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Parade Prestasi, menjadi judul dan tema besar pada Buletin 
FKUI volume 3, Desember 2016. Tentu menjadi kebanggaan saat 
seluruh elemen sivitas akademika FKUI mulai dari mahasiswa, 
dosen hingga karyawan mampu menorehkan prestasi dan 
mengharumkan nama FKUI. 

Parade prestasi dimulai dari catatan keberhasilan Dr. dr. Ismail H. 
Dilogo, SpOT(K) yang meraih penghargaan Best Research Award 
2016. Lalu ada pula catatan keberhasilan mahasiswa-mahasiswa 
FKUI dalam meraih prestasi di berbagai kompetisi ilmiah dalam 
dan luar negeri, seperti pada ajang IMO 2016, Asia Spine 2016 
di Korea Selatan, ESC 2016 di Jerman, 48th APACPH di Jepang, 
dan AMSC 2016 di Belgia, serta keberhasilan mahasiswa FKUI, 
Rizky Abi Rachmadi, yang meraih medali emas PON XIX bersama 
kontingen Baseball Provinsi DKI Jakarta. 

Tidak hanya staf pengajar dan mahasiswa yang berhasil 
mengharumkan nama FKUI. Karyawan FKUI pun turut memberikan 
sumbangsih nyata dalam memberikan kebanggaan kepada sivitas 
akademika FKUI. Sumbangsih tersebut ditunjukkan dengan 
terpilihnya Laboran FKUI, Amarudin, SKM, MKM, sebagai Juara 
1 Laboran Berprestasi tingkat Nasional oleh Kemristekdikti RI. 
Prestasi juga diraih oleh Unit Humas & IRO FKUI yang berhasil 
menjadi Juara Umum Apresiasi Karya Kehumasan UI 2016, 
serta prestasi Bidang Umum FKUI dalam meraih sertifikasi ISO 
9001:2015.

Kabar gembira datang dari dunia penelitian FKUI, enam inovasi 
peneliti FKUI berhasil masuk dalam daftar 108 Inovasi Indonesia 
versi Business Innovation Center (BIC). Selain itu, kami kabarkan 
pula akreditasi Komite Etik FKUI-RSCM oleh lembaga akreditasi 
internasional, FERCAP, dan survey kesiapan pembentukan 
Academic Health Center FKUI oleh konsultan dari Association of 
Academic Health Center International (AAHCI).

Di penghujung tahun, mahasiswa FKUI sukses menggelar 
acara kesenian bertajuk “Unjuk Rasa”. FKUI juga berhasil 
menyelenggarakan konferensi internasional The 1st Annual ICE 
on IMERI serta disaat yang bersamaan memberikan gelar Adjunct 
Professor kepada Prof. Alexander A.W. Peters, atas jasa-jasa 
beliau terhadap perkembangan pendidikan dan penelitian bidang 
onkologi ginekologi di FKUI-RSCM.

Pada kabar akademik, disampaikan berita kuliah umum Guru 
Besar dan promosi doktor serta kabar FKUI tentang kegiatan FKUI 
Fair & FunWalk 2016. Kisah akhir tahun 2016 juga diisi dengan 
kabar menggembirakan atas keberhasilan FKUI menjadi 4 besar 
Fakultas terhijau di lingkungan Universitas Indonesia versi lembaga 
pemeringkatan kampus hijau sedunia, UI GreenMetric.

FKUI mengucapkan selamat dan terima kasih atas prestasi yang 
diraih. Semoga prestasi-prestasi tersebut dapat dipertahankan dan 
ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya. 

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

Peneliti FKUI Raih Penghargaan Best Research Award
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Peneliti FKUI yang juga merupakan staf pengajar dari 
Departemen Orthopaedi dan Traumatologi FKUI-

RSCM, Dr. dr. Ismail Hadisoebroto Dilogo, SpOT(K), 
berhasil meraih penghargaan sebagai Juara 1 Kategori 
Best Research Award pada ajang Ristekdikti Kalbe 
Science Awards 2016 yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia bekerja sama dengan PT. Kalbe 
Farma Tbk. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh 
Staf Ahli Bidang Infrastruktur, Kemenristekdikti RI, Ir. 
Hari Purwanto, M.Sc, DIC dan Presiden Direktur PT. 
Kalbe Farma Tbk, Bernadette Ruth Irawati Setiady 
pada Jumat (19/8) di Grand Ballroom Hotel Grand 
Hyatt, Jakarta.

Ristekdikti Kalbe Science Awards 2016 merupakan 
bentuk komitmen antara Kemenristekdikti RI dengan 
PT. Kalbe Farma Tbk, untuk memberikan apresiasi 
kepada peneliti Indonesia yang memiliki dedikasi dalam 
menghasilkan karya penelitian di bidang kesehatan. 
Tahun ini, Ristekdikti Kalbe Science Awards 2016 
mengambil tema “Menggiatkan Sciencepreneurship 
Indonesia”.

Pada ajang Ristekdikti Kalbe Science Awards 2016, 
dr. Ismail mengajukan sebuah penelitian berjudul 
“Bone Reconstruction for Neglected Difficult Fractures 
of the Atrophic Nonunion of the Long Bones and 
Critical-Sized Bone Defect using Mesenchymal 
Stem Cell Implantation, Hydroxyapatite, BMP-2 and 
Mechanical stabilization”. Penelitian menitikberatkan 
pada proses penyembuhan kelainan pada tulang 
dengan menggunakan sel punca (stem cell). Dari 
hasil penelitian, diketahui sel-sel induk mesenkimal 
menunjukkan potensi percepatan pada penyembuhan 
patah tulang.

Sel punca diketahui sebagai sel yang dapat membelah 
diri menjadi sel serupa atau berdiferensiasi menjadi 
sel yang berbeda. Perubahan ini sangat dipengaruhi 
dari lingkungan sekitarnya. Kemampuan inilah yang 
menjadikan sel punca sebagai harapan baru dalam 
upaya penyembuhan berbagai penyakit. Bentuk 
penggunaan sel punca dapat dilihat pada terapi anti 
penuaan dan terapi luka bakar. Berbagai inovasi 
dan keberhasilan yang didapat dari berbagai riset 
mengenai sel punca, menjadikan sel punca sebagai 
harapan obat masa depan yang dapat meningkatkan 
kesembuhan dari berbagai penyakit yang awalnya sulit 
untuk disembuhkan.

Melalui penelitiannya, dr. Ismail berhasil meyakinkan 
dewan juri yang terdiri dari Prof. dr. Amin Soebandrio, 
Ph.D, Sp.MK (Direktur Lembaga Biologi Molekuler 
Eijkman), Dr. Muhammad Dimyati (Dirjen Penguatan 
Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti RI), Prof. 
Dr. Wahono Sumaryono, Apt (Rektor Universitas 
Pancasila), Prof. Dr. Yeyet Cahyati Sumirtapura, 
DEA, Apt (Guru Besar Sekolah Farmasi ITB), Prof. 
dr. Sofia Mubarika, H,M. Med.Sc, Ph.D (Guru Besar 
Fakultas Kedokteran UGM), Prof. Maggy Thenawidjaja 
Suhartono, Ph.D (Guru Besar Departemen Ilmu dan 
Teknologi Pangan dan Gizi, IPB), dan Prof. Dr. Yahdiana 
Harahap, MS, Apt (Guru Besar Fakultas Farmasi UI), 
untuk memilihnya sebagai Juara 1 pada Kategori Best 
Research Award, Ristekdikti Kalbe Science Awards 
2016.

 

Foto: Dr. dr. Ismail Hadisoebroto Dilogo, SpOT(K) 
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Mahasiswa FKUI Raih Emas di Ajang PON XIX

Rizky Abi Rachmadi, mahasiswa Kelas Internasional 
FKUI angkatan 2014, bersama Kontingan Provinsi 

DKI Jakarta, berhasil meraih medali emas cabang 
olahraga Baseball pada ajang Pekan Olahraga Nasional 
(PON) XIX di Jawa Barat, 17-29 September 2016 lalu. 
Terkait prestasinya tersebut, Rizky Abi Rachmadi atau 
yang biasa disapa Abi, berbagi cerita kepada Humas 
FKUI tentang kegigihan dan optimismenya dalam 
upaya meraih prestasi pada ajang olahraga terbesar di 
Indonesia tersebut.

Dunia olahraga, dekat sekali dengan kehidupan Abi. 
Sejak usia 7 tahun, Abi sudah berkenalan dengan 
berbagai macam jenis olahraga. Ayahnya yang juga 
atlet, berperan besar menumbuhkan ketertarikan Abi 
pada olahraga. Sebut saja sepak bola, basket, 
bulutangkis hingga baseball telah ditekuninya. 
Dari beberapa olahraga yang Abi tekuni, 
ternyata Abi jatuh hati pada baseball dan 
memilih lebih fokus berlatih pada cabang 
olahraga itu.

Perjalanan Abi sebagai atlet Baseball 
diawali saat Ia bergabung dengan 
klub Baseball Garuda. 
Abi mengasah 

kemampuannya 
bermain baseball 
dengan mengikuti 
berbagai turnamen lokal. 
Puncaknya adalah pada tahun 2013, 
saat Abi terpilih untuk bergabung 
menjadi anggota kontingen Provinsi 
DKI Jakarta di Kejuaraan Nasional 
Baseball U-18. Selanjutnya, pada 
Oktober 2014, Abi turut serta dalam 
seleksi atlet Baseball Provinsi 
DKI Jakarta yang disiapkan untuk 
berlaga pada PON XIX. Latihan 
sebanyak 5-6 kali dalam seminggu 
dan berbagai pertandingan uji 
coba, telah Abi jalani. Tekad yang 
bulat, kedisiplinan, peningkatan 
kemampuan hingga perilaku yang 
baik menjadi standar penilaian 
untuk lolos seleksi PON. Kegigihan 
Abi berbuah manis. Ia akhirnya 

terpilih untuk bergabung dalam tim PON 2016 mewakili 
provinsi DKI Jakarta di posisi shortstop, 2nd base, dan 
3rd base. Bersama 17 orang lainnya, Ia mulai berlatih 
lebih giat untuk berlaga di ajang nasional tersebut.

Menjalani dua peran, sebagai mahasiswa kedokteran 
dan atlet, tentu bukan hal yang mudah bagi Abi. 
Kesibukannya di lapangan baseball harus Abi jalani 
beriringan dengan berbagai aktivitasnya sebagai 
seorang mahasiswa kedokteran. Abi mengakui bahwa 
pada awalnya menjalani dua peran tersebut cukup 
membuatnya kewalahan. Orang tuanya pun sempat 
khawatir dengan padatnya aktivitas Abi. Namun seiring 
berjalannya waktu dan kegiatan, Abi menemukan 
sendiri celah untuk menjalani padatnya rutinitas dan 

berhasil membuktikan keduanya dapat berjalan 
dengan selaras. “Untuk menyelaraskannya 
sih saya juga sambil coba-coba. Jadi learning 
by doing, sambil dijalanin, ketemu sendiri 
celahnya,” tutur Abi.

Bagi Abi, baseball bukan hanya sekedar 
hobi. Baseball juga menjadi penyeimbang 

kehidupan Abi sebagai mahasiswa 
kedokteran. “Baseball itu jadi stress reliever 

saya. Kalau udah stres kuliah, saya 
langsung ke lapangan. Abis itu, fresh 

lagi,“ ungkap Abi sambil tersenyum.

Situasi ini membuktikan bahwa 
hobi baseball yang Abi tekuni 
dapat menunjang kegiatan 
kuliahnya. Bukti lain dapat 
terlihat dari nilai-nilai Abi yang 
baik di FKUI. Secara non 

akademik pun, Abi mampu 
bersinar di FKUI. Pada Yudicium 

tahun akademik 2015/2016 
yang lalu pun, Abi mendapatkan 

penghargaan sebagai Best Buddy Year 
2 dari FKUI.

Saat ini, Abi kembali fokus latihan 
untuk menjalani seleksi tim nasional 
Baseball Indonesia yang akan berlaga 
di ajang SEA Games 2019. “Selain 
dapat diterima mejadi mahasiswa di  
di FKUI, menang di PON kemarin jadi 
penghargaan tertinggi saya hingga 
saat ini. Saya semakin terpacu untuk 
berbuat yang terbaik lagi. Target 
saya berikutnya SEA Games 2019 

dan PON 2020. Mohon doanya ya,” 
pungkas Abi.

Kabar PrestasiBuletin FKUI

Foto:  Rizky Abi Rachmadi

Foto: Fabianto Santoso dan Fakhri Muhammad bersama pembimbing mereka, Dr. dr. M. Saekhu, SpBS(K) dan dr. Samsul Ashari, SpBS(K)
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Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia kembali mendulang prestasi. Fabianto 

Santoso dan Fakhri Muhammad, mahasiswa FKUI 
angkatan 2011, menyabet penghargaan “Best 
Presentation Award” pada ajang konferensi ilmiah 
internasional Asia Spine 2016, yang diselenggarakan 
pada tanggal 22-24 September 2016 lalu di Seoul, 
Korea Selatan.

Asia Spine merupakan sebuah pertemuan regional 
terbesar bagi para spesialis tulang belakang. 
Konferensi ini pertama kali digelar tahun 1997 dengan 
nama “Korea-Japan Conference on Spinal Surgery”  
dan kemudian menjadi konferensi dwitahunan. Sejak 
tahun 2010, nama konferensi diganti menjadi “Asia 
Spine” dan diadakan setiap tahun. Asia Spine 2016 
mengambil tema “The Translation in Spine Care”.

Dalam penyelenggaraan Asia Spine 2016, selain 
berkesempatan mengikuti konferensi, seluruh peserta 
juga dapat berbagi pengetahuan dan berkompetisi 
melalui abstrak penelitian. Seluruh abstrak yang masuk 
diseleksi untuk kemudian dipresentasikan melalui sesi 
oral dan poster presentation. Fabianto dan Fakhri, 
mengirimkan satu abstrak mereka untuk kategori 
poster presentation. Tak disangka, dari ratusan abstrak 
yang masuk, abstrak mereka diterima dan terpilih 
sebagai 12 besar yang lolos untuk dipresentasikan 
pada poster presentation session. Sebagai persiapan 
untuk mendapatkan hasil yang terbaik, Fabianto dan 
Fakhri semakin giat berdiskusi dengan pembimbing 
mereka yaitu Dr. dr. M. Saekhu, SpBS(K) dan dr. 
Samsul Ashari, SpBS(K). 

Sesi presentasi poster terbagi dua. Fabianto dan Fakhri 
mendapat nomor urut terakhir di sesi kedua. Dengan 
percaya diri, keduanya mempresentasikan karya ilmiah 
mereka. Seluruh pertanyaan dewan juri pun berhasil 
dijawab dengan sangat baik. Usaha mereka berbuah 
manis, rasa bangga seketika menyeruak saat nama 
mereka diumumkan sebagai peraih “Best Presentation 
Award”. Berkat prestasi ini, keduanya mendapat 
sertifikat dari penyelenggara Asia Spine 2016, Korean 
Spinal Neurosurgery Society, dan berhak mendapat 
hadiah sejumlah uang tunai.

Poster penelitian Fabianto dan Fakhri berjudul “Spinal 
Surgery Cases in Cipto Mangunkusumo National 
Hospital (CMNH), Jakarta from 2010 until 2015”. 
Penelitian ini mengangkat fenomena kasus bedah 
tulang belakang di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 
(RSCM) sebelum dan sesudah era BPJS.

Pada era sebelum BPJS, kasus pembedahan tulang 
belakang lebih banyak berasal dari indikasi infeksi 
dan trauma. Sementara setelah era BPJS, terjadi 
peningkatan yang cukup signifikan pada kasus 
pembedahan tulang belakang yaitu rata-rata sekitar 60 
kasus per tahun menjadi 150 kasus per tahun dengan 
indikasi tumor dan penyakit degeneratif (Hernia 
Nucleus Pulposus). Secara garis besar, kasus di era 
setelah BPJS terhitung kasus-kasus berat.

Situasi ini menjadi tantangan baru bagi RSCM untuk 
mempersiapkan pelayanan dan fasilitasnya menerima 
kasus berat pembedahan tulang belakang. Sebagai 
rumah sakit pusat rujukan nasional, RSCM diharapkan 
mulai mempersiapkan diri menerima rujukan pasien 
pembedahan tulang belakang.

Mahasiswa FKUI Raih Prestasi 
Best Presentation Award di Seoul
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Stephen dan Rebecca, Gemilang di European Student Conference 2016

Sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah 

internasional. Stephen Diah Iskandar dan Rebecca 
Octavia Fransisca berhasil mengharumkan nama 
FKUI setelahnya keduanya tampil gemilang pada 
ajang 27th European Students Conference 2016 yang 
berlangsung di Charité-Campus Virchow Clinic, Berlin, 
Jerman, tanggal 28 September hingga 1 Oktober 2016 
yang lalu.

Stephen berhasil meraih penghargaan World Health 
Summit Award dan Rebecca menorehkan namanya 
sebagai Best Poster Presentation (Gynecology 
Session) Winner.     

European Students Conference (ESC) merupakan 
sebuah ajang konferensi biomedik terbesar tingkat 
dunia. Ajang yang telah ada sejak 1989 ini telah 
menarik minat para peneliti muda berbakat, mahasiswa 
kedokteran, mahasiswa pascasarjana kedokteran dan 
semua orang yang tertarik pada riset biomedik untuk 
hadir. Lebih dari lima ratus peserta mengikuti acara ini 

untuk berbagi dan melihat penemuan 
terbaru di bidang biomedik.

Pada penyelenggaraan tahun 
ini, ESC mengangkat tema 
“Facing Antimicrobial Resistance–
Research Revolution Wanted!”. 
Pemilihan tema ini berdasarkan 
isu meluasnya penyalahgunaan 

antibiotik dan dampak resistensi 
yang ditimbulkan. Setiap tahun, ESC 

memfasilitasi para partisipan 
dalam mensosialisasikan 

hasil risetnya kepada 
seluruh peneliti dan 
peserta konferensi 
yang berasal dari 
berbagai belahan 
dunia.

Bagi Stephen, 
keikutsertaan- 
nya di ESC 2016 
diawali dengan 

penyusunan ab-
strak karya ilmiah 

yang berjudul “Cha- 
racteristic of Mental 

Disorder in Patients 
with Substance Abuse 

in Primary Healthcare, Indonesia: A Community Diag-
nosis”. Karya ilmiah ini disusun Stephen bersama tiga 
rekannya yaitu Syeda Tazkia Noor, Okla Sekar Martani 
serta Nurul Istianah dan berada dibawah bimbingan 
Yoli Farradika, SKM, M.Epid. Ternyata, abstrak yang 
mereka susun terpilih dan mendapatkan letter of ac-
ceptance untuk dipresentasikan di poster session ESC 
2016. Stephen kemudian menjadi active participant 
yang mewakili untuk mempresentasikan hasil karya il-
miah mereka.

Pembuatan karya ilmiah ini dilatarbelakangi kepedulian 
mereka terhadap penderita gangguan mental akibat 
oleh narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif 
(napza). Proses riset mereka dilakukan di sebuah 
pusat pelayanan kesehatan di Jakarta Pusat dengan 
menggunakan kuesioner untuk melakukan survey 
dan spesifikasi gangguan mental akibat napza. 
Kuesioner yang digunakan merupakan adaptasi dari 
American Psychiatric Association yang telah divalidasi 
sebelumnya. Dari hasil analisis kuesioner didapat dua 
gangguan mental terbanyak akibat napza yaitu depresi 
(rendah diri, malas, hilang semangat) dan psikosis 
(waham, halusinasi).

ESC 2016 menyediakan penghargaan bergengsi 
berupa World Health Summit Award untuk satu peserta 
terbaik pada kategori public health, yaitu kategori yang 
Stephen ikuti. Diakhir sesi, diumumkan dua penelitian 
terbaik kategori Public Health, yaitu Stephen dari 
Indonesia dan Katarzyna dari Polandia. Keduanya 
lalu diberikan kesempatan untuk mempresentasikan 
karyanya di depan juri yang merupakan Direktur 
Program World Health Summit. Stephen lalu terpilih 
untuk untuk mendapat penghargaan World Health 
Summit Award dan berhak untuk hadir pada World 
Health Summit yang berlangsung pada 9-11 Oktober 
2016 di Berlin, Jerman.

World Health Summit merupakan sebuah konferensi 
public health yang akan membahas mengenai masalah 
kesehatan dunia. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 
1.500 peserta yang berasal dari seluruh dunia. Pada 
kegiatan ini, Stephen mendapat kesempatan yang 
sama dengan peserta lainnya untuk menyuarakan 
pendapat, mengkritisi atau memberi usulan mengenai 
perkembangan kesehatan bersama pakar dari berbagai 
belahan dunia.

Proses yang dilalui Stephen hampir sama dengan 
apa yang dilakukan oleh Rebecca, keberhasilannya 
menjadi Best Poster Presentation (Gynecology 
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Foto:  Stephen Diah Iskandar Foto:  Rebecca Octavia Fransisca

Session) Winner tidak lepas dari kerja keras dia 
bersama kelima rekannya, Vito Filbert Jayalie, Fredy 
Rodeardo Maringga, Eko Bulan Matiur, Sirma I Mada, 
dan Pramety Utami dalam menyusun karya ilmiah 
mereka yang berjudul “Knowledge and Attitude of 
Adolescent Girls About Menstruation and Its Relating 
Factors in Jakarta”. Karya ilmiah yang disusun dibawah 
bimbingan dr. Achmad Kemal Harzif, SpOG(K) ini 
memaparkan mengenai pengetahuan dan sikap 
seorang remaja saat mendapat menstruasi pertama.

Menstruasi, merupakan sebuah kondisi keluarnya 
darah dari dinding rahim yang berasal dari sel telur yang 
tidak dibuahi. Pada wanita normal, menstruasi akan 
dimulai saat memasuki usia remaja. Umumnya, pada 
remaja Indonesia, menarche (menstruasi pertama) 
didapatkan pada rentang usia 9-14 tahun.

Saat seorang remaja mulai memasuki usia menarche, Ia 
akan mengalami banyak perubahan, baik fisik maupun 
psikologis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, 
mereka harus diinformasikan dan dipersiapkan dengan 
baik sebelum mereka mendapatkan menarche. 
Namun, survei nasional di Indonesia menunjukkan 
bahwa hanya 13% dari gadis-gadis remaja tahu bahwa 
mereka akan memiliki perubahan fisik melalui masa 
remaja dan hanya 28% melibatkan diri dalam kegiatan 
yang terkait dengan kesehatan reproduksi.

Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan remaja 
memiliki sikap yang salah terhadap menstruasi. 
Perasaan negatif seperti malu, rasa bersalah, dan 
rendah diri dapat menyebabkan mereka berisiko untuk 
memiliki penyakit kesehatan reproduksi dan depresi. 
Berbagai mitos yang beredar secara turun temurun 
mengenai menstruasi pun turut menjadi faktor penyebab 
pemahaman yang salah mengenai menstruasi. Latar 
belakang inilah yang menggelitik Rebecca dan kawan-
kawan untuk melakukan riset dengan tujuan untuk 
mengetahui pengetahuan dan sikap remaja terhadap 
menstruasi dan faktor yang terkait.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sebagian 
besar responden memiliki pengetahuan yang memadai 
meskipun masih diperlukan penambahan pengetahuan 
dan wawasan mengenai menstruasi. Memiliki saudara 
perempuan akan cukup membantu remaja mengenali 
perilaku haid karena mereka melihat bagaimana 
perasaan saudara perempuannya saat mengalami 
periode menstruasi, misalnya menjadi murung atau 
mengeluh saat nyeri haid.

Hasil penelitian inilah yang dipaparkan oleh Rebecca 
di gynecology session ESC 2016. Pada tahap pertama, 
dipilih 3 abstrak dari 12 abstrak terbaik di sesi ginekologi 
yang dipresentasikan. Perasaan tenang dan tanpa 
dibebani ekspektasi berlebih menjadi sumber kekuatan 
Rebecca saat presentasi. Perjuangan Rebecca pun 
akhirnya berbuah manis. Tidak disangka Rebecca 
lolos 3 besar dan di akhir gynecology session, Rebecca 
dinobatkan sebagai peraih Best Poster Presentation 
(Gynecology Session) Winner.

Selain Stephen dan Rebecca, ada 8 abstrak lainnya 
dari delegasi FKUI yang diterima di poster session. 
Ke delapan abstrak tersebut adalah milik Felicia 
Sesi Herdian, Dita Aulia Rachmi, Adrian Reynaldo 
Sudirman, Moch. Iskandarsyah AR, Gilda Athalia 
Sudarto, Fadhian Akbar, Berli Kusuma dan Denita 
Biyanda Utami.

Prestasi ini tentunya merupakan kebanggaan bagi 
Indonesia. Keberhasilan mahasiswa FKUI pada 
ESC 2016 seakan menjadi pembuktian nyata bahwa 
mahasiswa Indonesia mampu dan layak 
bersaing di laga internasional. 
Jangan pernah berhenti 
berkarya dan berprestasi, 
teruslah menginspirasi. Maju 
selalu, FKUI.
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Wicensius Parulian Hasudungan, mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 

angkatan 2011, berhasil meraih penghargaan 
internasional, Top Ten APACPH Poster Award 
pada ajang konferensi 48th Asia Pacific Academic 
Consortium of Public Health (APACPH) yang 
diselenggarakan tanggal 16-19 September 2016 yang 
lalu di Universitas Teikyo, Jepang.

Penyelenggaraan APACPH bertujuan untuk 
menampung berbagai gagasan terkait kesehatan 
masyarakat sebagai upaya mencapai tingkat 
kesehatan tertinggi bagi mayarakat di negara-negara 
di kawasan Asia-Pasifik. Tema yang diangkat pada 
APACPH tahun ini adalah “Create a Healthy Future 
with Competent Professionals”. Pemilihan tema 
didasarkan pada beragamnya tantangan yang saat 

ini dihadapi oleh dunia kesehatan masyarakat. 
Sebut saja bencana alam, kemunculan 

infeksi baru, polusi lingkungan, dan gaya 
hidup berisiko seperti merokok. Untuk 
menangani masalah ini, diperlukan 
sebuah sistem kesehatan dan komitmen 
dari para tenaga profesional kesehatan 

untuk menjaga kesehatan masyarakat. 
Tenaga profesional kesehatan yang 

kompeten diharapkan mampu mengatasi 
tantangan yang dihadapi.

Dalam penyelenggaraan APACPH 
2016, selain konferensi, seluruh 
peserta juga diajak untuk berbagi 
ilmu dan berkompetisi melalui 
abstrak penelitian. Wicensius 
Parulian Hasudungan, atau 
yang biasa dipanggil Sudung, 
mengirimkan abstrak penelitian 
yang berjudul “The Analysis 
of Knowledge, Attitude, 
and Practice of High Risk 
Pulmonary TB Community 
in order to Improve TB Case 
Detection Rate in Matraman 
District”. Abstrak penelitian 
ini Ia susun bersama Rosyid 
Mawardi, Dinni Adila, Bernita 
Kusumanti, dan Eka Lusi 
Susanti dengan bimbingan dr. 

Trevino A. Pakasi, MS. Abstrak 
tersebut kemudian diterima 
untuk dipresentasikan pada sesi 
presentasi poster ajang APACPH 

2016.

Mereka bangga terpilih menjadi salah satu diantara 
ratusan abstrak yang masuk dari seluruh dunia. 
Sebagai upaya persiapan sebelum bertolak ke 
Jepang, Sudung dan kawan-kawan banyak berdiskusi 
dengan pembimbing untuk memperdalam pemahaman 
mengenai riset mereka.

Hari yang dinanti tiba. Sudung harus mempresentasikan 
posternya dan bersaing dengan 490 abstrak lainnya. 
Dengan tenang, Sudung mempresentasikan 
abstraknya dihadapan para juri. Tak diduga, pada saat 
pengumuman, nama Sudung diumumkan sebagai 
peraih predikat Top Ten APACPH Poster Award atas 
hasil riset dan pemaparannya.

Latar belakang penelitian Sudung yaitu mengenai 
diagnosis komunitas angka deteksi Tuberkulosis (TB). 
Pada tingkat nasional, target deteksi TB nasional 
mencapai angka 90% pada tahun 2015. Namun di 
kawasan Matraman, Jakarta Pusat, angka deteksi TB 
dua tahun terakhir hanya mencapai 48%. Rendahnya 
angka deteksi tersebut menarik Sudung dan kawan-
kawan untuk mengetahui penyebab faktor rendahnya 
angka deteksi TB di Matraman. Mereka menduga 
masyarakat enggan memeriksakan diri dan upaya 
tenaga kesehatan yang belum maksimal melakukan 
skrining di masyarakat.

Sudung dan kawan-kawan kemudian turun ke 
masyarakat. Untuk mengetahui faktor mana yang 
paling memengaruhi rendahnya angka deteksi TB 
di Matraman, metode yang mereka lakukan adalah 
dengan mengunjungi rumah-rumah di kawasan 
Matraman untuk melakukan wawancara dengan 
masyarakat. Wawancara dilakukan lebih mendalam, 
jika dalam satu rumah ada anggota keluarga yang 
memang terdeteksi TB positif. Puskesmas diharapkan 
berperan aktif dalam mendeteksi penderita TB dengan 
melakukan pemetaan wilayah dengan kemungkinan 
jumlah penderita TB.

Secara umum, riset ini bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait 
penyakit TB. Kesadaran dan pemahaman ini diharapkan 
dapat menggerakkan inisiatif masyarakat untuk secara 
sukarela memeriksakan diri mereka ke pusat pelayanan 
terdekat untuk mendeteksi kemungkinan terinfeksi TB. 

Prestasi Sudung diharapkan dapat menjadi pemacu 
semangat bagi sivitas akademika FKUI untuk mencetak 
prestasi-prestasi lainnya. Penghargaan ini semakin 
membuktikan bahwa sivitas akademika FKUI mampu 
bersaing di ajang internasional. 

Teliti Tuberkulosis, Mahasiswa FKUI Raih 
Penghargaan di Konferensi Internasional
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Sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI) kembali menorehkan prestasi.  

Amarudin, SKM, MKM, laboran dari Departemen 
Biologi Kedokteran FKUI melengkapi prestasinya di 
tahun 2016 dengan meraih penghargaan sebagai 
Juara 1 Laboran Beprestasi Tingkat Nasional 2016 
pada “Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Berprestasi tingkat Nasional 2016”. Pemberian 
piagam penghargaan dilakukan oleh Direktur Karier 
dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian 
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia,  Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A di 
malam Anugerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Berprestasi Tingkat Nasional 2016, Jumat (28/10) lalu 
di Bandung.

Bukan hal mudah untuk meraih penghargaan tersebut. 
Amarudin harus melewati persiapan dan pembekalan 
selama dua bulan. Pembekalan diberikan oleh unit 
Sumber Daya Manusia (SDM) UI dan pemenang 
tenaga kependidikan berprestasi tahun sebelumnya. 
Persiapan lainnya yaitu pengemasan dan pengiriman 
karya ilmiah untuk dinilai kelayakannya dan 
dipresentasikan di babak grand final. Dari 44 karya 
ilmiah, karya Amarudin terpilih dalam 10 besar dan 
berhak untuk dipresentasikan pada grand final.

Amarudin memaparkan karya ilmiahnya yang 
berjudul “Pengembangan Uji Antibodi Antisperma 
pada Pemeriksaan Imunoreproduksi bagi Pasangan 
Infertil”. Karya ilmiah ini menjawab masalah infertilitas 
yang tidak terjelaskan. Terutama bagi pasangan 
yang belum mempunyai keturunan (infertil primer), 
atau bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan 
namun mempunyai kesulitan untuk kehamilan yang 

selanjutnya (infertil sekunder), juga bagi ibu hamil 
yang sering mengalami keguguran, dan kehamilan 
tidak berkembang. Beberapa pasien tersebut telah 
memeriksakan diri ke laboratorium dan mendapatkan 
hasil yang normal, tetapi tidak kunjung hamil. 
Menurut Amarudin, hal tersebut terjadi karena empat 
kelemahan pada uji antibodi antisperma sebelumnya, 
yaitu sperma masih diselimuti oleh plasma 
semen, pengujiannya baru pada tahap kualitatif, 
pengamatan masih menggunakan alat makroskopik, 
dan pemeriksaannya belum memakai kontrol. Dari 
kelemahan-kelemahan tersebut, Amarudin mencoba 
memodifikasinya dengan cara menghilangkan plasma 
semen pada sperma melalui pencucian menggunakan 
buffer, melakukan pengenceran di serum istri pasien, 
melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, dan 
menggunakan kontrol pada pengujian agar hasilnya 
lebih akurat. Beberapa rumah sakit di Jakarta sudah 
menerapkan teknik pengujian yang dikembangkan 
Amarudin tersebut. 

Persiapan matang serta tekad yang kuat mampu 
membuat Amarudin tampil cemerlang dan berhasil 
meraih penghargaan sebagai Juara 1 Laboran 
Beprestasi Tingkat Nasional 2016.

Amarudin menyelesaikan pendidikan S1 di program 
studi Reproduksi Universitas Respati Indonesia. Lalu 
melanjutkan program studi Biostatistik di Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (S2). 
Ia juga berkesempatan untuk mempelajari diagnosis 
genetik di University Medical Center, Utrecht, Belanda 
pada tahun 2011 dan 2014 dan short course training 
Safety Laboratory di Melbourne Australia, pada awal 
Desember 2016.

Laboran FKUI Juara 1 Tenaga Laboran
 Berprestasi Tingkat Nasional 2016

Foto:  Winsencius Parulian Hasudungan

Foto: Laboran FKUI, Amarudin, SKM, MKM (kiri) meraih penghargaan laboran berprestasi tingkat nasional 2016
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Fakultas Kedok-
teran Universitas 

Indonesia berhasil 
meraih penghargaan 
sebagai Empat Be-
sar Fakultas Terhijau 
di Lingkungan Uni-
versitas Indonesia. 

Penghargaan ini diumumkan pada Kamis, 29 
Desember 2016 di Balai Kirti, Gedung Rektorat UI, 
Kampus UI Depok, bersamaan dengan pengumuman 
pemeringkatan kampus hijau sedunia, UI GreenMetric 
World University.

UI GreenMetric merupakan sistem pemeringkatan 
perguruan tinggi pertama di dunia yang basis penilaian 

utamanya adalah komitmen perguruan-perguruan 
tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup kampus.

Indikator yang dipergunakan untuk pemeringkatan 
fakultas adalah sama dengan yang digunakan untuk 
pemeringkatan pada universitas, yaitu statistik 
kehijauan kampus (15%), pengelolaan sampah (18%), 
energi dan perubahan iklim (21%), penggunaan air 
(10%), transportasi (18%), dan pendidikan (18%).

Empat besar ranking UI GreenMetric 2016 tingkat 
fakultas: 

1. Fakultas Teknik (total nilai 6,188.40)
2. Fakultas Kesehatan Masyarakat (4,718.79)
3. Fakultas Ilmu Komputer (4,684.00)
4. Fakultas Kedokteran (4,433.85) 

Riyanti Astrid Diahtantri, mahasiswi FKUI angkatan 
2011 berhasil meraih prestasi sebagai 1st Place 

Posterwalk Case Reports pada ajang Antwerp 
Medical Students’ Congress (AMSC) 2016 yang 
diselenggarakan pada 14-18 September 2016 lalu di 
University of Antwerp, Belgia.

Bagi Riyanti, prestasi tersebut adalah pengalaman 
yang sungguh membanggakan terlebih lagi karena 
konferensi ini merupakan konferensi ilmiah pertama 
yang Ia ikuti.

Sama seperti konferensi ilmiah 
lainnya, AMSC menyeleksi 
abstrak para peserta yang datang 
dari 20 negara di dunia. Pada tahap 
seleksi ini, abstrak Riyanti yang berjudul 
“Borderline Lepromatous Leprosy with 
Reversal Reaction” berhasil terpilih untuk 
dilombakan di posterwalk presentation session. 
Sesi posterwalk presentation terbagi dalam 
dua kategori yaitu laporan kasus atau case report 
dan clinical/fundamental study. Pada sesi tersebut 
Riyanti tergabung dalam kategori case reports.

Laporan kasus Riyanti memaparkan mengenai 
penyakit lepra atau yang dikenal dengan penyakit 
kusta. Laporan kasus ini merupakan hasil dari 
perkuliahan modul kulit di Rumah Sakit Persahabatan, 
Jakarta dengan bimbingan dari dr. Adi Satriyo, Sp.KK.

Saat ini, Indonesia sudah mencapai target eliminasi 
penyakit kusta. Namun, masih ada beberapa daerah 
dengan jumlah kasus kusta cukup tinggi. Karenanya, 

kusta masih dikategorikan sebagai masalah kesehatan 
di Indonesia. Hal inilah yang mendorong Riyanti untuk 
mengangkat kusta sebagai topik case report.

Kusta agak sulit untuk diidentifikasi. Kusta dikenal 
sebagai penyakit great imitator atau penandanya 
dapat menyerupai berbagai macam penyakit. 
Penanda khas kusta ialah kelainan kulit yang terasa 
baal, penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi 
saraf lainnya, dan ditemukannya bakteri tahan asam 

(BTA) pada pemeriksaan kerokan kulit. Penularan 
kusta disebabkan oleh kontak yang lama dan 

erat dengan penderita serta terpapar cairan 
bersin.

AMSC diselenggarakan oleh European 
Medical Students’ Association (EMSA) 
dan Annual Antwerp Medical Days. 
Tema yang dipilih untuk tahun ini yaitu 
“Surgery: on the Cutting Edge”. Namun 
pada penyelenggaraannya, abstrak 

yang dikirimkan datang dari berbagai tema 
multidisiplin.

Riyanti banyak mendapat pertanyaan karena 
topik yang dia paparkan. Banyak peserta yang tertarik 
untuk mengetahui lebih dalam mengenai kusta karena 
di negara mereka kusta sudah tidak ditemui lagi. 
Pemilihan topik ini menjadi keunggulan sendiri bagi 
Riyanti.

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melalui 
unit Humas dan IRO FKUI berhasil meraih Juara 

Umum pada acara Apresiasi Karya Kehumasan UI 
tahun 2016. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Rektor 
UI Bidang Keuangan, Logistik dan Fasilitas, Prof. Dr. 
Adi Zakaria Afiff, SE, MBA, di Hotel Santika Depok 
pada Jumat, 4 November 2016.

Apresiasi Karya Kehumasan UI adalah bentuk 
penghargaan berupa apresiasi atas kerja keras 
berbagai elemen kehumasan yang ada di lingkungan 
UI. Kantor Komunikasi UI melakukan penilaian dan 
memberikan penghargaan kepada unit-unit kerja, 
humas fakultas, dan pihak-pihak yang telah turut 
memberikan kontribusi dalam membangun citra positif 
UI.

Dalam perhelatan Apresiasi Karya Kehumasan UI 
tahun 2016, FKUI menjadi Juara Umum setelah 
berhasil mendapatkan 4 penghargaan dari 6 kategori 
yang dinilai. Yaitu sebagai Juara 1 Program Promosi 
Terbaik; Juara 1 Program Penyumbang Artikel Berita; 
Juara 2 Nominasi Media Sosial; Juara 4 Program 
Website Terbaik.

Nama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
(FKUI) kembali harum di kancah internasional, 

dr. Fariz Nurwidya, PhD, FAPSR, peserta Program 
Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Departemen 
Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI-RSUP 
Persahabatan berhasil merebut dua penghargaan 
internasional dalam bidang Pulmonologi dan 
Kedokteran Respirasi, yaitu European Respiratory 
Society Young Investigator Award 2016 dan Young 
Investigator Award 2017.

European Respiratory Society Young Investigator 
Award 2016 merupakan penghargaan yang diberikan 
oleh European Respiratory Society (ERS) kepada 
anggota yang berusia di bawah 35 tahun dan abstrak 
penelitiannya diterima pada kongres Asia Pacific Society 
of Respirology (APSR) yang berlangsung tanggal 
12–15 November 2016, di Bangkok, Thailand. APSR 
Congress Scientific Committee dan ERS menyeleksi 
penerima penghargaan berdasarkan kualitas abstrak, 
data diri dan potensi kontribusi di masa depan bagi 
kemajuan dunia kedokteran respirasi.

Tak lama berselang setelah pengumuman dari ERS, 
dr. Fariz mendapatkan surat elektronik dari President 
of Japanese Respiratory Society (JRS), Professor 
Youichi Nakanishi, MD, PhD, yang menyatakan bahwa 
dirinya terpilih sebagai Young Investigator Award 2017. 
Penghargaan tersebut akan diberikan pada perhelatan 

Japanese Respiratory Society Annual Meeting 2017 
yang akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang, tanggal 
21–23 April 2017 yang akan datang.

Sebelum meraih dua perhargaan tersebut, dr. Fariz 
juga pernah meraih 7 penghargaan 
internasional lainnya yaitu Second 
Winner of RESPINA Full Paper 
Presentation 2016 (Jakarta), Best 
Oral APSR Presentation Award 
2014 (Bali), IREF Young Investi-
gator Award 2014 (Kyoto), Ameri-
can Thoracic Society International 
Trainee Scholarship Award 2014 
(San Diego), Outstanding Poster Pre-
sentation Award 2014 from the 
Dean of Graduate School of 
Medicine, Juntendo University 
(Tokyo), APSR Young Investi-
gator Award 2013 (Yokohama), 
dan JRS International Session 
Award 2013 (Tokyo).

Kepada Humas FKUI dr. Fariz 
mengungkapkan rasa terima 
kasih yang tak terhingga kepa-
da segenap sivitas akademika 
FKUI. “Semua penghargaan 
saya, saya dedikasikan untuk 
nama besar FKUI,” ungkap-
nya.

Peserta PPDS FKUI Raih
Dua Penghargaan Internasional
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Foto: dr. Fariz Nurwidya, PhD, FAPSR

Foto: Penyerahan piagam Apresiasi Karya Kehumasan UI 2016 oleh Prof. Dr. Adi 
Zakaria Afiff, SE, MBA kepada Humas FKUI / Dokumentasi Humas UI
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FKUI Raih Prestasi di Ajang Antwerp Medical 
Students’ Congress, Belgia

FKUI Juara Umum Apresiasi Karya 
Kehumasan UI 2016 FKUI Empat Besar Fakultas Terhijau di UI
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Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI), Najmah Kuddah, meraih 

penghargaan MERCK Diabetes Award 2016. 
Penghargaan ini merupakan bagian dari program 
tanggung jawab sosial perusahaan dari PT MERCK 
Tbk, yaitu MERCK Capacity Advancement Program 
yang bertujuan untuk mencetak ahli-ahli dalam bidang 
diabetes di Asia dan Afrika.

Sejak tahun 2015, MERCK bekerja sama dengan 
Universitas Indonesia terkait edukasi mengenai 
diabetes dan disfungsi tiroid. Awal keikutsertaan 
Najmah dalam program ini dimulai saat Ia mengikuti 
MERCK Capacity Advancement Program yang 
diselenggarakan oleh FKUI di Gedung Rumpun 
Ilmu Kesehatan, April lalu. Pada kegiatan tersebut, 
MERCK mengumumkan sebuah proyek terkait 
pelayanan peningkatan kesehatan di bidang diabetes 
dan disfungsi tiroid.

Najmah kemudian mengajukan perencanaan kegiatan 
bertajuk “Screening and Prevention for Diabetes, 
National Diabetes Project: One Young, Two Adults”. 
Diabetes Melitus (DM) di Indonesia masih jadi isu 
kesehatan utama. Prevalensi penderita DM meningkat 
dari tahun ke tahun. Bahkan banyak penderita DM di 
usia muda atau masih dalam periode produktif. Hal 
ini tentu akan mengurangi kualitas hidup seseorang. 
Sayangnya, diagnosis DM sebagian besar ditegakkan 
ketika gejala komplikasi telah muncul. Kondisi ini 
disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat 
untuk melakukan skrining DM.

Kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor risiko 
utama DM. Saat ini, angka kelebihan berat badan 
usia muda relatif tinggi. Sayangnya, masih banyak 
masyarakat usia muda yang tidak melakukan skrining 
DM. Padahal, 50% orang dengan prediabetes dapat 
kembali normal hanya dengan menjalani pola hidup 
sehat. Namun jika sudah terdiagnosis DM, yang dapat 
dilakukan hanya memastikan kadar glukosa darah 
terkontrol baik dengan obat ataupun insulin.

Di era BPJS, skrining DM sebenarnya sudah ditanggung 
secara gratis. Skrining DM pun tidak harus selalu 
dilakukan di rumah sakit. Pusat pelayanan primer dan 
dokter keluarga turut bekerja sama melakukan skrining 
DM melalui BPJS. Sayangnya, fasilitas ini belum 
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, Najmah mengajukan 
sebuah proyek berbasis aplikasi seluler  dengan tema 
One Young, Two Adults. Proyek ini bertujuan untuk 
membantu seseorang yang berusia muda secara sadar 
melakukan skrining DM, dan juga memastikan dua 
orang tuanya untuk melakukan skrinning. Jika orang 
tua tersebut terdiagnosis DM, maka harus secara 

teratur melakukan kontrol dan pengobatan. Pemuda 
tersebut berperan sebagai salah satu caregiver orang 
tuanya agar tercapai target pengobatan. 

Secara umum, konsep ini menggunakan sukarelawan 
satu orang anak muda yang diminta untuk mengajak 
dua orang dewasa paling berpengaruh dalam 
hidupnya untuk rutin melakukan skrining DM. Ketiga 
orang ini akan mendaftarkan data diri mereka melalui 
aplikasi ponsel. Setelah terdaftar, mereka akan 
diberikan kuisioner awal untuk skrining DM. Kuisioner 
ini akan melihat faktor risiko DM pada orang tersebut. 
Aplikasi ponsel ini juga memberi notifikasi saat harus 
melakukan skrining lanjutan. Dari skrining berkala ini, 
diharapkan ada satu orang usia muda dan dua orang 
tua dengan hidup yang sehat.

Najmah terpilih untuk mendapat penghargaan 
MERCK Diabetes Award 2016 atas perencanaan 
penanganan diabetes yang Ia ajukan. Ketertarikan 
Najmah pada penyakit DM disebabkan karena angka 
kejadiannya yang tinggi, padahal jika masyarakat 
secara sadar melakukan pengecekan berkala, DM 
dapat disembuhkan. “Kalau seseorang kena pre 
diabetes, itu masih bisa banget untuk 
disembuhkan. Makanya dengan 
adanya skrining ini diharapkan 
risiko DM dapat lebih 
terkontrol,” tegas Najmah.

Berkat prestasinya, Najmah 
mendapat kesempatan un-
tuk mengikuti perkuliah-
an secara daring, “Online 
Postgraduate Diploma in 
Diabetes” selama satu ta-
hun (periode Septem-
ber 2016-September 
2017) dari Universi-
ty of South Wales, 
Inggris.

Najmah Kuddah Raih MERCK Diabetes Award 2016
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Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia kembali menorehkan prestasi. Kali 

ini datang dari ajang Indonesia International Medical 
Olympiad (IMO) 2016 yang diselenggarakan di 
Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, 
Jakarta, 12-16 Oktober 2016 lalu. Pada ajang ini, dua 
dari enam tim yang dikirim FKUI berhasil menjadi juara 
dan meraih medali emas. Mereka adalah Hiradipta 
Ardining (2013) dan Dela Ulfiarakhma (2013) pada 
cabang kardiorespirasi serta Irfan Kurnia Pratama 
(2013) dan Surya Buana Wangi (2013) pada cabang 
muskuloskeletal.

IMO 2016 adalah suatu kegiatan olimpiade kedokteran 
yang diselenggarakan oleh Ikatan Senat Mahasiswa 
Kedokteran Indonesia (ISMKI). Pada tahun ini, 65 
fakultas kedokteran turut berpartisipasi dalam kegiatan 
IMO. Tak hanya fakultas kedokteran di Indonesia, 
beberapa fakultas kedokteran dari negara tetangga 
turut berpartisipasi, yaitu De La Salle Health Sciences 
Institute (Filipina) dan Universitas Malaysia Sabah 
(Malaysia).

IMO 2016 memperlombakan 6 cabang olimpiade, 
yakni cabang kardiorespirasi, uroreproduksi, digestif, 
muskuloskeletal, infeksi tropis, dan neuropsikiatri. 
Penyelenggaraan kompetisi ini bertujuan untuk 
meningkatkan kompetensi mahasiswa kedokteran 
melalui suatu kompetisi keilmuan yang mempertemukan 
seluruh mahasiswa kedokteran baik secara nasional 
maupun internasional.

Selain Hiradipta Ardining dan Dela ulfiarakhma 
(kardiorespirasi) serta irfan kurnia pratama dan surya 
buana wangi (muskuloskeletal), delegasi mahasiswa 
FKUI lainnya pada IMO 2016 adalah Stevanus 
Samudera dan Valensia Vivian (neuropsikiatri); Arlinda 
E. Hemasari dan Gassani Amalia (uroreproduksi); 
Danindra Andri H dan Satrio Wicaksono (digestif); 
Paulus A. Halim dan Rabid Y. Putradasa (infeksi tropis).

Perjalanan delegasi FKUI dalam meraih posisi terbaik 
bukanlah perjalanan yang mudah. Sebelum terpilih 
mewakili FKUI, mereka mengikuti seleksi internal 
yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) FKUI dengan penanggung jawab dr. Imelda 
Rosalyn Sianipar, M.Biomed, PhD. Setelah terpilih, 
seluruh tim mulai menjalani berbagai persiapan guna 
memaksimalkan pemahaman terkait pengetahuan 
kedokteran. Latihan soal dan keterampilan menjadi 
menu harian yang harus mereka jalani. Namun 
semangat mereka tidak pernah luntur demi mencapai 
hasil terbaik.

Dalam tahapan kompetisi, mereka harus melewati 
beberapa tahap penyisihan. Proses penyisihan terdiri 
dari 3 babak, yakni babak penyisihan, babak semifinal 
dan babak final. Babak penyisihan terdiri dari multiple 
choice question  (MCQ) dan Objective Structured 
Practical Examination (OSPE). Kemudian babak 
semifinal terdiri dari MCQ dan Objective Structured 
Clinical Examination (OSCE). Dan yang terakhir yaitu 
babak final terdiri dari medical quiz atau cerdas cermat 
(MQ) dan Student Oral Case Analysis (SOCA).

Di babak final, tim FKUI dari cabang kardiorespirasi 
dan muskuloskeletal akhirnya diumumkan sebagai 
juara pertama dari tiap cabang dan berhak menerima 
medali emas. Rasa bangga seketika menyeruak saat 
nama mereka diumumkan sebagai juara. Perjuangan 
terbayar sudah dengan prestasi yang berhasil diraih.

Pada akhir perbincangan bersama Humas FKUI, para 
delegasi FKUI dalam ajang IMO 2016 menghaturkan 
rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para 
pembimbing dan seluruh sivitas akademika FKUI. 
Berbagai dukungan yang mereka dapat merupakan 
bagian dari perjalanan kemenangan mereka. Melalui 
ajang IMO 2016 ini, sekali lagi, prestasi dipersembahkan 
oleh mahasiswa FKUI.

FKUI Raih Dua Emas di IMO 2016

Foto: Delegasi FKUI pada Indonesia International Medical Olympiad 2016

Foto: Najma Kuddah
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Kuliah Umum Guru Besar: 
Narkoba dan Remaja

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kembali 
menyelenggarakan kegiatan Kuliah Umum Guru 

Besar pada Selasa (20/9) lalu di Auditorium Gedung 
Rumpun Ilmu Kesehatan, UI Depok. Pembicara yang 
hadir kali ini adalah Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, 
SpPD-KAI, FAC dengan materinya yang berjudul 
“Narkoba dan Remaja: Epidemiologi, Patofisiologi 
dan Pencegahan”. Dengan dimoderatori oleh Prof. 
Dr. dr. Raden Irawati Ismail, SpKJ(K), M.Epid, Prof. 
Sjamsuridjal memberikan pemahaman kepada para 
mahasiswa yang hadir mengenai narkoba, rasa adiksi, 
hingga penanganannya.

Narkoba, hingga saat ini, masih menjadi permasalahan 
yang serius di Indonesia baik dalam segi sosial mau 
pun segi medis. Sejak maraknya penggunaan narkoba 
di Indonesia pada tahun 1985, pengguna narkoba terus 
meningkat. Profil pengguna narkoba terbanyak ada 
di usia remaja dengan jenis narkoba terbanyak yang 
digunakan adalah heroin. Pada remaja, situasi sosial 
yang mereka hadapi sangat rentan untuk menyebabkan 
mereka terjerumus dalam dunia narkoba. Misalnya, 
dengan melihat teman yang menggunakan narkoba 
dan rasa penasaran akan narkoba.

Dari segi sosial, di saat seseorang sudah terjerat pada 
adiksi narkoba, Ia akan kehilangan rasa sosialnya. 
Ia kerap berbohong, meninggalkan nilai-nilai luhur, 
produktivitas kinerja menurun, tidak peduli sekitar, 
hingga bertindak kriminal. Sementara dari segi medis, 
individu dengan narkoba akan rentan tertular penyakit 
infeksi seperti HIV, hepatitis C, hepatitis B, dan 
pneumonia.

Melihat kondisi ini, pemerintah dengan tegas 
menyatakan perang melawan narkoba. Berbagai 
bentuk kejahatan narkoba di tanggapi serius. Bagi para 
pengedar, tentu hukuman berat menanti. Sementara 
bagi pengguna, rehabilitasi menjadi upaya terbaik 
menghilangkan rasa adiksi pada narkoba.

Terkait usaha penanggulangan narkoba, Prof. 
Sjamsuridjal mengajak seluruh lapisan masyarakat 
untuk turut ambil bagian. Gerbong utama dalam 
melawan narkoba tentu saja berasal dari keluarga dan 
pendidikan. Selebihnya setiap individu harus memahami 
bahaya narkoba, konsep adiksi, pandai memilih teman 
dan lingkungan serta belajar memecahkan persoalan 
tanpa narkotika dan zat adiktif lainnya.

Lebih lanjut, peran mahasiswa kedokteran juga 
sangat dibutuhkan. Seorang mahasiswa kedokteran 
harus memahami permasalahan narkoba dan 
adiksi, berperilaku sehat, serta mampu mengajarkan 
melakukan pola hidup sehat sebagai upaya 
menghindari narkoba.

Melihat kondisi tersebut, institusi pendidikan harus 
menjadi tonggak utama dalam memerangi narkoba. 
Penanaman pendidikan dan nilai-nilai luhur diharapkan 
dapat menghindari seseorang dari jeratan narkoba dan 
turut mengajak lingkungannya untuk menjauhi narkoba. 
Penatalaksanaan narkoba bagi pengguna melalui 
terapi dan rehabilitasi juga harus mempertimbangkan 
rasa adiksi yang tak mudah dihilangkan.

 

Kabar AkademikBuletin FKUI

Foto: Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI, FAC pada Kuliah Umum Guru Besar FKUI, Selasa (20/9), di Auditorium RIK UI Depok.

Kabar AkademikBuletin FKUI

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
melalui Dewan Guru Besar (DGB) FKUI kembali 

menyelenggarakan kegiatan Kuliah Umum Guru 
Besar FKUI yang berlangsung pada Selasa (29/11) 
lalu di Auditorium Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan, 
Kampus UI Depok. Kuliah Umum Guru Besar FKUI 
kali ini dimoderatori oleh Prof. Dr. dr. Akmal Taher, 
SpU, Ph.D, dan menghadirkan Prof. dr. Umar Fahmi 
Achmadi, MPH, Ph.D, Guru Besar Fakultas Kesehatan 
Masyarakat UI, sebagai pembicara.

Materi kuliah yang disampaikan Prof. Umar Fahmi 
berjudul “Kolaborasi Profesi dalam Pelayanan 
Kesehatan”. Dengan penuh semangat, Prof. Umar 
Fahmi memberikan pemahaman kepada para 
mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan UI yang hadir 
mengenai pentingnya kolaborasi profesi dalam 
pelayanan kesehatan yang profesional.

Pada era globalisasi ini, kolaborasi profesional 
berdampak pada kemajuan ekonomi, sosial, isu 
lingkungan dan kesehatan untuk mengatasi berbagai 
penyakit dan infeksi baru yang bermunculan seiring 
dengan semakin tingginya mobilitas manusia. 
Akibatnya, diperlukan integrasi keilmuan dalam 
tata laksana penanganan masalah kesehatan 
untuk memberikan pelayanan kesehatan secara 
komperehensif untuk mengoptimalkan pelayanan dan 
kualitas kesehatan bagi masyarakat.

Kolaborasi profesi adalah hubungan kerja diantara 
tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan 
kepada pasien dalam melakukan diskusi tentang 
diagnosis, kerjasama dalam asuhan medis, konsultasi 
dan komunikasi. Dalam sebuah kolaborasi tim 
kesehatan, tujuan utamanya yaitu kesembuhan dan 
keselamatan pasien (patient safety). Kesembuhan dan 

keselamatan pasien ini diharapkan menjadi optimal 
karena masing-masing tenaga kesehatan memiliki 
pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, 
dan pengalaman yang spesifik dan berbeda.

Penerapan kolaborasi profesi tidak hanya dilaksanakan 
pada pusat pelayanan kesehatan tersier saja, tetapi 
juga pada pusat pelayanan kesehatan primer dan 
sekunder. Pelayanan kesehatan yang diberikan melalui 
kolaborasi profesi ini diharapkan dapat bersifat holistis 
meliputi tindakan preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pelaksanaan kolaborasi profesi kesehatan terkadang 
tidak hanya terjadi pada satu rumpun keilmuan. Pada 
beberapa kasus di daerah, kolaborasi profesi dapat 
melibatkan pakar lingkungan, psikolog, bahkan insinyur 
yang merupakan keilmuan di luar ilmu kesehatan. 
Walaupun berbeda keilmuan, seluruh individu dalam 
sebuah kolaborasi tim kesehatan harus memegang 
elemen penting kolaborasi yaitu keterampilan 
komunikasi yang efektif, saling menghargai, rasa saling 
percaya, dan berdiskusi dalam proses pengambilan 
keputusan. Konsep hubungan kerjasama dan 
kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam 
peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kuliah umum kemudian ditutup dengan diskusi, 
pemberian cinderamata dan foto bersama. Para 
mahasiswa terlihat antusias mengajukan pertanyaan 
dan berdiskusi bersama pembicara. Diharapkan, 
penyelenggaraan kuliah umum ini tak hanya menjadi 
ajang pertukaran ilmu dan pengetahuan dari para 
pakar, namun juga dapat memperluas khasanah 
pengetahuan dan menginspirasi para mahasiswa 
untuk mengembangkan pengetahuannya mengenai 
kolaborasi profesi di bidang kesehatan. 

Kuliah Umum Guru Besar: Kolaborasi Profesi, 
Optimalkan Pelayanan Kesehatan

Foto: Prof. dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH, Ph.D pada Kuliah Umum Guru Besar FKUI, Selasa (29/11), di Auditorium RIK UI Depok.
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Promosi Doktor: 
Ika Yustisia

Pengaruh Lingkungan Mikro Tumor pada Terapi 
Kanker Payudara

Kanker payudara masih menjadi masalah kesehatan 
penting di Indonesia. Tingginya angka kematian 
akibat kanker payudara terutama disebabkan oleh 
kegagalan atau tidak sempurnanya respons terapi yang 
menyebabkan terjadinya peningkatan progresivitas 
penyakit, penyebaran dan kekambuhan.

Berbagai penelitian dilakukan dalam upaya 
meningkatkan efektivitas terapi kanker payudara 
menunjukkan bahwa pendekatan terapi kanker harus 
mempertimbangkan peran lingkungan mikro tumor. 
Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan di 
sekeliling sel kanker yang terdiri atas dua komponen 
yaitu komponen seluler dan non seluler. Kondisi pH dari 
jaringan tumor berperan penting bagi kelangsungan 
hidup sel kanker dan sifat-sifat keganasannya.

Beberapa penelitian dilakukan untuk melihat efek 
perubahan pH lingkungan mikro pada perkembangan 
tumor. Upaya meningkatkan pH lingkungan mikro tumor 
dapat menstimulasi kematian sel kanker dan menekan 
terjadinya persebaran tumor. Namun, mekanisme 
kematian sel dan penekanan penyebaran akibat 
peningkatan pH lingkungan ekstraseluler tersebut 
masih belum dapat dijelaskan.

Adalah dr. Ika Yustisia, Msc yang memaparkan hasil 
penelitiannya dalam sidang promosi doktor pada 
Kamis (29/9), di Ruang Senat Akademik Fakultas 
FKUI, Salemba, Jakarta. Metode yang digunakan yaitu 
penelitian eksperimental in vitro dengan teknik kultur 
sel sebagai metode dasar penelitian.

Promosi Doktor: 
Naomi Esthernita Fauzia Dewanto

Probiotik pada ASI Percepat Kematangan Saluran 
Cerna Bayi Baru Lahir

Pertumbuhan mukosa usus manusia belum sempurna 
saat dilahirkan, karena itu usus bayi sering dikatakan 
sebagai leaky gut. Pertumbuhan dan perkembangan 
usus bayi berlangsung hingga usia dua tahun. Saluran 
cerna dianggap sebagai organ imunologi terbesar 
dalam tubuh dan sistem imun mukosa saluran cerna 
seringkali merupakan lini terdepan pertahanan dalam 
melawan infeksi mikroba.

Air susu ibu (ASI) merupakan cairan biologis kompleks 
spesies spesifik yang disesuaikan secara sempurna 
memenuhi gizi dan kebutuhan imunologi bayi yang baru 
lahir. Data menunjukkan ASI memberikan perlindungan 
terhadap berbagai penyakit infeksi, sehingga pada 
bayi yang minum ASI terjadi penurunan angka kejadian 
infeksi dan diare. Efek anti infeksi ini disebabkan oleh 
beberapa senyawa bioaktif dan sitokin dalam kolostrum 
dan ASI. 

Setelah bayi lahir, nutrisi yang didapat sangat 
mempengaruhi proses kematangan saluran cernanya. 
Beberapa tahun terakhir diketahui selain mengandung 
prebiotik (human milk olygosacharida), ASI juga 
mengandung probiotik. Namun, belum diketahui 
apakah probiotik terdapat di ASI ataukah suatu 
kontaminasi. Penelitian tersebut dilakukan oleh dr. 
Naomi Esthernita Fauzia Dewanto, SpA(K) dalam 
sidang promosi doktornya Rabu (28/9) di Ruang Kuliah 
Parasitologi, FKUI Salemba, Jakarta.
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Promosi Doktor:
Rika Haryono

Latihan Naik Turun Bangku dan Jalan Kaki Dapat 
Atasi Osteopenia

Membaiknya sistem pelayanan kesehatan 
menyebabkan peningkatan usia harapan hidup 
penduduk di Indonesia. Hal ini diikuti dengan 
meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) 
serta meningkatnya risiko mengalami penyakit 
degeneratif seperti osteopenia.

Osteopenia adalah suatu penyakit yang ditandai 
dengan kerusakan mikroarsitektural tulang yang 
mengakibatkan densitas massa tulang dan kekuatan 
tulang menurun. Tulang mengalami osteopenia 
karena proses resorpsi oleh osteoklas lebih dominan 
dibandingkan dengan formasi tulang oleh osteoblast. 
Peningkatan aktivitas osteoklas atau penurunan 
aktivitas osteoblast dapat terjadi karena adanya faktor 
risiko antara lain usia tua, penurunan estrogen dan 
kurangnya aktivitas fisik.

Beberapa penelitian melaporkan, upaya penatalak-
sanaan osteopenia dengan melakukan aktivitas fisik 
membuktikan adanya peningkatan densitas tulang. La-
tihan weight bearing seperti latihan naik turun bangku 
(LNTB) dan latihan jalan kaki (LJK) memiliki karakter 
biomekanik yang berbeda dan memengaruhi formasi 
serta resorbsi tulang. 

Penelitian tersebut dipaparkan oleh dr. Rika Haryono, 
SpKO pada sidang promosi doktornya Senin (17/10) 
di Ruang Senat Akademik Fakultas, FKUI Salemba. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LNTB dan LJK 
dapat meningkatkan formasi tulang.

Kabar AkademikBuletin FKUI

Promosi Doktor:
Ikhwan Rinaldi

Pengembangan Tata Laksana Pasien LGK 

Leukimia granulostik kronik (LGK) adalah kelainan 
mieloproliferatif yang ditandai adanya fusi gen BCR-
ABL akibat translokasi resiprokal kromosom 9 dan 
22. Insidens LGK di Asia lebih rendah dibanding di 
Amerika Serikat dan Eropa. Median usia pasien LGK 
di Asia, terutama Indonesia adalah 37 tahun. Usia ini 
jauh lebih muda jika dibandingkan dengan pasien LGK 
di Amerika Serikat yaitu 67 tahun dan Eropa yaitu 60-
65 tahun.

Saat ini terapi pilihan pertama LGK adalah obat 
golongan tyrosine kinase inhibitor (TKI), salah satunya 
adalah imanitib mesilat (IM). Target terpenting terapi 
LGK adalah major molecular response (MMR). Selain 
MMR, target terapi IM adalah complete hematologic 
response (CHR) dan complete cytogenetic response 
(CCyR). Angka CHR pasien LGK fase kronik yang 
mendapat terapi hidroksiruea sebelum terapi IM di 
Indonesia rendah dan belum diketahui hubungannya 
dengan pencapaian MMR.

Penelitian tersebut dipaparkan oleh dr. Ikhwan Rinaldi, 
SpPD-KHOM, pada sidang promosi doktornya Selasa 
(18/10) di Ruang Senat Akademik Fakultas, FKUI 
Salemba. Sampel penelitian adalah pasien LGK fase 
kronik yang berusia 18-60 tahun dan telah mendapat 
hidroksiruea saja tanpa batas waktu atau dengan 
dilanjutkan terapi intramuskular (IM). Hasil penelitian 
membuktikan adanya perbedaan parameter antara 
kelompok yang mendapat terapi hidroksiruea sebelum 
IM.
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Promosi Doktor:
Kasyunnil Kamal

Peneliti FKUI Ciptakan Instrumen Skoring 
Kesehatan Perusahaan Hulu Migas

Selasa (8/11), bertempat di Ruang Senat Akademik 
Fakultas, FKUI Salemba, dalam sidang promosi 
dokter, dr. Kasyunnil Kamal, MS, SpOk memaparkan 
penelitian berfokus pada faktor risiko kerja di 
perusahaan hulu migas. Lingkungan kerja di 
perusahaan hulu migas memiliki faktor risiko kerja 
yang tinggi dan dapat memengaruhi penurunan tingkat 
kesehatan pekerja seperti kemungkinan kecelakaan 
atau penyakit parah. Pemeriksaan kesehatan berkala 
terhadap pekerja memang harus dilakukan sebagai 
bagian dari pemenuhan peraturan pemerintah. Tujuan 
pelaksanaan pemeriksaan kerja adalah untuk dapat 
menentukan status kelaikan kerja pekerja atau dikenal 
dengan istilah “Fitness for Work”.

Di Indonesia, lebih dari 25 ribu pekerja permanen di 
sektor perusahaan hulu migas berhadapan dengan 
risiko tersebut, terutama bagi mereka yang bekerja di 
lepas pantai (offshore) dan di darat terpencil (onshore). 
Pada beberapa perusahaan hulu migas, program 
pemeriksaan kesehatan pekerja (medical check up/
MCU) belum dapat sepenuhnya mencerminkan 
pemeriksaan yang berkualitas karena belum 
memperhatikan jenis pekerjaan, faktor risiko dan 
adanya penyakit.

Penelitian dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap 
pengembangan sistem skor, tahap uji dan validasi skor, 
serta tahap implementasi. Dari penelitian ini kemudian 
didapatkan sebuah instrumen skoring kesehatan baru 
yang dapat digunakan untuk skrining kelaikan kerja 
industri hulu migas di Indonesia.
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Promosi Doktor:
Teuku Heriansyah

Penelitian Peran Lp-LPA2 dalam Patogenesis 
Penyakit Aterosklerosis

Aterosklerosis merupakan penyebab paling umum pada 
penyakit kardiovaskuler (CVD), termasuk coronary 
artery disease (CAD), penyakit pembuluh darah otak 
(stroke) dan penyakit pembuluh darah tepi (peripheral 
artery disease/PAD). Perkembangan aterosklerosis 
sangat berkaitan dengan gangguan metabolisme lipid 
dan inflamasi. Pada CVD, diabetes mellitus tipe 2 
(DMT2) dan dislipidemia (DL) merupakan faktor risiko 
klasik utama.

Aktivitas lipoprotein associated phospholipase A2 (Lp-
PLA2)  sangat berkaitan erat dengan oxidize low density 
lipoprotein (oxLDL) yang diduga berperan penting 
dalam perkembangan aterosklerosis dan berkontribusi 
dalam proses destabilitasi plak melalui jalur inflamasi 
tersendiri. Beberapa bukti ilmiah memperlihatkan dua 
peran enzim Lp-LPA2 yang bertolak belakang yaitu 
peran anti inflamasi dan pro inflamasi. Penyebab 
pergeseran keseimbangan peran Lp-LPA2 dari sisi anti 
inflamasi ke sisi proaterogenik hingga saat ini belum 
diketahui.

Penelitian dilakukan oleh dr. Teuku Heriansyah, 
SpJP, FIHA, untuk mengetahui peran Lp-LPA2 dalam 
patogenesis penyakit vaskular aterosklerosis. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa Lp-LPA2 berperan 
dalam patogenesis aterosklerosis.

Hasil penelitian dipaparkan oleh dr. Teuku pada 
sidang promosi doktor Ilmu Kedokteran FKUI Senin 
(21/11) lalu di Ruang SAF, FKUI Salemba. Disertasi 
berjudul “Perubahan Ekspresi Lipoprotein Associated 
Phospholipase A2 dan Lysophosphatidylcholine dalam 
Perkembangan Awal Aterosklerosis: Studi In Vivo pada 
Tikus Model Diabetes Melitus Tipe 2 dan Dislipidemia” 
berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji.

Promosi Doktor:
Rina Mutiara

Kekambuhan Pasien Anak Leukimia Limfoblastik 
Akut terkait Terapi Vinkristin

Leukimia adalah penyakit keganasan sel darah yang 
paling sering terjadi pada anak. Angka kejadian 
leukemia pada anak adalah 3-5 dari 100.000 individu. 
Leukimia tercatat sebaga urutan kedua penyebab 
kematian pada anak di bawah usia 15 tahun. National 
Cancer Institute menyatakan bahwa sepertiga 
kanker pada anak adalah leukemia dengan leukimia 
limfoblastik akut (LLA) sebagai jenis leukemia paling 
banyak.

Sebagian besar kegagalan pengobatan dikarenakan 
kekambuhan atau kembalinya penyakit. Angka 
kejadian kekambuhan pada pasien anak cukup tinggi, 
yaitu sekitar 20%-40%. Kekambuhan disebabkan 
beberapa faktor seperti usia, keparahan penyakit, 
interaksi obat, resistensi obat, kepatuhan dan status 
nutrisi. Polimorfisme gen MDR-1 dan resistensi 
obat ditenggarai menjadi faktor utama penyebab 
kekambuhan. Vinkristin adalah salah satu obat yang 
paling sering digunakan dan efektif untuk leukemia, 
lymphoma, tumor otak dan tumor padat pada dewasa 
maupun anak. Obat-obatan yang memainkan 
peranan penting dalam pengobatan LLA pada anak 
dan dihubungkan banyaknya kejadian kekambuhan 
dengan resistensi adalah vinkristin dan doksorubisin.

Pada sebuah penelitian didapatkan bahwa faktor 
penyebab kekambuhan adalah multifaktorial. Pola 
polimorfisme gen MDR-1 pada pasien anak LLA 
diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan hasil 
terapi.

Hasil penelitian tersebut dipaparkan Dra. Rina Mutiara, 
Apt, M.Pharm pada sidang promosi doktornya, Senin 
(26/9) lalu di Ruang SAF, FKUI Salemba. Disertasi 
berjudul “Hubungan Kekambuhan Pasien Anak 
Leukimia Limfoblastik Akut Terkait Terapi Vinkristin 
dengan Polimorfisme Gen Multi Drug Resistance 1” 
ini berhasil pertahankan di hadapan tim penguji dan 
mengantarkan Dra. Rina menjadi Doktor dalam bidang 
Ilmu Biomedik di FKUI.

Promosi Doktor:
Virna Dwi Oktariana

Inovasi Bahan Implan Baru bagi Pasien Glaukoma

Salah satu bahan implan yang telah digunakan sebagai 
bahan lensa intraokular adalah polymethilmethacrylate 
(PMMA). Silikon, juga merupakan bahan yang banyak 
digunakan sebagai implan. Namun, pembuatan 
dengan silikon  memerlukan teknologi moulding 
berbeda dengan PMMA yang dapat dicetak. Dari 
beberapa studi sebelumnya, PMMA diketahui belum 
pernah ditolak oleh jaringan biologis tubuh. Implan 
glaukoma desain baru berbahan PMMA ini memiliki 
kelebihan permukaan yang sangat halus dengan 
ukuran dan desain yang dapat dimodifikasi sehingga 
memudahkan pemasangan. 

Terkait dengan inovasi ini, penelitian dilakukan oleh 
dr. Virna dengan subjek kelinci putih New Zealand 
yang memiliki anatomi mata paling mirip dengan 
manusia. Sebagai penyempurnaan penelitian, setelah 
didapatkan hasil yang baik pada mata kelinci, penelitian 
dilakukan juga pada manusia untuk menilai efektifitas 
dan reaksi penyembuhan lanjut. Dari penelitian yang 
dilakukan, didapatkan bahwa implan PMMA terbukti 
efektif dan aman. Bahkan beberapa pasien mengalami 
perbaikan ketajaman penglihatan.

Hasil penelitian tersebut disampaikan oleh dr. Virna 
pada sidang promosi doktoralnya Kamis (8/12) 
di Ruang SAF, FKUI Salemba. Disertasi berjudul 
“Inovasi Implan Glaukoma Desain Baru Berbahan 
Polymethylmethacrylate: Repsons Jaringan pada 
Kelinci dan Efektivitas pada Pasien Glaukoma 
Stadium Lanjut” ini berhasil dipertahankan di hadapan 
tim penguji. 

Dalam sambutan promotor, Dr. dr. Ratna Sitompul, 
SpM(K) dan ko promotor Dr. dr. Widya Artini, SpM(K) 
dan Prof. drh. Deni Noviana, PhD (IPB) berharap hasil 
penelitian ini dapat diaplikasikan untuk mengatasi 
glaukoma dengan bahan yang mudah didapat, biaya 
terjangkau, aman dan efektif.

Kabar AkademikBuletin FKUI
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Promosi Doktor:
Marcel Prasetyo

Sistem Skor USG Baru untuk Deteksi Artropati 
Lutut secara Dini

Artropati hemofilik (AH) merupakan kerusakan sendi 
yang progresif pada penderita hemofilia. AH ditemukan 
pada penderita usia remaja awal dengan hemofilia 
berat dan sedang. 

Pencegahan artropati berat adalah tujuan utama 
dalam penanganan hemofilia. Upaya preservasi sendi 
dan deteksi kerusakan sendi sedini mungkin akan 
berdampak prognostik yang sangat bermakna. Metode 
evaluasi AH dengan menggunakan radiografi metode 
klasifikasi (Arnold-Hilgartner) dan metode skoring 
(Petterson). Metode tersebut menilai derajat kerusakan 
sendi. Namun, informasi perubahan anatomis yang 
terjadi tidak dapat diperlihatkan dengan baik.

Terdapat alternatif pemeriksaan yaitu dengan 
magnetic resonance imaging (MRI) dan utrasonografi 
(USG). Dibandingkan MRI, metode USG lebih 
mudah penggunaannya, banyak tersedia, dan tidak 
memerlukan sedasi sehingga dapat bermanfaat 
terutama pada pasien anak.

Sistem skor USG saat ini relatif kompleks dan 
belum memiliki konsensus. Kemampuan USG untuk 
mengevaluasi kartilago pun masih terbatas. Untuk itu 
dibutuhkan sistem skoring USG baru yang mudah dan 
berkorelasi baik dengan sistem skor MRI yang ada 
dengan kadar c-terminal telopeptide type II collagen 
(CTX-II) urin sebagai penanda biokimiawi kerusakan 
kartilago.

Penelitian kemudian dilakukan oleh dr. Marcel Prasetyo, 
SpRad(K) untuk mendapatkan sistem skor USG baru 
untuk AH lutut tahap dini. Hasil penelitian dipaparkan 
pada sidang promosi doktor Senin (19/12) lalu di Ruang 
SAF, FKUI Salemba. Disertasi berjudul “Keselarasan 
Skor USG dan Skor MRI serta Hubungannya dengan 
Kadar C-Terminal Telopeptide Type II Collagen Urin 
dalam Deteksi Dini Artropati Hemofilik Lutut” berhasil 
dipertahankan dan menjadikan dr. Marcel sebagai 
Doktor dalam bidang Ilmu Kedokteran di FKUI.

Promosi Doktor:
Tati Ariyanti

Pemanfaatan Bakteriofaga untuk Identifikasi 
Bakteri E.Coli O157:H7 

Drh. Tati  Ariyanti, MP  meraih gelar Doktor Ilmu 
Biomedik setelah mempertahankan disertasinya, 
“Isolasi, Karakteristik dan Pemanfaatan Bakteriofaga 
untuk Identifikasi Escherichia coli O157:H7” pada 
Sidang Promosi Doktor, Selasa (20/12), di Ruang 
SAF, FKUI Salemba.

Penelitian Drh. Tati berfokus pada bakteri O157:H7 
yang merupakan salah satu strain E.coli sebagai 
foodborne pathogen utama dan sering menyebabkan 
penyakit pencernaan pada manusia. Hewan seperti 
sapi, domba dan kambing, merupakan sumber bakteri 
E.coli O157:H7.

E.coli O157:H7 ditularkan ke manusia melalui kontak 
langsung dengan feses dari hewan karier atau 
secara tidak langsung melalui alat atau bahan yang 
terkontaminasi. Penularan juga dilakukan melalui 
konsumsi daging setengah matang, susu sapi yang 
tidak dipasteurisasi, dan buah, sayuran atau air 
terkontaminasi. Infeksi bakteri diawali dengan gejala 
gastroenteritis, diare berdarah hingga gagal ginjal 
akut, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Untuk itu, diperlukan cara memutus rantai penyebaran 
bakteri. Bakteriofaga (faga) merupakan virus yang 
dapat menginfeksi bakteri, menyebabkan sel bakteri 
hancur dan mati. Faga litik dapat berperan sebagai 
bahan alam dan metode non toksik untuk mendeteksi 
dan mengontrol pertumbuhan bakteri yang bersifat 
pathogen pada manusia. Sifat faga yang spesifik 
dapat diaplikasikan untuk deteksi bakteri, terutama 
pada kasus wabah karena infeksi, untuk keperluan 
investigasi epidemiologi penyakit.

Drh. Tati kemudian melakukan penelitian untuk 
mencari bakteriofaga isolat Indonesia yang dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi E.coli O157:H7. 
Hasil penelitian menunjukkan tiga isolat lokal Indonesia 
dapat digunakan untuk mengidentifikasi isolat E.coli 
O157:H7 yaitu T4, HK dan Lambda.

Kabar AkademikBuletin FKUI

Enam Inovasi FKUI Masuk Daftar 108 Inovasi Indonesia

Kabar Riset dan Pengabdian MasyarakatBuletin FKUI

Sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI) kembali menorehkan kebanggaan. 

Enam inovasi karya peneliti asal FKUI tercatat kedalam 
daftar 108 Inovasi Indonesia yang dikeluarkan oleh 
Business Innovation Center (BIC). BIC merupakan 
lembaga yang didirikan oleh Kementerian Riset 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
Republik Indonesia untuk menjembatani proses inovasi 
para akademisi dalam upayanya berkolaborasi dengan 
industri (bisnis) dan pemerintah. Siklus ini diketahui 
bernama Akademisi, Bisnis dan Pemerintah (ABG: 
academician, business and government). Secara 
umum, kegiatan BIC meliputi pelaksanaan transfer 
teknologi serta usaha komersialisasi hasil penelitian 
dan pengembangan.

Program 108 Inovasi Indonesia merupakan seleksi 
karya inovasi yang diselenggarakan oleh BIC. Program 
ini telah berlangsung sejak 2008 dan merupakan serial 
dari 100+ Inovasi Indonesia. Pada program 108 Inovasi 
Indonesia di tahun 2016 ini dipilih sebanyak 108 karya 
inovasi paling prospektif yang akan dimuat pada buku 
“108 Inovasi Indonesia”. Program ini disosialisasikan 
oleh BIC melalui Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis 
Universitas Indonesia (DIIB UI) kepada para dosen 
dan peneliti di seluruh fakultas yang ada di lingkungan 
Universitas Indonesia. Tidak hanya sosialisasi, DIIB 
UI pun melakukan proses pendampingan hingga 
keikutsertaannya para peneliti dalam seleksi tersebut.

Sejak dimulai program Inovasi Indonesia pada tahun 
2008 sampai dengan tahun 2014, baru satu inovasi 
dari sivitas akademika UI yang masuk di enam jilid 
buku tersebut. Pada tahun 2015, sebanyak 11 karya 
inovasi dosen UI terpilih pada program 107 Inovasi 
Indonesia. Sebagai upaya meningkatkan perolehan 
tersebut dan memotivasi para dosen UI, maka DIIB 
UI menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi dan 
Workshop Program 108 Inovasi Indonesia BIC”. Hasil 
dari workshop ini diharapkan karya para inovator UI 
dapat masuk kedalam buku 108 Inovasi Indonesia dan 
serial-serial di tahun berikutnya.

Terkait dengan bertambahnya jumlah dosen dan peneliti 
UI yang masuk dalam daftar 108 Inovasi Indonesia 
tahun ini, DIIB UI memberikan apresiasi kepada 
mereka melalui pemberian penghargaan. Penghargaan 
diberikan pada acara Indonesia Innovation and 
Entrepreneurship Exhibition (IIEE) 2016, Kamis (1/12) 
lalu di Auditorium ILRC, kampus UI Depok. IIEE 
merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan 
oleh DIIB UI. Tahun ini IIEE mengusung tema “Bring 
Innovation to Market”.

Berikut daftar inovasi peneliti FKUI yang karyanya 
masuk dalam 108 Inovasi Indonesia:
1. Indonesian Kalkulator of Oocytes (IKO): Aplikasi 

Cerdas untuk Memprediksi Usia Biologis.
Peneliti: Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K) 

2. SMART IVF.
Peneliti: Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K)

3. Alat Fiksasi Pelvis Modifikasi C-Clamp untuk Terapi 
Fraktur Pelvis Posterior.
Peneliti: Dr. dr. Ismail H. Dilogo, SpOT(K): 

4. SUBROTO ANGLE AID (SAA) - Software pengukur 
sudut kemiringan skoliosis yang cepat, akurat, 
mudah diaplikasikan dan terjangkau. 
Peneliti: Dr. dr. Rahyussalim, SpOT(K)

5. Daun Sambiloto Pembunuh Bibit Kanker Payudara.
Peneliti: Dr. rer. physiol. dr. Septelia I. Wanandi

6. Pemanfaatan Limbah Pembiak Sel Punca sebagai 
Bahan Obat Kaya Faktor Pertumbuhan untuk 
mengatasi berbagai penyakit.
Peneliti: Prof. dr. Jeanne A. Pawitan, MS, PhD

Sebagai salah satu fakultas kedokteran terbaik di 
Indonesia, FKUI memang sudah seharusnya berperan 
dalam membangun dan mengembangkan iklim 
risetnya. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong 
para peneliti agar semakin aktif melakukan riset guna 
memperkaya inovasi dalam bidang kesehatan sebagai 
wujud komitmen bersama meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat Indonesia.

Foto: Para peneliti FKUI yang mendapatkan award dari Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia
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Ethical Review Komite Etik FKUI-RSCM 
oleh Lembaga Akreditasi Internasional

Kabar Riset dan Pengabdian MasyarakatBuletin FKUI

Perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang 
kian pesat merupakan hasil dari berbagai penelitian 

yang baik dan bermutu tinggi. Penelitian yang bermutu 
tinggi adalah penelitian yang memenuhi syarat 
keunggulan ilmiah serta menjunjung tinggi harkat, 
martabat, dan hak asasi manusia seperti yang tertuang 
dalam Deklarasi Helsinki, serta 
memenuhi prinsip-pinsip cara uji 
klinik yang baik (  

).

Suatu institusi pendidikan 
kedokteran tentunya memerlukan 
sebuah badan yang dapat 
mengawasi etik dari berbagai 
penelitian yang sedang 
dilakukan, baik oleh mahasiswa 
maupun staf pengajar dan 
peneliti pada institusi tersebut. 
Tak terkecuali Fakultas 
Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI). Komite Etik 
Penelitian Kesehatan FKUI-
RSCM (KEPK FKUI-RSCM) 
merupakan suatu badan 
independen yang didirikan 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia dan Rumah Sakit 
Umum Pusat Nasional Dr. 
Cipto Mangunkusumo untuk 
memfasilitasi dan mengawasi 
agar penelitian yang dilakukan dengan subjek manusia 
dan penelitian biomedis pada hewan dapat dilaksanakan 
sesuai dengan prinsip-prinsip etik penelitian. Lebih 
lanjut, KEPK FKUI-RSCM juga bertugas untuk 
memberikan pemahaman dan pelaksanaan yang lebih 
baik dalam menerapkan prinsip-prinsip etik penelitian 
kedokteran.

Sejalan dengan berbagai perkembangan tersebut, 
sebagai upaya meningkatkan kualitas dan 
memantapkan penggunaan prinsip etika dalam bidang 
penelitian kesehatan, maka organisasi dan sistem 
kerja KEPK FKUI-RSCM perlu mengikuti standar 
kualitas internasional. Latar belakang itulah yang 

membuat KEPK FKUI-RSCM 
kembali melakukan akreditasi 
dari badan Internasional Forum 
for Ethical  Review  Committees 
in Asia and the Western Pacific 
Regions (FERCAP) pada 26-28 
September 2016. Survey ethical 
review yang dilakukan FERCAP 
ini adalah yang kedua kalinya 
setelah sebelumnya, yakni pada 
tahun 2012, KEPK FKUI-RSCM 
melakukan akreditasi serupa dari 
lembaga yang sama.

Di akhir penilaian, tim survey 
FERCAP yang terdiri dari 
Prof. Dr. Christina E. Torres 
(Coordinator of FERCAP); 
Manuel Emerson S. Donaldo, MD 
(Chong Hua Hospital, Cebu City, 
Phillipines); Prof. dr. Madarina 
Julia, MPH, PhD, SpA(K) 
(Universitas Gadjah Mada) 
dan Monalisa Waworundeng 
menyatakan bahwa KEPK FKUI-

RSCM memenuhi standar sesuai dengan yang telah 
ditentukan oleh Deklarasi Helsinki dan panduan 
Good Clinical Practice. Hasil penilaian ini diharapkan 
dapat meningkatkan pemahaman KEPK FKUI-RSCM 
mengenai prinsip-prinsip etika dalam penelitian 
kesehatan dan meningkatkan kinerja KEPK FKUI-
RSCM dalam memberi layanan kajian etik penelitian 
bagi peneliti di lingkungan FKUI-RSCM.

Foto: Foto bersama pada acara FERCAP tanggal 26 September 2016

Foto: Acara FKUI Fair & Funwalk 2016

Foto: Indro Warkop turut menghibur dan mengisi acaraFoto: Dekan FKUI, Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) memberikan sambutan

FKUI Fair & Funwalk 2016

Sebagai rangkaian kegiatan dari peringatan Dies 
Natalis ke-66 Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia (FKUI), Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia (ILUNI FKUI) menyelenggarakan 
kegiatan jalan sehat yang bertajuk “FKUI Fair and 
Funwalk 2016” pada Sabtu (6/11) lalu di Lapangan 
Parkir FKUI, Jalan Salemba Raya No. 6, Jakarta Pusat.

Kegiatan berupa jalan sehat, bazaar dan panggung 
hiburan tersebut diikuti oleh para mahasiswa, staf 
pengajar, karyawan serta alumni FKUI dari berbagai 
angkatan. Turut hadir pula Dekan Dr. dr. Ratna 
Sitompul, SpM(K), beserta jajaran Dekanat FKUI; 
Ketua ILUNI FKUI, Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, 
SpF(K), SpKP; dan Ketua Panitia Dies Natalis ke-66 
FKUI sekaligus Ketua ILUNI FKUI 1991, Dr. dr. Taufik 
Jamaan, SpOG(K).

FKUI Fair and Funwalk 2016 diselenggarakan dengan 
misi menyambung tali silaturahmi dan keakraban 
diantara sivitas akademika FKUI, khususnya para 

dokter lulusan FKUI dari berbagai angkatan. Kegiatan 
diawali dengan jalan sehat dengan menyusuri rute dari 
FKUI Salemba ke Jalan Diponegoro, lalu memutar di 
Jalan Mendut dan Jalan Prambanan, hingga akhirnya 
kembali ke FKUI Salemba dengan melewati Taman 
Diponegoro dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.

Usai jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan hiburan 
berupa pentas musik dan tari yang dipandu oleh Indro 
Warkop. Pada kesempatan tersebut juga diumumkan 
nomor-nomor peserta yang beruntung mendapatkan 
berbagai macam doorprize menarik yang telah 
disiapkan oleh panitia.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk 
mempererat rasa kebersamaan diantara sivitas 
akademika FKUI, sehingga tekat untuk  menjunjung 
tinggi kebersamaan, kesejawatan dan kesantunan 
diantara alumni FKUI dapat terwujud. 

Kabar FKUIBuletin FKUI
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FKUI Anugerahi Gelar Adjunct Professor 
Kepada Pakar Onkologi Ginekologi Dunia

Kabar FKUIBuletin FKUI

Universitas Indonesia melalui Fakultas Kedokteran 
UI menganugerahkan gelar Adjunct Professor 

kepada seorang pakar obstetrik dan ginekologi dari 
Leiden University Medical Center, Prof. Dr. Alexander 
Arnold Willem Peters, MD, PhD. Prosesi penyerahan 
gelar tersebut dilaksanakan pada Selasa (15/11) pukul 
14.00 WIB di Ruang Senat Akademik Fakultas, FKUI, 
Salemba.

Seremoni penyerahan gelar Adjunct Professor dibuka 
langsung oleh Dekan Fakultas Kedokteran UI, Dr. dr. 
Ratna Sitompul, SpM(K) yang kemudian dilanjutkan 
dengan pemberian sertifikat penganugerahan gelar 
Adjunct Professor kepada Prof. Dr.  Alexander Arnold 
Willem Peters, MD, PhD. Prosesi ini kemudian ditutup 
dengan pidato inagurasi dari Prof. Lex Peters, sapaan 
akrab beliau. Turut hadir pada seremoni tersebut 
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan 
Kemahasiswaan FKUI, Prof. dr. Pratiwi P. Sudarmono, 
PhD, SpMK(K), Koordinator Female Cancer Program 
FKUI-RSCM, Dr. dr. Laila Nuranna, SpOG(K)-Onk, 
Ketua Divisi Onkologi Ginekologi Departemen Obstetrik 
dan Ginekologi FKUI-RSCM, Dr. dr. Gatot Purwoto, 
SpOG(K) dan segenap staf pengajar serta mahasiswa 
FKUI.

Prof. Lex Peters menyampaikan pidato inagurasi 
yang berjudul “To Reach the World without Cervical 
Cancer”. Kanker serviks merupakan jenis keganasan 
ketiga yang memiliki angka kejadian tertinggi di 
dunia. Di Indonesia, kanker serviks menempati urutan 
kedua tertinggi penyebab kematian pada perempuan. 
Kebanyakan, perempuan meninggal karena kanker 
serviks yang tidak terdeteksi sehingga tidak mendapat 
perawatan yang memadai. Pencegahan kanker serviks 
sebenarnya termasuk mudah yaitu melalui gaya hidup 
sehat, melakukan skrining secara berkala, dan vaksin 
HPV.

Adjunct Professor Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia merupakan sebuah gelar kehormatan bagi 
seseorang dari institusi luar negeri yang memberikan 

kontribusi positif dalam bidang pendidikan dan 
penelitian kesehatan maupun kedokteran. Ia juga 
bersedia membagikan ilmu serta pengetahuan tersebut 
untuk FKUI. Seorang Adjunct Professor FKUI memiliki 
kewajiban untuk menyumbangkan waktu dan tenaga 
bagi pengembangan kepakaran dan keunggulan 
dibidang pendidikan dan penelitian FKUI.

Bagi FKUI, Prof. Lex Peters telah berkontribusi positif 
terhadap pengembangan pendidikan, khususnya di 
Divisi Onkologi Ginekologi, Departemen Obstetri & 
Ginekologi FKUI-RSCM. Prof. Lex Peters mempelopori 
program deteksi dini kanker serviks (See and Treat 
Program). Beliau terlibat langsung dalam proses 
penggalangan dana bagi keberlangsungan program 
tersebut sejak 2004. Selain itu, Prof. Lex Peters juga 
memberikan bimbingan kepada para staf pengajar 
Divisi Onkologi Ginekologi, Departemen Obstetri & 
Ginekologi FKUI-RSCM untuk meraih gelar Doktor. 
Hingga tahun 2016, sudah ada 5 staf pengajar yang 
bergabung dalam riset beliau dan hasil penelitiannya 
telah dimuat di jurnal internasional. Prof. Lex Peters 
juga mendukung para staf pengajar untuk mengikuti 
pelatihan internasional di Kenya (2011) dan Bangladesh 
(2012).

Saat ini, Prof. Lex Peters adalah Koordinator Female 
Cancer Foundation, Belanda. FCF memiliki sebuah 
program bernama Female Cancer Program (FCP) 
yang berfokus pada kegiatan memerangi angka 
kejadian kanker serviks di negara-negara berkembang 
melalui metode “See and Treat”.  FCP bekerjasama 
dengan institusi kesehatan lokal di beberapa negara 
seperti Suriname, Afrika Selatan dan beberapa negara 
di Afrika, juga dengan Indonesia.

Di Indonesia, FCP berkoordinasi dengan Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia dan RSUPN Dr. Cipto 
Mangunkusumo. Sepanjang 2007-2010, FCP sudah 
menjangkau 7 kota besar di Indonesia seperti Jakarta, 
Bali, Tasikmalaya, Medan, Surabaya, Banjarmasin dan 
Manado. Kemudian dilanjutkan di Lombok, Sorong, 
dan Ende  pada 2013. Terakhir, pada 2016, meluas 
hingga Aceh dan Batam. Program ini masih akan terus 
berjalan hingga tahun 2018.

Dengan bertambahnya daftar Adjunct Professor 
yang dimiliki diharapkan dapat makin memperluas 
hubungan kerja sama dalam bidang pendidikan dan 
penelitian dengan universitas dari luar negeri. Selain 
itu juga diharapkan dapat meningkatkan pendidikan 
kedokteran dan kesehatan di FKUI dan menambah 
ilmu pengetahuan bagi seluruh sivitas akademika 
FKUI.

Foto: Dekan FKUI, Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) menyerahkan piagam 
Adjunct Professor kepada Prof. Dr. Alexander A.W. Peters, MD, PhD

FKUI Menyelenggarakan The 1st Annual ICE on IMERI
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Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
(FKUI) melalui Medical Research Unit (MRU) 

menyelenggarakan kegiatan The 1st Annual 
International Conference and Exhibition Indonesian 
Medical Education and Research Institute (ICE on 
IMERI) dengan tema “Trans-disciplinary Approach 
to Primary Prevention of the Diseases”. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada Senin-Rabu, 14-16 November 2016  
bertempat di Auditorium Indonesia Medical Education 
and Research Institute (IMERI), Fakultas Kedokteran 
UI, Salemba, Jakarta.

Sejalan dengan Universitas Indonesia, FKUI 
menempatkan riset sebagai ujung tombak upaya 
dan solusi bagi masalah kesehatan masyarakat di 
Indonesia. Tak hanya itu, optimalisasi riset juga dapat 
meningkatkan peringkat FKUI di dunia. Guna meraih 
pencapaian ini, kolaborasi lintas ilmu terus dilakukan. 
ICE on IMERI diharapkan dapat menjadi jembatan bagi 
para praktisi, akademisi dan para peneliti untuk saling 
berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait 
kolaborasi dan integrasi riset lintas ilmu.

Sederet nama besar, baik praktisi, akademisi dan 
peneliti dari dalam dan luar negeri, hadir sebagai 
pembicara dalam rangkaian simposium. Antara 
lain Prof. Anies Baswedan (Menteri Pendididkan & 
Kebudayaan Republik Indonesia Periode 2014-2016), 
Prof. Teo Yik Ying (National University of Singapore), 
Prof. J. Kevin Baird (Oxford Clinical Research Unit), 
Anuraj Shankar (Harvard School of Public Health), 
Prof. Frans J Kok (Wageningen University), David 
Sayer, PhD. (Ilumina), Peter Azzopardi, MBBS, B.Med.
Sci, M.Epi, FRACP, PhD, Tokunori Yamamoto MD, PhD 
(Nagoya University), Prof. Tin Aung (National University 
of Singapore), dan Prof. dr Amin Soebandrio, SpMK, 
PhD (Eijkman Institute).

Lebih jauh, ICE on IMERI diselenggarakan sebagai 
wadah untuk ide-ide terbaru terkait temuan penelitian 
kesehatan dan obat-obatan, peningkatan suasana 
penelitian yang kondusif di antara akademisi UI dan 
peneliti internasional, serta memberikan kesempatan 
para peneliti dari berbagai universitas riset di dunia untuk 
memperkuat hubungan dan kolaborasi profesional 
mereka. Kolaborasi riset terintegrasi lintas disiplin 
ilmu dalam bidang kesehatan menjadi sangat penting 
dalam menghasilkan berbagai inovasi. Penelitian 
menjadi salah satu perhatian utama FKUI sebagai 
wujud pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
nantinya akan dimanfaatkan bagi peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat Indonesia.

IMERI didirikan sebagai bentuk kepedulian terhadap 
berbagai permasalahan kesehatan yang muncul di 
masyarakat. IMERI akan mengintegrasikan berbagai 
disiplin ilmu dengan menawarkan nilai-nilai ilmu 
pengetahuan dan teknologi terbaru, suasana akademik 
dan riset yang kondusif, keunggulan riset dan inovasi 
serta manfaat yang akan diberikan bagi masyarakat. 
IMERI merupakan lembaga pendidikan kedokteran 
dan penelitian pertama di Indonesia yang mengusung 
visi inovasi di bidang medis, pendidikan dan penelitian 
mengenai kesehatan untuk meningkatkan kualitas 
hidup.

FKUI sebagai salah satu fakultas kedokteran terbaik di 
Indonesia, memang sudah seharusnya berperan dalam 
membangun dan mengembangkan iklim risetnya. 
Kolaborasi riset lintas disiplin ilmu menjadi gerbong 
utama dalam memperkaya inovasi dalam bidang 
kesehatan. Melalui ICE on IMERI, diharapkan akan 
semakin mendorong para peneliti agar semakin aktif 
dalam melakukan riset sebagai komitmen bersama 
dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
Indonesia.

Foto: Pembukaan acara The 1st Annual International Conference and Exhibition Indonesian Medical Education and Research Institute
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Foto: Foto bersama kunjungan assesor Association of Academic Health Center International

Survey Kesiapan Academic Health Center FKUI

Kabar FKUIBuletin FKUI

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

Indonesia (FKUI) senantiasa melakukan peningkatan 
kualitas pendidikan kedokteran dan pengembangan 
pendidikan profesi secara terus menerus. Salah 
satunya adalah dengan mengajak rumah sakit-rumah 
sakit pendidikan mitra FKUI untuk membentuk sebuah 
sistem yang bernama Academic Health Center (AHC).

AHC merupakan sebuah kolaborasi pelayanan 
kesehatan antara fakultas kedokteran dan rumah 
sakit pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan 
nilai efektifitas dan efisiensi kedua institusi dalam 
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
AHC ditujukan untuk mengintegrasikan berbagai 
riset dan pendidikan kedokteran untuk menghasilkan 
pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi. Di 
Indonesia, AHC merupakan gabungan dari peran 
penting FKUI dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, 
yang menjadi model kerjasama institusi paling sesuai 
dalam mewujudkan Indonesia Sehat 2020. Pendirian 
AHC ini diharapkan dapat mendukung kemunculan 
pusat akademis kesehatan lainnya di Indonesia.

Dalam mempersiapkan AHC, diperlukan keselarasan 
antara pendidikan profesi kesehatan, penelitian 
biomedik dan klinis, serta pelayanan pasien. Kesiapan 
FKUI-RSCM dalam menyelaraskan semua aspek 
tersebut harus dinilai oleh lembaga internasional yang 
memfokuskan pada komitmen institusi pendidikan 
kedokteran dan rumah sakit pendidikan dalam 
menjalankan AHC. Association of Academic Health 
Center International (AAHCI) merupakan satu-satunya 
organisasi internasional yang merepresentasikan misi 
tersebut pada AHC, baik yang sudah sepenuhnya 
berkembang maupun yang masih dalam tahap 
perkembangan. Misi yang ingin dicapai yaitu 
meningkatkan sistem kesehatan bangsa dengan cara 
mengerahkan, meningkatkan kekuatan dan sumber 
daya instansi yang tergabung dalam AHC dalam hal 
pendidikan profesi kesehatan, pelayanan pasien, dan 
penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut, AAHCI melakukan 
kunjungan ke institusi untuk menilai kesiapan institusi 
tersebut untuk menjadi AHC serta memberikan masukan 
terkait hal-hal yang perlu dikembangkan sesuai dengan 
target yang sudah ditetapkan. Bertempat di Ruang 
Rapat Dekan, kunjungan tim AAHCI berlangsung pada 
Senin-Rabu, 14-16 November 2016 lalu. Tim konsultan 
AAHCI terdiri dari Peter Smith, RFD, MD, FRACP, 
FRCPA, FAICD (Team Leader, University of New South 
Wales, Australia); Larry Saphiro, MD (Washington 
University, USA); Ed Hilhouse, PhD, BSC, MBBS (The 
University of Leeds, UK); dan Chris Smith (Director of 
International programs AAHCI).

Selama kunjungan ke FKUI-RSCM, tim konsultan 
AAHCI didampingi langsung oleh Dekan FKUI, Dr. dr. 
Ratna Sitompul, SpM(K) dan Direktur Utama RSCM, 
Dr. dr. C.H. Soedjono, SpPD-K.Ger, M. Epid, FACP, 
FINASIM serta pejabat terkait dari Kementerian 
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Prof. Intan 
Ahmad, PhD; Kementerian Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. 
Akmal Taher, PhD, SpU(K) dan dr. Achmad Soebagjo 
Tancarino, MARS; Wakil Rektor UI Bidang Keuangan, 
Logistik dan Fasilitas Prof. Dr. Adi Zakaria Afiff, SE, 
M.B.A. dan perwakilan dari rumah sakit jejaring FKUI.

Proses penilaian melibatkan unsur-unsur sivitas 
akademika melalui presentasi, diskusi, wawancara, 
dan visitasi ke beberapa unit dan departemen di FKUI-
RSCM. Di akhir penilaian, konsultan AAHCI menyatakan 
bahwa FKUI-RSCM mampu dalam menyelenggarakan 
dan mengembangkan AHC dengan sumber daya yang 
telah dimiliki.

Kelak FKUI-RSCM bersama dengan RS Perguruan 
Tinggi Negeri (RSPTN UI) dan Rumpun Ilmu 
Kesehatan akan menggandeng rumah sakit 
pendidikan-rumah sakit pendidikan mitra FKUI, dan 
berbagai pusat layanan kesehatan, untuk bersama-
sama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Indonesia. Sebagai upaya mewujudkan misi tersebut, 
integrasi yang harmonis antara fakultas kedokteran 
dan rumah sakit pendidikan merupakan modal utama.

Unjuk Rasa Mahasiswa FKUI di Bidang Seni

Kabar FKUIBuletin FKUI

Lazimnya suatu unjuk rasa yang dilakukan oleh 
mahasiswa adalah melakukan sebuah aksi dan 

orasi. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan 
oleh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia, unjuk rasa yang mereka lakukan pada hari 
Minggu, 16 Oktober 2016 yang lalu di Usmar Ismail 
Hall, Kuningan, Jakarta, adalah unjuk rasa dalam 
mengekspresikan sisi seni dari seorang mahasiswa 
kedokteran.

Unjuk rasa yang dimaksud bukanlah sebuah 
demonstrasi dengan turun ke jalan atau lapangan, 
melainkan menampilkan kemampuan para mahasiswa 
FKUI dalam mengungkapkan rasa melalui seni. Unjuk 
Rasa menjadi sebuah nama kegiatan pertunjukan dan 
pameran seni yang diselenggarakan oleh Departemen 
Seni Badan Eksekutif Mahasiswa Ikatan Keluarga 
Mahasiswa (BEM IKM) FKUI. Tema Unjuk Rasa tahun 
ini mengangkat tajuk Rekonstruksi, dengan mimpi 
mengubah paradigma masyarakat kampus terhadap 
seni yang sering dianggap sebagai sesuatu yang 
rumit menjadi sesuatu yang sebenarnya sangat dekat 
dengan kehidupan kita sehari-hari. Alunan baru di sela 
hiruk pikuk dunia kampus menjadi nafas dan semangat 
dalam mendeskripsikan Unjuk Rasa.

Kegiatan Unjuk Rasa dibuka oleh Dekan FKUI, Dr. dr. 
Ratna Sitompul, SpM(K), dan menampilkan karya seni 
pertunjukan, yang mencakup tari, teater, vocal group, 
solo vocal (pop dan seriosa), band, puisi, stand-up 

comedy, angklung, orkestra, dan penampilan harpa. 
Pertunjukan yang dipandu oleh Gabriella Anindyah, 
Kanthi Soraca (FKUI angkatan 2015), Athira Presialia 
(2014) dan Haryo Prakoso (2012) tersebut diisi oleh 
penampilan dari Teater Bangkit FKUI, FKUI Dance 
Company (Seminat Tari), Seminat Orkestra, Seminat 
Paduan Suara Mahasiswa (PSM), band-band 
mahasiswa FKUI seperti Super Supreme, LEGA, 
Giatros, Witsqa, Selasar, dan Blue Haze; penyanyi 
solo, Gabriella Anindyah (2015) dan Sarah Naura Irbah 
(2014), deklamasi puisi oleh Arini Ayatika Sadariskar 
(2015) dan Renisa Aru Ariadno (2014), stand-up comic 
Tommy Toar (2013) dan Kristian Kurniawan pada 
pertunjukan angklung serta dr. Mesty Ariotedjo pada 
pertunjukan harpa.

Unjuk Rasa merupakan sebuah wadah di mana 
mahasiswa serta sivitas akademika FKUI secara 
keseluruhan dapat mengekspresikan diri dan menikmati 
karya seni. Selain penampilan seni panggung, pada 
kegiatan ini juga terdapat galeri yang berisi karya-
karya dari mahasiswa FKUI dalam bidang fotografi 
dan seni lukis. Seluruh penampil dan karya pameran 
dalam acara ini dipilih melalui proses audisi dan kurasi 
yang dilakukan satu setengah bulan sebelum acara. 
Sebagain pendapatan dari hasil penjualan tiket kegiatan 
ini disumbangkan untuk dana pengembangan Program 
Pendidikan Adik Asuh yang merupakan program dari 
Departemen Pengabdian Masyarakat BEM IKM FKUI.

Foto: Kegiatan seni “Unjuk Rasa” mahasiswa FKUI

Foto: Sambutan Dekan FKUI, Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) Foto: Permainan harpa dari dr. Mesty Ariotedjo 



Bidang Umum Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia meraih ISO 9001:2015 setelah 

melalui serangkaian proses asesmen yang 
dilakukan oleh lembaga sertifikasi ISO terkemuka, 
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Proses 
asesmen dilakukan kepada seluruh unit yang 
tergabung dalam bidang umum FKUI, meliputi 
Wakil Dekan FKUI Bidang Sumber Daya, Ventura 
dan Administrasi Umum (pimpinan manajemen 
tertinggi bidang umum di FKUI); Manajer Umum 
(Quality Management Representative Bidang 
Umum FKUI); Unit SDM; Unit Umum dan 
Fasilitas; Unit Keuangan dan Unit Anggaran.

ISO 9001 merupakan sertifikasi yang berorientasi 
pada layanan pelanggan dan standar 
manajemen mutu. Menurut standar ini, sebuah 
organisasi harus menunjukkan kemampuan 
untuk memenuhi atau melampaui kepuasan 
pelanggan dalam hal fungsi produk, kualitas, 
dan kinerja. Lebih lanjut, organisasi tersebut 
juga harus selalu menerapkan peraturan, 
standar industri, dan praktik terbaik mengenai 
proses produksi dan hasil. Standar ISO 9001 
memastikan sebuah organisasi menawarkan 
produk-produk yang berkualitas sekaligus 
bertindak atas umpan balik pelanggan dan 
badan regulasi. Melalui sertikat ISO 9001, 
sebuah organisasi juga harus menciptakan 
sistem yang memungkinkan terjadinya 
perbaikan terus-menerus.

ISO 9001:2015 merupakan suatu standar internasional bagi sistem manajemen mutu atau kualitas (Quality 
Management Systems) dan merupakan prosedur terdokumentasi dari praktik-praktik standar sistem pengelolaan yang 
bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan kinerja mutu produk layanan.

Tahapan penilaian ISO 9001:2015 Bidang Umum FKUI berlangsung cukup panjang. Secara umum, tahapan awal 
sertifikasi berlangsung sepanjang Mei-September 2016. Pada tahap awal ini, semua unit dibawah bidang umum FKUI 
diberikan pendampingan awal dalam penyusunan prosedur, indikator kinerja dan form. Lebih lanjut, mereka juga 
mengikuti “Pelatihan Awareness dan Audit Internal ISO 9001:2015” pada 1-3 September 2016 di Bandung. Tahapan 
selanjutnya yaitu audit internal, audit eksternal dan sertifikasi. Proses audit hingga sertifikasi berlangsung sepanjang 
September-November 2016. Pada akhir penilaian, bidang umum FKUI dinyatakan telah memenuhi standar kualitas 
manajemen yang baik dan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015.

Diharapkan dengan diraihnya sertifikasi ISO 9001:2015, maka akan terwujud suatu tata kelola yang bermutu dan 
berdampak baik bagi seluruh kegiatan layanan di FKUI.

Bidang Umum FKUI
Raih ISO 9001:2015


