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Sambutan Dekan FKUI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sebagai fakultas kedokteran unggulan di Indonesia, FKUI terus 
berupaya meningkatkan kualitas bukan hanya dalam bidang 
akademik, tapi juga bidang riset dan pengabdian masyarakat. 
Tiap tahunnya FKUI menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam 
rangka peningkatan kualitas tersebut. 

Buletin FKUI lahir sebagai media informasi bagi sivitas akademika 
untuk terus memperbaharui wawasan mengenai lingkungan 
FKUI terutama dalam lingkup akademik, riset, dan pengabdian 
masyarakat. Diharapkan buletin ini bermanfaat menambah 
wawasan sivitas akademika. 

Terima kasih dan selamat saya sampaikan kepada tim Redaksi 
Buletin FKUI yang telah mampu menerbitkan edisi perdana. 
Semoga lancar selalu hingga edisi berikutnya dan semakin baik 
kedepannya.

Dekan FKUI, 

Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K)

Pengantar Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Mengawali kata sambutan ini, kami menyampaikan selamat 
kepada tim redaksi yang berhasil menerbitkan Buletin FKUI 
edisi perdana, April 2016. Penerbitan buletin ini bertujuan untuk 
menyampaikan informasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan 
dekanat dan informasi lain yang perlu diketahui sivitas akademika 
FKUI. Selanjutnya buletin akan diterbitkan tiga kali setahun.

Edisi perdana, Buletin FKUI dibuka dengan berita mengenai 
Topping Off Pembangunan Gedung MERC Universitas Indonesia. 
Pembangunan dijadwalkan selesai pada Oktober 2016 dan 
dilanjutkan dengan soft opening serta berfungsi penuh pada awal 
tahun 2017.  

Pada Kabar Akademik, disampaikan berita angkat sumpah 
lulusan dokter baru FKUI, promosi doktor, paradigma baru dalam 
penanganan pasien kanker, dan lepas sambut program pendidikan 
dokter spesialis FKUI. 

Kabar Riset dan Pengabdian Masyarakat menyampaikan 
pengembangan riset serta uji klinik obat dan alat kesehatan UI, 
serta kegiatan pemberantasan cacingan di Desa Perokonda, 
Sumba Barat Daya.

Tahun 2015 meninggalkan banyak catatan positif bagi FKUI. 
Melalui buletin ini kami mencoba menyajikan berbagai pencapaian 
tersebut dengan harapan agar dapat menjadi motivasi untuk 
mencapai yang lebih baik lagi pada tahun 2016. 

Pemimpin Redaksi,

Prof.dr. Saleha Sungkar, DAP&E, MS, SpParK 

Highlight FKUI di Tahun 2015

Pada awal tahun 2015, telah dilaksanakan ground 
breaking pembangunan gedung Medical Education 

and Research Center (MERC) FKUI. Gedung yang 
akan menjadi pusat aktivitas penelitian di lingkungan 
FKUI tersebut direncanakan akan selesai dibangun 
kurang dari 2 tahun sejak proses ground breaking. 
Hingga Jumat, 5 Februari 2016 telah dilaksanakan 
topping off gedung MERC. 

Bukan hanya dalam bidang pembangunan infrastruktur, 
FKUI terus berupaya mengembangkan diri dalam 
aspek akademis. Pada tahun 2015, secara rutin FKUI 
mengirimkan dosen ke Universitas Palangkaraya 
dan Universitas Papua dalam rangka kerja sama 
pengampuan. FKUI juga menerima program magang 
staf kependidikan dan laboran Universitas Papua. 
FKUI pun terus menoreh prestasi baik skala nasional 
maupun internasional. Pada jenjang S1, prestasi 
akademis sebagian besar berupa kompetisi  riset 
atau karya ilmiah. Selain itu, terdapat pula prestasi 
mahasiswa dalam bidang olimpiade kedokteran. 
Prestasi non-akademis mahasiswa 2015 antara lain 
kompetisi olahraga dan seni seperti liga basket, futsal, 
dan tari yang diperoleh dari olimpiade antarfakultas 
kedokteran lokal hingga nasional.

Selain aktif berprestasi, FKUI juga membangun 
kolaborasi melalui kerjasama internasional dengan 
beberapa universitas untuk kegiatan inbound students. 
Dalam program tersebut, mahasiswa kedokteran 
internasional belajar bersama dengan mahasiswa S1 
FKUI. Kegiatannya meliputi rotasi klinik, medical training 
course, elective posting, dan short-term observership. 
Mahasiswa yang mengikuti program tersebut berasal 
dari Belanda, Irlandia, Prancis, Australia, Jepang, dan 
Cina.

Tak hanya akademik dan kemahasiswaan, unit 
riset dan pengabdian masyarakat FKUI juga telah 
melakukan berbagai kegiatan bertaraf internasional 
di tahun 2015. Beberapa diantaranya partisipasi aktif 
dalam Australia-Indonesia Centre, dengan fokus 
riset bertopik Non-Communicable Disease (NCD) 
dan Infant and maternal mortality and morbidity, 
pelaksanaan Malindobru (Malaysia Indonesia 
Brunei Medical Sciences Conference 2015) bertema 
“Transdisciplanary approach in healthcare research”, 
dan kolaborasi Internasional dengan memfasilitasi 
pembiayaan 4 peneliti dari Departemen Orthopaedi 
untuk melakukan riset di NUS, Singapura. Jumlah 
publikasi artikel di jurnal internasional mengalami 
peningkatan dari 126 artikel pada 2014 menjadi 162 
artikel di 2015. 

Universitas Indonesia mendorong adanya integrasi 
riset interdisiplin sehingga mendorong terlaksananya 
research without boundaries. Pendekatan ini akan 
dijadikan fokus utama guna penyelesaian masalah 
bangsa dan percepatan IPTEK. Riset UI mengarah 
kepada dua tujuan utama, yaitu: akselerasi 

pembangunan negara dan akselerasi pengembangan 
IPTEK. FKUI dipercaya untuk melakukan 
pengembangan riset di bidang teknologi genom dan 
kesehatan masyarakat.

Secara khusus, riset di FKUI dikelompokkan ke 
dalam empat kategori, yaitu: penyakit infeksi, 
kesehatan reproduksi, kanker, dan kesehatan anak. 
Luaran riset dalam bidang penyakit infeksi adalah    
pengembangan vaksin untuk penyakit infeksius, 
regimen penatalaksanaan, dan pengembangan 
obat untuk biodiversitas Indonesia. Riset kesehatan 
reproduksi memiliki luaran kontrasepsi untuk pria 
maupun wanita Indonesia, pencegahan pre-eklamsia 
berat, dan pengembangan sel punca dalam bidang 
reproduksi. Bidang kesehatan anak memiliki riset yang 
berfokus pada pengembangan vaksin. Sementara 
bidang kanker memiliki topik mengenai payudara, paru, 
hematologi, servikal, dan nasofaring dengan luaran 
pengembangan obat untuk biodiversitas Indonesia, 
peralatan medis diagnostik, dan penapisan genetik 
untuk kanker.

Untuk pengabdian masyarakat, ada beberapa kegiatan 
sepanjang  2015, antara lain olahraga tanpa dehidrasi 
di area parkir FKUI Salemba, posbindu PTM wilayah 
Kelurahan Pisangan Timur, dan Kampus UI Depok 
selama 3 hari (17-19 April 2015); kegiatan pengabdian 
masyarakat Cikini Ampiun yang dilakukan selama April-
Desember; kegiatan pengabdian masyarakat di Sumba, 
Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei 2015-Januari 
2016; serta pengiriman tim untuk kegiatan UI Peduli 
Banjir DKI Jakarta pada bulan Februari dan tim TBM 
FKUI untuk kegiatan UI peduli asap di Pekanbaru pada 
bulan Oktober.

Mengenai sumber daya manusia internal di FKUI, 
data terkait menyebutkan bahwa pada 2015, tenaga 
pendidik di FKUI berjumlah 842 orang; terdiri 
atas 442 laki-laki dan 400 perempuan dan tenaga 
kependidikan 380 orang, terdiri atas 180 laki-laki 
dan 200 perempuan. Pada 2014 kenaikan jabatan 
fungsional dosen sebanyak 61 orang dan pada  
2015 kenaikan jabatan fungsional dosen sebanyak 
103 orang. Jabatan fungsional sebagai asisten ahli 
sebanyak 92 orang, lektor 166 orang, lektor kepala 91 
orang, dan sebanyak 53 orang menjabat sebagai guru 
besar. Berdasarkan rekapitulasi jabatan fungsional 
untuk tenaga kependidikan didapatkan pustakawan  
berjumlah 4 orang, laboran 13 orang, dan pegawai 
fungsional umum sebanyak 278 orang

Dalam struktur organisasi, pada 2015 Dekan FKUI 
menambah satu manajer yaitu yaitu Manajer Pendidikan 
dan Kemahasiswaan Program Dokter Spesialis dan 
Subspesialis FKUI yang berada di bawah Wakil Dekan 
Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan FKUI. 
Pengangkatan manajer ini telah sesuai dengan Surat 
Keputusan Rektor UI nomor 2386/SK/R/UI/2015 
tanggal 26 Oktober 2015.
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Proyek pembangunan Gedung Medical Education 
and Research Center (MERC) UI telah mendekati 

tahap akhir. Sebagai penanda, pada hari Jumat (5/2) 
lalu di lantai 13 Gedung MERC-UI telah dilaksanakan 
proses topping off Gedung MERC-UI, prosesi acara 
diawali dengan sambutan dari General Manager Dep. 
Bangunan Gedung PT. WIKA, Ir. Novel Arsyad yang 
dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Dekan FKUI 
Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan, 
Prof. dr. Pratiwi P. Sudarmono, Ph.D, SpMK(K). 
Acara kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari 
Ketua PIU MERC-UI, dr. Badriul Hegar, SpA(K) dan 
terakhir sambutan dari Rektor Universitas Indonesia, 
Prof. Ir. Muhammad Anis, M. Met yang sekaligus 
secara simbolis meletakkan adukan semen sebagai 
tanda bahwa pembangunan Gedung MERC-UI telah 
memasuki tahap topping off atau penutupan atap 
bangunan.

Memasuki tahap topping off, dapat dikatakan bahwa 
proses pembangunan Gedung MERC-UI telah 50% 
selesai, selanjutnya akan dilaksanakan penyelesaian 
tahap akhir meliputi mechanical, electrical, and 
plumbing (MEP) yang terkait dengan struktur 
keamanan dan kenyamanan gedung. Terakhir, akan 
ditutup dengan tata arsitektur dan pembuatan taman 
sesuai dengan konsep yang telah direncanakan.

Setelah prosesi acara topping off selesai, para 
undangan diajak untuk menelusuri Sky Lobby yang 
menghubungkan FKUI dengan Gedung MERC-UI. 
MERC-UI dibangun dalam rangka meningkatkan 
kualitas pendidikan kedokteran dan penelitian di 
Indonesia. Untuk mewujudkan upaya tersebut, 
diperlukan sebuah pusat pendidikan dan penelitian 
dengan fasilitas yang aman dan berkualitas. Gedung 
MERC-UI yang dirancang tahan gempa hingga 9 SR ini 
direncanakan akan selesai dibangun pada Juni 2016.

Sebagai gedung pusat pendidikan dan penelitan 
kedokteran yang pertama di Indonesia, MERC-
UI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 
besar dalam memajukan pendidikan kedokteran dan 
penelitian yang nantinya dapat diaplikasikan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di 
Indonesia. Tidak hanya itu, MERC-UI juga diharapkan 
dapat menjadi tonggak terdepan untuk menghantarkan 
tercapainya visi UI menjadi universitas riset kelas dunia 
melalui berbagai penelitian yang dihasilkan. 

Topping Off Pembangunan Gedung MERC-UI

Kabar UtamaBuletin FKUI

Dua sivitas akademika Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia berhasil mengukir prestasi  

tingkat nasional. Mereka adalah Dr. dr. Budi Wiweko, 
SpOG(K) yang meraih prestasi sebagai Juara 1 Dosen 
Berprestasi Tingkat Nasional, dan Tri Kurniawati, 
S.Si sebagai Juara 3 Laboran Berprestasi Tingkat 
Nasional pada ajang Anugerah Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Berprestasi 2015, Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 
Penghargaan yang diserahkan oleh Direktur Jenderal 
Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, Prof. dr. Ali 
Ghufron Mukti, PhD diterima keduanya pada Senin 
(26/10) di Gedung Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi RI, Jakarta.

Ajang Anugerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Berprestasi 2015 merupakan acara yang ke-12, proses 
seleksi tingkat nasional sudah dimulai sejak Mei 2015. 
Dr. dr. Budi Wiweko maupun Tri Kurniawati adalah wakil 
dari Universitas Indonesia untuk mengikuti seleksi 
nasional, setelah sebelumnya terpilih sebagai Dosen 
dan Laboran Berprestasi tingkat UI. Serangkaian tes 
dijalani keduanya seperti wawancara, presentasi karya 
unggulan, presentasi ide dan inovasi, serta catatan 
karier di lembaga pendidikan asal.

Dr. dr. Budi Wiweko saat ini menjabat sebagai 
Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat di FKUI. 
Ketertarikan pada dunia penelitian telah membawanya 
meraih berbagai penghargaan baik nasional maupun 
internasional. Banyak penelitiannya yang diterbitkan 
di berbagai jurnal publikasi riset skala nasional 
dan internasional. Berkat semangat dan kontribusi 
positifnya dalam bidang penelitian tersebut, Dr. dr. 
Budi Wiweko pernah meraih penghargaan Young 
Gynaecologist Award dari Asia & Oceania Federation 
of Obstetric and Gynaecology (AOFOG) pada 2007.

Dr. dr. Budi Wiweko juga banyak berkontribusi dalam 
organisasi profesi seperti Himpunan Endokrinologi 
Reproduksi dan Fertilitas Indonesia (HIFERI) dan 
Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia 
(POGI-JAYA). Ia juga aktif di beberapa organisasi 
tingkat internasional seperti Asia Pasific Initiative on 

Reproduction (ASPIRE), Pacific Rim Fertility Society 
(PRFS), European Society for Human Reproduction 
and Embryology (ESHRE), International Federation 
of Fertility Society (IFFS), American Society for 
Reproductive Medicine (ASRM), International Society 
for Fertility Preservation (ISFP) dan American 
Association for Gynecology Laparoscopy (AAGL).

Dalam ajang kali ini, Dr. dr. Budi Wiweko mengusung 
sebuah karya inovatif berjudul “Dari UI Membangun 
Kesehatan Reproduksi Indonesia: Normogram Nilai 
AMH untuk Mengukur Umur Biologis Perempuan 
Indonesia”. Saat ini ada sebuah metode untuk 
mengatasi masalah reproduksi bernama Teknologi 
Reproduksi Berbantu (TRB), salah satunya dikenal 
dengan program bayi tabung. Teknik ini meliputi 
manipulasi sel telur, sperma atau embrio secara in vitro, 
dengan tujuan untuk mendapatkan kehamilan. Jumlah 
sel telur yang akan digunakan dapat diketahui melalui 
kadar AMH (Anti Mullerian Hormone) dan usia pasien 
yang dihitung melalui sebuah normogram, yang dapat 
dijadikan pedoman bagi dokter ketika menghadapi 
pasien dengan gangguan kesuburan. Diharapkan 
kelak metode TRB ini dapat bermanfaat bagi pasangan 
suami istri untuk mengatasi masalah kesuburan.

Laboran Berprestasi
Sementara itu, penghargaan sebagai laboran 
berprestasi tingkat nasional tahun 2015 merupakan 
buah kerja keras Tri Kurniawati. Laboran yang sehari-
hari beraktivitas di Unit Pelayanan Terpadu Teknologi 
Kedokteran Sel Punca FKUI-RSCM ini mengusung 
konsep inovatif mengenai standar prosedur di 
laboratorium, berjudul “Pembuatan Standar Prosedur 
Operasional (SPO) Baru pada Prototipe Laboraturium 
Kultur Berstandar Good Manufacturing Practices 
(GMP) di Indonesia: Upaya Peningkatan Efisiensi 
Proses Kultur Sel Punca untuk Aplikasi Klinis”. Standar 
baru ini diharapkan dapat mengefisiensikan proses 
kultur sel tanpa mengabaikan standar keselamatan 
dan kesehatan laboran.

Bagi Tri Kurniawati, penghargaan kali ini menambah 
panjang daftar prestasinya. Sebelumnya ia pernah 
meraih prestasi sebagai Laboran Berprestasi 
Universitas Indonesia tahun 2010 dan tahun 2014. 
Tri Kurniawati juga telah melahirkan banyak publikasi 
ilmiah di jurnal dalam dan luar negeri, serta aktif 
menulis di berbagai artikel popular yang diterbitkan di 
beberapa media massa nasional.

Dr. dr. Budi Wiweko dan Tri Kurniawati. membuktikan 
bahwa Komitmen dan konsistensi merupakan 
langkah awal menuju kesuksesan. Prestasi keduanya 
diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi 
seluruh warga FKUI dan UI serta berdampak positif 
terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. 

Dosen dan Laboran FKUI Raih 
Prestasi Tingkat Nasional

Kabar PrestasiBuletin FKUI
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Prof. dr. Saleha Sungkar, DAP&E, MS, SpParK, 
Guru Besar Departemen Parasitologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia meraih penghargaan 
sebagai salah satu dari tiga Pengabdi Terbaik 
Universitas Indonesia 2015. Penghargaan tersebut 
diberikan melalui Direktorat Riset dan Pengabdian 
Masyarakat (DRPM) Universitas Indonesia pada ajang 
“Penghargaan Ilmiah 2015”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya sebagai 
universitas riset  dan mengacu pada rencana strategis 
Universitas Indonesia 2013-2017, maka Universitas 
Indonesia perlu membangun atmosfer riset yang 
bermutu dan berkualitas. Sebagai upaya mencapai 
hal tersebut, dosen dan peneliti UI hendaknya 
menunjukkan kualitas pengajar ajaran dan riset yang 
mengacu pada universitas riset bertaraf internasional.

Menanggapi kebutuhan tersebut, UI melalui  DRPM  
menggagas sebuah program pemberian penghargaan 
sebagai ajang yang tepat untuk menunjukkan berbagai 
prestasi dosen kepada masyarakat dalam bidang 
penelitian yang bertajuk “Penghargaan Ilmiah 2015”.

Dalam penghargaan ilmiah tersebut terdapat 7 
kategori yang dilombakan yaitu Penulis Artikel di Jurnal 
Internasional; Penulis Conference Paper; Penulis 
Monograf, Buku Teks atau Buku Ajar Nasional; Penulis 
Monograf, Buku Teks, atau Buku Ajar Internasional; 
Peneliti UI Terbaik; Pengabdi Masyarakat UI Terbaik, 
dan Ketua Dewan Editor. Pemberian penghargaan ini 
diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para dosen 
dan peneliti di UI untuk lebih giat melakukan riset dan 
mempublikasikannya ke jurnal, baik nasional maupun 
internasional. 

Secara umum, seleksi pada tiap kategori melalui 
tahapan yang sama. Penyeleksian dilakukan oleh Tim 
Seleksi yang ditunjuk langsung oleh Direktur DRPM 
UI. Dalam menyeleksi, Tim Seleksi berpedoman pada 
kriteria dari kategori masing-masing penghargaan. 
Ketentuan umum yang berlaku untuk semua kategori 
adalah dosen/peneliti Universitas Indonesia di 
lingkungan Universitas Indonesia untuk memperoleh 
penghargaan. Proses seleksi terdiri atas 3 tahap. 
Seleksi Tahap I dilakukan untuk mengecek kelengkapan 
administrasi usulan penghargaan. Usulan yang tidak 
lengkap dan memenuhi ketentuan dinyatakan gugur 
dan tidak dapat diikutsertakan dalam proses seleksi 
berikutnya. Seleksi Tahap II dilakukan untuk meninjau 
kembali usulan yang diajukan. 

Prof. dr. Saleha Sungkar, DAP&E, MS, SpParK 
merupakan salah satu staf pengajar di FKUI yang 
banyak melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, 
yaitu mengenai pemberantasan skabies di pesantren 
Jakarta dan pemberantasan cacingan serta perilaku 
hidup bersih dan sehat di Kabupaten Sumba Barat 
Daya. Komitmen Prof. Saleha terhadap penyelesaian 
masalah kesehatan di Indonesia menjadi awal dari 
berbagai apresiasi akademik yang ia raih. Dosen 
Departemen Parasitologi FKUI ini telah tiga kali 
mendapatkan penghargaan Pengabdi Masyarakat 
Terbaik. Penghargaan yang beliau raih diharapkan 
dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh 
warga FKUI dan UI. Maju terus FKUI!

Guru Besar FKUI Raih Penghargaan 
Pengabdi Terbaik UI 2015

Kabar PrestasiBuletin FKUI

Fakultas Kedokteran UI menerima penghargaan 
sebagai “Fakultas/program dengan Website Terbaik” 

pada ajang Apresiasi Karya Kehumasan UI 2015 yang 
diselenggarakan oleh Kantor Humas dan Keterbukaan 
Informasi Publik UI. Penghargaan diberikan langsung 

oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Logistik dan 
Fasilitas, Prof. Dr. Adi Zakaria Afiff, S.E., M.B.A pada 
Kamis (10/12/2015) di Ruang Apung, Perpustakaan 
Pusat UI, Depok.

Acara dibuka dengan sambutan dari Wakil Rektor 
Bidang Keuangan, Logistik dan Fasilitas, Prof. Dr. 
Adi Zakaria Afiff, S.E., M.B.A. Dalam sambutannya, 
ia menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama 
seluruh humas fakultas dalam menaikkan citra positif 
UI di masyarakat. Tentunya, masih banyak program 
strategis lainnya yang akan dilakukan oleh humas UI 
dan fakultas dalam upaya meningkatkan nama baik 
dan positioning UI di masyarakat.

Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi 
bagi pencapaian di tahun-tahun berikutnya. 

Mahasiswa FKUI berhasil meraih prestasi dengan 
memenangi tiga penghargaan pada ajang Siriraj 

International Medical Microbiology Parasitology 
and Immunology Competition (SIMPIC) 2016 yang 
diadakan oleh Faculty of Medicine Siriraj Hospital, 
Mahidol University, Thailand pada tanggal 18-21 Maret 
2016 lalu.

Dalam kompetisi tersebut, FKUI mengirimkan delegasi 
yang terbagi menjadi dua tim. Tim UI-1 terdiri dari 
Lee Thung Sen, Raditya Dewangga, Adrian Reynaldo 
Sudirman dan Stefanus Imanuel S. Sementara itu tim 
UI-2 beranggotakan Dedy Aria Aditia, Herlien Widjaja, 
Hiradipta Ardining, dan Dela Ulfiarakhma. Mereka 
semua berkompetisi dengan lebih dari 50 tim peserta 
dari berbagai universitas di kawasan Asia.

SIMPIC merupakan ajang kompetisi internasional yang 
diselenggarakan setiap tahun dan mempertemukan 
mahasiswa kedokteran untuk berkompetisi dalam 
bidang mikrobiologi, parasitologi, dan imunologi 
klinik. Tahapan lomba di SIMPIC 2016 terdiri atas 
Round 1 (MCQ & OSPE), Revival Round (pertanyaan 
benar atau salah, bagi tim yang sudah kalah dan 

ditandingkan kembali), Round 2 (pertanyaan dengan 
jawaban singkat), Semifinal (pertanyaan rebutan), dan 
Final (pertanyaan rebutan). 

Pada akhir kompetisi tim UI-1 berhasil meraih prestasi 
sebagai 2nd-runner up dan dua orang mahasiswa 
FKUI berhasil meraih personal achievement, yaitu 
medali perak atas nama Dedy Aria Aditia dan medali 
perunggu atas nama Raditya Dewangga. Pencapaian 
yang diraih tentunya tak lepas dari kerja keras para 
pembimbing yaitu Prof. Dr. Agnes Kurniawan, PhD, 
SpPark; Dr. Yenny Djuardy, PhD; dr. Anis Karuniawati, 
SpMK(K), PhD; Dr. Mardiastuti HW, MSc, SpMK(K); 
Dra. Beti Ernawati Dewi, PhD; dan Dr. dr. Yeva Rosana, 
MS, SpMK(K).

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi pemacu 
semangat bagi mahasiswa FKUI untuk mencetak 
prestasi dan tetap semangat untuk menciptakan 
karya-karya inovatif dan kreatif yang bermanfaat 
bagi kemajuan dunia pendidikan kedokteran maupun 
peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Indonesia. 
Maju terus FKUI! 

Mahasiswa FKUI Toreh Prestasi dalam Ajang SIMPIC 2016

Website FKUI Raih Penghargaan Apresiasi Karya Kehumasan 2015

Kabar PrestasiBuletin FKUI
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Paradigma Baru dalam Penanganan Pasien Kanker

Kanker merupakan masalah kesehatan besar di 
dunia. Berdasarkan besarnya angka kejadian, 

kanker yang paling sering ditemukan adalah kanker 
paru, kanker payudara dan kanker kolorektal (KKR/
usus besar). Khusus untuk KKR, angka kejadiannya 
terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir, 
dari nomor 10 pada 1993 menjadi nomor 3 pada 
2012. Peningkatan angka kejadian KKR ini terkait erat 
dengan perubahan gaya  hidup, yang sebenarnya  
dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat.

KKR tidak hanya menjadi penting di Indonesia karena 
angka kejadiannya yang semakin meningkat, tetapi 
juga karena hampir 30% penderitanya adalah kaum 
muda (usia di bawah 40 tahun) yang umumnya 
masih produktif dan menjadi tempat keluarga 
menggantungkan nafkah. Oleh karenanya, fokus pada 
penanganan KKR di Indonesia menjadi sangat penting.

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Aru 
Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM, FACP, FINASIM 
dalam pidato pengukuhan beliau sebagai Guru Besar 
Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
yang berlangsung, Sabtu (16/1), di Balai Sidang UI, 
Kampus UI Depok. Dalam sidang yang dipimpin oleh 
Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Muhammad 
Anis, M.Met, Prof. Aru Sudoyo menyampaikan pidato 
pengukuhan yang berjudul “Peran Tim Kanker 
Multidisipliner dalam Upaya Menurunkan Morbiditas 
dan Mortalitas Kanker di Indonesia dengan Kanker 
Kolorektal sebagai Model”.

Pendekatan secara multidisipliner atau Multidisciplinary 
Care (MDC) merupakan bentuk pelayanan kesehatan 
yang didasarkan pada pendekatan tim secara 
terintegrasi baik dalam mempertimbangkan pilihan 
pengobatan yang relevan maupun dalam perencanaan 
perawatan pasien secara kolaboratif. Sejak 2013, 
MDC menjadi standar baku dalam tatalaksana kanker. 
MDC team bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, 
koordinasi dan pengambilan keputusan antar tenaga 
medis professional sehingga dapat menjadi kunci 
dalam tatalaksana kanker yang berkualitas.

Kanker kolorektal seringkali disertai penyakit-penyakit 
penyerta. Berbagai variasi terapi, baik ajuvan dan 
neoajuvan, memerlukan diskusi dengan spesialisasi 
lain, terutama bedah. Peran tim multidisipliner 
dibutuhkan agar dapat meningkatkan kualitas dalam 
pengambilan keputusan terapi terbaik  yang pada 
akhirnya dapat meningkatan kualitas pelayanan (quality 
of care) dan keselamatan pasien (patient safety).

Prof. Aru Sudoyo lahir di Washington DC, Amerika 
Serikat, 29 Juni 1951. Ia menamatkan pendidikan  dokter 
umumnya pada 1975 dan menyelesaikan pendidikan 
lanjutan kedokterannya sebagai spesialis penyakit 
dalam (1986), sub spesialis hematologi-onkologi 
medik (1995) dan doktor dalam ilmu kedokteran di 

tahun 2005. Saat ini beliau  masih aktif mengajar di 
divisi Hematologi-Onkologi Medik Departemen Ilmu 
Penyakit Dalam FKUI-RSCM.

Prof. Aru Sudoyo sudah menerbitkan puluhan 
publikasi ilmiah, baik pada jurnal dalam negeri maupun 
internasional. Tak hanya publikasi, Prof. Aru Sudoyo 
pun telah membimbing puluhan mahasiswa dalam 
menyelesaikan karya akhir mereka. Beliau juga pernah 
meraih beberapa penghargaan, antara lain sebagai 
peneliti terbaik pada Asian Cinical Oncology Society 
Meeting (tahun 2000) dan poster terbaik pada Roche 
Asia Pasific Oncology Forum (tahun 2005).

Pada hari dan tempat yang sama, UI juga 
mengukuhkan seorang Guru Besar Tetap dari 
Fakultas Ilmu Keperawatan UI, Prof. Dra. Setyowati, 
S.Kp, M. App. Sc., Ph.D, yang menyampaikan pidato 
pengukuhannya berjudul “Kontribusi Keperawatan 
dalam Pencapaian Program SDGs untuk Kesehatan 
Reproduksi Perempuan di Indonesia”.

Dengan bertambahnya peraih gelar Guru Besar, 
diharapkan dapat memacu semangat sivitas akademika 
UI lainnya untuk berprestasi dan dapat mengharumkan 
nama besar UI di kancah nasional dan internasional. 
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Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kembali 
menggelar upacara angkat sumpah dokter baru 
pada Selasa (5/1) lalu. Upacara dilaksanakan 

di Ruang Senat Akademik Fakultas, FKUI ini diikuti 
oleh 27 mahasiswa lulusan dokter umum baru tahun 
akademik 2015/2016. 

Angkat sumpah diawali dengan penyerahan kitab 
suci kepada 3 perwakilan mahasiswa. Berikutnya 
Dekan FKUI Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) dengan 
didampingi oleh rohaniwan memimpin langsung 
pelafazan sumpah oleh seluruh dokter umum baru. 

Rangkaian acara berikutnya adalah pengalungan 
medali yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Harinaldi, 
M. Eng (Direktur Pendidikan UI), penyerahan bukti 
sumpah oleh Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) (Dekan 
FKUI), dan penyematan pin oleh Marsda(P) dr. 
Mariono Reksoprodjo, SpOG, SpKP (Wakil Ketua III 
ILUNI FKUI). 

Prosesi selanjutnya yaitu penyerahan naskah deklarasi 
kepada perwakilan dokter baru dr. Indra Riyadi Sianturi, 
M.Res untuk dibaca dan diikuti oleh seluruh wisudawan. 

Acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. 
Sambutan pertama yaitu dari perwakilan lulusan dokter 
baru dr. Aulia Akbar Bramantyo, dilanjutkan dengan 
sambutan dari Direktur Sumber Daya Manusia dan 
Pendidikan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. dr. 
Tri Martani, SpTHT-KL(K). Berikutnya adalah sambutan 
dari Dekan FKUI Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) dan 
ditutup dengan sambutan dari Direktur Pendidikan UI, 
Prof. Ir. Harinaldi, M.Eng.

Rangkaian upacara angkat sumpah ditutup dengan 
penyerahan buku etik kedokteran yang diserahkan oleh 
perwakilan IDI Pusat dr. Fernandi Moegni, SpOG(K) 
kepada perwakilan lulusan dokter baru dr. Rikeish R. 
Muralitharan, B.Med.Sci(Hons) dan dr. Elisah Aulia.

Sebuah kebanggaan baru bagi FKUI telah meluluskan 
sejumlah dokter baru untuk mengabdi pada negara 
dan membawa nama baik almamater. Tentunya FKUI 
menaruh harapan besar bagi para dokter baru ini 
untuk selalu mengamalkan ilmunya untuk kepentingan 
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Angkat Sumpah Lulusan Dokter Baru FKUI

Kabar AkademikBuletin FKUI
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Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kembali 
menggelar Upacara Lepas Sambut Program 

Pendidikan Dokter Spesialis pada Sabtu (20/2) lalu di 
Gedung Panti Prajurit, Balai Sudirman. Lepas sambut 
kali ini meluluskan 203 spesialis dan menerima 204 
mahasiswa program pendidikan dokter spesialis baru.

Sebagai agenda pertama, upacara lepas sambut 
diawali dengan prosesi penyerahan tanda selesai 
orientasi pendidikan kepada dua perwakilan PPDS 
baru dr. Hery dan dr. Lusiana oleh Dekan FKUI Dr. 
dr. Ratna Sitompul, SpM(K) dan Direktur Umum dan 
Operasional RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dr. 
Surahman Hakim, SpOG(K).

Rangkaian acara berikutnya yaitu penyerahan tabung 
ijazah dan penyematan pin ILUNI FKUI kepada masing-
masing lulusan yang diserahkan oleh Dr. dr. Ratna 
Sitompul, SpM(K) (Dekan FKUI) dan Prof. dr. Budi 
Sampurna, SpF(K), SpKP (Ketua ILUNI FKUI).Acara 
dilanjutkan dengan penyerahan naskah deklarasi 
alumni FKUI oleh Ketua ILUNI FKUI kepada perwakilan 
dokter spesialis baru, dr. Dimas Dwi Saputro, SpA. 
untuk dibaca dan diikuti oleh seluruh wisudawan.

Setelah naskah deklarasi selesai dibacakan, rangkaian 
berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan 
pertama yaitu dari perwakilan lulusan dokter spesialis 
baru dr. Helda Aprilia, SpKFR. Dilanjutkan dengan 

sambutan dari Direktur Umum dan Operasional 
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dr. Surahman 
Hakim, SpOG(K), kemudian sambutan dari Dekan 
FKUI Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K), Ketua Majelis 
Kolegium Kedokteran Indonesia Prof. Dr. dr. David 
S. Perdanakusuma, SpBP-RE(K) dan ditutup dengan 
sambutan dari Direktur Pendidikan UI, Prof. Ir. 
Harinaldi, M.Eng.

Rangkaian upacara lepas sambut kemudian ditutup 
dengan prosesi simbolis penyerahan lulusan dokter 
spesialis baru ke Instansi Kementerian Kesehatan 
dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 
oleh Dekan FKUI kepada dr. Surahman Hakim, 
SpOG(K) selaku perwakilan dari Instansi Kementerian 
Kesehatan RI dan Kolonel Kes Drs. Yuli Subiakto, Apt, 
M.Si selaku Kasubditnakes Ditkes Ditjen Kuatman 
Kementerian Pertahanan RI. Prosesi ini menandai 
ikrar pengabdian para lulusan dokter spesialis untuk 
kembali mengabdi kepada bangsa dan negara setelah 
menyelesaikan pendidikan.Sebuah kebanggaan bagi 
FKUI telah meluluskan sejumlah dokter spesialis baru 
untuk mengabdi pada negara dan membawa nama 
baik almamater. Tentunya FKUI menaruh harapan 
besar bagi para dokter spesialis baru ini untuk selalu 
mengamalkan ilmunya untuk kepentingan kesehatan 
dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Lepas Sambut Program Pendidikan 
Dokter Spesialis
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Promosi Doktor:

Peran Sitoglobin pada Hipoksia 
Jaringan Fibrosis dengan Keloid 
sebagai Model

Sitoglobin (Cytoglobin, Cygb) 
merupakan protein transpor 
oksigen dari keluarga hemoglobin 
ekstraeritrosier yang terakhir 
ditemukan setelah miogloin (Mb) 
dan Neuroglobin (Ngb). 

Sitoglobin berperan pada hipoksia 
jaringan fibrosis yang ditandai 
dengan peningkatan ekspresinya. 
Peran sitoglobin terkait dengan 
ekspresi HIF-1α yang berkorelasi 
dengan peningkatan FGF, pro/
kolagen I dan III yang merupakan 
faktor penting pada fibrosis. Peran 
sitoglobin juga berkorelasi dengan 
peningkatan hidroksiprolin pada 
pematangan kolagen. Sitoglobin 
tidak terbukti berperan dalam 
mengatasi stress oksidatif yang 
timbul pada fibrosis. 

Endah Wulandari,S. Si. M.Biomed 
melakukan disertasi penelitian yang 
berjudul “Peran Sitoglobin pada 
Hipoksia Jaringan Fibrosis dengan 
Keloid sebagai Model”. Penelitian ini 
dilaksanakan di FKUI dari Desember 
2012 sampai dengan Agustus 2014.  
Sampel jaringan keloid diperoleh 
dari pasien di beberapa rumah sakit 
berbeda salah satunya di RS dr 
Cipto Mangunkusumo.

Promosi Doktor:

Manfaat Kurkumin pada Tata 
Laksana Penyakit Jantung 
Koroner

Percutaneous Coronary Invention 
(PCI)/Percutaneous Transluminar 
Coronary Angioplasty (PTCA) 
merupakan prosedur revaskularisasi 
pilihan untuk penanganan Penyakit 
Jantung Koroner (PJK) saat ini. 
Angka keberhasilannya tinggi, 
mencapai 90-95%. Namun pasca 
IKP, peningkatan reaksi inflamasi 
dan stres oksidatif masih terjadi 
walaupun sebelumnya pasien sudah 
mendapat pengobatan standar.

Kurkumin diketahui sebagai 
senyawa dengan fungsi antiinflamasi 
dan antioksidan. Maka perlu diteliti 
apakah pemberian kurkumin sebagai 
antiinflamasi dan antioksidan 
sebelum terapi IKP terbukti dapat 
menekan reaksi inflamasi dan stress 
oksidatif pasca IKP.

Penelitian yang dilakukan oleh dr. 
Todung D.A. Silalahi, SpPD-KKV, 
FINASIM melibatkan 50 pasien 
dengan PJK yang akan menjalani IKP 
di Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) 
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 
dan RS Jantung Jakarta. Hasil 
penelitian menunjukkan pemberian 
kurkumin cenderung menurunkan 
respons inflamasi pasca IKP dan 
menghambat proses stress oksidatif.

Promosi Doktor:

Efek Pemberian Antiretroviral dan 
Kaitannya dengan Kesembuhan 
Kriptokokkus Meningeal

dr. Forman Erwin Siagian, M. Biomed 
berhasil meraih gelar Doktor dalam 
bidang Ilmu Biomedik di Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia 
setelah berhasil mempertahankan 
disertasinya dengan tajuk “Makrofag 
Pasien Terinfeksi HIV: Aktivitas 
Fagosistik terhadap Cryptococcus 
neoformans, Respons Imun Terkait 
dan Pengaruh Pemberian Anti 
Retroviral”.

Penelitian in vitro mengenai 
aktivitas makrofag yang berasal 
dari pasien terinfeksi HIV dalam 
hal fagositosis C. neoformans dan 
respons imun yang terkait, belum 
pernah dilakukan. Oleh karena itu, 
diperlukan sebuah penelitian untuk 
membantu klinisi dalam memahami 
perjalanan penyakit.

Penelitian dr. Forman Erwin 
Siagian, M. Biomed menggunakan 
sampel pasien yang terinfeksi HIV   
sebanyak 80 orang. Penelitian 
dilakukan sepanjang Februari 2014-
Mei 2015. Dari hasil penelitian 
didapat bahwa kepatuhan dalam 
mengonsumsi ARV secara teratur 
dapat memperbaiki aktivitas fagositik 
makrofag terhadap C. neoformans.
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Promosi Doktor:

Doktor FKUI Teliti Potensi Wabah 
Surra Menular ke Manusia

Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia kembali menambah 
jumlah doktor yang diluluskannya. 
drh. Dyah Haryuningtyas Sawitri, 
MSi meraih gelar doktor setelah 
m e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n 
disertasi penelitiannya yang berjudul 
“Studi Virulensi Trypanosoma evansi 
Isolat Indonesia dengan Penentuan 
Marka Molekular DNA Mikrosatelit 
dan Analisis Profil Sitokin pada 
Mencit (Mus musculus)”. 

Salah satu kendala pengendalian 
wabah Surra di Indonesia adalah 
belum diketahuinya tingkat 
virulensi parasit Trypanosoma 
evansi. Informasi sebaran virulensi 
baik di daerah wabah maupun 
endemis sangat diperlukan untuk 
menentukan strategi pengobatan 
Surra di lapangan. 

Di samping adanya resistensi obat, 
tidak optimalnya pengendalian 
Surra juga diduga karena belum 
tersedianya data virulensi T. evansi 
yang bersirkulasi di daerah wabah 
dan endemis. Oleh karena itu, studi 
virulensi dan identifikasi marka 
molekular isolat T. evansi  Indonesia 
menjadi sangat penting, mengingat 
Indonesia secara geografis 
merupakan negara kepulauan 
yang memiliki keragaman genetik 
yang tinggi.Penelitian ini dilakukan 
sebagai upaya untuk mengetahui 
variasi virulensi isolat T. evansi dari 
berbagai wilayah di Indonesia.

Promosi Doktor:

Sel Punca Hematopoetik 
CD34+, Harapan Baru Terapi 
Osteoporosis

Penelitian di bidang ortopedi lebih 
banyak menggunakan sel punca 
mesenkimal  untuk berdiferensiasi 
menjadi osteoblas. Berdasarkan 
hal tersebut, dr. Syafiq Basalamah, 
SpOT(K), kemudian melakukan 
penelitian untuk menilai apakah 
pemberian gen telomerase dapat 
meningkatkan potensi osteogenik 
sel punca CD34+ sebagai alternatif 
terapi ortopedi jangka panjang.

Penelitian dilakukan  dengan  
menggunakan  enam  ekor tikus 
sprague dawley. Hasil penelitian 
menunjukkan sel punca CD34+  
darah  tepi manusia yang 
ditransduksi gen telomerase dapat 
berdiferensiasi menjadi osteoblas 
in vitro dan in vivo. Transplantasi 
sel punca hematopoetik CD34+ 
darah tepi manusia juga dapat 
memperbaiki profil tulang model 
osteoporosis pada tikus sprague 
dawley.

Pemaparan penelitian tersebut 
disampaikan oleh dr. Syafiq 
Basalamah, SpOT(K) pada 
sidang promosi doktornya dengan 
judul “Karakteristik Sel Punca 
Hematopoitik CD34+ Darah Tepi 
Manusia yang Ditransduksi Gen 
Telomerase dan Pengaruhnya 
terhadap Profil Tulang Model 
Osteoporosis Tikus Sprague 
Dawley”.

 

Promosi Doktor:

Manfaat Vitamin E dalam Tata 
Laksana Infeksi Saluran Kemih 
pada Anak

Salah satu aspek sistem imun 
yang paling dominan pada infeksi 
saluran kemih adalah keterlibatan 
interleukin-6 (IL-6) dan interleukin-8 
(IL- 8). Keduanya berperan dalam 
proses kerusakan atau pembentukan 
parut ginjal. 

Meskipun vitamin E diketahui 
memiliki efek menekan inflamasi 
dan sebagai anti oksidan kuat yang 
terbukti pada hewan coba, belum 
ada penelitian lebih lanjut terkait 
mekanismenya dalam menekan 
inflamasi dengan menurunkan 
produksi IL-6 dan IL-8. Oleh karena 
itu diperlukan penelitian untuk 
melihat hal tersebut.

dr. Bobby Setiadi Dharmawan, SpA 
kemudian melakukan penelitian 
sebagai disertasi. Penelitian ini 
dilakukan sepanjang November 
2013-Mei 2015 dan melibatkan 
anak usia 6-60 bulan sebagai 
subjek. Hasil akhir penelitian 
memperlihatkan bahwa vitamin E 
dapat menurunkan IL-6 namun tidak 
lebih besar menurunkan IL-8. 

Paparan hasil penelitian tersebut 
disampaikan dr. Bobby Setiadi 
Dharmawan, SpA pada sidang 
promosi doktoralnya dengan judul 
“Mekanisme Vitamin E dalam 
Menekan Inflamasi dan Stress 
Oksidatif pada Febrile Urinary Tract 
Infection”.
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Promosi Doktor:

Doktor FKUI Teliti Manfaat 
Pegagan dan Kitosan Sebagai 
Bahan Anti Penuaan Kulit

Centela asiatica (CA) atau yang 
dikenal sebagai tanaman pegagan, 
berkhasiat untuk meningkatkan 
proliferasi sel fibroblast dan 
keratinosit, sintesis kolagen I dan 
II, sehingga diharapkan dapat 
menjadi bahan aktif pada kosmetika 
anti penuaan. Kitosan merupakan 
biomaterial alam yang bersifat 
biocompatible, biodegradable, dan 
tidak toksik yang dipakai dalam 
kosmetika sebagai pembawa bahan 
aktif untuk kosmetika anti penuaan.

dr. Linda Julianti Wijayadi, SpKK(K) 
melakukan penelitian  sepanjang 
Januari 2013-April 2015 yang 
membuktikan bahwa ekstrak 
etanol CA dan nanopartikel kitosan 
dapat meningkatkan proliferasi 
sel fibroblast dan keratinosit, 
meningkatkan sintesis kolagen I 
dan II, serta ekspresi protein AQP3 
pada sel fibroblast dan keratinosit. 
Sebagai kesimpulan, ekstrak CA, 
nanopartikel kitosan dan ekspresi 
protein AQP3 dapat digunakan 
sebagai bahan aktif kosmetika anti 
penuaan kulit.

Presentasi hasil penelitian tersebut 
dipaparkan pada sidang promosi 
doktor dengan judul ”Efektivitas 
Ekstrak Centella Asiatica dalam 
Nanopartikel Kitosan terhadap 
Aktivitas Proliferasi Sel Fibroblas 
dan Keratinosit, Sintesis Kolagen I, 
II dan Ekspresi Protein Aquaporin 3 
secara in vitro”.

Promosi Doktor:

Teliti Manfaat Kurkumin untuk 
Terapi Dengue, Reni Herman 
Raih Doktor

Kurkumin dikenal memiliki efek 
antiinflamasi. Lebih lanjut, sebuah 
penelitian yang menguji efek antiviral 
terhadap beberapa ekstrak tanaman, 
melaporkan bahwa ekstrak metanol 
kunyit dapat menghambat aktivitas 
protease DENV.

Tantangan untuk terapi infeksi 
dengue ada pada tingkat viremia yang 
tinggi di awal penyakit, sedangkan 
gejala klinis lebih sering pada tahap 
lanjut. Upaya menurunkan tingkat 
viremia maupun produksi sitokin 
diduga dapat menurunkan derajat 
infeksi. Oleh karena itu, bila efek 
antiviral dan antiinflamasi kurkumin 
dapat dimanfaatkan, maka kurkumin 
berpotensi dikembangkan sebagai 
terapi spesifik untuk infeksi dengue.

dr. Reni Herman, M. Biomed 
kemudian melakukan penelitian 
dengan 3 tahapan berupa uji 
toksisitas kurkumin, penentuan 
efek antiviral dan penentuan efek 
antiinflamasi yang membuktikan 
bahwa kurkumin dapat menghambat 
infeksi virus melalui ikatan dengan 
partikel virus, menekan produksi 
sitokin serta menurunkan aktivitas 
sel endotel yang berpotensi 
menimbulkan kebocoran plasma.

Hasil penelitian ini dipresentasikan 
pada sidang promosi doktoral dr. 
Reni Herman, M. Biomed dengan 
disertasi berjudul “Efek Antivirus dan 
Antiinflamasi Senyawa Kurkumin 
terhadap Infeksi Virus Dengue”

Promosi Doktor:
IndoHINT, Metode Tes 
Pendengaran Baru Temuan 
Doktor FKUI

Selama ini, tes pendengaran dengan 
kalimat yang mewakili percakapan 
disertai dengan suara latar yang 
mewakili kondisi percakapan sehari-
hari dikenal dengan Hearing in 
Noise Test (HINT).

Mengingat manfaat HINT dalam 
diagnosis klinis dan rehabilitasi 
gangguan pendengaran, maka perlu 
dikembangkan tes pendengaran 
dengan materi berbahasa Indonesia 
beserta pemberian noise (suara 
latar) yang belum tersedia di 
Indonesia.

dr. Siti Faisa Abiratno, SpTHT-KL, 
MSc, Aud-vestibMed kemudian 
merancang penelitian untuk 
menemukan tes pendengaran baru 
yang dapat digunakan di Indonesia. 
Di akhir penelitian  didapat sebuah 
tes pendengaran  yaitu Indonesia 
Hearing in Noise Test (IndoHINT) 
Tes ini  terbukti  valid,  reliabel dan  
sensitif  sebagai tes pendengaran 
pemahaman percakapan sehari-hari 
di Indonesia.

Pemaparan hasil penelitian ini 
disampaikan oleh dr. Siti Faisa 
Abiratno, SpTHT-KL, MSc, Aud-
vestibMed pada sidang promosi 
doktornya dengan disertasi berjudul 
“Audiometri Tutur dengan Kalimat 
Bahasa Indonesia: Penyusunan, 
Pembakuan, dan Penerapannya 
dalam Tes Audiometri Tutur di 
Tempat Ramai, IndoHINT (Indonesia 
Hearing in Noise Test)”.
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 Promosi Doktor: 

Komposisi Bakteri Usus Besar  
dan Hubungannya dengan 
Kejadian Relaps Sindrom 
Nefrotik Idiopatik Anak

Dr. Sudung O. Pardede, Sp.A(K) 
meraih gelar Doktor dengan disertasi 
berjudul “Komposisi Bakteri Usus 
Besar dan Hubungannya dengan 
Kejadian Relaps Sindrom Nefrotik 
Idiopatik Anak” pada promosi doktor. 

Sindrom nefrotik idiopatik (SNI) 
relaps menjadi masalah karena 
dapat mengalami komplikasi 
dan efek samping steroid atau 
imunosupresan.

Bakteri terbanyak terdapat di dalam 
saluran cerna dan perubahan 
komposisinya dapat menyebabkan 
ketidakseimbangan sel T helper 
dan sel T regulator. Perubahan 
komposisi bakteri usus besar dapat 
menyebabkan gangguan integritas 
usus dan respons imun, seperti 
relaps pada SNI. 

Hasil penelitian yang dilakukan 
di Departemen Ilmu Kesehatan 
Anak FKUI-RSCM, dari 10 
September 2013 hingga 30 Agustus 
2015 tersebut menunjukkan 
proposi bakteri menguntungkan, 
bifidobacterium, lebih tinggi pada 
SNI remisi dibandingkan SNI 
relaps. Proporsi bakteri patogen 
Enterococcus, Bacteroides, 
Escherichia dan Clostridium lebih 
tinggi pada SNI relaps dan tidak 
terdapat hubungan antara jenis 
dan komposisi bakteri usus besar 
dengan peningkatan kadar IL-8 
serum pada SNI relaps. Pada SNI 
relaps terdapat gangguan integritas 
usus besar.

 

Promosi Doktor: 

Temukan Polipeptida sebagai 
Penghantar Vaksin DNA, Peneliti 
FKUI Raih Doktor

Vaksin DNA merupakan salah satu 
alternatif menarik untuk pencegahan 
dan pengobatan berbagai penyakit. 
Kendala utamanya, efisiensi dan 
efektivitas vaksin rendah saat 
diberikan secara in vivo. 

Saat ini telah dikembangkan 
beberapa jenis sistem penghantar 
DNA, salah satunya berbasis 
polipeptida yang masuk dalam 
kategori cell-penetrating peptide 
(CPP). Sistem ini relatif mudah 
untuk dikontruksi, dimodifikasi  dan 
diproduksi dalam jumlah besar 
menggunaan ekspres prokariota. 
Melihat kemungkinan ini, perlu 
dikembangkan sebuah penelitian 
untuk menemukan polipeptida 
penghantar DNA (PPD).

Penelitian kemudian dilakukan oleh 
drh. Silvia Tri Widyaningtyas, M. 
Biomed dengan temuan berupa 
tiga PPD yang dapat mengikat, 
melindungi dan menghantarkan 
DNA ke dalam sel. Ketiga polipeptida 
itu adalah ALMR, SIMR, dan VPMR.

Hasil penelitian ini dipaparkan 
oleh drh. Silvia Tri Widyaningtyas, 
M. Biomed pada sidang 
promosi doktornya dengan judul 
“Pengembangan Penghantar DNA 
Berbasis Polipeptida sebagai 
Upaya Meningkatkan Efisiensi dan 
Efektivitas Transfeksi DNA pada Sel 
Mamalia”.

Promosi Doktor:

Perdarahan Intraserebral 
Spontan Supratentioral 
(Piss) atau Strok Perdarahan 
Supratentorial Menyebabkan 
Cedera Otak yang Berat. 

WHO mencatat stroke (iskemik dan 
perdarahan) sebagai penyebab 
kematian nomor 3 di Indonesia. 
Perdarahan intraserbal spontan 
supratentorial (PISS) menyebabkan 
cedera otak primer dan sekunder. 

Penelitian praklinik mencatat efek 
neuroproteksi obat anti-TNF-α dan 
anti-MMP-9 yang menyebabkan 
perbaikan luaran pasca-PISS. 
Pada hewan tigesiklin mampu 
menurunkan kadar atau aktivitas 
TNF-α dan anti-MMP-9, sedangkan 
pada subjek manusia dengan PISS 
belum diketahui apakah tigesiklin 
mampu menurunkan kadar TNF-α 
dan anti-MMP-9 serta mengurangi 
cedera otak sehingga luaran klinis 
membaik.

dr. Mohamad Saekhu, SpBS, 
memaparkan disertasi penelitian 
yang berjudul “Pengaruh Tigesklin 
pada Cedera  Otak  akibat 
Perdarahan Intraserebral Spontan 
Supratentorial yang dilakukan 
Evakuasi Hematoma: Kajian 
terhadap Kadar TNF-α,Anti–MMP-
9, Edema Otak dan Luaran Klinis 
Jangka Pendek” dalam sidang 
promosi doktoralnya. Penelitian 
tersebut memerlukan waktu selama 
2 tahun dan dilakukan di RSUPN dr, 
Cipto Mangunkusumo.
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Promosi Doktor: 

Temukan Model Prediksi Bayi 
Tertular HIV, Debbie Latupeirissa 
Raih Doktor

Upaya pencegahan penularan 
dari ibu HIV positif ke bayi adalah 
dengan program prevention mother 
to child transmission (PMTCT).  

Keterlambatan penentuan status  
HIV pada bayi akan meningkatkan 
morbiditas dan bahkan mortalitas 
pada bayi yang tertular. Oleh karena 
itu diperlukan penelitian untuk 
menemukan model prediksi risiko 
bayi tertular HIV pada bayi baru 
lahir berdasarkan faktor risiko pada 
ibu, bayi dan persalinan. Model ini 
diharapkan dapat digunakan pada 
daerah dengan sumber terbatas  
sehingga bayi dengan risiko tinggi 
dapat diamati kondisinya lebih ketat 
lagi atau dirujuk pada daerah yang 
memiliki fasilitas pemeriksaan PCR.

Penelitian ini menghasilkan 2 model 
skor yang efektif yaitu Model 1 
(terdiri dari usia ibu, antiretroviral 
ARV pada ibu, infeksi TB paru pada  
ibu, usia gestasi, cara persalinan 
dan jenis kelamin bayi) dan Model 
2 (ARV pada ibu, infeksi TB paru 
pada ibu dan cara persalinan). 
Model 2 adalah model prediksi yang 
efektif dan praktis di daerah dengan 
sumber dan fasilitas terbatas.

Penelitian tersebut dipaparkan 
oleh dr. Debbie Latupeirissa, 
SpA(K) pada sidang promosi 
doktoralnya. Disertasi berjudul 
“Model Prediksi Bayi Tertular HIV: 
Kajian Sistem Skoring Faktor Ibu, 
Bayi dan Persalinan” ini berhasil 
dipertanggungjawabkan di hadapan 
tim penguji. 

Promosi Doktor: 
Doktor FKUI Teliti Penyebab 
Infertilitas pada Pria

Infertilitas merupakan salah satu 
masalah pasangan suami istri yang 
belum mendapatkan keturunan 
setelah setahun berhubungan 
seksual tanpa alat kontrasepsi. 
Empat puluh persen kasus infertilitas 
disebabkan oleh laki-laki. Salah 
satu penyebabnya adalah adanya 
gangguan proses spermatogenesis 
dan rendahnya integritas DNA. 
Hal ini dikarenakan abnormalitas 
ekspresi protein protamin yang 
diregulasi oleh faktor transkripsi 
CREM (cAMP response element 
modulatory).

Zeti Harriyati, S.Si, M.Biomed 
melakukan penelitian untuk 
mengetahui ekspresi protein CREM, 
protamin dan kaitannya dengan 
jumlah pengulangan CAG  pada gen 
reseptor  androgen laki-laki infertil. 
Penelitian dilakukan sepanjang 
Desember 2012-Maret 2015 dengan 
melibatkan kelompok laki-laki infertil 
dan fertil.

Pemaparan hasil penelitian 
disampaikan dengan baik oleh 
Zeti Harriyati, S.Si, M.Biomed 
pada sidang promosi doktoralnya  
dengan disertasi berjudul “Ekspresi 
Protein CREM dan Protamin 
pada Spermatozoa Pasien Infertil 
dan Kaitannya dengan Variasi 
Pengulangan CAG Gen Reseptor 
Androgen”.

 

Promosi Doktor: 

Peran Resistensi Aspirin 
terhadap Dini Konduit Vena 
Safena Pasca-Bedah Pintas Arteri 
Koroner pada Pasien dengan 
Risiko Rendah

dr. Dudy Arman Hanafy, Sp.BTKV, 
MARS meraih gelar Doktor dalam 
bidang Ilmu Kedokteran dengan 
disertasinya yang berjudul “Peran 
Resistensi Aspirin terhadap Dini 
Konduit Vena Safena Pasca-Bedah 
Pintas Arteri Koroner pada Pasien 
dengan Risiko Rendah”.

Penelitian ini adalah yang pertama 
di Asia tentang hubungan antara 
resistensi aspirin dengan oklusi dini 
konduit vena pasca-BPAK pada 
pasien-pasien beriisiko rendah 
dengan 99 subjek di analisis akhir.

Populasi penelitian ini adalah 
subjek yang mendapatkan aspirin 
100mg sebagai satu-satunya 
terapi antitrombosis. Resistensi 
aspirin prabedah secara bermakna 
menyebabkan terjadinya oklusi 
dini konduit vena pasca-BPAK. 
Sedangkan resistensi aspirin 
transien tidak menyebabkan 
terjadinya trombosis dini konduit 
vena. Peningkatan nilai IL-6, nilai 
leukosit, lebar diameter pembuluh 
darah natif, nilai MGF yang 
rendah, dan nilai PI yang tinggi 
cenderung tidak mempengaruhi 
terjadinya oklusi dini konduit vena 
safena pasca-BPAK. Peningkatan   
nilai CRP>101,5 cenderung 
mempengaruhi terjadinya oklusi 
konduit vena pasca-BPAK.
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Pengembangan Riset serta Uji Klinik Obat 
dan Alat Kesehatan UI

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melalui 
Medical Research Unit bekerja sama dengan RSCM 

menyelenggarakan workshop yang berlangsung pada 
(19/1) lalu, bertempat di Ruang Senat Akademik 
Fakultas FKUI dengan tema “Pengembangan Riset  
serta Uji Klinik Obat da Alat Kesehatan Universitas 
Indonesia”.

Workshop tersebut dibuka oleh Manajer Riset FKUI 
Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K) dengan sambutan 
dari Wakil Rektor UI Bidang Riset Prof. Dr. rer. nat 
Rosari Saleh dan Dekan FKUI Dr. dr. Ratna Sitompul, 
SpM(K). Susunan acara dibagi kedalam 4 sesi dan 
menghadirkan para pembicara yang merupakan pakar 
dibidangnya. Sesi I dimoderatori oleh dr. Badriul Hegar, 
Sp.A(K) dan diisi dengan materi dari Dra. Maura Linda 
Sitanggang, Apt., Ph.D. dengan topik “Pengembangan 
obat dan alat Kesehatan Indonesia: Persiapan dan 
Strategi”. Sesi II dibuka oleh Dr. Djumain Appe, M.Sc 
(Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti) dan 
dimoderatori oleh Dr. Rani Sauriasari, M.Sc. Apt. 
Materi sesi II disampaikan oleh drg. Arianti Anaya, 
MKM dengan topik materi “Road map pengembangan 
alat kesehatan Indonesia”, Dra. R. Dettie Yuliati, Apt, 
MSi dengan topik “Road map pengembangan obat 
Indonesia” dan Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K) dengan 
topik “Pengembangan Pusat Riset obat dan teknologi 
kesehatan Indonesia (PURI BATIK UI)”

Materi acara sesi III dimoderatori oleh Dr. dr. Budi 
Wiweko, SpOG(K) dengan materi dari Ir. Edrial 
N.Eddin, MBA (Klaster Medical Technology FKUI); Dr. 
dr. Ismail HD, Sp.OT (K) “Pengembangan Terapi Stem 
Cell di FKUI-RSCM” ; Dr. Yudan Whulanza, S.T., M.Sc 
(Klaster Bio-Medical Engineering FTUI); Dr. Annisa 
Santoso, S.Sos.MA (Riset Teknik Pasca Sarjana UI); 
Dr. Eng. Wisnu Jatmiko, M.Kom (Riset Kesehatan di 
Fakultas Ilmu Komputer UI); Dr. techn. Djoko Triyono 
(Riset Kesehatan di Fakultas Ilmu Komputer UI); Prof. 
Dr. Lindawati S. Kusdhany, drg., Sp.Pros(K) dengan 
materi “Pengembangan Obat dan alat kesehatan 
FKG UI”; Prof. Dr. dr. Erni Hernawati Purwaningsih, 
M.S. (Klaster drug development FKUI); Dr. Abdul 
Mun’im, M.Si (Klaster drug discovery dan development 
Fakultas Farmasi UI); dr. Fera Ibrahim, M.Sc., Ph.D, 
Sp.MK(K) (Pusat Riset Virologi dan kanker Patobiologi 
FKUI); dan Dr. drs. Tris Eryando, MA (Riset Kesehatan 
di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI).

Materi acara sesi IV dimoderatori oleh Dr. dr. Andri 
Lubis, Sp.OT(K) dengan pembicara Prof. Dr. dr. 
Rianto Setiabudy, SpFK (Pengembangan uji klinik 
obat dan alkes UI). Melalui acara ini, diharapkan 
semua pihak yang terlibat dalam pengembangan 
riset terutama dalam bidang obat dan alat kesehatan 
dapat membentuk kerja sama dan memiliki persepsi 
yang sama agar seluruh hasil invensi dalam bidang 
kesehatan dapat digunakan dalam fasilitas kesehatan 
di seluruh Indonesia.

Kabar Riset dan Pengabdian Masyarakat

16

Buletin FKUI

Sumba adalah salah satu pulau di Nusa Tenggara 
Timur yang memiliki pemandangan alam yang 

mempesona dan pantainya merupakan salah satu 
dari 10 pantai terindah Indonesia. Ironisnya, penduduk 
Sumba umumnya miskin, berpendidikan rendah, dan 
hidup di lingkungan dengan higiene dan sanitasi yang 
buruk. 

Buruknya higiene dan sanitasi di Sumba terjadi karena 
penduduk sulit mendapatkan air bersih. Sumba adalah 
daerah kering dengan curah hujan yang rendah dan 
sumur di daerah tersebut baru mengeluarkan air pada 
kedalaman lebih dari 70 meter.  Selama ini masyarakat 
bergantung pada sumur bor yang disediakan 
pemerintah dan terletak jauh dari pemukiman. Warga 
harus berjalan 2-5 km hanya untuk mandi dan 
mengambil air sebanyak 1-2 jerigen. 

Oleh karena itu, masyarakat membatasi  penggunaan 
air bersih hanya untuk minum dan masak, tidak untuk 
mandi dan mencuci tangan. Warga juga tidak buang air 
besar (BAB) di jamban namun di tepi pantai. Kondisi 
tersebut merupakan faktor risiko cacingan seperti 
A.lumbricoides, T.trichiura, dan cacing tambang. 

Cacingan menurunkan status gizi dan daya tahan 
tubuh sehingga mengakibatkan penderita mengalami 
malnutrisi, menurunkan kecerdasan, dan sering sakit. 

Berdasarkan masalah tersebut, FKUI melakukan 
kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 1-6 
Januari 2016 di Desa Perokonda, Kabupaten Sumba 
Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan dipimpin 
oleh Prof. dr. Saleha Sungkar, DAP&E, MS, SpParK 
dibantu dr. Dewi Friska dan mahasiswa FKUI Irma 
Annisa, Reza Damayanti, Muhamad P.W. Nasir, Dani 
M.Trianto, dan M. Ichsan Taufik. 

Kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan status 
gizi dan feses untuk mendiagnosis cacingan. Hasilnya 
menunjukkan dari 334 warga yang diperiksa, sebanyak 
76,9% warga mengidap cacingan (A.lumbricoides 
56%, T.trichiura 31%, cacing tambang 6%), Entamoeba 
histolytica (1%), dan Giardia lamblia (4%). Buruknya 
higiene dan sanitasi tercermin dari ditemukannya bayi 
berumur 5 bulan yang telah terinfeksi T.trichiura dan 
A.lumbricoides. Pemeriksaan Hb menunjukkan 40,8% 
warga mengalami anemia. 

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan bakti sosial 
berupa operasi bibir sumbing pada 4 orang dan sunatan 
masal pada 10 anak. Operasi bibir sumbing dilakukan 
di RS Karitas Waetabula, Sumba Barat Daya. 

FKUI Berantas Cacingan di Desa Perokonda, 
Sumba Barat Daya
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Memperingati Dies Natalis ke-66, Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia mengadakan 

acara Sarasehan dan Tumpengan Akbar yang 
diadakan pada Kamis (4/2) lalu di Ruang Senat 
Akademik Fakultas, Salemba, dengan mengusung 
tema “Meningkatkan Citra Dokter Indonesia”.

Acara yang tersebut dimulai dengan sambutan dari 
Ketua Pelaksana Dies Natalis, dr. Aries Perdana, 
SpAn(K), dan dilanjutkan sambutan sekaligus 
pembukaan oleh Dekan FKUI, Dr. dr. Ratna Sitompul, 
SpM(K). Rangkaian acara dilanjutkan dengan diskusi 
panel yang menghadirkan tiga pembicara yaitu Guru 
Besar FKUI, Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD-
KAI dengan materi berjudul “Upaya Meningkatkan 
Citra Dokter Indonesia”; Ketua Umum Pengurus 
Besar Ikatan Dokter Indonesia, Prof. dr. Ilham Oetama 
Marsis, SpOG dengan pemaparan mengenai “Peranan 
Organisasi Profesi Dokter untuk Perlindungan Dokter”; 
dan terakhir adalah penyampaian materi dari Kepala 
Badan Pengembangan & Pemberdayaan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia, drg. Usman Sumantri, MSc, 
mengenai “Kebijakan dan Upaya Pemerintah dalam 
Melindungi Tenaga Kesehatan”.

Acara tersebut membahas profesi dokter, sistem 
pelayanan kesehatan, dan tantangannya saat ini. 
Profesi dokter terkait erat dengan nilai-nilai keluhuran 
individu. Etika, profesionalisme dan rasa kemanusiaan 
senantiasa harus melekat pada tiap dokter melalui 
implementasi dalam menjalankan profesinya sehari-
hari.Penanaman nilai-nilai luhur profesi ini tentunya 
sudah harus dilakukan sejak awal masa pendidikan 
dokter agar mampu melekat dalam pribadi dokter 
tersebut.

Namun, sejalan dengan perubahan sistem pendidikan 
kedokteran dan pelayanan kesehatan, berbagai 
tantangan pun dihadapi para dokter. “Sebagai profesi 
yang mulia dan dibutuhkan seluruh masyarakat, citra 

dokter saat ini sedang berada di titik yang rendah akibat 
berbagai faktor. Melalui acara ini kami ingin semua 
pihak memberikan perhatian pada hal yang serius ini,” 
ungkap Ketua Panitia Dies Natalis ke-66 FKUI, Dr. dr. 
Taufik Jamaan, SpOG(K).

Bertambahnya jumlah fakultas kedokteran tidak 
diiringi dengan meratanya distribusi dokter. Akibatnya, 
hubungan dokter-pasien pun dirasa berubah. 
Menghadapi banyaknya tantangan ini, diperlukan 
sebuah sistem pelayanan kesehatan yang tertata 
baik. Sistem ini akan menjadi faktor utama yang dapat 
mendorong dan membentuk performa dokter. Jika 
sistem pelayanan kesehatannya baik, tentunya para 
dokter juga dapat berkerja dengan baik.

Sistem pelayanan kesehatan yang baik tak hanya 
berfokus pada pasien, tapi juga bagi para dokter. 
Termasuk di dalamnya apresiasi bagi para dokter 
internship di daerah terpencil, yang tidak hanya meliputi 
faktor finansial tetapi juga jaminan kesehatan dan rasa 
aman saat bertugas. Tak hanya itu, dalam kaitannya 
menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), 
diperlukan regulasi baru terkait masuknya dokter-
dokter asing ke Indonesia dan hubungan antara dokter 
dengan perusahaan farmasi.

Peringatan Dies Natalis hari itu kemudian ditutup 
dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama. 
Sebagai rangkaian kegiatan dalam memperingati 
Dies Natalis FKUI, Yayasan Rajawali Efka yang 
merupakan yayasan yang dibentuk oleh Alumni FKUI 
1991 juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan 
pengabdian masyarakat, seperti seminar awam bagi 
para bidan dan tenaga kesehatan di Tangerang, 
Banten serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa 
FKUI. Selain itu, selama setahun ke depan akan 
diselenggarakan berbagai seminar kesehatan bagi 
para dokter dan petugas kesehatan di Jakarta serta 
kota besar lainnya.

Citra Dokter di Indonesia, Tantangan dan Harapan
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Peraih The Nobel Prize in Physiology or Medicine 
tahun 2005, Prof. Barry James Marshall, datang 

dan memberikan kuliah di Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia pada Selasa (15/3) lalu. Dalam 
kuliah yang diadakan di Ruang Kuliah Departemen 
Ilmu Penyakit Dalam FKUI-RSCM tersebut, Prof. Barry 
berbagi pengalaman beliau dalam dunia penelitian 
hingga akhirnya berhasil meraih hadiah Nobel pada 
tahun 2005.

Melalui kuliah yang berjudul “The Exciting Journal 
that Led to Nobel Prize and Latest Development”, 
Prof. Barry berkisah saat-saat dia bersama rekan 
risetnya, J. Robin Warren, menemukan bahwa bakteri 
Helicobacter pylori adalah penyebab dari gangguan 
lambung atau maag. Temuan mereka mematahkan 
fakta medis sebelumnya yang mengatakan bahwa 
gangguan lambung hanya disebabkan oleh stres, 
makanan pedas, dan terlalu banyak mengkonsumsi 
makanan atau minuman yang mengandung asam. 
Penemuan ini menjadi pengetahuan baru mengenai 
keterkaitan antara infeksi bakteri Helicobacter pylori 
dan kanker perut.

Penelitian mengenai Helicobacter pylori sudah 
dilakukan oleh Prof. Barry dan Robin Warren sejak 
tahun 1982. Melalui riset tersebut, Prof. Barry telah 
menerima berbagai penghargaan antara lain William 
Beaumont Prize dari Amerika Gastroenterology 
Association pada 2006, Albert Lasker Award dari 
Albert & Mary Lasker Foundation di tahun 1995, Dr AH 
Heineken Prize dari The Alfred Heineken Foundation, 
Amsterdam tahun 1998 dan tentu saja penghargaan 
The Nobel Prize in Physiology or Medicine pada 
tahun 2005. Saat ini, Prof. Barry James Marshall, AC, 
FRACP, FRS, FAA, DSc masih tercatat sebagai guru 
besar dalam bidang mikrobiologi klinik di University of 
Western Australia.

Selain Prof. Barry J. Marshall, kuliah yang dimoderatori 
oleh Dr. dr. Dadang Makmun, SpPD-KGEH, FACG 
tersebut juga menghadirkan Prof. Bruce W.S. 
Robinson, MBBS, MD sebagai pembicara. Beliau 
adalah pakar dari University of Western Australia yang 
juga merupakan Adjunct Professor di FKUI. Professor 
Bruce memberikan kuliah mengenai penanganan 
kanker dengan penggunaan terapi imunitas dengan 
judul “The Recent Breakthrough in Cancer Therapy 
Using Immune Attack Strategies to Destroy Cancer”.

Sebelum perkuliahan 
dimulai, dilakukan 
pertemuan antara Prof. 
Barry dan Prof. Bruce 
yang didampingi oleh 
Astrida Upitis dari 
Kedutaan Besar Australia 
dengan Dekan FKUI, 
Dr. dr. Ratna Sitompul, 
SpM(K), Direktur 
Pengembangan dan 
Pemasaran RSUPN Dr. 

Cipto Mangunkusumo, Dr. dr. Nina Kemala Sari, 
SpPD-KGER beserta Wakil Dekan Bidang Pendidikan, 
Penelitian, dan Kemahasiswaan FKUI, Prof. dr. Pratiwi 
P. Sudarmono, Ph.D, SpMK(K); Manajer Riset FKUI, 
Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K); Ketua Departemen Ilmu 
Penyakit Dalam FKUI-RSCM, Dr. dr. Dadang Makmun, 
SpPD-KGEH, FACG dan beberapa staf pengajar FKUI 
antara lain Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH; 
Dr. dr. Murdani Abdullah, SpPD-KGEH dan Dr. dr. 
Pramita Gayatri, SpA(K) yang membahas berbagai 
kemungkinan kerjasama lebih lanjut yang dapat 
dilakukan antara The Australia-Indonesia Medical and 
Health Initiative (AIM-HI) dengan FKUI dalam bidang 
pendidikan dan penelitian kedokteran.

  

Peraih Nobel Kedokteran Berikan Kuliah di FKUI
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Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Pusat 

Administrasi Fakultas FKUI pada 8-10 April 2016 di Inna 
Garuda Hotel, Jogjakarta. Kegiatan ini diselenggarakan 
dalam rangka menyelaraskan visi dan misi FKUI serta 
pembuatan proses bisnis dari masing-masing unit kerja 
yang ada di lingkungan Pusat Administrasi Fakultas 
FKUI.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Manajer Umum 
FKUI selaku ketua panitia penyelenggara kegiatan, Dr. 
dr. Achmad Fauzi Kamal, SpOT(K), dilanjutkan dengan 
pemaparan proses bisnis dari perwakilan unit kerja 
yang diwakili oleh unit kerja Sekretariat Pendidikan, 
Sistem & Teknologi Informasi, Anggaran, dan unit kerja 
Keuangan. Rapat kerja lalu diisi dengan presentasi 
Dekan FKUI, Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) mengenai 
visi dan misi FKUI serta keterkaitannya dengan proses 
bisnis unit kerja dan budaya organisasi. Turut hadir 
pada kegiatan tersebut Manajer Pendidikan dan 
Kemahasiswaan Program Sarjana, Profesi Dokter, 
Magister dan Doktor, dr. Nani Cahyani Sudarsono, 
SpKO dan Manajer Kerjasama, Ventura dan Hubungan 
Alumni, dr. Andi Darma Putra, SpOG(K). 

Kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud upaya 
untuk mencapai visi FKUI, to create infinite experience 
for all through Academic Health system sebagai 
fakultas Kedokteran riset terkemuka di Asia Pasifik, 

di mana diperlukan sumber daya manusia yang 
mumpuni. Untuk memperoleh sumber daya manusia 
yang berkualitas, FKUI telah mencanangkan Key 
Performance Indicator pada staf pendidik dan tenaga 
kependidikan dengan kinerja excellent. 

Khusus untuk tenaga kependidikan, salah satu kriteria 
kinerja excellent adalah dapat memberikan pelayanan 
kepada stakeholders secara profesional yang ditandai 
dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi 
dibidangnya, memiliki jiwa berkompetisi/bersaing 
secara jujur dan sportif, serta menjunjung tinggi 
etika profesi. Kinerja excellent ini diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di 
FKUI.

Pengembangan potensi dan kemampuan bagi tenaga 
kependidikan FKUI selalu diupayakan. Salah satunya 
melalui kegiatan capacity building, yaitu kegiatan 
untuk pengembangan kapasitas untuk melakukan 
perubahan secara keseluruhan dalam kinerja pegawai. 
Pada kegiatan capacity building kali ini, kegiatan yang 
dilakukan berupa rapat kerja. Tenaga kependidikan 
baik sebagai individu, kelompok, maupun organisasi 
diharapkan dapat memperbaiki kemampuan dalam 
melaksanakan fungsi profesinya dan mencapai hasil 
yang diinginkan secara efektif dan efisien melalui 
kegiatan tersebut.

Rapat Kerja Pusat Administrasi Fakultas FKUI
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Prof. dr. Soemargo 
Sastrodiwirjo, SpS(K), 

Guru Besar Ilmu Saraf 
Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia wafat 
dalam usia 92 tahun pada 
Senin (1/2) pukul 08.53 
WIB di Jakarta. Sebagai 
penghormatan terakhir dari 
sivitas akademika FKUI, 
jenazah Prof. Soemargo 

disemayamkan di Lobi Bawah FKUI pada pukul 14.30 
WIB sebelum dikebumikan di TPU Karet, Jakarta 
Pusat.

Upacara pelepasan jenazah dimpimpin oleh Wakil 
Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi 
Umum FKUI, dr. Ponco Birowo, Ph.D, SpU(K). Turut 
hadir pula para Guru Besar FKUI, Direksi RSUPN Dr. 
Cipto Mangunkusumo, mahasiswa, dan rekan-rekan 
almarhum semasa hidupnya.

Prof. Soemargo lahir di Sibolga, 18 Februari 1923. 
Beliau menamatkan pendidikan dokter umum di FKUI 
pada 1958 dilanjutkan pendidikan spesialis saraf yang 
selesai tahun 1964. Gelar Guru Besar dalam ilmu 
penyakit saraf beliau raih pada 2 Januari 1982 dan 
Purna Bakti pada tahun 1989.

Prof. Soemargo termasuk salah satu Guru Besar 
yang berjasa dalam mengembangkan Departemen 
Neurologi FKUI-RSCM. Pada tahun 1970-1987, beliau 
menjabat sebagai kepala Departemen Neurologi FKUI-
RSCM dan mendidik 53 ahli saraf yang kemudian 
menjadi ahli saraf terbaik yang bertugas di berbagai 
kota di Indonesia. 

Tak hanya karier kedokteran, beliau juga banyak 
terlibat dalam berbagai organisasi profesi antara 
lain Perhimpunan Indonesia untuk Penanggulangan 
Penyakit Pembuluh Darah (1970), dan Ikatan Dokter 
Saraf, Psikiatri dan Bedah Saraf Indonesia (IDASI) 
sebagai ketua.

Sosok Almarhum Prof. Soemargo merupakan teladan 
nyata akan dedikasi untuk masyarakat. Semangat 
beliau dalam pengembangan ilmu kesehatan tentunya 
dapat menjadi panutan yang baik bagi para generasi 
penerus. 
Segenap keluarga besar FKUI turut berbelasungkawa 
yang sedalam-dalamnya. Teriring doa untuk almarhum 
agar mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, semua 
amal ibadahnya diterima oleh-Nya, dan keluarga yang 
ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan iman. 
Selamat jalan Prof.dr. Soemargo Sastrodiwirjo, SpS(K).

UI Open Days 2016

UI Open Days kembali digelar, Kantor Humas dan 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengadakan 

pesta Humas dari setiap fakultas dan program yang 
tersedia di UI Open Days. Acara ini berlangsung 
selama dua hari pada (27-28/2) lalu bertempat di 
Gedung Balairung, Depok. 

Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi 
tentang Universitas Indonesia, antara lain meliputi 
jalur masuk UI serta program pendidikan yang tersedia 
di UI mulai dari jenjang S1 Reguler, S1 Paralel, S1 
Kelas Khusus Internasional, Ekstensi, Vokasi (D3) 
dan Pascasarjana, yang dapat diperoleh dari stan-
stan fakultas dan program yang tersedia di UI Open 
Days. Selain menyediakan stan fakultas, UI Open 
Days juga hadir dengan rangkaian kegiatan seperti 

pameran, presentasi dan talkshow, seminar sosialisasi 
tentang jalur masuk UI dan tur gratis keliling kampus 
menggunakan Bus Kuning (Bikun) UI.

Acara ini banyak menarik minat para calon mahasiswa 
sehingga jumlah peserta untuk pendaftaran online 
tahun ini meningkat mencapai 26.000 orang. Banyak 
calon mahasiswa dan para orang tua yang datang dan 
bertanya tentang informasi pelaksanaan ujian melalui 
Jalur SNMPTN, SBMPTN, SIMAK UI dan SIMAK KKI, 
serta daya tampung, beasiswa, dan daya saing untuk 
masuk ke UI. Adapun sesi presentasi dari masing-
masing fakultas yang dapat diikuti dan digunakan 
untuk bertanya sebanyak-banyaknya tentang jurusan 
atau fakultas yang diminati.

Obituari: Prof. dr. Soemargo Sastrodiwirjo, SpS(K)
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Hans-Jurgen Magert Beri Kuliah Penulisan Proposal 
dan Publikasi Internasional

Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia 

melaksanakan Upacara 
Pelantikan dan Serah 
Terima Jabatan Manajer 
Kerjasama, Ventura 
dan Hubungan Alumni 
Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia 

pada Selasa (8/3) pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang 
Senat Akademik Fakultas FKUI. Prosesi pelantikan 
dipimpin langsung oleh Dekan FKUI, Dr. dr Ratna 
Sitompul, SpM(K) dan dihadiri oleh Direktur Keuangan 
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Nurhayati, SE, 
MARS, jajaran Dekanat FKUI, serta para ketua 
Departemen di lingukungan FKUI-RSCM.

Dekan FKUI melantik dr. Andi Darma Putra, SpOG 
sebagai Manajer Kerjasama, Ventura dan Hubungan 
Alumni FKUI yang baru, menggantikan Dr. dr. Budiman, 
SpPD-KEMD. Bertindak sebagai saksi yaitu dr. Ponco 
Birowo, SpU, Ph.D selaku Wakil Dekan bidang Sumber 
Daya, Ventura dan Administrasi Umum FKUI. dr. Andi 
Darma Putra, SpOG akan menjalankan masa tugasnya 
hingga tahun 2018.

Serah terima jabatan ini diharapkan dapat semakin 
meningkatkan kinerja FKUI, terutama dalam 
merealisasikan rencana strategis FKUI di masa 
yang akan datang. Seluruh sivitas akademika FKUI 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada pejabat lama, dan selamat bertugas kepada 
pejabat terpilih, sukses selalu.

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
melalui Program Magister Ilmu Biomedik FKUI 

menyelenggarakan kuliah tamu pada Senin (10/3) 
lalu di Ruang Senat Akademik Fakultas, FKUI 
Salemba, Jakarta. Kuliah tersebut mengambil tema 
“Academic Writing Seminar Proposal and Publication” 
dan menghadirkan Prof. Dr. Hans-Jurgen Magert 
dari Hochschule Anhalt, Jerman sebagai pembicara 
tunggal.

Dalam materi yang disampaikan, Prof. Hans-Jurgen 
Magert yang juga merupakan Adjunct Professor FKUI 
ini memaparkan berbagai ilmu dan pengetahuan 
tentang penulisan proposal dan publikasi internasional. 
Beliau memberikan kiat-kiat penulisan karya tulis ilmiah, 
manfaat artikel ilmiah dan jurnal internasional, cara 
menghindari jurnal predator dan mekanisme penulisan 
artikel ilmiah, serta submisi ke jurnal internasional 
dilihat dari sudut pandang peneliti.

Sementara itu, Dr. rer. physiol. dr. Septelia Inawati 
Wanandi, Ketua Program Magister Ilmu Biomedik FKUI 
dalam sambutannya mengatakan bahwa seminar sehari 
ini bertujuan meningkatkan kemampuan dosen dan 
mahasiswa sehingga mereka dapat mempublikasikan 
hasil penelitian dalam jurnal ilmiah yang bermutu 
dan bertaraf internasional serta mendorong mereka 
agar semakin percaya diri untuk menulis artikel dan 
memasukkannya ke dalam jurnal ilmiah internasional.

Kuliah tamu ini diharapkan dapat memfasilitasi 
para peserta untuk berbagi ilmu pengetahuan dan 
menjadi sarana untuk pengembangan pendidikan dan 
penelitian khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan 
dan pendidikan biomedik di Indonesia.

.

Dekan Lantik Manajer Kerjasama, Ventura dan 
Hubungan Alumni FKUI
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Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
menyelenggarakan pelatihan clinical teacher bagi 

dosen klinik yang terbagi menjadi dua jenis pelatihan, 
yaitu Pelatihan Clinical Teacher I pada Senin-Kamis, 
21–24 Maret 2016 di Ruang Senat Akademik Fakultas, 
FKUI Salemba, dan Pelatihan TOT (Training of Trainers) 
Clinical Teacher I pada Selasa-Jumat, 29 Maret–1 April 
2016 di Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan, kampus UI 
Depok. Pelatihan ini diikuti oleh staf pengajar yang 
merupakan klinik di rumah sakit yang tergabung dalam 
Academic Health System (AHS) UI yaitu RSUPN Dr. 
Cipto Mangunkusumo, RS Kanker Dharmais, RSUP 
Fatmawati, RSUP Persahabatan, RS Pusat Otak 
Nasional, RSAB Harapan Kita, RS Jantung Harapan 
Kita, dan RSPI Sulianti Saroso.

Kegiatan tersebut didasari oleh pentingnya 
pengembangan kemampuan staf medik sebagai clinical 
teacher dalam pelaksanaan AHS UI yang tidak hanya 
dituntut memiliki kemampuan penelitian dan evidence 
based practice, tetapi juga pengembangan kepakaran 
dan keahlian sesuai bidang keilmuan. Selain menjadi 
staf medik sebagai panutan bagi para mahasiswa 

dan narasumber dalam transfer pengetahuan dan 
keterampilan, seorang clinical teacher juga berperan 
sebagai mentor dan supervisor dalam memfasilitasi 
pengembangan kemampuan profesionalisme, 
membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam 
peningkatan kompetensi menghadapi situasi klinik.

Keunggulan dan kualitas dokter masa depan tentunya 
bergantung pada proses pendidikan praktik klinik 
yang berkualitas pula. Oleh karena itu, diperlukan 
pembekalan yang komperehensif bagi para 
clinical teacher FKUI untuk terus mengembangkan 
pengetahuan, keterampilan, kemampuan evidence-
based practice, dan menjadi dokter panutan. 

Rangkaian pelatihan clinical teacher berikutnya akan 
diselenggarakan sepanjang April-November 2016. 
Pelatihan tersebut diharapkan semakin menguatkan 
peran staf pengajar dokter klinik dan rumah sakit 
pendidikan menjadi sangat strategis dalam rangka 
menjalankan tanggung jawab sebagai penjamin 
kualitas pendidikan yang berlangsung di dalamnya.

Sebagai salah satu fakultas kedokteran terbaik 
di Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia menempatkan penelitian sebagai ujung 
tombak dalam meningkatkan peringkatnya di dunia. 
Untuk meraih tujuan tersebut, FKUI senantiasa 
mengembangkan sarana yang mendukung 
terlaksananya penelitian yang berkualitas, salah 
satunya adalah dengan peningkatan kapasitas dan 
kualitas peneliti melalui kegiatan Workshop dan 
Lokakarya Good Clinical Practice. 

Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Unit Riset 
Kedokteran FKUI yang bekerjasama dengan Clinical 
Research Supporting Unit pada bulan Januari-April 
2016 bertempat di lingkungan Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia. 

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan 
pengayaan keilmuan dari para pembicara yang 
merupakan pakar dibidangnya seperti Prof. Dr. dr. 
Rianto Setiabudy, SpFK yang berbicara tentang 
Deklarasi Helsinki dan dr. Nafrialdi, PhD, SpPD, SpFK 

dengan paparannya seputar Prinsip ICH & Tanggung 
Jawab KE. Selain itu, ada pula materi dan workshop 
seputar Info untuk Calon Subyek yang disampaikan 
oleh dr. Wawaimuli Arozal, M.Biomed, PhD dan materi 
tentang Peran dan Tanggung Jawab Peneliti dari dr. 
Dewi Selvina Rosdiana, MKes. Pemaparan materi 
dan workshop Peran serta Tanggung Jawab Sponsor 
& CRO disampaikan oleh dr. J. Hudyono, MS, SpOk, 
MFPM; materi dan workshop Tanggung Jawab Monitor 
oleh Dr. Melva Louisa, S.Si, Apt., M.Biomed; materi 
dan workshop Brosur Penelitian & Dokumen Esensial 
dari dr. Instiaty, SpFK, PhD; dan materi serta workshop 
Pengisian FLK & Pelaporan KTDS oleh dr. Vivian 
Soetikno, SpFK, PhD.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi strategi yang 
tepat untuk peningkatan kualitas riset di lingkungan 
FKUI yang pada akhirnya dapat digunakan untuk 
membantu menciptakan riset yang unggul dan relevan 
sebagai salah satu solusi untuk permasalahan bangsa 
dan negara Indonesia dalam bidang kesehatan.

FKUI Selenggarakan Pelatihan Clinical Teacher 
Bagi Dosen Klinik

Workshop dan Lokakarya Good Clinical Practice
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Leadership Program and Research 
Corporate Strategy Unit

Workshop Clinical Trial Site

Perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran 
biasanya diawali di dalam laboratorium dengan 

penelitian pada tingkat sel hingga uji klinis pada 
manusia. Untuk mendukung uji klinis, FKUI-RSCM 
sudah membentuk Clinical Research Supporting Unit 
(CRSU) yang dapat membantu mengelola regulasi 
hingga pelaksanaan dan pelaporan hasil uji klinis. 

Permasalahan yang ada, hingga saat ini tempat uji 
klinis (clinical trial site) di Indonesia dengan sumber 
daya dan infrastruktur yang baik untuk mendukung 
pelaksanaan penelitian multi-center berskala 
internasional masih terbatas. Selain itu, alokasi waktu 
dari peneliti utama yang umumnya memiliki intensitas 
tinggi dalam pelayanan dan atau pendidikan juga 
terbatas, sehingga kualitas uji klinik yang dilakukan 
belum sepenuhnya sesuai dengan ICH GCP, protokol 
uji klinik, dan target yang diharapkan. Birokrasi clinical 
trial site di Indonesia yang memakan waktu dan belum 
memiliki SoP yang jelas pun menjadi kendala yang 
cukup berarti. Akibatnya, masa rekrutmen subjek 
memanjang, masa uji klinik secara menyeluruh 
menjadi panjang, dan menyebabkan biaya operasional 
meningkat. 

Dalam menanggapi masalah tersebut, FKUI-RSCM 
melalui Unit Riset Kedokteran FKUI mengadakan 
Seminar yang bertema “How to Set Up World Class 
Clinical Trial Site in AHS UI?” pada Rabu (9/3) di Ruang 
Senat Akademik FKUI, Salemba, Jakarta. Seminar diisi 
oleh pembicara-pembicara yang merupakan pakar 
dalam bidang uji klinis dan pejabat yang berwenang 
dalam pemutusan kebijakan rumah sakit anggota 
Academic Health System (AHS) UI. Topik yang diangkat 
terkait clinical trial site dan bagaimana kesiapan AHS 
UI dalam membentuk CRSU.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk 
menginformasikan perkembangan penelitian klinis di 
Indonesia, menginformasikan pentingnya berkoordinasi 
untuk membentuk situs penelitian klinik bertaraf 
internasional di FKUI-RSCM, menginformasikan 
mengenai penunjang penelitian klinis melalui kerja 
sama internasional dan kelengkapan material transfer 
agreement yang sering diperlukan, menginformasikan 
pelaksanaan penelitian klinik di lingkungan RSCM 
serta peran CRSU FKUI-RSCM dalam penelitian klinik 
dan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam 
membangun world class clinical trial site di AHS UI.

Sebagai upaya mewujudkan inovasi yang 
berkelanjutan dan selaras dengan kepemimpinan 

sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi 
permasalahan global di dunia kesehatan, Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) bekerjasama 
dengan Program Magister Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) 
mengadakan kegiatan Executive Education, FKUI & 
FEB UI Joint Program. Kegiatan yang dilaksanakan 
di Gedung Magister Manajemen FEB UI dari 28 
Maret 2016 hingga 15 April 2016 ini bertujuan untuk 
mempersiapkan SDM dengan kapabilitas dan kualitas 
mumpuni dalam rangka pembangunan Indonesian 
Medical Education and Research Education Institute 
(IMERI). 

Pengetahuan terkait start up management, business 
landscape and competition, financial management, 
design thinking, business model innovation, dan 
leadership and innovation merupakan modal dasar 
dalam membentuk SDM yang berkualitas pada 

masa inisiasi pembangunan IMERI. Selain untuk 
meningkatkan kompetensi dan pengetahuan terkait 
bidang-bidang tersebut, kegiatan ini juga dilaksanakan 
untuk memetakan peranan masing-masing unit kerja 
dalam pembangunan organisasi IMERI agar tercipta 
sinergi dalam pencapaian visi dan misi IMERI sebagai 
institut riset dan pendidikan kedokteran di Indonesia. 
Peserta mendapatkan pelatihan dari para ahli, 
diantaranya Avanti Fontana, Ph.D dan Alberto Daniel 
Hanani, MBA.

Institut riset yang dibangun FKUI saat ini berada pada 
tahap penyelesaian pembangunan. Pusat riset ini 
memiliki 18 klaster riset, 4 fasilitas penunjang riset 
dan 6 klaster pendidikan kedokteran. Diperkirakan 
pada Juni 2016 tahap pembangunan akan selesai 
yang dilanjutkan dengan pengembangan IMERI. 
Pembangunan research institute menjadi pertimbangan 
kuat mengingat pentingnya 3 pilar inovasi dalam bidang 
kesehatan, yaitu Universitas, RS pendidikan dan pusat 
riset.
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Sebagai bentuk penghargaan serta upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan jabatan sivitas 

akademikanya, Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia secara berkala mengajukan kenaikan 
pangkat dan golongan bagi para staf pengajar dan 
tenaga kependidikan. Sepanjang periode Januari-
April 2016 ini, FKUI sudah menaikkan pangkat 10 
orang tenaga kependidikan dan 33 orang staf pengajar 
serta sedang memproses 50 usulan kenaikan jabatan 
fungsional staf pengajar dan 4 usulan kenaikan pangkat 
tenaga kependidikan.

Kenaikan pangkat ini dapat menjadi salah satu tolak 
ukur hasil atau prestasi kerja dari sivitas akademika 
FKUI dan jumlah perolehan nilai angka kredit (kum) 
yang merepresentasikan pelaksanaan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dari seorang staf pengajar yaitu 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 
Sudah merupakan kewajiban bagi FKUI untuk 
melakukan pembinaan peningkatan karir kepangkatan 
dan jabatan kepada seluruh sivitas FKUI. Pembinaan 
tersebut dapat berupa pemberian penghargaan berupa 
tanda jasa, kenaikan pangkat, finansial, piagam atau 
bentuk penghargaan lain. Kenaikan pangkat adalah 
salah satu bentuk penghargaan yang dapat diberikan 
kepada sivitas FKUI untuk lebih meningkatkan prestasi 
kerja dan pengabdiannya.

Kenaikan pangkat dilakukan berdasarkan susunan 
pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil 
serta penyetaraan golongan ruang untuk Non Pegawai 
Negeri Sipil. Berikut adalah Panduan Singkat Kenaikan 
Pangkat yang berlaku baku di lingkungan Universitas 
Indonesia:

Panduan Kenaikan Pangkat bagi Dosen FKUI
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PERSYARATAN

PENGAJUAN

PENILAIAN
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