dan untuk melakukannya 
kita perlu mengintegrasikan perspektif 
dari berbagai pihak dan melakukan  joint 
action,” tutur Prof. Marjolein Zweekhorst. 
Lebih lanjut, Prof. Marjolein Zweekhorst 
dan Dr. Ruth juga menyampaikan bahwa 
VU Amsterdam menawarkan infrastruktur 
penelitian kelas atas dengan beberapa 
lembaga interdisipliner yang terkenal secara 
nasional dan internasional.

Vrije Universiteit Amsterdam yang menjalin 
kerja sama dengan FKM UI ini adalah 
universitas berbasis riset di Amsterdam, 
Belanda yang didirikan pada tahun 1880, 
dan secara konsisten menempati peringkat 
di antara 150 universitas terbaik di 
dunia.  (wrk)

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-bentuk-joint-doctorate-supervision-program-bersama-vrije-universiteit-amsterdam/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-bentuk-joint-doctorate-supervision-program-bersama-vrije-universiteit-amsterdam/
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PSAF FKM UI, Sambut 321 Mahasiswa Baru
Program Sarjana

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI)  tengah 
mengadakan Pengenalan Sistem Akademik 
Fakultas (PSAF) untuk menyambut serta 
memperkenalkan FKM UI kepada para 
mahasiswa baru Program Studi Sarjana 
Reguler FKM UI Angkatan 2022. PSAF 
diselenggarakan selama dua (2) hari, pada 
Jumat-Sabtu, 19-20 Agustus 2022.

PSAF hari pertama dibuka dengan laporan 
oleh Karl Dalton dari S-1 Reguler Kesehatan 
Masyarakat 2020,  Project Officer  Orientasi 
Kehidupan Kampus (OKK) Ikatan Mahasiswa 
(IM) FKM UI. Acara dilanjutkan dengan 
sambutan oleh Ketua Majelis Perwakilan 
Mahasiswa (MPM) FKM UI, Natasya Oktifia, 
dari S-1 Reguler Kesehatan Masyarakat 
2019. PSAF dihadiri oleh Dekan FKM UI, 
Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S. , 
D.Sc., para-Wakil Dekan, para Manajer dan 
Koordinator unit terkait. Dekan menyambut 
antusias kehadiran angota keluarga baru 
FKM UI, “Semoga adik-adik mahasiswa dapat 
menjaga spirit belajar dan mengembangkan 
diri, baik akademis maupun non-akademis. 
Kita bisa belajar di sini merupakan anugerah 
dari Tuhan. Ini menjadi sebuah amanah agar 
nantinya kita bisa mengamalkan ilmu yang 
kita miliki,” pesan Prof. Mondastri kepada 
para mahasiswa baru.

Rangkaian kegiatan PSAF terdiri dari beberapa 
seminar. Seminar pertama dibuka oleh Dr. 
Ir. Asih Setiarini, M.Sc., Wakil Dekan Bidang 
Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan 
FKM UI yang membawa tema Sosialisasi 
Kurikulum dan MBKM (Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka) Program Sarjana. Doktor 
Asih memaparkan mengenai pembelajaran 
kampus merdeka, sistem transfer Satuan 
Kredit Semester (SKS), unit  Center for 
Independent Learning Universitas Indonesia, 
dan kurikulum pembelajaran lainnya.

Selain seminar, disosialisasikan pula 
pembangunan Zona Integritas, WBBM (Wilayah 
Birokrasi Bersih Melayani) yang sedang 
dijalankan FKM UI, dan sosialisasi Buku Saku 
untuk Mahasiswa yang dibawakan oleh Dr. 
Milla Herdayati, S.K.M., M.Si., Wakil Dekan 
Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi 
Umum. Doktor Milla menjelaskan komitmen 
FKM UI mewujudkan WBK (Wilayah Bebas 
Korupsi) dan WBBM. Selain itu, Dr. Milla juga 
menjelaskan tentang teknologi informasi yang 
akan sering digunakan oleh mahasiswa serta 
Unit Layanan Fakultas (ULF) FKM UI.

Pokok bahasan lain disampaikan oleh Dr. Laila 
Fitria, S.K.M., M.K.M., Manajer Akademik, yang 
mengupas materi status akademis mahasiswa. 
Materi tentang kemahasiswaan juga 
disampaikan oleh Manajer Kemahasiswaan, 
Dien Anshari, S.Sos. , M.Si. , Ph.D. , dan 
Fitrya Nuraini, S.K.M., Koordinator Subunit 
Kemahasiswaan FKM UI.

Lebih lanjut, Eddy Afriansyah, S.Kom, M.Si., 
Koordinator   Subunit IT menjelaskan 
mengenai  hotspot  UI, SIAK-NG (Sistem 
Informasi Akademik – NextGeneration) UI, serta 
EMAS (E-Learning Management System) UI. Sesi 
pertama seminar ditutup dengan pemaparan 
oleh Koordinator Subunit Pusat Informasi 
Kesehatan Masyarakat FKM UI, Fikri Wijaya, 
S.Sos., dalam Seminar Pusinfo. Fikri banyak 
membahas terkait online database yang dapat 
diakses oleh mahasiswa.

Sesi selanjutnya adalah Seminar Program 
Studi yang membagi mahasiswa ke 
dalam 4  breakout room  sesuai dengan 
program studinya. Seminar ini diisi oleh 
ketua dan sekretaris masing-masing 
program studi.  Acara dilanjutkan dengan 
Seminar Kesehatan Mental di Kalangan 
Mahasiswa Baru oleh perwakilan dari 
Klinik Makara UI. PSAF hari pertama 
ditutup dengan Seminar Pencegahan 
Radikalisme pada Mahasiswa Perguruan 
Tinggi oleh Detasemen Khusus 88 Anti 
Teror.

PSAF hari kedua dibuka dengan seminar 
oleh Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H. , M.Si 
terkait kekerasan seksual di lingkungan 
kampus. Seminar kedua dibawakan oleh 
Amalia Kuswarjanti, S.K.M. , Koordinator 
Subun i t  Akademik FKM U I  yang 
menjelaskan terkait Sosialisasi SIAK-NG. 
Acara dilanjutkan dengan Seminar Proud 
to be Public Health  oleh dr. Agustin 
Kusumayati, M.Sc. , Ph.D. , serta Seminar 
Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Raynal 
Musfiel Vik Rachmat. Rangkaian PSAF 
ditutup dengan sesi kerohanian sesuai 
dengan agama masing-masing.

Melalui penyelenggaraan kegiatan PSAF 
ini diharapkan mahasiswa FKM UI 2022 
lebih dapat memahami lingkungan dan 
sistem akademik FKM UI. (WR)

 Melalui 
penyelenggaraan 
kegiatan PSAF ini 
diharapkan mahasiswa 
FKM UI 2022 lebih 
dapat memahami 
lingkungan dan sistem 
akademik FKM UI. 

https://www.fkm.ui.ac.id/psaf-fkm-ui-sambut-321-mahasiswa-baru-program-sarjana/
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Mahasiswa Baru Program Ekstensi FKM UI Tahun 2022, Kenali 
Kampus lewat PSAF

Pada tanggal 20-21 Agustus 2022, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) melaksanakan Pengenalan 
Sistem Akademik Fakultas (PSAF) bagi 
mahasiswa baru Program Ekstensi tahun 
2022 dengan membawa tema “Beyond Public 
Health”. Kegiatan ini merupakan lanjutan 
dari acara Pra-PSAF yang telah dilaksanakan 
sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 2022 
melalui platform  Zoom Meeting.

Tujuan kegiatan PSAF ini adalah untuk 
mengenalkan sistem akademik, budaya, dan 
lingkungan perkuliahan FKM UI pada para 
mahasiswa baru Program Ekstensi tahun 2022. 

Mahasiswa ekstensi merupakan mahasiswa 
yang telah menempuh pendidikan pada 
jenjang Diploma-III kemudian melanjutkan 
ke jenjang S-1. Selain itu, mahasiswa ekstensi 
berasal dari latar belakang profesi, kultur, 
dan lingkungan serta usia yang beragam 
serta sistem akademik yang diterapkan pada 
saat program Diploma-III tentunya berbeda 
dengan sistem akademik pada program 
ekstensi di FKM UI. 

Rangkaian kegiatan PSAF hari pertama 
terdiri dari Sosialisasi Kurikulum dan 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Wakil 
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan 

Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, 
M.Sc. , Sosialisasi Sistem Akademik oleh 
Manajer Pendidikan FKM UI, Dr. Laila Fitria, 
S.KM, M.KM., Sosialisasi Kemahasiswaan oleh 
Manajer Kemahasiswaan, Dien Anshari, S.Sos., 
M.Si., Ph.D., Sosialisasi Zona Integritas oleh 
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, 
dan Administrasi Umum, Dr. Milla Herdayati, 
S.K.M. , M.Si. , Sosialisasi Unit Keuangan 
oleh Koordinator Subunit Keuangan, Ahmad 
Sinrang Pawicangi, S.E., Sosialisasi IT oleh 
Koordinator Subunit Teknologi Informasi, 
Eddy Afriansyah, S.Kom., M.Si., dan Sosialisasi 
Penelurusan Literatur oleh Koordinator Pusat 
Informasi Kesehatan Masyarakat, Fikri Wijaya, 
S.Sos.

Pada rangkaian hari kedua PSAF dilaksanakan 
seminar pencegahan radikalisme di 
lingkungan kampus oleh Mayndra Eka 
Wardhana. “Radikalisme adalah gagasan 
untuk mengganti ideologi yang sudah 
berdaulat, sebab itu untuk menghindarinya 
harus bersama-sama sepakat bahwa 
Pancasila sebagai satu-satunya falsafah 
yang dijunjung tinggi,” ujar Mayndra. Lebih 
lanjut, Qaishum Masturoh memaparkan 
terkait kesehatan mental mahasiswa dan 
Lidwina Inge Nurtjahyo memaparkan 
bahasan tentang pencegahan pelecehan dan 
kekerasan seksual di lingkungan kampus.

PSAF ini dengan agenda pembekalan yang 
beragam diharapkan dapat bermanfaat bagi 
mahasiswa baru Program Ekstensi tahun 2022 
dalam menumbuhkan rasa kebersamaan, dan 
adaptif untuk memulai pendidikannya di 
FKM UI. (AHS)   

Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat Jalani
Audit Internal Akademik

Senin, 22 Agustus 2022, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) telah menjalani Audit 
Internal Akademik (AIA) untuk Program 
Studi S-1 Kesehatan Masyarakat. Audit 
internal ini merupakan salah satu upaya 
untuk mempersiapkan reakreditas i 
Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat 
yang akan dilakukan pada Desember 2023 

mendatang. Acara dihadiri oleh Prof. dr. 
Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., Dekan 
FKM UI; Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc. , Wakil 
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan 
Kemahasiswaan; Dr. Milla Herdayati, S.K.M., 
M.Si. , Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, 
Ventura dan Administrasi Umum; Manajer 
Umum FKM UI, Dr. Martya Rahmaniati M. , 
S.Si. , M.Si.; Manajer Penjaminan Mutu, Dr. 

Besral, S.K.M. , M.Sc.; Ketua Program Studi 
S-1 Kesehatan Masyarakat, Dr. Laila Fitria, 
S.K.M. , M.K.M.; Dian Wulandari, S.K.M, 
M.M. , Koordinator Unit Penjaminan Mutu 
Akademik dan turut dihadiri oleh dr. Nani 
Cahyani Sudarsono, Sp.KO. , Ketua Tim 
Auditor; Prof. Dr. dr. Partini Pudjiastuti T. , 
Sp.A(K) selaku Tim Auditor; serta beberapa 
stakeholder lainnya.

https://www.fkm.ui.ac.id/mahasiswa-baru-program-ekstensi-fkm-ui-tahun-2022-kenali-kampus-lewat-psaf/
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”Audit ini merupakan upaya untuk 
menjamin mutu dan kualitas FKM UI. 
Kami (FKM UI) siap mendapat arahan dan 
bimbingan agar Program Studi Kesehatan 
Masyarakat semakin baik dan siap untuk 
mengikuti akreditasi selanjutnya,” tutur 
Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S. , 
D.Sc. , melalui sambutan pembukaannya. 
Selanjutnya, Ketua Tim Auditor juga turut 
memberikan sambutan pada awal acara. 
”Acara AIA ini merupakan kesempatan 
yang baik untuk melihat sejenak apa 
saja yang sudah dilakukan oleh FKM 
UI sehingga nantinya siap menghadapi 
reakreditasi yang akan dilaksanakan di 
tahun mendatang. Harapannya AIA ini dapat 
menjadi jembatan bagi FKM UI untuk lebih 
mempersiapkan diri,” pesan dr. Nani untuk 
FKM UI.

Audit Internal Akademik ini memiliki 
36 indikator, mulai dari visi dan misi 
program studi hingga kuantitas dan 

kualitas pengabdian masyarakat yang 
sudah dilakukan. Dari ke-36 indikator 
tersebut, FKM UI berhasil meraih predikat 
Sangat Baik dalam 28 indikator. Indikator 
tersebut antara lain terkait dengan visi, 
misi, dan tujuan strategis; mekanisme 
sistem penjaminan mutu internal; kepuasan 
layanan manajemen terhadap pemangku 
kepentingan; rasio calon mahasiswa ikut 
seleksi terhadap daya tampung; dosen 
tetap dengan jabatan minimal lektor kepala 
pada UPPS; dosen tetap program studi 
berpendidikan minimal S-3 atau S-2; dosen 
tetap program studi yang memiliki Sertifikat 
Pendidik/Sertifikat Dosen; kegiatan dosen 
tetap program studi; dosen tidak tetap; 
dana penelitian tiga tahun terakhir; dana 
pengabdian kepada masyarakat dalam 
tiga tahun terakhir; kegiatan tenaga 
ahli/pakar; pembimbingan skripsi/tugas 
akhir; kualifikasi dosen pembimbing tugas 
akhir; rata-rata waktu penyelesaian tugas 
akhir; keterlibatan pemangku kepentingan 

dalam proses evaluasi dan pemutakhiran 
kurikulum; kesesuaian capaian pembelajaran 
dengan profil program studi; penelitian; 
pengabdian kepada masyarakat; masa studi; 
relevansi pengabdian kepada masyarakat 
pada program studi; luaran pendidikan; 
indeks prestasi kumulatif; tingkat kepuasan 
pengguna lulusan; luaran penelitian; HKI 
hasil penelitian; luaran pengabdian kepada 
masyarakat; serta penghargaan untuk 
dosen tetap program studi. Sementara 
salah satu hal yang perlu ditingkatkan dari 
FKM UI adalah kelengkapan dan kerapihan 
dokumen-dokumennya.

Secara keseluruhan, FKM UI dinilai sudah 
cukup baik dalam memperhatikan mutu 
dan kualitas pendidikannya. Semoga Audit 
Internal Akademik ini dapat memberikan 
dampak positif serta kritik dan saran yang 
membangun bagi FKM UI, khususnya dalam 
mempersiapkan reakreditasi di tahun 
mendatang. (WR)

FKM UI Menjadi Tuan Rumah dalam Rapat Pertemuan 
AIPTKMI Regional

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) menjadi tuan 
rumah dalam Rapat Pertemuan Asosiasi 
Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) Regional 
DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten 
pada Selasa, 23 Agustus 2022. Rapat 
pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan 

institusi dari Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Respati Indonesia, Fakultas 
Kedokteran dan Kesehatan Universitas 
Muhammad iyah  J aka r ta , Faku l ta s 
Kesehatan Universitas Esa Unggul, 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 
serta 28 perguruan tinggi lainnya. Tujuan 

utama diadakannya rapat pertemuan ini 
adalah untuk memperkuat koordinasi antar 
institusi anggota AIPTKMI Regional DKI 
Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Acara dibuka dengan sambutan oleh 
Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S. , D.Sc. “Seluruh pendidikan 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-menjadi-tuan-rumah-dalam-rapat-pertemuan-aiptkmi-regional/
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tinggi kesehatan masyarakat di Indonesia 
harus berkolaborasi dan bersinergi untuk 
mencapai tujuan besar yang sama. 
Semoga dengan diadakannya rapat 
pertemuan ini dapat memperkuat spirit 
dan sinergisme kita dalam berkolaborasi,” 
tutur Prof. Mondastri dalam sambutannya. 
Selanjutnya, Ketua AIPTKMI Regional, Prof. 
Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc. , juga 
turut memberikan sambutan.”Saya yakin 
regional kita (DKI Jakarta, Jawa Barat, 
Banten) akan memiliki banyak peluang 
untuk maju bersama,” ujar Prof. Sabarinah.

Rapat pertemuan ini memiliki tiga agenda 
utama. Pertama, Dien Anshari, S.Sos., M.Si., Ph.D., 
Manajer Kemahasiswaan FKM UI memaparkan 
materi terkait branding kesehatan masyarakat 
di Indonesia. Disebutkan bahwa bidang 
kesehatan masyarakat menjadi lebih dikenal 
masyarakat selama pandemi COVID-19. Hal 
ini dapat dimanfaatkan untuk menarik minat 
para calon mahasiswa. Selain membahas 
branding kesehatan masyarakat, juga dibahas 
isu mengenai  one health. Diskusi isu  one 
health  diawali dengan presentasi oleh Prof. 
dr. Agus Suwandono, M.P.H., Dr.PH., Koordinator 

Indonesia One Health University Network 
(INDOHUN). Prof. Agus menjelaskan bahwa 
ancaman kesehatan akibat  zoonosis  di masa 
depan akan semakin berat. Oleh karena itu, 
dibutuhkan pendekatan  one health  dalam 
menanganinya. Rapat ditutup dengan 
agenda terakhir yaitu pembacaan struktur 
organisasi AIPTKMI Regional serta diskusi 
singkat mengenai program kerja dari tiap 
bidangnya. Melalui pertemuan ini diharapkan 
dapat mempererat koordinasi serta kolaborasi 
antar pendidikan tinggi kesehatan masyarakat 
di Indonesia. (WR)

Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI Jalani 
Audit Internal Akademik

Selasa, 23 Agustus 2022, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) melaksanakan Penilaian 
Lapangan Daring Audit Internal Akademik 
(AIA) Program Doktor Ilmu Kesehatan 
Masyarakat (IKM). Kegiatan ini dilaksanakan 
secara daring melalui  platform  Zoom 
Meeting dan dihadiri oleh Prof. dr. 
Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., Dekan 
FKM UI; Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc. , Wakil 
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan 
Kemahasiswaan; Dr. Milla Herdayati, S.K.M., 
M.Si. , Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, 
Ventura dan Administrasi Umum; para 
Manajer, Ketua dan Sekretaris Program 
Studi, serta Jajaran Dekanat. 

https://www.fkm.ui.ac.id/program-doktor-ilmu-kesehatan-masyarakat-fkm-ui-jalani-audit-internal/
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Kegiatan Audit Internal Akademik (AIA) 
dilaksanakan oleh auditor Dr. dr. Wresti 
Indriatmi, Sp.KK(K). , M.Epid dan Dr. Drs. 
Kusmardi, M.Sc. Pada rangkaian kegiatannya, 
dipaparkan beberapa hal antara lain 
pembukaan auditor, klarifikasi dokumen, 
pemaparan dan tindak lanjut terkait kriteria 
audit, matriks penilaian, penilaian auditor, 
dan beberapa poin lainnya. 

“Audit internal dapat menjadi pedoman 
dan arahan yang merupakan bagian dari 
proses pengendalian mutu terhadap mutu 
pembelajaran bagi Program Studi Doktor 
IKM FKM UI,” ujar Prof. Mondastri dalam 
sambutannya. 

Lebih lanjut, Dr. Dra. Rita Damayanti, MSPH., 
Ketua Program Studi Doktor IKM FKM UI dan 
Dr. Besral, S.K.M., M.Sc., Manajer Penjaminan 
Mutu dalam sambutannya, menyambut 
sangat baik proses dari auditor untuk 
menjadi bahan evaluasi dan penilaian yang 
dapat digunakan sebagai  continuous quality 
improvement  sebelum menjalani akreditasi 
yang akan datang.

Dari pelaksanaan AIA program Studi 
Doktor IKM FKM UI, dihasilkan beberapa 
ketidaksesuaian (KTS) dan di dalamnya 
terdapat deskripsi kondisi pemenuhan 
kriteria, dokumen audit yang diperlukan, 
rekomendasi perbaikan, dan rencana 

penyelesaian rekomendasi dalam jangka 
waktu ke depan.

Pada kesempatan yang sama, auditor 
menyampaikan beberapa masukan seperti 
halnya, dokumentasi, peningkatan  outcome-
based education, dan akreditasi ke depannya 
yang tercantum dalam butir atau obyek audit. 

Kegiatan AIA ini merupakan salah satu upaya 
yang dilakukan oleh FKM UI dalam rangka 
menjaga pengendalian mutu akademik 
dan persiapan sebelum akreditasi agar 
mendapatkan predikat unggul, khususnya 
bagi Program Studi Doktor IKM FKM UI 
ini. (AHS) 

Mahasiswa FKM UI Laksanakan Training dengan PT Hyundai 
Motor Manufacturing Indonesia untuk Pengembangan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) melaksanakan 
kunjungan ke PT Hyundai Motor Manufacturing 
Indonesia (HMMI) pada 23 – 24 Agustus 2022. 
Pertemuan ini merupakah salah satu tindak 
lanjut dari kerja sama yang telah dibuat 
antara FKM UI dan PT HMMI yang berfokus 

pada tri dharma perguruan tinggi, salah 
satunya dengan memberikan pelatihan dan 
kesempatan bagi mahasiswa S-1 Program 
Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) dan Kesehatan Lingkungan untuk 
melakukan  safety training. Kegiatan ini 
dihadiri oleh Ketua Prodi K3 FKM UI, Mila 

Tejamaya, S.Si., M.O.H.S., Ph.D.; Dosen Prodi 
Kesehatan Lingkungan FKM UI, Drs. Abdul 
Rahman, M.Env.; serta 30 mahasiswa.

Kegiatan ini diawali dengan pemaparan 
materi secara komprehensif dari pihak PT 
HMMI mengenai  company profile, sistem 

https://www.fkm.ui.ac.id/mahasiswa-fkm-ui-laksanakan-training-dengan-pt-hyundai-motor-manufacturing-indonesia-untuk-pengembangan-tri-dharma-perguruan-tinggi/
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manajemen keselamatan dan kesehatan 
kerja (SMK3), maupun penerapan regulasi 
serta aspek-aspek praktis dalam melindungi 
lingkungan dan menjaga kesehatan serta 
keselamatan di tempat kerja.

Pada kesempatan yang sama, PT HMMI 
memaparkan modul  safety training  yang 
dilakukan di safety training center, antara lain, 
pengalaman kebisingan (noise experience), 
keamanan kelistrikan (electrical safety), 
pengalaman penggunaan helm dan sepatu 
keselamatan (safety helmet/boots impact 
experience), pengalaman  rigging  dan  lifting, 
pengalaman  safety harness  (safety harness 
experience), pengalaman virtual reality safety, 
pengalaman pertama RJP – AED (first aid), 
dan penanganan secara manual (manual 
material handling). Pada kesempatan yang 
sama, mahasiswa pun melakukan simulasi 
secara langsung di setiap pembelajarannya 
yang didampingi oleh pihak  safety 
training  center  PT HMMI dalam upaya 
untuk lebih menyempurnakan pengetahuan 
akademis mahasiswa dan praktek belajar 
secara langsung di lapangan.

Lebih lanjut, berfokus pada peningkatkan 
kualitas pembalajaran dilaksanakan juga 
kegiatan  industrial visit  bagi mahasiswa. 
Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat 
melihat dan memahami proses kegiatan 
maupun sistem manajemen suatu industri 
secara holistik dan mengetahui tentang 
pengaplikasian keilmuannya di dunia kerja. 
Selain itu, kegiatan ini diharapkan juga dapat 
menambah wawasan mengenai dunia industri 

yang berkaitan dengan ilmu Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja serta Kesehatan Lingkungan.

“Kegiatan ini dapat menjadi peluang 
untuk menambah wawasan dan merasakan 
pengalaman secara langsung menggunakan 
fasilitas  training  yang lengkap, interaktif, 
dan high technology untuk menyempurnakan 
pembelajaran selain di fakultas,” ujar 
Mahasiswa FKM UI, Abdul Fatah, memberikan 
kesan setelah mengikuti  training  bersama 
PT HMMI.

“Harapannya kegiatan ini dapat berlangsung 
secara berkelanjutan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran kepada mahasiswa, 
dengan memfasilitasi agenda tahunan yang 
telah direncanakan, seperti halnya program 
magang, penelitian, dan hibah matching fund,” 
tutur Ketua Prodi K3 FKM UI, Mila Tejamaya, 
S.Si., M.O.H.S., Ph.D. Pertemuan ini diharapkan 
pula menjadi langkah yang baik bagi FKM 
UI dan PT HMMI untuk terus memperkuat 
kerja sama dalam pengembangan kegiatan 
tri dharma perguruan tinggi lainnya. (AHS)

Sukses Selenggarakan The 2nd ITTP-COVID19, Organizing 
Committee Persiapkan Publikasi Paper

Jumat, 26 Agustus 2022  organizing 
committee   The 2nd ITTP-COVID19 
menyelenggarakan pertemuan secara 
luring di Ruang Promosi Doktor, Gedung G 
FKM UI guna membahas langkah lanjutan 
publikasi  paper  yang telah masuk pada 
kegiatan konferensi The 2nd ITTP-COVID19. 
Hadir Sekretaris Universitas, Universitas 
Indonesia yang juga merupakan Chair of The 
2nd ITTP-COVID19, dr. Agustin Kusumayati, 
M.Sc. , Ph.D.; Dekan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), 
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.; Scientific Committee, 
Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc.; Ketua Organizing 
Committee, Popy Yuniar, S.K.M., M.M., Ph.D. 
Cand., serta tim  organizing committee. 

“Pelaksanaan konferensi ITTP-COVID19 yang 
kedua di tahun ini merupakan salah satu 
prestasi luar biasa yang dapat membawa 
nama baik UI dan FKM UI ke pentas nasional 
dan bahkan internasional. Kegiatan ini 
terlaksana setelah melalui rangkaian yang 
panjang dan merupakan hasil dari kerja 
sama yang baik antar semua pihak yang 

terlibat,” tutur Prof. Mondastri pada sambutan 
pembukaannya. 

Selain itu, pertemuan ini juga membahas 
perihal publikasi  paper  peserta yang akan 
dipublikasikan di jurnal nasional dan 
internasional senada dengan bahasan 
pada sesi Chair of The 2nd ITTP-COVID19. 
“Pada masa pasca konferensi ITTP-
COVID19 ini, semua  committee  harus 
memastikan selesainya proses publikasi 
seluruh paper peserta, karena ini merupakan 
tanggung jawab kita sebagai host dari acara 
ini. Hal ini sudah kita upayakan salah satunya 
dengan melakukan kolaborasi dengan 
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berbagai jurnal ternama baik nasional 
maupun internasional,” terang dr. Agustin. 

Berdasarkan per temuan yang telah 
berlangsung antara Steering Committee The 
2nd ITTP-COVID19 bersama para pemangku 
kepentingan editor jurnal pada 17 Juni 2022 
lalu, beberapa jurnal telah mengkonfirmasi 
keikutsertaannya dalam ITTP-COVID19 ini 
sehingga diharapkan akan memudahkan 
untuk proses publikasi  paper  para peserta 
yang telah tersubmit tersebut. Jurnal-
jurnal tersebut antara lain Makara: Hub-
Asia, Perilaku dan Promosi Kesehatan: 

Indonesian Journal of Health Promotion 
Behaviour, Indonesian Journal of Public 
Health Nutrition, eJournal Kedokteran 
Indonesia, Jurnal Epidemiologi Kesehatan 
Indonesia, ARKESMAS, Media Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (MKMI), National 
Journal of Occupational Health and 
Safety, Disaster Risk Reduction Journal, 
JUMP Health, Kesmas: Jurnal Kesehatan 
Masyarakat Nasional (National Public Health 
Journal), Frontiers Public Health, serta Jurnal 
Biostatistik, Kependudukan dan Informatika 
Kesehatan (BIKFOKES). (wrk)

Terima Kunjungan RMIT University Australia, FKM UI Jajaki 
Kerjasama Pengajaran dan Riset

Senin, 29 Agustus 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
menerima kunjungan dari School of Science 
RMIT University Australia yang diwakili oleh 
Associate Prof. Asgar Farahnaky. Tujuan dari 
pertemuan ini adalah untuk  menjajaki 
kemungkinan kerja sama pengajaran (credit 

arrangement) dan penelitian di bidang  food 
science and technology. Pertemuan diadakan 
secara luring di Gedung A Rumpun Ilmu 
Kesehatan (RIK) UI dan dihadiri oleh Dekan 
FKM UI, Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, MS., 
D.Sc.; Wakil Dekan Bidang Pendidikan, 
Penelitian dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. 

Asih Setiarini, M.Sc.; Manajer Kerja Sama, 
Hubungan Alumni dan Ventura, Indri Hapsari 
Susilowati, S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.; Manajer 
Riset dan Pengabdian pada Masyarakat, 
Doni Hikmat Ramdhan, S.KM., MKKK., Ph.D.; 
Ketua dan Sekretaris Departemen Gizi, Ketua 
dan Sekretaris Departemen Kesehatan 

 Pertemuan ini adalah 
sebuah momen  yang 
baik bagi kita untuk 
mendiskusikan hal-
hal apa saja yang bisa 
kita capai bersama 
dalam bidang  food and 
nutrition
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Lingkungan, serta beberapa stakeholder 
lainnya.

Dekan dan jajaran menyambut hangat 
peluang ini, ”Per temuan ini adalah 
sebuah momen yang baik bagi kita untuk 
mendiskusikan hal-hal apa saja yang bisa 
kita capai bersama dalam bidang food and 
nutrition,” sambut Prof. Mondastri. Prof. 
Asgar Farahnaky memaparkan presentasi 
singkat terkait RMIT University, khususnya 
yang berkaitan dengan  food science and 

technology. RMIT University sendiri sudah 
memiliki penelitian dan teknologi yang 
mumpuni dalam bidang makanan. “Nutrisi 
dan makanan tidak bisa dipisahkan dari 
kesehatan. RMIT University dan FKM UI 
bisa berkolaborasi dalam hal ini,” ujar Prof. 
Asgar di akhir presentasinya.

Lebih lanjut, Prof. Asgar serta Departemen 
Gizi dan Departemen Kesehatan Lingkungan 
FKM UI berdiskusi mengenai potensi 
kerja sama dalam waktu dekat.”Untuk 

saat ini mungkin kita bisa melakukan 
kolaborasi dalam hal riset dan kuliah 
untuk mahasiswa,” tutur Dr. Ir. Asih di 
akhir diskusi.

Pertemuan ini merupakan langkah yang 
baik bagi FKM UI untuk memperkuat 
kerja sama dengan pihak internasional. 
Harapan kedua belah pihak kolaborasi yang 
dilakukan dapat berjalan dengan lancar 
dan memberikan dampak positif bagi FKM 
UI maupun RMIT University Australia. (WR)

FKM UI Gelar Kuliah Umum Dasar Kesehatan Masyarakat 
untuk Mahasiswa Baru Program Sarjana Reguler Tahun 2022

Selasa, 30 Agustus 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
menggelar Kuliah Umum Dasar Kesehatan 
Masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan 
secara bauran di Aula G FKM UI dan 
melalui platform Zoom Meeting serta dihadiri 
oleh mahasiswa Program Sarjana Reguler 
Tahun 2022.

Kuliah umum di awali dengan pemaparan 
buku rancangan pengajaran (BRP) oleh Indri 
Hapsari Susilowati, S.K.M., M.K.K.K., Ph.D., 
Manajer Kerja sama, Hubungan Alumni, 
dan Ventura. Dasar kesehatan masyarakat 
merupakan mata kuliah yang dirancang untuk 
membekali mahasiswa di semester awal 
tentang konsep dasar, metode serta aplikasi 
kesehatan masyarakat, sebelum masuk ke 
dalam berbagai mata ajar yang lebih spesifik 
pada tingkat mata ajar fakultas, program 
studi hingga peminatan.

Terdapat bahan kajian pembelajaran dimulai 
dari prinsip dan teori kesehatan masyarakat, 
kesehatan masyarakat berdasarkan eviden, 
komunikasi dan informasi kesehatan, ilmu 
sosial dan perilaku, etika hukum dan 
kebijakan kesehatan, penyakit menular 
dan tidak menular, kesehatan lingkungan 
dan keselamatan kerja, profesi kesehatan 
dan tenaga kesehatan, institusi pelayanan 
kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, dan 
masa depan kesehatan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Prof. dr. 
Mondastri Korib Sudaryo, M.S,. D.Sc., Dekan 
FKM UI memaparkan materi terkait mengenai 
prinsip kesehatan masyarakat. Materi tersebut 
diuraikan menjadi 4 sub topik, yakni sejarah 
penyakit dan kesehatan masyarakat, masalah 

kesehatan masyakat di Indonesia, determinan 
masalah kesehatan masyarakat dan kebijakan 
terkait kesehatan masyarakat.

“Kesehatan tidak hanya urusan biologis 
individu namun juga dipengaruhi oleh 
komponen kesehatan dan sosial, maka dari itu 
berkembang ilmu kesehatan masyarakat yang 
mengacu pada semua tindakan terorganisir 
untuk mencegah penyakit, meningkatkan 
kesehatan, dan memperpanjang usia hidup 
di antara populasi secara keseluruhan,” ujar 
Prof. Mondastri dalam pemaparannya.

Berkaca pada situasi pemulihan pandemi 
COVID-19, Prof. Mondastri menjelaskan 
pendekatan kesehatan masyarakat yang 
terbagi menjadi primer, sekunder, dan 
tersier secara holistik dan peran kesehatan 
masyarakat dalam penanggulangannya, seperti 
penyusunan kebijakan, advokasi, penggerakan 
masyarakat, penyuluhan kesehatan, pelibatan 
masyarakat, skrining dan  contact tracing, 
surveilans, dan pengolahan limbah medis.

Perkuliahan Dasar Kesmas diagendakan akan 
dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan 
setiap Senin pukul 10.00 WIB dan terdapat 
7 kelas regular yang akan diajar oleh Prof. Dr. 
dr. Kusharisupeni Djokosujono, M.Sc.; Prof. Dr. 
dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc.; Prof. 
Drs. Bambang Wispriyono Apt., Ph.D.; Dr. Dian 
Ayubi, S.K.M., M.Q.I.H.; Prof. dr. Anhari Achadi, 
S.K.M., Sc.D.; Dr. Indri Hapsari Susilowati, 
S.K.M., M.K.K.K.; dan Prof. Dr. dr. Sabarinah, 
M.Sc. (AHS)

 Kesehatan tidak hanya 
urusan biologis individu 
namun juga dipengaruhi 
oleh komponen kesehatan 
dan sosial 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-gelar-kuliah-umum-dasar-kesehatan-masyarakat-untuk-mahasiswa-baru-program-sarjana-reguler-tahun-2022/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-gelar-kuliah-umum-dasar-kesehatan-masyarakat-untuk-mahasiswa-baru-program-sarjana-reguler-tahun-2022/


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 a52

Task Force 6
Diskusikan Langkah Eliminasi Tuberculosis 

Center for Health Administration and Policy 
Studies (CHAMPS) Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 
bersama dengan Think Tanks 20 (T20) dan S. 
Asean International Advocacy & Consultancy 
(SAIAC) menyelenggarakan webinar dengan 
tema “Sustaining Economic Growth By 
Managing TB in the Workplace” pada Rabu, 
31 Agustus 2022. Webinar ini bertujuan 
untuk mendiskusikan langkah yang harus 
ditempuh negara G20 dalam mengeliminasi 
penyebaran penyakit Tuberculosis (TB) 
di tempat kerja. ”TB membuat pekerja 
kehilangan jam produktifnya sehingga dapat 
memengaruhi ekonomi. Oleh karena itu, 
webinar ini diselenggarakan dengan tujuan 
memperkuat kolaborasi antar sektor sehingga 
nantinya dapat dihasilkan sebuah solusi 
untuk mengatasi isu TB dan pengaruhnya 
terhadap ekonomi,” tutur Prof. Bambang 
Brodjonegoro, Lead Co-Chair of T20 Indonesia 
dalam sambutannya.

Selanjutnya, dr. Carla Decotelli Mendes, M.Sc., 
(Medical Affairs Lead – Global Public Health, 
Johnson & Johnson) memaparkan presentasi 
abstrak terkait penyakit TB di tempat kerja. 
”Kantor dan tempat kerja lain menjadi tempat 
strategis untuk penularan penyakit TB karena 
menjadi  entry point  atau tempat orang-
orang berkumpul. Ditambah lagi dengan 
adanya kontak dekat antar karyawan. Hal 
ini menjadikan tempat kerja sebagai tempat 
penularan penyakit,” ujar dr. Carla.

Tren penyakit TB di Indonesia kemudian 
disampaikan oleh Ganendra Awang 
Kristandya (Asia Pacific Regional Manager, 
Global TB Caucus).  Berdasarkan data yang 
ada,  case notification  untuk penyakit TB di 
Indonesia mulai menurun, namun angka 
kematian akibat TB meningkat. Lebih lanjut, 

dr. Tiffany Tiara Pakasi, M.A., (Acting Director of 
Communicable Disease Prevention and Control) 
memberikan pernyataan bahwa negara-
negara G20 harus mulai berinvestasi di 
upaya preventif, seperti vaksinasi, skrining, 
dan diagnosis dini.

Executive Director, The Global Fund to Fight 
AIDS, TB & Malaria, Peter Sands juga turut 
memberikan  special remark. ”Kita harus 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
serta mengoptimalkan  treatment  untuk 
menanggulangi penyakit TB ini. Dibutuhkan 
kerja sama dengan sektor privat untuk bisa 
mendapat hasil yang maksimal,” tutur Peter 
Sands.

Webinar dilanjutkan dengan sesi diskusi 
panelis yang dipimpin oleh  pulmonologist 
and clinical researcher, Dr. dr. Erlina Burhan, 
Sp.P(K). Diskusi diawali oleh dr. Carla 
Decotelli Mendes, M.Sc., yang menjelaskan 
metode-metode yang dapat digunakan 
untuk mengatasi penyakit TB di tempat 
kerja. Selanjutnya, dr. Kuldeep Sachdeva 
(Regional Director Southeast Asia, the 

International Union Against Tuberculosis & 
Lung Disease) menjelaskan terkait skrining 
dan manajemen penyakit TB di India. Hariyadi 
Sukamdani (Head, Indonesian Employers 
Association/APINDO) menyatakan bahwa TB 
banyak menginfeksi orang di usia produktif. 
”Dibutuhkan komitmen dari manajemen dan 
juga proteksi bagi para pekerja untuk bisa 
mengeradikasi penyakit TB di tempat kerja,” 
tutur Hariyadi.

Selanjutnya, Ganendra Awang Kristandya 
menyatakan bahwa manajemen penyakit 
TB membutuhkan partisipasi dari semua 
sektor, terutama pemerintah. Dokter Eliud 
Wandwalo (Head of Tuberculosis, The Global 
Fund to Fight AIDS, TB & Malaria) menjelaskan 
terkait  framework  pembiayaan TB yang 
menggabungkan antara sektor publik dan 
sektor privat. Sesi diskusi ditutup dengan 
presentasi singkat dari Charles Honoris (Head 
of Commision IX, Indonesian Parliament).

“Untuk mengeradikasi penyakit TB di tempat 
kerja, kita harus memperkuat komitmen serta 
mengimplementasikan kebijakan yang sudah 
ada. Diperlukan sosialisasi kebijakan dan 
edukasi terkait penyakit TB agar penyakit 
ini bisa kita kendalikan sepenuhnya,” tutur 
Dr. dr. Erlina Burhan, Sp.P(K) membacakan 
hasil diskusi.

”Saat ini, para penderita TB masih mendapat 
stigma buruk dari masyarakat. Hal ini dapat 
berpengaruh terhadap upaya pengendalian 
penyakit TB. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
advokasi serta dukungan dari sektor-sektor 
privat,” pungkas Shanti Samdasani (Co-Chair 
T20/TF6 Global Health Security & COVID-19 
Founder & CEO of S. Asean International 
Advocacy & Consultancy) pada  closing 
statement. (WR)

 Webinar ini 
bertujuan untuk 
mendiskusikan 
langkah yang harus 
ditempuh negara G20 
dalam mengeliminasi 
penyebaran penyakit 
Tuberculosis (TB) di 
tempat kerja. 
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Mahasiswa FKM UI Raih Gelar 
Best Student Presentation pada 
International Conference di Jeju,

Korea Selatan

Kamis, 1 September 2022, mahasiswa 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) kembali 
torehkan prestasi di kancah internasional. 
Ulfi Hida Zainita, Mahasiswa S-2 Promosi 
Kesehatan FKM UI meraih gelar Best Student 
Presentation  pada the 19th  Pacific Basin 
Consortium for Environment and Health 
International Conference (PBC Conference) 
2022. Bersama Ulfi, turut berkompetisi pula 
mahasiswa dari Jepang, Kamboja, Korea, 
dan India.

PBC Conference diadakan di Maison Glad 
Jeju Hotel, Korea selama 4 hari terhitung 
dari 29 Agustus hingga 1 September 
2022. Konferensi yang mengangkat tema 
“Environmental Exposure in a Changing 
Climate” ini diselenggarakan oleh the 
International Environmental Research 
Institute (IERI) dan Gwangju Institute of 
Science & Technology (GIST). Selama 19 kali 
diadakan, PBC Conference selalu memiliki 
tujuan yang sama, yaitu mempromosilan 
kesehatan manusia dan lingkungan melalui 
edukasi dan praktik di bidang toksikologi, 
keinsinyuran, dan sanitasi, serta fokus untuk 
memprioritaskan isu kesehatan lingkungan 
di negara penyelenggara. Sebanyak 250 
peserta dari berbagai negara hadir baik 
secara virtual maupun langsung di PBC 
Conference 2022.

Bersama 2 (dua) dosen FKM UI, Prof. dr. Dra. 
Evi Martha, M.Kes., dan Dr. Besral, S.K.M., 
M.Sc. , Ulfi membuat tinjauan sistematis 
berjudul “Indonesian Adolescents’ Well-
Being and Knowledge of Climate change”. 
Tulisan ini berawal dari keresahan Prof. Evi, 
Dr. Besral, dan Ulfi mengenai pentingnya 
rekognisi pengetahuan remaja Indonesia 
mengenai perubahan iklim sebagai 
kunci untuk melindungi hak dasar dan 
kesejahteraannya. Perubahan iklim diketahui 
menciptakan disrupsi pada kesejahteraan 
manusia, meliputi remaja, yang ternyata 
merupakan populasi paling rentan terhadap 
dampak dari perubahan iklim.

Terdapat beberapa temuan menarik 
dari  paper  yang ditulis. Ditemukan bahwa 
pengetahuan terkait perubahan iklim pada 

remaja Indonesia, baik di daerah perkotaan 
maupun pedesaan, masih sangat terbatas. 
Ditemukan pula bahwa kesejahteraan 
remaja sangat terdampak oleh perubahan 
iklim, mulai dari minimnya pemenuhan 
hak terhadap pendidikan, hak kehidupan 
yang layak, hingga hak terhadap makanan 
yang sehat dan bergizi.  Paper  ini juga 
mengungkapkan bagaimana pengetahuan, 
persepsi, dan sikap terkait perubahan iklim 
memiliki efek yang signifikan pada intensi 
perilaku pro-lingkungan pada remaja. Untuk 
mengatasi hal tersebut, direkomendasikan 
bagi pemerintah Indonesia untuk lebih 
berkomitmen dalam menyediakan pendidikan 
formal dan non-formal terkait perubahan 
iklim yang dapat menjangkau seluruh 
remaja di Indonesia agar dapat menjaga 
kesejahteraan remaja. “Riset ini diharapkan 
dapat memberikan rekomendasi kepada 
pemerintah terkait pentingnya meningkatkan 
pengetahuan remaja terhadap perubahan 
iklim karena remaja merupakan kelompok 
usia yang paling rawan menghadapi 
tantangan perubahan iklim,” ujar Ulfi.

Sebelum mendapat kesempatan sebagai 
presentan, Ulfi telah melewati serangkaian 

proses . Awalnya , d ibuat  abs t rak 
dan paper untuk diserahkan kepada panitia. 
Abstrak tersebut ternyata berhasil memukau 
penyelenggara sehingga Ulfi dan tim berhasil 
mendapatkan hibah untuk mengikuti 
serangkaian konferensi secara langsung di 
Korea dan melakukan presentasi. Presentasi 
ini lah yang kemudian mengantarkan Ulfi 
sebagai Presentan Mahasiswa Terbaik.

Capaian ini diharapkan dapat menjadi 
pemicu bagi mahasiswa FKM UI lainnya 
untuk berkarya dan berinovasi baik di kancah 
nasional maupun internasional. Riset yang 
sudah dilakukan juga diharapkan dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
dan seluas-luasnya bagi khazanah keilmuan 
kesehatan masyarakat dan kesehatan 
lingkungan. Tentunya, diperlukan pula kerja 
sama dari berbagai sektor untuk mewujudkan 
remaja Indonesia yang sejahtera dari 
perubahan iklim. “Diperlukan kerjasama 
dari sektor akademisi, NGO, masyarakat, 
media masa, dan perusahaan swasta 
untuk mendukung kebijakan pemerintah 
dalam rangka melindungi hak dasar dan 
kesejahteraan remaja dari perubahan iklim,” 
pungkas Ulfi. (BK)
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Doktor FKM UI Teliti: Aplikasi Silira dalam Memperkuat 
Surveilans Lingkungan Terintegrasi Untuk Pengendalian 

Dengue di Kota Denpasar, Provinsi Bali

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI) kembali menyelenggarakan 
sidang terbuka promosi doktor atas nama 
Sang Gede Purnama pada 2 September 
2022. Sidang dipimpin oleh Prof. Bambang 
Wispriyono, Apt., Ph.D., dan turut dihadiri oleh 
Promotor, Prof. Dr. dra. Dewi Susanna, M.Kes.; 
Ko-promotor, Prof. dr. Umar Fahmi Achmadi, 
M.P.H., Ph.D., dan Dr. drs. Tris Eryando, M.A.; Dr. 
Besral, S.K.M., M.Sc., Dr. drs. Tri Krianto, M.Kes., 
Dr. dr. Rita Kusriastuti, M.Sc. , Dr. Suwito, 
S.K.M., M.Kes., serta Dr. dr. I Made Sudarmaja, 
M.Kes. , selaku tim penguji. Sang Gede 
Purnama mempertahankan disertasi dengan 
judul “Aplikasi SILIRA dalam Memperkuat 
Surveilans Lingkungan Terintegrasi Untuk 
Pengendalian Dengue di Kota Denpasar, 
Provinsi Bali”.

Disertasi Sang Gede berangkat dari tingginya 
angka kesakitan akibat dengue, terutama 
di Kota Denpasar. Tingginya prevalensi 
penyakit ini akan berpengaruh besar 
terhadap pariwisata di Bali. Oleh karena 
itu, diperlukan adanya pengendalian secara 
terintegrasi dalam penanganannya. Namun, 
sampai saat ini pengendalian Dengue di Bali 
belum optimal karena data dan programnya 
masih terfragmentasi. Disertasi Sang Gede 
bertujuan untuk mengembangkan model 
SILIRA (Sistem Informasi Lingkungan 
Terintegrasi Demam Berdarah Dengue) untuk 
pengendalian dengue.

Penelitian ini merupakan penelitian 
kuant i tat i f  dan kual i tat i f  dengan 
metode penelitian berupa  research and 
development.  Sang Gede melakukan empat 
tahap penelitian, yaitu perencanaan sistem, 
analisa dan desain sistem, uji  coba dan 
evaluasi sistem, serta tahap implementasi. 
Penelitian ini menghasilkan model SILIRA 
yang menerapkan konsep sistem surveilans 
epidemiologi dan entomologi menggunakan 
teknologi digital dengan intervensi 
lingkungan serta video edukasi berbasis 
web dan mobile. Model SILIRA ini mendapat 
nilai kegunaan sistem, kualitas informasi, 
serta kualitas antarmuka dengan nilai di 
atas rata-rata.

Implementasi aplikasi SILIRA ini juga 
dinilai efektif  untuk meningkatkan 
angka bebas jentik. Saran Sang Gede 
untuk peneliti selanjutnya adalah untuk 
mengembangkan intervensi sesuai kearifan 
lokal dan aplikasi  boardgame.

Sang Gede berhasil mempertahankan 
disertasinya di depan para penguji. Berkat 
disertasinya, Sang Gede mendapat predikat 
lulus  cumlaude  dan berhasil menjadi 
lulusan S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 
(IKM) ke-273 dan lulusan S-3 FKM UI 
ke-353. (WR)

FKM UI Ikuti Pameran Pendidikan
di Dua Kota di Indonesia

Dalam rangka melaksanakan  integrated 
marketing communication, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
bersama dengan Biro Humas dan KIP serta 
seluruh fakultas, sekolah pascasarjana dan 
program vokasi se-UI menyelenggarakan 
pameran pendidikan di beberapa kota. Pada 
Minggu, 4 September 2022 di Sheraton Hotel, 
Surabaya, FKM UI beserta Biro Humas KIP dan 
fakultas se-UI mengikuti pameran Pendidikan 
World Education Expo. 

World Education Expo adalah kegiatan pameran 
pendidikan tahunan yang menargetkan siswa-
siswi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) 
dan mahasiswa yang ingin melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebelumnya, pada Sabtu, 21 Mei 2022, FKM 
UI juga telah berpartisipasi pada pameran 
Pendidikan World Post Graduate Expo yang 
diselenggarakan di Hotel Pullman Jakarta 
Central Park.

World Post Graduate Expo sendiri bertujuan untuk 
menyediakan kebutuhan informasi pendidikan 
pascasarjana dengan menghadirkan lembaga-
lembaga kelas dunia dari seluruh dunia, 
termasuk Indonesia, untuk dipresentasikan 
kepada para peserta yang berminat.  World 
Post Graduate Expo  mengundang institusi 
penyedia pendidikan jenjang pascasarjana 
dari lebih dari 20 negara termasuk Indonesia 
dan memamerkannya dalam bentuk pameran 
pendidikan.
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Pada kedua kegiatan ini, FKM UI beserta 
Biro Humas dan KIP serta fakultas, sekolah 
pascasarjana dan program Pendidikan vokasi 
se-UI memberikan informasi tentang program 
pendidikan secara langsung kepada audiens 
yang berminat dan mengunjungi  booth  UI. 
Pada  booth  UI terdapat  stand guide  yang 
bertugas memberikan konsultasi kepada 
audiens yang hadir serta disediakan pula 
brosur dari setiap fakultas untuk dibagikan 
kepada audiens.

Program Studi Sarjana Gizi menjadi salah 
satu program studi yang paling banyak 
diminati berdasarkan banyaknya pertanyaan 
yang diajukan audiens yang hadir di kedua 
pameran tersebut. Selain itu, ada Program 
Studi Sarjana Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) yang juga menjadi program studi 
yang menarik minat para audiens. (wrk)

FKM UI Cegah Stunting Sejak Remaja di Pulau Pramuka, 
Kepulauan Seribu, melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Masalah gizi khususnya  stunting  atau 
pendek, merupakan gangguan pertumbuhan 
pada anak yang terjadi pada 1000 Hari 
Pertama Kehidupannya, yakni sejak di 
dalam kandungan hingga anak berusia 
2 tahun. Sayangnya, intervensi pada ibu 
hamil dan anak di bawah usia dua tahun 
(baduta) ini kerap kali terlambat, terlebih 
jika ibu hamil sudah terlanjur mengalami 
anemia dan anak telah lebih dari 1 kali 
(bulan) tidak mengalami penambahan 
berat badan. Tanpa intervensi 
yang sesuai,  stunting  dapat 
menyebabkan beragam dampak 
negatif tidak hanya dalam jangka 
pendek, namun juga jangka 
panjang, dari tingkat individu, 
h ingga  masyarakat  da lam 
kesatuan suatu negara, mulai 
dari mudahnya terserang penyakit 
hingga hilangnya produktivitas 
dan rendahnya daya saing. Untuk 
itu, tindakan pencegahan atau 
intervensi yang lebih ke hulu 
menjadi hal yang sangat penting.

Sebagai ibu kota negara dengan 
status sosial ekonomi penduduk yang 
semakin membaik, DKI Jakarta ternyata 
masih belum terlepas dari masalah stunting. 
Berdasarkan Studi Status Gizi Balita di 
Indonesia Tahun 2019, prevalensi stunting di 

upaya untuk memfokuskan perhatian pada 
tingginya angka pernikahan dini pada 
remaja Kepulauan Seribu yang menjadi 
salah satu faktor risiko terjadinya stunting.

Pada  Selasa , 6  September  2022 , 
d i laksanakan kegiatan Pengabdian 
Masyarakat yang diketuai oleh Nurul Dina 
Rahmawati, S.Gz. , M.Sc. , dari Departemen 
Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI). Kegiatan yang 

mengusung tema “Ruang Remaja 
(Teen Room ) :  Inovas i  Upaya 
Peningkatan Kesehatan, Gizi, dan 
Produktivitas Remaja di Kepulauan 
Seribu Tahun 2022 ini dilaksanakan 
di SMAN 69 Jakarta, Pulau Pramuka, 
Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu. Kegiatan ini dihadiri oleh 
28 siswa yang berasal dari beragam 
kelompok kegiatan kesiswaan, 
mulai dari Ketua dan Wakil Ketua 
Osis hingga Dewan Ambalan 
Pramuka.

Disambut oleh Kepala SMAN 69 
Jakarta, Bapak Sugeng Wibowo 

dan dibuka oleh Wakil Dekan FKM UI, 
Dr. Ir. Asih Setiarini, M.Sc. , kegiatan 
edukasi pada remaja ini didukung oleh 
2 (dua) jenis media edukasi sekaligus, 
yakni  Online Games  berbasis android dan 

 kegiatan edukasi 
pada remaja ini 
didukung oleh 2 (dua) 
jenis media edukasi 
sekaligus, yakni  Online 
Games  berbasis android 
dan Modul Remaja 
Sehat 

Jakarta masih mencapai 19,9% dan angka 
tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan 
Seribu, khususnya Kelurahan Pulau 
Panggang. Bupati Kepulauan Seribupun 
pada tahun 2019 menegaskan pentingnya 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-cegah-stunting-sejak-remaja-di-pulau-pramuka-kepulauan-seribu-melalui-kegiatan-pengabdian-masyarakat/
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Modul Remaja Sehat.  Online Games  yang 
bernama “Nutrition Impact” berhasil meraih 
perhatian dan apresiasi dari para siswa. 
Animasi dan alur cerita yang menarik 
membuat para siswa senang memainkan 
permainan ini mesti tanpa sadar, untuk 
memenuhi target yang ditetapkan agar 
dapat naik level, informasi mengenai 
gizi dan kesehatan sarat terkandung 
di dalam setiap level permainannya. 
Untuk melengkapi pemahaman pada 

siswa mengenai gizi dan kesehatan yang 
digamifikasi, Modul Remaja Sehat hadir 
mendampingi dengan beragam informasi 
yang valid sesuai hasil penelitian ilmiah. 
Modul ini tidak hanya membahas mengenai 
anemia pada remaja, namun juga mengenai 
pernikahan dini, gizi seimbang, dan gaya 
hidup sehat untuk remaja.

Kegiatan ini dilakukan secara bauran, 
yakni luring pada tanggal 6 September 

2022 , d i lan ju tkan  dengan  2  ka l i 
pertemuan daring melalui  zoom  untuk 
memantapkan pemahaman para siswa 
mengenai gizi  dan kesehatan pada 
remaja. Pada akhirnya, kegiatan ini 
diharapkan mampu meningkatkan tidak 
hanya pengetahuan, namun juga sikap 
dan peri laku remaja dalam rangka 
peningkatan prestasi dan produktivitas 
menjadi generasi penerus Indonesia yang 
berdaya saing. (ND)

Guru Besar FKM UI Bahas Perubahan Iklim, Polusi Udara
dan Penyakit Pernapasan pada Workshop

Perubahan Iklim di Hawaii

Guru Besar Kesehatan Lingkungan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI), Prof. Dr. Budi Haryanto, S.K.M., 
M.Kes., M.Sc., diundang sebagai pembicara 
pada  Workshop on Climate Change and 
Health. Kegiatan yang diselenggarakan pada 
6-7 September 2022 di Honolulu, Hawaii 
ini diselenggarakan atas kerja sama dari 
the e-ASIA Joint Research Program (JRP) 
Secretariat, the East-West Center, dan the 
U.S. National Institutes of Health. Kegiatan 
ini diikuti oleh pembicara dan partisipan 
yang berasal dari berbagai negara seperti 
USA, Australia, Jepang, Vietnam, Indonesia, 
Thailand dan Filipina.

Pada workshop tersebut, Prof. Budi Haryanto 
diminta secara khusus untuk memberikan 
materi mengenai perubahan iklim dan 

penyakit menular. Prof. Budi membawakan 
materi berjudul “Climate Change, Air Pollution 
and Respiratory Diseases: Indonesia’s Report”. 
Disebutkan dalam materinya bahwa polusi 
udara merupakan faktor risiko ke-4 untuk 
kematian dini di seluruh dunia. “WHO telah 
menyebutkan bahwa polusi udara menjadi 
risiko kesehatan lingkungan terbesar di dunia. 
Indonesia menempati urutan kedua setelah 
China yang menjadi negara dengan faktor 
risiko kematian akibat polusi udara tertinggi,” 
ujar Prof. Budi dalam penyampaian materinya.

Melalui materi tersebut, Prof. Budi menjelaskan 
pula tentang bagaimana polusi partikel 
memengaruhi sistem pernapasan. Disebutkan 
pula bahwa kenaikan tingkat polusi udara di 
Indonesia terutama Jakarta berkaitan dengan 
tingginya kasus penyakit yang berkaitan 

dengannya seperti pneumonia dan infeksi 
saluran pernapasan akut. Berkaitan dengan 
COVID-19, Prof. Budi menyampaikan bahwa 
risiko kematian dalam kasus COVID-19 adalah 
4,5 kali lebih besar di daerah dengan polusi 
tinggi daripada di daerah dengan polusi 
rendah.

Workshop ini diselenggarakan dengan tujuan 
untuk mengumpulkan ilmuwan regional 
terkemuka dari berbagi minat penelitian dan 
temuan terbaru terkait perubahan iklim dan 
kesehatan, mendorong kolaborasi potensial 
di antara ilmuwan dan institusi yang 
berpartisipasi, dan memberikan kesempatan 
kepada e-ASIA JRP untuk mengumpulkan 
informasi yang akan menginformasikan 
seruan untuk aplikasi penelitian kolaboratif 
perubahan iklim dan kesehatan. (wrk)
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FKM UI Kenalkan LiteraZi dan Kebun Gizi
kepada Masyarakat Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu merupakan salah satu 
wilayah Provinsi DKI Jakarta. Letaknya yang 
berada di kepulauan menyebabkan wilayah 
ini memiliki permasalahan yang berbeda dan 
lebih kompleks dibanding wilayah lain di 
daratan. Masalah kesehatan merupakan salah 
satu masalah yang sampai saat ini masih 
berlangsung di Kepulauan Seribu, khususnya 
Pulau Panggang dengan penduduk yang cukup 
banyak dibandingkan pulau lainnya. Untuk 
itu, Departemen Gizi Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) 
berinisiatif mengadakan kegiatan pengabdian 
masyarakat di wilayah tersebut pada 7 
September 2022.

Tahun ini Departemen Gizi FKM 
UI mendapatkan tiga dana hibah 
Pengabdian Masyarakat yang 
dilaksanakan di Kelurahan Pulau 
Panggang Kepulauan Seribu. Ketiga 
topik Pengmas tersebut antara lain 
: TeraZi Ibu – Peningkatan Literasi 
Gizi untuk Kader Posyandu di 
Kepualauan Seribu yang diketuai 
oleh Wahyu Kurnia Yusrin Putra, 
S.K.M., M.K.M.; Upaya Peningkatan 
Ekonomi Keluarga: Pemberdayaan 
Keluarga Melalui Gerakan Kebun 
Gizi di Kelurahan Pulau Panggang 

Kabupaten Kepulauan Seribu yang diketuai 
oleh Dr. Ir. Diah M. Utari, M.Kes.; dan Ruang 
Remaja (Teen Room): Inovasi Upaya Peningkatan 
Kesehatan, Gizi dan Produktivitas Remaja di 
Kepulauan Seribu tahun 2022 yang diketuai 
oleh Nurul Dina Rahmawati, S.Gz., M.Sc.

Pengmas dengan topik Tera-Zi Ibu 
menghadirkan 20 kader sebagai penerima 
manfaat.   Tujuan dari kegiatan ini adalah 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
kader posyandu untuk melakukan deteksi 
dini stunting pada balita, anemia zat besi pada 
balita dan gizi seimbang melalui pengukuran 
status gizi serta peningkatan keterampilan 
kader dalam menyampaikan pesan gizi dan 

kesehatan. Untuk mengetahui pencapaian 
target, maka dilakukan pre dan post test.

Salah satu peserta pelatihan peningkatan Tera-
Zi mengungkapkan tanggapan positifnya bahwa 
materi dan praktik langsung membuat para 
kader semakin percaya diri ketika memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat.

Sementara topik pengmas kedua tentang 
Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga: 
Pemberdayaan Keluarga Melalui Gerakan 
Kebun Gizi di Kelurahan Pulau Panggang 
Kabupaten Kepulauan Seribu di dasari akan 
rendahnya konsumsi sayuran penduduk dan 
tingginya masalah penyakit tidak menular serta 

sempitnya lahan untuk bertanam. 
Oleh karena itu, dalam kegiatan ini 
dilakukan pelatihan cara bertanam 
sayur dan manfaat sayur bagi 
kesehatan. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah meningkatnya keterampilan 
masyarakat dalam memanfaatkan 
kebun menjadi kebun gizi dan 
peningkatan pengetahuan gizi dan 
kesehatan khususnya terkait dengan 
konsumsi sayuran. Sebanyak 25 
penerima manfaat yang berasal dari 
kelompok tani setempat hadir dalam 
kegiatan ini. (DMU)
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Guru Besar FKM UI Menjadi Pembicara Pada APRU Global 
Health Program di Hawaii

“Perubahan ikl im berdampak pada 
berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan 
masyarakat, lingkungan bahkan kepada 
penduduk miskin yang bergantung pada 
pertanian,” ujar Prof. Dr. Budi Haryanto, 
S.K.M., M.Kes., M.Sc., Guru Besar Kesehatan 
Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indonesia (UI) saat 
menjadi pembicara pada acara APRU 
Global Health Program: Annual Conference 
2022 di Honolulu, Hawaii. Konferensi yang 
diselenggarakan pada 6-9 September 
2022 ini diinisiasi oleh the Institute for 
Sustainability and Resilience (ISR) and the 
Association for Pacific Rim Universities 
Sustainable Cities and Landscapes (APRU 
SCL) Hub.

Pada materinya, Prof. Budi Haryanto 
membahas tentang “NDCs Implementation 
in Indonesia: A Review on Climate Change 
Health Impacts”. Melalui materinya tersebut, 
Prof. Budi menyampaikan pula beberapa 
poin saran dalam membangun ketahanan 
masyarakat terhadap dampak perubahan 

iklim diantaranya kota-kota disarankan 
untuk berinvestasi dan menerapkan 
kebijakan untuk ketahanan masyarakat 
perkotaan; menerapkan pendekatan 
untuk mengintensifkan komunikasi antara 
Depkes, Bappenas, pakar Universitas, dan 
LSM; komunikasi intensif dengan pakar 
peningkatan penyakit dan pelaksanaan 
program termasuk alokasi anggaran di 
Bappenas untuk penanganan kejadian 
penyakit menular maupun penyakit tidak 
menular; serta pemerintah Indonesia 
melalui Bappenas diharapkan dapat 
mengarusutamakan adaptasi perubahan 
iklim pada 4 sektor: laut dan pesisir (di 
bawah Kementerian Lingkungan Hidup), 
air (di bawah Kementerian Pekerjaan 
Umum), pertanian (di bawah Kementerian 
Pertanian), dan kesehatan (di bawah Depkes 
tanpa sel tunggal yang bertanggung jawab).

Selain menjadi pembicara, Prof. Budi 
Haryanto diundang pula untuk berpartisipasi 
dalam Pandemics, Humanitarian Emergencies 
and Health Working Group. Kelompok kerja 

yang terdiri dari berbagai ahli dari APRU 
Global Health Program ini diharapkan 
dapat membawa beragam perspektif untuk 
memeriksa penyebab dan konsekuensi dari 
pandemi dan kedaruratan kemanusiaan.

APRU Global  Heal th  berbas is  d i 
University of Southern California tetapi 
mencakup perwakilan dari banyak negara 
lingkar Pasifik. Sebagai bagian dari 
konferensi ini, Kelompok Kerja (working 
group) melaksanakan uji coba tentang 
kesiapsiagaan pandemi di negara-negara 
lingkar pasifik yang akan menggambarkan 
kompleksitas keputusan seputar alokasi 
sumber daya di  t ingkat  nasional 
menggunakan pilar WHO tentang COVID-19 
Strategic Preparedness and Response Plan 
Operational Planning Guideline tahun 
2020. Kontribusi dari kelompok kerja 
ini akan mendorong upaya untuk lebih 
mempersiapkan individu, masyarakat, dan 
pemerintah untuk pandemi di masa depan 
dan krisis kemanusiaan lainnya, termasuk 
dampak perubahan iklim. (wrk)

 Perubahan iklim 
berdampak pada berbagai 
aspek seperti ekonomi, 
kesehatan masyarakat, 
lingkungan bahkan 
kepada penduduk miskin 
yang bergantung pada 
pertanian,” ujar Prof. 
Dr. Budi Haryanto, 
S.K.M., M.Kes., M.Sc., 
Guru Besar Kesehatan 
Lingkungan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas 
Indonesia (UI) saat 
menjadi pembicara 
pada acara APRU Global 
Health Program: Annual 
Conference 2022 di 
Honolulu, Hawaii. 
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Wisuda Luring Pertama UI Setelah Pandemi Luluskan 413 
Wisudawan Program Sarjana, Magister, dan Doktor FKM UI

Sebanyak 413 wisudawan program sarjana, 
magister, dan doktor Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) mengikuti Wisuda UI Semester Genap 
Tahun Akademik 2021/2022 pada Sabtu, 
10 September 2022. Tahun ini merupakan 
tahun pertama UI mengadakan wisuda 
secara luring sejak pandemi COVID-19. 
Pelaksanaan wisuda UI dilaksanakan serentak 
pada beberapa lokasi atau disebut dengan 
wisuda multilokasi. Wisuda FKM UI sendiri 
dilaksanakan di Balairung UI dan Balai 
Sidang UI.

Pada wisuda kali ini, FKM UI meluluskan 413 
wisudawan yang terdiri dari 221 wisudawan 
program sarjana, 172 wisudawan program 
magister, serta 20 wisudawan program doktor. 
FKM UI menjadi fakultas dengan proporsi 
wisudawan  cumlaude  terbesar kedua di UI, 
yaitu sebesar 62%. Wisudawan terbaik untuk 
program doktor adalah Dr. Farida Briani 
dengan IPK 4,00, untuk program magister 
adalah Mohammad Rizaldi, M. Epid., dengan 
IPK 3,96, sedangkan untuk program sarjana 
adalah Raja Alif Fathullah, S.K.K.K. dan Rahma 
Laili Khairina, S.K.K.K. dengan IPK 3,85.

Acara wisuda terbagi menjadi dua sesi: 
sesi pertama untuk wisuda universitas dan 
sesi kedua untuk wisuda fakultas. Wisuda 
universitas dibuka oleh Rektor Universitas 
Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 
”Sebagai alumni, saudara-saudara diharapkan 
dapat menjaga nama baik almamater dan 
menjadi bermanfaat bagi masyarakat. 
Setelah ini silakan saudara mewarnai dunia 
industri sesuai dengan kompetensi masing-
masing,” pesan Prof. Ari Kuncoro kepada para 
wisudawan dalam sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan prosesi wisuda di 
masing-masing fakultas. Prof. dr. Mondastri 
Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., Dekan FKM UI turut 
memberikan sambutan. ”Alumni merupakan 
wajah dari almamaternya. Besar harapan 
kami para wisudawan di sini dapat menjadi 
duta  kesehatan masyarakat yang akan 
menentukan branding kesehatan masyarakat 
ke depannya,” tutur Prof. Mondastri Korib.

Selanjutnya, Ketua ILUNI FKM UI, Muhammad 
Izzad Lubis, S.K.M. , juga memberikan 
sambutan. Izzad berpesan kepada para 
wisudawan agar selalu menjaga tali 

silaturahmi dengan sesama alumni sehingga 
dapat bersama-sama memajukan FKM UI.

Wisuda fakultas ditandai dengan pemindahan 
tali toga oleh Dekan FKM UI untuk program 
sarjana, magister, dan doktor, serta pembacaan 
sumpah wisudawan untuk program  sarjana 
yang dipimpin oleh organisasi profesi 
masing-masing. Sumpah wisudawan bagi 
Program Studi S-1 Reguler dan Ekstensi 
Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Vetty 
Yulianty Permanasari, S.Si., M.P.H., dari Ikatan 
Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), 
sementara Program Studi S-1 Reguler Gizi 
dipimpin oleh Rudatin, SST.MK, S.K.M. , 
M.Si. , dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia 
(PERSAGI), kemudian Program Studi S-1 
Reguler Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
dipimpin oleh Dr. Robiana Modjo, S.K.M., 
M.Kes., dari Perhimpunan Ahli Kesehatan 
Kerja Indonesia (PAKKI), serta Program Studi 
S-1 Reguler Kesehatan Lingkungan dipimpin 
oleh  Drs. Sulistiono, M.Sc., dari Himpunan 
Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia 
(HAKLI) dengan didampingi oleh rohaniawan 
dari masing-masing agama. (WR)

https://www.fkm.ui.ac.id/wisuda-luring-pertama-ui-setelah-pandemi-luluskan-413-wisudawan-program-sarjana-magister-dan-doktor-fkm-ui/
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FKM UI Gelar Diskusi Publik 3 “The Global Outbreak of 
Monkeypox: Strategi dan Persiapan Indonesia Menghadapi 

Wabah Monkeypox”

Minggu, 11 September 2022, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) bersama Himpunan Mahasiswa 
Pascasarjana (HMP) FKM UI menggelar 
Diskusi Publik 3 “The Global Outbreak of 
Monkeypox: Strategi dan Persiapan Indonesia 
Menghadapi Wabah Monkeypox”. Kegiatan ini 
terbuka untuk umum yang dihadiri Pengurus 
Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia 
(IAKMI), Pengurus Ikatan Alumni FKM UI, 
BEM Universitas se-Indonesia, dan 1074 
partisipan yang diselenggarakan secara 
daring melalui  platform  Zoom Meeting dan 
disiarkan secara langsung di kanal Youtube 
HMP FKM UI.

Pada 20 Agustus 2022, Kementerian Kesehatan 
memastikan satu warga negara Indonesia 
terkonfirmasi menderita  monkeypox  (cacar 
monyet). Ketua HMP FKM UI 2022, Dwi 
Octa Amalia, S.K.M. , menyampaikan 
dalam sambutannya bahwa kegiatan ini 
diselenggarakan sebagai bentuk komitmen 
pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi 
dalam berperan serta memberikan edukasi 
kepada masyarakat akan adanya wabah 
cacar monyet.

Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S., D.Sc., dalam sambutan sekaligus 
membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa 
tujuan kegiatan ini lebih jauh lagi adalah 
untuk mengedukasi dan mendiseminasikan 
informasi ini ke publik dalam rangka 
komunikasi risiko. “FKM UI memiliki kewajiban 

untuk melaksanakan peran akademik untuk 
selalu menghidupakan suasana akademik 
dalam pengembangan ilmu kesehatan 
masyarakat untuk kesiapsiagaan awal 
dan mengedukasi masyarakat, khususnya 
komunikasi risiko terkait  monkeypox,” ujar 
Dekan FKM UI.

Kegiatan ini turut menghadirkan dr. Chita 
Septiawati, M.K.M., dari Direktorat Surveilans 
dan Kekarantinaan Kesehatan, Kementerian 
Kesehatan RI sebagai narasumber 
yang membahas terkait mitigasi dan kesiapan 
fasilitas kesehatan dalam pengendalian 
wabah cacar monyet. Berbagai upaya 
dilakukan melalui strategi yang dilaksanakan 
Pemerintah Indonesia adalah pengumpulan 

informasi cepat, deteksi, treatment dan vaksin, 
dan meningkatkan kewaspadaan publik 
serta koordinasi. Kegiatan yang dilakukan 
diantaranya pelatihan petugas lapangan 
penjangkauan LSL oleh komunitas, penilaian 
risiko cepat melibatkan lintas sektor, sosialisasi 
pencatatan monkeypox melalui NAR, diskusi 
dengan pakar terkiat  monkeypox  kedepan, 
dan penerbitan dokumen berupa surat 
edaran.

Lebih lanjut, dr. Syahrizal Syarif, M.P.H., Ph.D., 
Epidemiolog dan Dosen FKM UI, memaparkan 
penerapan epidemiologi berbasis  one 
health dalam pencegahan dan pengendalian 
wabah cacar monyet. Dalam pemaparannya, 
dr. Syahrizal menyampaikan konsep  one 
health  merupakan konsep satu kesehatan 
antara keterkaitan kesehatan hewan, manusia, 
dan lingkungan. Monkeypox disebut emerging 
disease  atau penyakit menular baru yang 
insidennya meningkat signfikan dalam dua 
dekade terakhir. “Penyakit-penyakit baru 
yang  muncul di dunia 60,3% disebabkan 
karena zoonosis yaitu perpindahan dari 
hewan ke manusia, dan 71,8% dari zoonosis 
umumnya adalah hewan liar, menjadi 
penting interaksi antara hewan, manusia, 
dan lingkungan, dan perlu dilakukan 
pendekatan one health, yang sangat relevan 
pada kasus  monkeypox,”  ujar Dr. Syahrizal.

Pada kesempatan yang sama, dr. Oka Wilsen 
Joung, Sp.PD. , Mahasiswa Pascasarjana 
FKM UI memaparkan terkait peran 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-gelar-diskusi-publik-3-the-global-outbreak-of-monkeypox-strategi-dan-persiapan-indonesia-menghadapi-wabah-monkeypox/
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generasi muda dalam pencegahan dan 
pengendalian  monkeypox. Peran generasi 
muda dalam surveilans berbasis masyarakat 
melalui upaya deteksi dini sangat diperlukan, 
sehingga setiap kasus dapat ditangani segera 
agar tidak terjadi penularan di lingkungan 
masyarakat, dan penderita dapat segera 
mendapatkan perawatan. Kunci utama 

untuk memutus rantai penularan melalui 
pelacakan kontak erat yang baik, dapat 
membantu orang yang berisiko lebih cepat 
teridentifikasi paparannya, sehingga status 
kesehatan dapat dipantau, dan penderita 
bergejala segera mendapat perawatan medis. 
Generasi muda juga dapat berperan dalam 
pelibatan masyarakat untuk memastikan 

tidak adanya stigma pada kontak erat, serta 
memberikan edukasi pada populasi berisiko.

Seminar ini diharapkan dapat menambah 
wawasan dalam pencegahan dan mengurangi 
risiko penularan sebagai strategi dan 
persiapan menghadapi wabah monkeypox di 
Indonesia. (AHS)

FKM UI Gelar Pekan Literasi Informasi

Pada tanggal 13-15 September 2022, Pusat 
Informasi Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(Pusinfokesmas FKM UI) menyelenggarakan 
Pekan Literasi Informasi yang dikenal dengan 
kegiatan Pusinfokesmas Vaganza. Kegiatan 
ini terbuka untuk umum dan dilaksanakan 
secara daring melalui  platform  Zoom 
Meeting. Pusinfokesmas Vaganza diikuti oleh 
sivitas akademika FKM dan UI, pustakawan 
Universitas Bina Nusantara, mahasiswa 
Universitas Indonesia, dan peserta yang 
berasal dari Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Tujuan kegiatan Pusinfokesmas Vaganza adalah 
memperkenalkan program literasi informasi 
dalam mendukung lahirnya karya-karya 
ilmiah, pengenalan pemanfataan  reference 

manager software, pengenalan visualisasi 
publikasi yang terkait dalam subjek tertentu 
dengan memanfaatkan data set indeks artikel 
jurnal, serta pengenalan sistem pustaka di 
tingkat pustaka universitas dan antar rumpun 
ilmu kesehatan serta disiplin ilmu lainnya.

Rangkaian kegiatan Pusinfokesmas Vaganza 
hari pertama hingga hari ketiga terdiri dari 
seminar sosialisasi layanan Turnitin dan 
pelatihan Mendeley oleh Arief Setiawan, 
S.Kom.; seminar pelatihan Zotero 6 dan 
pemanfataan VoS Viewer oleh Fikri Wijaya, 
S.Sos., dan Maulidya Istiqfani, S.I.P., serta 
kegiatan terakhir ditutup dengan seminar 
sosialisasi database online  (Medline (Ebsco), 
Proquest, dan Embase) oleh Fikri Wijaya, 
S.Sos.

“Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat 
(Pusinfokesmas) sebagai unit pelayanan 
berbas is  teknologi  informasi  dan 
komunikasi senantiasa berusaha untuk 
mendukung terciptanya atmosfer keilmuan 
dan terlaksananya Tri Dharma Perguruan 
Tinggi oleh sivitas akademika FKM UI,” 
tutur Fikri Wijaya, S.Sos. , Koordinator 
Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat 
menyampaikan harapannya akan kegiatan 
Pusinfokesmas Vaganza. Selain itu, adanya 
Pusinfokesmas Vaganza diharapkan juga 
dapat bermanfaat bagi sivitas akademika 
FKM UI terutama dalam menumbuhkan 
literasi informasi. Informasi kegiatan 
lebih lanjut dapat dilihat di Instagram 
@pusinfofkmui. (AHS) 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-gelar-pekan-literasi-informasi/
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Seminar Perdana World Class Professor 2022 Bahas Kondisi 
Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Pascapandemi

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) bersama 
E n v i r o n m e n t a l  H e a l t h  S t u d e n t 
Association (ENVIHSA) FKM UI kembali 
menyelenggarakan rangkaian kegiatan 
World Class Professor (WCP) di tahun 2022. 
WCP merupakan kegiatan yang digagas oleh 
tenaga pendidik Departemen Kesehatan 
Lingkungan FKM UI, Dr. Al Asyary Upe, 
S.K.M., M.P.H., dan didanai langsung oleh 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi. Rangkaian kegiatan 
WCP terdiri dari kolaborasi riset,  fine 
tuning, dan juga serial seminar (Guest 
Lecture  dan  Workshop). Pada Rabu, 14 
September 2022, rangkaian Guest Lecture 
pertama diadakan bersama Profesor dan 
Tim WCP.   

Acara dibuka dengan pemaparan  Safety 
and Sanitary Induction  oleh mahasiswa 
FKM UI dan sambutan Ketua Departemen 
Kesehatan Lingkungan FKM UI, Dr. drg. Ririn 
Arminsih Wulandari, M.Kes. Acara kemudian 
diambil alih oleh Rony Darmawansyah 
Ainur, S.K.M., M.P.H., selaku moderator.

Pemaparan pertama disampaikan oleh 
pembicara kunci, Priv.-Doz. Dr. Hanns 
Moshammer dari Medical University of 
Vienna, Austria. Doctor Moshammer 
menyampaikan kondisi pascapandemi 
di Austria, bagaimana dunia harus 
menanggapinya, serta kondisi kesehatan 
masyarakat dan kesehatan lingkungan. 

Doctor Moshammer juga menyampaikan 
materi dasar mengenai pandemi pada 
pemaparannya, “Pada dasarnya, pandemi 
merupakan epidemi yang terjadi secara 
global. Sebuah epidemi, memiliki fokus 
dan puncak spasial dan temporal, apabila 
dibandingkan dengan keadaan endemi dari 
suatu penyakit infeksius.”

Selepas Dr. Moshammer menyampaikan 
materinya, tiba giliran Dr. Al Asyary untuk 
menyampaikan materinya mengenai Tempat 
Tinggal di Masa Pascapandemi. Materi 
ini diangkat  mengingat selama Pandemi 
COVID-19, sebagian besar kegiatan 
dilakukan di rumah dan tempat tinggal 
lainnya. Pascapandemi, kegiatan-kegiatan 
mulai berlangsung secara normal dimana 

masyarakat mulai beraktivitas seperti 
biasa. “Kita telah memasuki masa transisi 
dimana beberapa populasi mulai bisa 
menanggalkan maskernya di tempat umum,” 
ujar Dr. Al Asyary. Materi yang disampaikan 
telah dipublikasikan di Jurnal Pengabdian 
Kesehatan Masyarakat dengan judul 
“Intervensi Rumah Sehat dan Pencegahan 
Penularan COVID-19 di Kabupaten Bogor”.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh 
Ramadhan Tosepu, S.K.M. , M.Kes. , Ph.D. , 
dari Universitas Halu Oleo. Ramadhan 
menyampaikan refleksi mengenai era 
COVID-19, keberlangsungan program-
program COVID-19, dan prediksi kondisi 
di masa depan. Materi ini merupakan 
sintesis dari berbagai artikel jurnal yang 
telah Ramadhan terbitkan, serta diskusi 
dan studi literatur lainnya. Ramadhan 
juga menyinggung sedikit mengenai 
wabah Monkeypox yang tengah menjadi 
isu hangat. “Saya harap, kita (di bidang 
kesehatan masyarakat) bisa memberikan 
perhatian lebih untuk melindungi distribusi 
Monkeypox di Indonesia,” ucap Ramadhan.

Webinar yang dihadiri oleh lebih dari 80 
orang ini dilanjutkan dengan sesi tanya 
jawab. Peserta nampak sangat antusias, 
terlihat dari banyaknya pertanyaan yang 
diajukan. Kedepannya, terdapat kegiatan-
kegiatan WCP lain yang dapat dipantau 
melalui akun Instagram @fkm_ui dan @
envihsafkmui. (BK)

 Pada dasarnya, 
pandemi merupakan 
epidemi yang terjadi 
secara global. Sebuah 
epidemi, memiliki fokus 
dan puncak spasial 
dan temporal, apabila 
dibandingkan dengan 
keadaan endemi dari 
suatu penyakit
infeksius. 
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Doktor FKM UI Teliti: Model Jalur Pencegahan Risiko Stunting 
Pada Kabupaten/Kota

Rabu, 14 September 2022, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) menyelenggarakan sidang 
terbuka promosi doktor atas nama Nina 
Fentiana dari Prodi Doktor Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. Sidang dipimpin oleh Prof. Dr. 
dr. Kusharisupeni, M.Sc., dan turut dihadiri 
oleh Promotor, Dr. Ir. Trini Sudiarti, M.Si.; Ko-
promotor, Prof. dr. Endang L. Achadi, M.P.H., 
Dr.PH., dan Dr. Besral, S.K.M., M.Sc.; Dr. Ir. 
Diah M.  Utari, M.Kes.; Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, 
M.S.; Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., serta Dr. drs. 
Arum Atmawikarta, S.K.M., M.P.H., selaku tim 
penguji. Nina Fentiana mempertahankan 
disertasi dengan judul “Model Jalur 
Pencegahan Risiko Stunting Pada Kabupaten/
Kota Dengan Prevalensi Stunting <20% dan 
≥20% di Indonesia”.

Disertasi Nina Fentiana berangkat dari 
prevalensi  stunting  anak 0-23 bulan di 
Indonesia berdasarkan Riskesdas 2018 
tercatat 29,9%, dimana masih tergolong 
tinggi berdasarkan kriteria WHO. Selain 
itu, prevalensi  stunting  masih di atas 
angka  stunting  global dan di atas rata-
rata  stunting  di negara berkembang. 
Beberapa provinsi tercatat memiliki 
prevalensi stunting di atas prevalensi nasional 
dan ditemukan besarnya kesenjangan 
angka stunting di tingkat kabupaten/kota di 
Indonesia. Tingginya prevalensi stunting anak 
tidak hanya berdampak pada kegagalan 
pertumbuhan fisik tetapi secara bersamaan 
juga menimbulkan risiko anak tumbuh dan 
berkembang dengan tingkat kecerdasan 
tidak maksimal serta anak lebih rentan 
terhadap penyakit. Oleh karena itu, selain 
berfokus pada faktor risiko  stunting  sesuai 

t e o r i  k o n s e p t u a l  p e n y e b a b 
masalah  stunting  yang disesuaikan dengan 
kondisi Indonesia, pencegahan stunting juga 
harus memperhatikan besaran angka 
prevalensi  stunting  di tingkat kabupaten/
kota. Upaya pencegahan  stunting  harus 
mempertimbangkan heterogenitas faktor 
risiko di tingkat kabupaten/kota yang dapat 
dimodifikasi untuk perencanaan dan prioritas 
pencegahan. Sehingga analisis jalur penting 
digunakan untuk memprediksi hubungan 
faktor risiko dengan  stunting  di tingkat 
kabupaten/kota guna mengetahui model 
pencegahaan berdasarkan  evidence based.

Penelitian ini dilakukan menggunakan 
analisis data  aggregate  tingkat kabupaten/
kota dengan sumber data adalah data 
integrasi Susenas Maret 2018 dan Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 serta 
PDRB per kapita 2018 dari Badan Pusat 
Statistik (BPS). Melalui penelitian ini 
ditemukan bahwa model jalur pencegahan 
risiko  stunting  pada tingkat kabupaten/
kota memperlihatkan bahwa  stunting  di 
kabupaten/kota dengan prevalensi 

<20% dan ≥20% (20%-<30%; 30%-40% 
dan >40%) disebabkan oleh banyak 
faktor yang dibuktikan dengan adanya 
hubungan langsung dan tidak langsung 
dari berbagai faktor risiko  stunting  dengan 
prevalensi  stunting . Hasil penelitian 
memperlihatkan bahwa model jalur 
pencegahan risiko  stunting   t ingkat 
kabupaten/kota baik langsung dan tidak 
langsung berbeda pada kabupaten/kota 
dengan prevalensi  stunting  <20% dan 
≥20% (20%-<30%; 30%-40% dan >40%). 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti 
menyarankan bahwa kabupaten/kota dapat 
memainkan peran penting dalam upaya 
pencegahan risiko stunting melalui implikasi 
kebijakan pencegahan risiko stunting tingkat 
kabupaten/kota lewat berbagai jalur faktor 
risiko yang dapat dimodifikasi.

Berdasarkan hasil dari disertasinya tersebut, 
Nina Fentiana berhasil lulus dengan 
mendapat predikat lulus  cumlaude  dengan 
masa studi 24 bulan 2 minggu. Nina menjadi 
lulusan S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 
(IKM) ke-274 dan lulusan S-3 FKM UI ke-354.

OHS UI-CREATES: Wadah Edukasi dan Pembelajaran K3 dari 
FKM UI bagi 17 Mahasiswa Malaysia dan Thailand

Jum’at, 16 September 2022, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) menyambut 17 (tujuh belas) 
mahasiswa dan 3 (tiga) dosen dari Suranaree 
University of Technology (SUT) Thailand dan 
Universiti Teknologi MARA (UITM) Malaysia. 
Mereka merupakan peserta Occupational 
Health and Safety (OHS) Universitas 

Indonesia Credit Earning Program (UI-
CREATES) yang akan menjalani program di 
Indonesia selama 2 (dua) bulan, 1 (satu) 
pekan luring dan sisanya akan dilaksanakan 
secara daring. Nantinya, para peserta berhak 
memperoleh 2 kredit dan transkrip resmi 
dari UI setelah menyelesaikan seluruh 
rangkaian program.

Pembukaan OHS UI-CREATES dihadiri oleh 
Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib 
Sudaryo, M.S. , D.Sc.; Penanggungjawab 
Program OHS UI-CREATES, Mila Tejamaya, 
S.Si., M.O.H.S., Ph.D.; seluruh peserta, serta 
dosen dari SUT dan UITM. “Pembukaan secara 
luring ini diawali dengan soft launching 
pada hari Senin, 12 September 2022 guna 

https://www.fkm.ui.ac.id/doktor-fkm-ui-teliti-model-jalur-pencegahan-risiko-stunting-pada-kabupaten-kota/
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mempersiapkan keberangkatan mahasiswa 
ke Indonesia,” ucap ketua Departemen K3 
FKM UI, Mila Tejamaya, S.Si., M.O.H.S., Ph.D.

“Kegiatan ini bermanfaat sebagai wadah untuk 
belajar dan berbagi pengetahuan, partisipasi 
aktif, serta memperlebar pertemanan dan 
jaringan di tingkat internasional,” ucap Prof. 
Mondastri pada sambutan pembukaannya. 
Kegiatan ini menjadi menarik karena tidak 
terbatas di ranah akademik, tapi juga kultural, 
dan  soft skills. “Acara ini sangat baik bagi 
kita semua untuk meningkatkan kemampuan 
sosial, lintas kultural, dan juga bahasa Inggris,” 
ujar Dr. Pongsit dari SUT seraya memaparkan 
sambutannya. Turut menambahkan pula dr. 

Ismaniza dari UITM bahwa kegiatan ini 
bermanfaat untuk melahirkan pemimpin-
pemimpin baru dan untuk meningkatkan 
kapasitas diri. 

Sebagai bentuk peresmian, perwakilan 
dari tiap universitas menandatangani surat 
perjanjian kerjasama secara resmi. Diserahkan 
pula token of appreciation dari FKM UI kepada 
UITM dan SUT, serta cinderamata dari SUT 
kepada FKM UI dan UITM. 

Kegiatan UI-CREATES ini diselenggarakan 
oleh Departemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) FKM UI. Setelah 
dibuka secara resmi, diadakan pula Tur 

Fakultas dan  games  yang dipandu oleh 
Himpunan Mahasiswa K3 FKM UI, OHSC. 
Selama rangkaian acara, terdapat 23 anggota 
OHSC yang akan membantu menjadi student 
buddies sekaligus penyelenggara. Rangkaian 
acara tersebut terdiri dari kuliah umum, 
kunjungan industri, dan kunjungan budaya. 
Untuk kunjungan industri, mahasiswa akan 
dibawa ke perusahaan farmasi PT. Actavis; 
dan perusahaan konstruksi, PT. PP Properti. 
Para peserta akan diajak mengunjungi 
tempat-tempat wisata budaya di Jakarta, 
diantaranya Monumen Nasional, Museum 
Nasional, Istiqlal, dan Museum Batik dimana 
peserta akan merasakan sensasi melukis 
batik secara tradisional. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi 
wadah yang baik bagi para peserta untuk 
memahami kondisi K3 di Indonesia serta 
mempelajari budaya Indonesia. Lebih dari 
itu, OHS UI-CREATES juga diharapkan 
dapat mengukir memori yang indah di hati 
para peserta dan juga dosen pembimbing. 
Pengalaman berinteraksi dengan sesama 
mahasiswa, terutama dengan mahasiswa 
asing menjadi pengalaman yang berharga 
untuk mahasiswa Prodi S1 K3. “Saya harap, 
kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang 
sangat memorable,” ucap presiden OHSC FKM 
UI, Nadya Putri. (BK)
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Mahasiswa Pascasarjana FKM UI Gelar Webinar “Transformasi 
Digital Kesehatan: Tantangan dan Strategi Implementasi”

Minggu, 18 September 2022, Himpunan 
Mahasiswa Pascasarjana (HMP) Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) menyelenggarakan webinar 
dengan tema “Transformasi Digital Kesehatan: 
Tantangan dan Strategi Implementasi”.

Webinar dibuka ditandai dengan sambutan 
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian 
dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc. ”FKM UI sebagai institusi 
pendidikan tinggi turut merespon dan 
mengakomodir adanya transformasi digital 
kesehatan, salah satunya berbagi ilmu 
melalui acara semacam ini,” ujar Dr. Ir. Asih 
dalam sambutannya.

Hadir pula sebagai keynote speaker, Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia, Ir. Budi Gunadi 
Sadikin, CHFC., CLU. “Indonesia, saat ini 
sudah mulai memasuki era transformasi 
kesehatan. Data dan teknologi informasi 
berdampak signifikan dan menjadi kunci 
untuk membangun kesehatan masyarakat 
yang berketahanan,” tutur Budi Gunadi 
Sadikin.

Seminar dimoderatori oleh mahasiswa 
pascasarjana FKM UI, dr. Ari Irawan Romulya, 
SpOG, MHKes. Materi pertama mengangkat 
topik “Peran Swasta dalam Implementasi 
Transformasi Digital Kesehatan di Indonesia” 
yang dibawakan oleh dr. Iwan Heriyanto, 
M.A.R.S., Chief of Medical Halodoc. Disebutkan 
bahwa saat ini, Indonesia belum memiliki 
akses yang merata terhadap fasilitas 
layanan kesehatan. Masyarakat Indonesia 

tersebar di ribuan pulau, namun tenaga 
kesehatan masih terkonsentrasi di pulau 
Jawa. ”Mungkin dibutuhkan waktu 10 
tahun untuk menyelesaikan masalah akses 
layanan kesehatan ini. Untuk itu, diperlukan 
peran swasta untuk turut menyelesaikan 
permasalahan kesehatan masyarakat,” tutur 
dr. Iwan.

Lebih lanjut, Prof. dr. Kemal N. Siregar, M.A., 
Ph.D., Guru Besar FKM UI, membawakan 
materi dengan topik “Transformasi Digital 
Kesehatan di Indonesia dan Pemanfaatannya 
di Bidang Kesehatan Masyarakat”.”Transformasi 
kesehatan Indonesia tahun 2022 akan 
berfokus pada layanan kesehatan primer 
dan teknologi digital. Digitalisasi kesehatan 
ini sangat penting untuk mendukung 
layanan primer serta membuatnya menjadi 
terintegrasi,” papar Prof. dr. Kemal dalam 
materinya. Contoh pemanfaatan teknologi 
digital dalam kesehatan bisa dilihat 
dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu 
penggunaan PeduliLindungi untuk skrining 
dan  tracing kasus.

Materi terakhir, “Kebijakan dan Tantangan 
dalam Implementasi Transformasi Digital 
Kesehatan di Indonesia” dibawakan 
oleh Setiaji, S.T. , M.Si. ,  Chief of Digital 
Transformation Office Kementerian Kesehatan 
RI. Salah satu tantangan terbesar dalam 
data kesehatan adalah banyaknya fasilitas 
kesehatan dan aplikasi kesehatan yang 
tidak terintegrasi. ”Kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini 
adalah menggeser fokus teknologi digital 
kesehatan dari pelaporan menjadi pelayanan. 
Para tenaga kesehatan tidak perlu lagi meng-
input  data yang sama pada aplikasi yang 
berbeda-beda,” papar Setiaji. Disebutkan 
pula bahwa Indonesia juga sedang berusaha 
untuk melakukan standarisasi seluruh data 
kesehatan serta mengintegrasikan semuanya 
dalam Data SatuSehat.

Adanya webinar ini diharapkan dapat 
meningkatkan pemahaman masyarakat 
terkait transformasi digital kesehatan 
serta mendukung terwujudnya digitalisasi 
kesehatan di Indonesia. (WR)

https://www.fkm.ui.ac.id/mahasiswa-pascasarjana-fkm-ui-gelar-webinar-transformasi-digital-kesehatan-tantangan-dan-strategi-implementasi/
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Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja sama
FKM UI dengan Forum QHSE BUMN

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) terus berkomitmen 
dalam mendukung visi Universitas Indonesia 
untuk menjadi  entrepreneurial university. 
Terkait dengan visi tersebut, FKM UI kembali 
menjalin kerja sama dengan Forum Quality, 
Health, Safety and Environment (QHSE) 
BUMN. Penandatanganan perpanjangan 
perjanjian kerja sama ini dilakukan pada 
Senin, 19 September 2022 di Ruang Promosi 
Doktor FKM UI.

“Berkat kerja sama yang sudah dijalin dari 
satu setengah tahun yang lalu, FKM UI dan 
Forum QHSE BUMN mampu terus bersinergi, 
saling mengisi dan saling mendukung dengan 
semangat kepedulian yang sama untuk 
mengembangkan ilmu terutama di bidang 
K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). 
FKM UI juga senantiasa saling mengisi dan 
saling mendukung dengan mitra alumni salah 
satunya di bidang industri untuk mendukung 
UI ke arah  entrepreneurial university,”  tutur 
Dekan FKM UI, Prof. Mondastri Korib Sudaryo, 
M.S., D.Sc., pada sambutan pembukaannya. 
Selain Dekan, dari pihak FKM UI hadir pula 
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura 
dan Administrasi Umum, Dr. Milla Herdayati, 
S.K.M., M.Si.; Manajer Kerja sama, Hubungan 
Alumni dan Ventura, Indri Hapsari Susilowati, 
S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.; Manajer Riset dan 
Pengabdian Masyarakat, Doni Hikmat 

Ramdan, S.K.M., M.K.K.K., Ph.D., Guru Besar 
FKM UI yang juga Penanggung jawab Dekan 
periode sebelumnya, Prof. Dr. Sabarinah, M.Sc.; 
serta dua Dosen Departemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja, Dr. Robiana Modjo, 
S.K.M., M.Kes., dan Dr. Hendra, S.K.M., M.K.K.K.

Lebih lanjut, dari pihak Forum QHSE BUMN 
hadir Ketua Umum, Ir. Subkhan, S.T., M.PSDA., 
IPM. , yang juga memberikan sambutan. 
“Kerja sama dengan UI bagaikan kerja 
sama dengan suatu world organization. Kerja 
sama ini mampu menggabungkan nilai-

nilai mulia antara kedua belah pihak untuk 
kebermanfaatan bersama,” ujar Ir. Subkhan. 
Selain Ketua Umum, dari pihak Forum QHSE 
BUMN hadir pula Dewan Pembina yang juga 
merupakan Ketua Umum periode sebelumnya, 
Ir. Bimo Prasetyo, beserta 7 orang jajaran dari 
Forum QHSE BUMN.

Perpanjangan kerja sama antara FKM UI 
dengan Forum QHSE BUMN ini bertujuan 
untuk meningkatkan dan mengembangkan 
pendidikan dan inovasi kesehatan masyarakat, 
mendidik mahasiswa dengan profesional 

https://www.fkm.ui.ac.id/penandatanganan-perpanjangan-perjanjian-kerja-sama-fkm-ui-dengan-forum-qhse-bumn/
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dalam bidang kesehatan masyarakat dengan 
membekali pengetahuan dan keterampilan 
melalui praktik kerja lapangan serta 
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, 
dan memberikan gambaran nyata kepada 
mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan 
yang profesional.

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup 10 
(sepuluh) area, yaitu: peningkatan kapasitas 
SDM di bidang kesehatan masyarakat; 
pelaksanaan forum ilmiah bersama, baik 
tingkat nasional maupun internasional; 

praktik belajar lapangan/magang dan 
pengabdian kepada masyarakat di bidang 
kesehatan masyarakat; pemanfaatan data 
informasi untuk penelitian mahasiswa dan 
dosen; pengembangan/pembangunan sarana 
dan prasarana seperti laboratorium terpadu, 
ruang audiovisual,  smart class, dan  alumni 
lounge; pengembangan inovasi dan media 
informasi di bidang kesehatan masyarakat, 
pemanfaatan dana CSR bagi kegiatan 
mahasiswa di wilayah binaan FKM UI; 
pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang 
kesehatan masyarakat; pengimplementasian 

kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
di bidang kesehatan masyarakat; serta 
pengelolaan ventura bersama kedua belah 
pihak.

Sebelumnya FKM UI telah memulai kerja 
sama dengan Forum QHSE BUMN melalui 
penandatanganan perjanjian kerja sama pada 
15 Januari 2020 pada area upaya peningkatan 
kualitas dan kapasitas sumber daya manusia 
konstruksi di bidang keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3), kesehatan lingkungan 
dan kesehatan masyarakat. (wrk)

FKM UI Selenggarakan Pembukaan KPKM sebagai Bentuk 
Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) bekerja sama 
dengan Dinas Kesehatan Kota Depok dan 
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia 
(IAKMI) untuk menyelenggarakan kegiatan 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 
Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. 
Pembukaan kegiatan MBKM ini dilaksanakan 
pada Senin, 19 September 2022 secara luring 
di Ruang A101, FKM UI.

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 
adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar 
yang diusung oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. MBKM bertujuan untuk 
mendorong mahasiswa memperoleh 
pengalaman belajar dengan berbagai 
kompetensi tambahan di luar program 
studi dan/atau di luar kampus-nya. Kegiatan 
MBKM yang akan dilaksanakan oleh FKM 

UI, Dinas Kesehatan Kota Depok dan IAKMI 
ini sendiri berupa Kerja Praktik Kesehatan 
Masyarakat (KPKM) dengan bobot 20 SKS 
bagi mahasiswa Program Sarjana FKM UI 
semester 7.

Pembukaan Kerja Praktik Kesehatan 
Masyarakat ditandai sambutan Wakil 
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan 
kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, 
M.Sc dan  disaksikan oleh Sekretaris Dinas 
Kesehatan Kota Depok, dr. Rani Martina. 
Pembukaan juga ditandai dengan kuliah 
umum oleh Delfita Farlina, AMd.Gz., dari 
Puskesmas Abadi Jaya Kota Depok yang 
membawakan materi tentang penerapan 
Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan 
Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dan 
penjelasan terkait program-program gizi. 
E-PPGBM sendiri merupakan aplikasi untuk 

memperoleh informasi status gizi individu 
secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan 
untuk pemantauan tumbuh kembang serta 
perencanaan dan perumusan kebijakan gizi. 
Pada kuliah umum dijelaskan pula cara 
pengoperasian E-PPGBM, mulai dari  entry 
data, import data, hingga implementasinya.

Dalam pembukaan ini, dijelaskan pula garis 
besar Buku Rancangan Pengajaran (BRP) 
kegiatan MBKM dan pembagian lokasi 
puskesmas untuk peserta. Penjelasan BRP 
dan pembagian lokasi disampaikan oleh Dr. 
Zakianis, S.K.M., M.K.M., Dosen Departemen 
Kesehatan Lingkungan FKM UI.

MBKM diharapkan dapat meningkatkan 
kompetensi mahasiswa Program Sarjana 
FKM UI serta memberikan manfaat bagi 
masyarakat Kota Depok. (WR)

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-selenggarakan-pembukaan-kpkm-sebagai-bentuk-kegiatan-merdeka-belajar-kampus-merdeka/
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FKM UI Menjadi Bagian dari Peluncuran Program Mewujudkan 
Desa Wisata (DeWi) Berkelas Dunia Melalui Implementasi 

CHSE dan Mitigasi Bencana

Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, 
sektor pariwisata mengalami kondisi yang 
dituntut untuk menerapkan program CHSE 
(Cleanliness, Health, Safety & Environment) 
serta penerapan protokol kesehatan. 
Data jaringan desa wisata (Jadesta) 2021 
menunjukkan bahwa implementasi CHSE dan 

mitigasi bencana masih rendah dikarenakan 
kurangnya pemahaman akan risiko CHSE 
dan bencana serta minimnya kompetensi 
dan kapasitas sumber daya manusia di 
Desa Wisata. Dengan jumlah desa wisata di 
Indonesia yang mencapai lebih dari 7000 
desa diketahui edukasi CHSE dan mitigasi 
bencana secara masif yang dibutuhkan belum 
didukung dengan ketersediaan pemetaan 
risiko desa wisata di lokasi rawan bencana.

Berdasarkan hasil data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pemetaan risiko desa 
wisata di lokasi rawan bencana menjadi 
sangat penting guna peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia dan perlindungan 
wisatawan. Oleh karena itu, pada 22 
September 2022, Universitas Indonesia 
melalui Hibah Kedaireka Matching Fund 
Universitas Indonesia – Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 
dikelola oleh Disaster Risk Reduction Center 
(DRRC) Universitas Indonesia, yang terdiri 
dari Dosen, Mahasiswa, Alumni Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI), Departemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) FKM UI, dan Sekolah 
Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia 
meluncurkan Program Mewujudkan Desa 
Wisata (DeWi) Berkelas Dunia (World Class 
DeWi) melalui implementasi CHSE dan 
Mitigasi Bencana untuk penerima Anugerah 
Desa Wisata di Cianjur, Jawa Barat.

Program ini ditujukan untuk melakukan 
identifikasi risiko CHSE dan bencana serta 
meningkatkan kualitas SDM di Desa Wisata 
melalui penerapan karya rekacipta Dosen, 
Mahasiswa, Alumni FKM UI, Departemen K3 
FKM UI, dan Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) 

 Program ini ditujukan 
untuk melakukan 
identifikasi risiko CHSE 
dan bencana serta 
meningkatkan kualitas 
SDM di Desa Wisata 
melalui penerapan karya 
rekacipta 
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Universitas Indonesia dengan Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Program ini sendiri akan dilakukan melalui 
beberapa tahapan antara lain identifikasi 
risiko HSE dan kebencanaan, pelatihan 
daring HSE dan mitigasi kebencanaan, 
verifikasi lapangan pelatihan HSE dan 
kebencanaan, Sistem Informasi Desa Wisata 
(SIDEWITA) HSE dan kebencanaan, analisis 
dampak bencana,  manajemen krisis tata 
kelola destinasi, serta pengelolaan program. 

Pengembangan materi edukasi daring CHSE 
dan mitigasi bencana yang akan digunakan 
berupa modul dan video yang dapat diakses 
melalui  platform  EDURISK yang telah 
dikembangkan oleh Disaster Risk Reduction 
Center (DRRC) Universitas Indonesia sebagai 
solusi meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia di desa wisata secara masif.

Melalui hadirnya program kerjasama 
antara Universitas Indonesia melalui Unit 
Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian 

Masyarakat Disaster Risk Reduction Center 
(DRRC) bersama Dosen, Mahasiswa, Alumni 
FKM UI, Departemen K3 FKM UI, dan 
Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas 
Indonesia dengan Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat 
membangkitkan sektor pariwisata melalui 
perwujudan desa wisata berkelas dunia 
(World class DeWi), meningkatkan kunjungan 
wisatawan nasional dan internasional ke desa 
wisata, serta pada akhirnya meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional.

FKM UI Selenggarakan Pendampingan Penyusunan
RKA-RKT Tahun 2023

Kamis, 22 September 2022, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) menyelenggarakan pendampingan 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA) – Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 
2023. Bertempat di Ruang Laboratorium 
Komputer FKM UI, kegiatan ini diikuti 
oleh para staf sekretariat departemen, 
kelompok studi, program studi, unit/subunit, 
laboratorium, serta unit LPPKM yang ada 
di FKM UI.

Rencana kinerja tahunan  (RKT) merupakan 
penjabaran dari sasaran dan program yang 
telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan 
dilaksanakan oleh satuan kerja melalui 
berbagai kegiatan tahunan. Sementara Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan serta rencana pembiayaan dari 
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pada kegiatan pendampingan ini, para peserta 
diberikan kertas kerja RKA untuk diisi sesuai 
dengan target dari masing-masing unit 
kerjanya yang tentu saja mengacu pada RKT 
atau Kontrak Kinerja Tahun 2023. 

Hadir Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, 
Ventura dan Administrasi Umum FKM UI, 
Dr. Milla Herdayati, S.K.M. , M.Si. , yang 
memberikan sambutan pembukaan pada 
kegiatan ini. “Penyusunan RKA mengacu 
pada kontrak kinerja yang di cascade dari 
Universitas ke Fakultas, sehingga sangat 

penting untuk memetakan rencana program 
dan pengeluaran setiap unit kerja dengan 
melihat kaitannya pada kontrak kinerja,” tutur 
Dr. Milla melalui sambutannya.

Hal ini sejalan dengan harapan dari Sekretaris 
Fakultas, FKM UI, Nelasari, S.K.M., M.K.M., 
selaku penanggungjawab penyusunan RKA di 
FKM UI. “Pembuatan RKA ini harus mengacu 
pada RKT yang ada. Seluruh departemen, 
kelompok studi, program studi, unit/subunit, 
serta laboratorium harus paham apa yang 
akan dilakukan untuk mencapai target 
kinerjanya yang dijabarkan dalam bentuk 
kegiatan-kegiatan. Dengan begitu, diharapkan 
fakultas dapat mencapai target kinerja seperti 
yang telah ditentukan oleh universitas,” 
pungkas Nelasari. (wrk)
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Gizi Untuk Bangsa: Strategi Pembangunan Gizi Pascapandemi 
untuk Mengatasi Kepungan Stunting, Anemia, Obesitas, dan 

Ancaman Krisis Pangan

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan 
Seminar Online Seri 15 yang bertemakan “Gizi 
Untuk Bangsa: Strategi Pembangunan Gizi 
Pascapandemi untuk Mengatasi Kepungan 
Stunting, Anemia, Obesitas, dan Ancaman 
Krisis Pangan” pada Sabtu, 24 September 2022. 
Pada seminar ini, hadir Dr. Ir. Trini Sudiarti, 
M.Si., Ketua Departemen Gizi FKM UI untuk 
memberikan sambutan.”Saat ini Indonesia 
sedang mengalami berbagai masalah gizi 
dan kesehatan. Hadirnya Gizi Untuk Bangsa 
ini diharapkan dapat membantu mengatasi 
masalah kesehatan dan pangan di Indonesia,” 
tutur Dr. Trini. Selaras dengan Dr. Trini, Wakil 
Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan 
Kemahasiswaan FKM UI, Dr. Ir. Asih Setiarini, 
M.Sc., menyebutkan harapan akan kontribusi 
GUB. ”Gizi Untuk Bangsa merupakan bentuk 
pertanggungjawaban kita setelah melakukan 
penelitian. Hasil penelitian harus disebarkan 
supaya tidak terjadi plagiarisme dan dapat 
memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur 
Dr. Ir. Asih.

Pada sesi seminar oleh pakar, hadir Direktur 
Kesehatan dan Gizi Masyarakat BAPPENAS, 
Pungkas Bahjuri Ali, S.TP., M.S., Ph.D., yang 
membawakan topik “Perbaikan Gizi Selama 
Pandemi dengan Rencana Strategi Nasional 
(Strategi RPJMN 2020—2024)”. ”Pandemi 
berdampak banyak pada kesehatan, sehingga 
dibutuhkan kerangka pembangunan pangan 
dan gizi dalam RPJMN 2020—2024 serta 
kebijakan adaptasi terhadap pandemi,” ujar 
Pungkas Bahjuri Ali dalam paparannya.

Acara dilanjutkan dengan sesi panel yang 
dimoderatori oleh Dosen dan Sekretaris 

Program Studi S-1 Gizi, Wahyu Kurnia 
Yusrin Putra, S.K.M., M.K.M. Panelis pertama, 
Kombes Pol. Rudatin, S.K.M., M.Si. , Ketua 
Umum DPP Persagi (Persatuan Ahli Gizi 
Indonesia) membawakan materi dengan 
topik “Kondisi Pola Makan, Masalah Gizi, 
dan Kesehatan Setelah Pandemi di Indonesia: 
Apa Dampaknya Terhadap Pencapaian Target 
Pembangunan Gizi Nasional?”. Menurut 
Rudatin, pandemi COVID-19 memiliki dampak 
terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia. 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak 
bisa dilakukan cara konvensional, melainkan 
harus menggunakan cara-cara yang lebih up 
to date  seperti digitalisasi kesehatan. 
Panelis kedua adalah Kepala Pusat Sosial 
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Dr. Ir. Sudi 
Mardianto, M.Si., yang berbicara mengenai 
“Penghargaan IRRI (International Rice Research 
Institute) atas Swasembada Pangan Indonesia: 
Apakah Indonesia Aman dari Ancaman 
Krisis Pangan?”. Saat ini terdapat beberapa 
tantangan pembangunan pangan yang 
dapat mengakibatkan krisis pangan dunia. 
Dibutuhkan strategi baru dalam ekosistem 

pertanian serta optimalisasi program 
Kementerian Pertanian yang berfokus pada 
inflasi, substitusi impor, dan promosi ekspor.

Lebih lanjut, Prof. dr. Endang Laksminingsih 
Achadi, M.P.H., Dr.PH., yang merupakan Guru 
Besar FKM UI memaparkan materi terkait 
“Multiple Micronutrient Supplement: Intervensi 
Terbaru untuk Mengatasi Anemia”. Anemia 
merupakan salah satu isu yang sangat 
penting dalam kesehatan ibu dan anak. Sejak 
tahun 2021, World Health Organization (WHO) 
sudah memasukkan  Multiple Micronutrient 
Supplement (MMS) dalam daftar obat esensial. 
MMS terbukti efektif dalam mencegah 
terjadinya  stunting  pada anak.

Panelis terakhir merupakan seorang Dokter 
Spesialis Anak RS Premier Bintaro, Dr. dr. 
Tubagus Rachmat Sentika, Sp.A. , MARS. 
Tema yang dibawakan adalah “Transformasi 
Layanan Primer dan Akreditasi Puskesmas 
dalam Penanggulangan Stunt ing”. 
Kementerian Kesehatan RI berkomitmen 
melakukan transformasi kesehatan, terutama 
dalam penguatan pelayanan primer dan 
transformasi teknologi kesehatan. Pelayanan 
kesehatan primer juga harus terintegrasi 
untuk bisa mencapai pelayanan yang optimal.

Agenda penting  Gizi Untuk Bangsa 2022 
adalah simposium berupa pemaparan skripsi 
dalam beragam topik oleh alumni Program 
Studi S-1 Gizi Angkatan 2018. Hadirnya 
Gizi Untuk Bangsa ini diharapkan dapat 
berkontribusi dalam penyelesaian masalah 
gizi dan kesehatan di Indonesia serta 
penyebarluasan wawasan tentang informasi 
isu gizi terkini. (WR)

https://www.fkm.ui.ac.id/gizi-untuk-bangsa-strategi-pembangunan-gizi-pascapandemi-untuk-mengatasi-kepungan-stunting-anemia-obesitas-dan-ancaman-krisis-pangan/
https://www.fkm.ui.ac.id/gizi-untuk-bangsa-strategi-pembangunan-gizi-pascapandemi-untuk-mengatasi-kepungan-stunting-anemia-obesitas-dan-ancaman-krisis-pangan/
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Jalin Kebersamaan, FKM UI Selenggrakan Lomba Mancing 
Berkelompok dalam Rangkaian Dies Natalis ke-57

Minggu, 25 September 2022, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia (UI) menyelenggarakan lomba 
mancing berkelompok dalam rangka Dies 
Natalis FKM UI ke-57. Dilaksanakan di Kolam 
Pemancingan Kabeda Kukusan, Depok, lomba 
ini diikuti oleh 10 kelompok dimana setiap 
kelompok terdiri dari 11 orang. Peserta terdiri 
dari dosen, staf kependidikan, dan alumni 
FKM UI.

Hadir pula Wakil Dekan Bidang Pendidikan, 
Penelitian dan Kemahasiswaan FKM UI, Dr. 

Ir. Asih Setiarini, M.Sc., yang memberikan 
sambutan pembukaan. Pada sambutannya, 
Dr. Asih menyampaikan bahwa kegiatan 
ini dirancang untuk meningkatkan rasa 
kebersamaan serta hiburan disela-sela 
kesibukan yang dijalani oleh seluruh 
sivitas FKM UI. Sesuai dengan isi sambutan 
tersebut, seluruh peserta lomba mancing ini 
tampak begitu antusias dan bergembira saat 
mengikuti perlombaan.

Dari hasil perlombaan diperoleh 3 
pemenang yaitu Juara 1 yang diwakili oleh 

Bapak Cahyo Eko Prasetio dari Subunit 
Kemahasiswaan sebagai Ketua Kelompok, 
Juara 2 yang diwakili oleh Bapak Komarudin 
dari Subunit Pengelolaan dan Pemeliharaan 
Fasilitas sebagai Ketua Kelompok dan Juara 3 
yang diwakili oleh Bapak Hairul Ahmadi dari 
Satuan Keamanan sebagai Ketua Kelompok.

Selain lomba mancing berkelompok, akan 
ada berbagai kegiatan lain dalam rangkaian 
Dies Natalis FKM UI ke-57. Informasi terkini 
dapat diperoleh melalui akun Instagram FKM 
UI @fkm_ui. (wrk)

https://www.fkm.ui.ac.id/jalin-kebersamaan-fkm-ui-selenggrakan-lomba-mancing-berkelompok-dalam-rangkaian-dies-natalis-ke-57/
https://www.fkm.ui.ac.id/jalin-kebersamaan-fkm-ui-selenggrakan-lomba-mancing-berkelompok-dalam-rangkaian-dies-natalis-ke-57/
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FKM UI Terima Studi Kunjungan
dari SMA Negeri 2 Kediri

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI) kembali menerima 
studi kunjungan dari siswa-siswi sekolah 
menengah atas secara luring. Pada Senin, 
26 September 2022, hadir SMA Negeri 2 
Kediri ke kampus FKM UI. Studi kunjungan 
yang diterima di Ruang Promosi Doktor 
FKM UI ini dihadiri oleh Manajer Akademik 
FKM UI, Dr. Laila Fitria, S.K.M. , M.K.M.; 
Ketua Program Studi S-1 Gizi, Dr. Ir. Diah 
M. Utari, M.Kes.; Ketua Program Studi S-1 
Kesehatan Lingkungan, Dr. Ema Hermawati, 
S.Si. , M.K.M.; dan Dosen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja, Abdul Kadir, S.K.M., 
M.Sc. Sementara peserta kunjungan dari 
SMA Negeri 2 Kediri terdiri dari 2 guru 
pendamping dan 47 orang siswa.

Penerimaan studi kunjungan ini bertujuan 
untuk memberikan pemahaman kepada 

para siswa terkait keilmuan FKM UI dan 
program-program studi, khususnya jenjang 
sarjana.  Doktor Laila Fitria, S.K.M., M.K.M., 
Manajer Pendidikan sekaligus Ketua Program 
Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, 
memberikan materi presentasi informasi 
umum tentang FKM UI, program studi dan 
departemen keilmuan kesehatan masyarakat, 
kurikulum pembelajaran, kompetensi 
lulusan serta jalur masuk penerimaan 
calon mahasiswa baru di UI. Doktor Laila, 
secara khusus menjelaskan pula tentang 
Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat. 
“Tujuan dari didirikannya Program Studi 
Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah 
untuk meningkatkan derajat kesehatan 
dan kesejahteraan masyarakat,” terang Dr. 
Laila. Selain itu, Dr. Ir. Diah M. Utari, M.Kes., 
menyampaikan materi tentang Program Studi 
S-1 Gizi, termasuk di dalamnya tentang isu 

terkini yang berkaitan dengan gizi. Doktor 
Ema Hermawati, S.Si. , M.K.M. , kemudian 
melanjutkan materi dengan penjelasan 
perihal Program Studi S-1 Kesehatan 
Lingkungan. Terakhir, Abdul Kadir, S.K.M., 
M.Sc., memperkenalkan Program Studi S-1 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang 
merupakan prodi sarjana termuda di FKM UI. 
Selain materi yang disampaikan, para siswa 
juga aktif memberikan pertanyaan beberapa 
diantaranya adalah terkait prospek kerja 
lulusan dan penjelasan terkait program 
studi gizi.

FKM UI berharap melalui studi kunjungan ini 
dapat membantu para siswa dan guru dalam 
memahami secara lebih dekat keilmuan 
kesehatan masyarakat serta mempermudah 
calon mahasiswa dalam menentukan pilihan 
jurusan di perguruan tinggi nantinya. (wrk)

 Tujuan dari 
didirikannya Program 
Studi Sarjana Kesehatan 
Masyarakat adalah 
untuk meningkatkan 
derajat kesehatan 
dan kesejahteraan 
masyarakat. 

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-terima-studi-kunjungan-dari-sma-negeri-2-kediri/
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FKM UI dan BPOM Jajaki Kerja sama
Pengembangan Kompetensi SDM

Sesuai dengan visi Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia 
(UI) yang berkomitmen untuk berperan 
akti f  dalam pengembangan profesi 
kesehatan  masya raka t  dan  ge rak 
pembangunan kesehatan di Indonesia 
dan Asia Tenggara, FKM UI secara 
berkesinambungan terus melebarkan 
sayap kerja sama yang bertujuan untuk 
pengembangan  p rofes i  kesehatan 
masyarakat baik dalam lingkup nasional 
maupun internasional dengan berbagai 
pihak. Pada Senin, 26 September 2022, 

FKM UI  melaksanakan per temuan 
penjajakan kerja sama dengan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
Kunjungan kerja sama ini diterima di 
Ruang Guru Besar FKM UI.

Pada kunjungan ke FKM UI ini, BPOM 
bermaksud untuk melakukan diskusi 
tentang potensi kolaborasi dan kerja sama 
antara BPOM, khususnya antara Pusat 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM 
POM) dan Fakultas Kesehatan Masyakarat 
UI dalam pengembangan kompetensi 
SDM Pengawasan Obat dan Makanan 
melalui program Pelatihan Implementasi 
Biostatistik dalam Pengawasan Obat dan 
Makanan.

Da r i  p ihak FKM U I  had i r  Wak i l 
Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura 
dan Administrasi Umum, Dr. Ir. Asih 
Setiarini, M.Sc.; Manajer Kerja sama, 
Hubungan Alumni, dan Ventura, Indri 
Hapsari Susilowati, S.K.M. , M.K.K.K. , 
Ph.D. ;   Manajer Akademik, Dr. Laila 
Fitria, S.K.M. , M.K.M.; Ketua Departemen 
Admin is t ras i  Keb i jakan  Kesehatan 
(AKK), Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, 
M.A.R.S.; Sekretaris Departemen Gizi, 

Ir. Siti Arifah, M.P.H.; Dosen Departemen 
Biostatistika dan Kependudukan, Dr. Drs. 
Tris Eryando, M.A.; Koordinator Subunit 
Akademik, Amalia Kuswarjanti, S.K.M.; 
serta Koordinator Subunit Kerja sama, 
Hubungan Alumni, dan Ventura, Adi 
Putranto, S.E. Sementara dari pihak 
BPOM hadir Kepala Pusat Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat 
dan Makanan, I Gusti Ngurah Bagus 
Kusuma Dewa, S.Si. , Apt. , MPPM. , beserta 
jajaranya yang berjumlah 10 orang.

Lebih lanjut, pada diskusi penjajakan 
kerja sama ini , FKM UI diharapkan 
dapat memberikan pelatihan dalam 
dua topik utama yaitu  framework of 
thinking  dan  data presenting . Hal ini 
sesuai dengan tantangan yang dihadapi 
oleh BPOM yaitu berkaitan dengan 
proses pengambilan dan pengolahan big 
data   sampai pada menyajikan hasil 
pengolahan data  tersebut  kepada 
p e m a n g k u  k e p e n t i n g a n  s e r t a 
pengembangan kebijakan. Permintaan 
dari BPOM ini nantinya akan difasilitasi 
oleh departemen-departemen yang ada 
di FKM UI dengan pengintegrasian 
kurikulum sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan oleh BPOM. (wrk)

 FKM UI secara 
berkesinambungan 
terus melebarkan 
sayap kerja sama 
yang bertujuan untuk 
pengembangan profesi 
kesehatan masyarakat 
baik dalam lingkup 
nasional maupun 
internasional dengan 
berbagai pihak 
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ujar Dr. Zakianis di awal presentasinya. 
Mengingat kondisi pandemi, Dr. Zakianis 
banyak menekankan pada sampah-sampah 
medis, seperti masker dan APD. Diingatkan 
pula kepada para peserta agar senantiasa 
merusak masker sebelum membuangnya agar 
tidak disalahgunakan.

Lantas, apa sebenarnya hubungan pengelolaan 
sampah dengan perguruan tinggi? Mahasiswa 
memiliki peran penting sebagai agen 
perubahan sehingga diharapkan dapat 
menginisiasi program pengolahan sampah. 
“Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen 

perubahan sehingga dapat menjadi contoh 
bagi masyarakat sekitar. Mahasiswa UI 
juga diharapkan dapat berkontribusi dalam 
program pengolahan sampah ini,” ujar Dr. 
Zakianis. Di UI sendiri, tercatat bahwa sampah 
kertas dan plastik masih mendominasi di 6 
(enam) fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Komputer, 
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas 
Ilmu Keperawatan, serta Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adanya 
program pengelolaan sampah diharapkan 
dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, 
meningkatkan kualitas lingkungan, dan 

menjadikan sampah sebagai sumber daya 
yang bermanfaat.

Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan dan kesadaran yang baik 
bagi tiap individu dalam kaitannya dengan 
pengelolaan sampah. Selain itu, diharapkan 
juga webinar ini dapat mengakselerasi 
pencapaian  Sustainable Development 
Goals  (SDGs) Poin 3 (Good Health and Well-
Being), Poin 12 (Responsible Consumption & 
Production), dan Poin 13 (Take Urgent Action 
to Combat), serta penilaian UI GreenMetric 
dalam hal limbah. (BK)

Dosen FKM UI Bagikan Cara Mengelola Sampah Secara Bijak 
di Lingkungan Kampus UI

Dosen Departemen Kesehatan Lingkungan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia (UI), Dr. Zakianis, S.K.M., 
M.K.M., berbagi cara mengelola sampah pada 
sivitas UI melalui “Webinar Pengelolaan 
Sampah di Lingkungan Kampus Universitas 
Indonesia Selama Pandemi COVID-19”. 
Webinar yang diselenggarakan oleh Unit 
Pengelola Teknis (UPT) Keselamatan, 
Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 

Universitas Indonesia pada Selasa, 27 
September 2022 ini dilangsungkan secara 
daring melalui  platform  Zoom Meetings. 
Lebih dari 60 peserta hadir dan menyimak 
pemaparan materi yang disampaikan.

Doktor Zakianis menyampaikan materinya 
yang berjudul “Bijak Kelola Sampah di 
Universitas”. Terdapat beberapa poin 
yang disampaikan Dr. Zakianis dalam 

pemaparannya. Dimulai dari alasan mengapa 
sampah harus dikelola, cara pengelolaan 
sampah rumah tangga, perlindungan petugas 
kebersihan, kebersihan peralatan dan tempat 
penampungan sampah, serta pengolahan 
khusus untuk limbah B3. “Setiap hari kita 
memproduksi sampah, lantas kita pun harus 
tahu bagaimana kita mengelolanya supaya 
tidak merusak lingkungan serta mengelolanya 
agar dapat meningkatkan kualitas hidup,” 

https://www.fkm.ui.ac.id/dosen-fkm-ui-bagikan-cara-mengelola-sampah-secara-bijak-di-lingkungan-kampus-ui/
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RUBIK KHUSUS 

PUISI

Puisi ini kupersembahkan kepada FKMUI yang merayakan ulang tahun ke 57,
1 Juli 2022

KAU YANG KUKENAL 
Karya Prof. Dr. dr. Adik Wibowo, M.P.H.

47 tahun aku mengenalmu 

Ketika itu aku masih langsing, dokter muda dan penuh gairah berkarya 

Kaupun masih bocah, baru berusia 10 tahun

Eksistensi mu juga masih sederhana, murni, tanpa polesan bak gadis desa

Keberadaanmu menyelinap jauh di belakang, di sebuah kawasan di pusat jakarta 

Dan….tentu tidak banyak orang yang tau.

Anak didikmu baru berjumlah perkalian sepuluh 

Maklum, ilmu yang kau tawarkan adalah ilmu baru 

Yang saat itu terkalahkan oleh dominasi ilmu primadona lain

Karenanya… tak dikenal makanya tak ada yang sayang.

Guru-gurunya alias teman-temanku, jumlahnya juga masih sebatas hitungan jari 

Kau kirimkan kami mencari ilmu sampai keujung dunia 

Jauuuh sekali rasanya waktu itu, 

Pergi melintasi samudra ke negara yang sama sekali tidak kami tau 

Sendu dihati, tinggalkan keluarga tercinta 

Tapi tekad membara mengalahkan segalanya. 

Hari ini kau berusia 57 tahun

Setengah abad lebih adalah usia yang patut disyukuri 

Rasa optimis, pesimis, kecewa, bahagia datang dan pergi silih berganti 

Berbagai rintangan dan tantangan kehidupan telah kau lalui

Dan kau, bertahan hidup ditengah segala kesulitan 

Kerikil-kerikil tajam bahkan memperkaya arti hidupmu. 

Kau menjelma menjadi sosok yang matang, bijaksana dan berwibawa 

Anak didikmu bermultiplikasi menjadi ribuan banyaknya 

Mereka adalah tunas-tunas bangsa yang kau cerdaskan 

Datang dari seantero penjuru nusantara

Kau telah berhasil mencetak orang orang luar biasa 

Kau ciptakan manusia yang beretika, bermoral dan paham akan hakikat kehidupan fana

Bangga melihat anak didikmu menjadi manusia terpandang, 

punya kedudukan dan menjunjung tinggi nurani serta kemanusiaan. 

Kau adalah sumber cahaya keilmuan 

Terangmu merasuk lorong lorong penjuru negeri 

Menembus kehidupan tanpa batas

Kau ibarat pohon yang semakin kuat mengakar dan semakin teduh mengayomi

Kau ibarat pelabuhan tempat kapal berlindung dari topan dan badai 

Kaupun tumbuh besar menjadi sosok yang gagah  

Guru, tenaga pendukungmu jumlahnya naik secara signifikan 
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Tenaga muda dengan pengabdian tinggi terus berdatangan 

Dipandu dan bergandeng tangan dengan kami dan para pendiri 

Kau suguhkan kami persahabatan abadi, persahabatan yang tulus tanpa dengki

Kami bersatu dengan tujuan murni, tuk jadikan kau makin dikenal 

Di dalam negeri dan di seantero bumi.

57 tahun 

Kau berdiri kekar di antara pepohonan rindang, 

di tengah suasana yang menyejukkan 

Kau berkumpul dengan kakak-kakakmu, di lahan luas dibawah naungan rektorat yang numpuni 

Pohon-pohon, taman-taman menyimpan rahasia kehidupanmu 

Saksikan derai air mata anak didik yang frustasi tidak lulus ujian 

Saksikan tawa bahagia lulus setelah sekian tahun didera tugas tiada henti.

2020-2021 menjadi tahun kelam, pekat dan, hitam 

Kelas-kelas membisu, taman-taman diam, dedaunan berhenti berdesir

Tak terdengar celotehan guru 

Tak ada tawa riang tenaga pendukung di kantin 

Tak ada kelakar anak-anak didikmu 

Semua serba mencekam 

Si virus jahat bermahkota unjuk gigi dan menggila 

Tangis tak dapat ditahan 

Sendu bergayut siang dan malam  

Muram menjadi kedurjanaan 

Yang ada hanya angin sepi membalut kenangan dalam duka 

Kau kehilangan putra-putra terbaik

Tundukkan kepala dan panjatkan doa buat semua yang telah mendahului.

57 tahun 

Panjang sudah kisah perjalananmu 

Tapi kau tidak boleh berhenti sampai disini

Sebab tak mungkin kau hidup dalam status quo

Asa dan harap mencuat di kalbu 

Kau harus berubah sesuai dengan tuntutan jaman 

Kau harus terus maju, terus berjuang 

Tuk menjadi lebih baik lagi 

Tunjukkan kepiawaianmu menembus dunia keilmuan dijagat maya 

Tunjukkan bahwa kau adalah prima 

Dan kau akan dikenang sepanjang masa.

Ku bersyukur masih diberi karuniaNya untuk bisa menikmati kebersamaan dengan mu di hari bahagia ini 

Doa-doa selamat beterbangan, sebarkan harumnya kelopak-kelopak mawar ditiup angin sepoi 

Selamat ulang tahun untukmu, 

Semoga kau masih hidup bertahun-tahun lagi 

Dan semoga kami masih diberi kesempatan

untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagimu di banyak tahun mendatang 

DIRGAHAYU FKMUI
Jakarta , 1 juli 2022
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GALERY

27 Juni 2022 Kunjungan  Benchmarking dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Mandala Waluya Kendari

1 Juli 2022 Talkshow  dan Peluncuran Kegiatan
Dies Natalis FKM UI ke-57 

2 Juli 2022 Seminar Online  FKM UI Seri 14 “Hepatitis Akut 
Misterius pada Anak, Bagaimana Sistem Pelayanan Kesehatan 

Bersiap?”

2-16 Juli 2022 Public Health Study Tour Batch 11 Tahun 2022 di FKM UI
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6 Juli 2022 drg. Masyitoh, M.A.R.S., Dosen Departemen 
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI meraih gelar 

Doktor di Bidang Ilmu Administrasi 

8 Juli 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Atas Nama 
Dewi Nirmala Sari 

8 Juli 2022 FKM UI Menerima Kunjungan Pendampingan Pembangunan ZI dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta (PoliMedia) 

11 Juli 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Atas 
Nama Sandra Barinda

11 Juli 2022 Pengangkatan 16 Tenaga Kependidikan FKM UI Menjadi 
Calon Pegawai Tetap Non-PNS Universitas Indonesia (CPUI) 
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12 Juli 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Atas Nama 
Dwi Sisca Kumala Putri 

13 Juli 2022 Promosi Doktor Epidemiologi Atas Nama Esti Sri 
Ananingsih 

15 Juli 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Atas Nama 
Tati Sumiati 

15 Juli 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Atas Nama 
Avliya Quratul Marjan

16 Juli 2022 Promosi Doktor Epidemiologi Atas Nama Veli Sungono, S.K.M, M.Sc., 
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18 Juli 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Atas Nama Santi Purna Sari

19 Juli 2022 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT 
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia

20 Juli 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Atas 
Nama Yayan Harry Yadi

21 Juli 2022 Sharing Session “Penulisan Tugas Akhir bagi 
Mahasiswa Program Magister FKM UI”

24 Juli 2022 Diskusi Publik “Stunting-Free Generation: Sehat 
Negeriku, Tumbuh Indonesiaku”

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-gelar-diskusi-publik-stunting-free-generation-sehat-negeriku-tumbuh-indonesiaku/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-gelar-diskusi-publik-stunting-free-generation-sehat-negeriku-tumbuh-indonesiaku/
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28-29 Juli 2022 Pelatihan Awareness SMAP ISO 37001;2016 31 Juli 2022 Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan 
(APAR) 

31 Juli 2022 Webinar Series 1 ITTP-COVID19 “Health Economic 
Evaluation for Innovative Medicine” 

2 Agustus 2022 Pre-Conference Webinar the 2nd ITTP-COVID19: The 
Role of Social Science and Humanities in Dealing with COVID-19 

Pandemic

3 Agustus 2022 Webinar Series 2 ITTP-COVID 19 “Health Economics Evaluation for Innovative Medicines”

https://www.fkm.ui.ac.id/pre-conference-webinar-the-2nd-ittp-covid19-the-role-of-social-science-and-humanities-in-dealing-with-covid-19-pandemic/
https://www.fkm.ui.ac.id/pre-conference-webinar-the-2nd-ittp-covid19-the-role-of-social-science-and-humanities-in-dealing-with-covid-19-pandemic/
https://www.fkm.ui.ac.id/pre-conference-webinar-the-2nd-ittp-covid19-the-role-of-social-science-and-humanities-in-dealing-with-covid-19-pandemic/
https://www.fkm.ui.ac.id/webinar-series-2-ittp-covid-19-health-economics-evaluation-for-innovative-medicines/
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6-8 Agustus 2022 FKM UI Menjadi Tuan Rumah The 2nd ITTP-
COVID 19 

12 Agustus 2022 Pelantikan Ketua ILUNI FKM UI Periode 2022—2025: 
Peran Alumni Bagi FKM UI

12 Agustus 2022 FKM UI Latih Staf Kenali Risiko Penyuapan di Unit Kerja

12-14 Agustus 2022 PSAF Mahasiswa Baru Program Pascasarjana 
FKM UI 2022 

16 Agustus 2022 Pertemuan dengan Vrije Universiteit (VU) Amsterdam

https://www.fkm.ui.ac.id/pelantikan-ketua-iluni-fkm-ui-periode-2022-2025-peran-alumni-bagi-fkm-ui/
https://www.fkm.ui.ac.id/pelantikan-ketua-iluni-fkm-ui-periode-2022-2025-peran-alumni-bagi-fkm-ui/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-latih-staf-kenali-risiko-penyuapan-di-unit-kerja/
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19-20 Agustus 2022 PSAF Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana 
Reguler FKM UI 2022

20-21 Agustus 2022 PSAF Mahasiswa Baru Program Ekstensi FKM UI 
Tahun 2022

22 Agustus 2022 Audit Internal Akademik (AIA) Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat

23 Agustus 2022 FKM UI Menjadi Tuan Rumah Rapat Pertemuan 
AIPTKMI Regional DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten 

23 – 24 Agustus 2022 Kunjungan ke PT Hyundai Motor Manufacturing 
Indonesia (HMMI) 
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29 Agustus 2022 Kunjungan dari School of Science RMIT University Australia 

30 Agustus 2022 Kuliah Umum Dasar Kesehatan Masyarakat Bagi 
Mahasiswa Program Sarjana Reguler Tahun 2022

31 Agustus 2022 Webinar “Sustaining Economic Growth By 
Managing TB in the Workplace” 

1 September 2022 Mahasiswa FKM UI Raih Gelar Best Student 
Presentation pada International Conference di Jeju, Korea Selatan

2 September 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Atas 
Nama Sang Gede Purnama

https://www.fkm.ui.ac.id/mahasiswa-fkm-ui-raih-gelar-best-student-presentation-pada-international-conference-di-jeju-korea-selatan/
https://www.fkm.ui.ac.id/mahasiswa-fkm-ui-raih-gelar-best-student-presentation-pada-international-conference-di-jeju-korea-selatan/
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6 September 2022 Pengabdian Masyarakat “Ruang Remaja (Teen 
Room): Inovasi Upaya Peningkatan Kesehatan, Gizi, dan Produktivitas 

Remaja di Kepulauan Seribu” 

7 September 2022 Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Pulau 
Panggang Kepulauan Seribu “TeraZi Ibu – Peningkatan Literasi Gizi 
untuk Kader Posyandu” dan “Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga: 

Pemberdayaan Keluarga Melalui Gerakan Kebun Gizi”

10 September 2022 Wisuda UI Multilokasi Semester Genap Tahun 
Akademik 2021/2022 

11 September 2022 Diskusi Publik 3 “The Global Outbreak 
of Monkeypox: Strategi dan Persiapan Indonesia Menghadapi 

Wabah Monkeypox”

14 September 2022 Seminar Perdana World Class Professor 2022 Bahas Kondisi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan 
Pascapandemi

https://www.fkm.ui.ac.id/seminar-perdana-world-class-professor-2022-bahas-kondisi-kesehatan-masyarakat-dan-lingkungan-pascapandemi/
https://www.fkm.ui.ac.id/seminar-perdana-world-class-professor-2022-bahas-kondisi-kesehatan-masyarakat-dan-lingkungan-pascapandemi/
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14 September 2022 Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Atas Nama Nina Fentiana 

16 September 2022 Penyambutan Peserta Occupational Health and 
Safety (OHS) Universitas Indonesia Credit Earning Program (UI-CREATES) 

18 September 2022 Webinar “Transformasi Digital Kesehatan: Tantangan dan Strategi Implementasi”

19 September 2022 Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian 
Kerja sama FKM UI dengan Forum QHSE BUMN

19 September 2022 Pembukaan Kerja Praktik Kesehatan Masyarakat 
(KPKM) sebagai Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

https://www.fkm.ui.ac.id/penandatanganan-perpanjangan-perjanjian-kerja-sama-fkm-ui-dengan-forum-qhse-bumn/
https://www.fkm.ui.ac.id/penandatanganan-perpanjangan-perjanjian-kerja-sama-fkm-ui-dengan-forum-qhse-bumn/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-selenggarakan-pembukaan-kpkm-sebagai-bentuk-kegiatan-merdeka-belajar-kampus-merdeka/
https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-selenggarakan-pembukaan-kpkm-sebagai-bentuk-kegiatan-merdeka-belajar-kampus-merdeka/
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24 September 2022 Seminar Online Seri 15 “Gizi Untuk Bangsa: 
Strategi Pembangunan Gizi Pascapandemi untuk Mengatasi 

Kepungan Stunting, Anemia, Obesitas, dan Ancaman Krisis Pangan”

25 September 2022 Lomba Mancing Berkelompok dalam Rangka Dies 
Natalis FKM UI ke-57

26 September 2022 FKM UI Terima Studi Kunjungan dari SMA Negeri 2 Kediri

26 September 2022 Pertemuan Penjajakan Kerja Sama dengan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

27 September 2022 Dosen FKM UI Bagikan Cara Mengelola Sampah 
Secara Bijak di Lingkungan Kampus UI

https://www.fkm.ui.ac.id/fkm-ui-terima-studi-kunjungan-dari-sma-negeri-2-kediri/
https://www.fkm.ui.ac.id/dosen-fkm-ui-bagikan-cara-mengelola-sampah-secara-bijak-di-lingkungan-kampus-ui/
https://www.fkm.ui.ac.id/dosen-fkm-ui-bagikan-cara-mengelola-sampah-secara-bijak-di-lingkungan-kampus-ui/



