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Pengantar Redaksi

Assalamu’alaikum wr. wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, Buletin FKUI 
Volume 4 Nomor I April tahun 2017 telah terbit. Berbagai kabar 
seputar FKUI, prestasi, pelaksanaan kegiatan hingga pemberian 
apresiasi, berhasil kami rangkum dalam edisi ini.

Kabar kegiatan yang kami sajikan diawali dengan suksesnya 
penyelenggaraan The 1st Open Innovation IMERI-FKUI. Kegiatan 
ini merupakan bagian dari komitmen FKUI dalam meningkatkan 
iklim riset melalui inovator-inovator muda.

Satu kabar spesial yang dengan bangga kami sampaikan yaitu 
peresmian gedung IMERI-FKUI pada 12 April lalu oleh Wakil 
Presiden H.M. Jusuf Kalla. FKUI berharap, IMERI-FKUI dapat 
menjadi pusat unggulan IPTEK terpadu dalam bidang kedokteran 
dan kesehatan di Indonesia yang mampu menghasilkan berbagai 
terobosan inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan 
kesehatan di Indonesia.

Pada kabar akademik, kami sampaikan pula rasa terima kasih 
yang besar atas pengabdian tanpa batas kepada Prof. dr. Zubairi 
Djoerban, SpPD(K) yang akan memasuki masa purna bakti. FKUI 
berharap pengabdian yang dilakukan Prof. Zubairi dapat menjadi 
contoh nyata bagi para dokter muda untuk terus belajar.

Melalui edisi ini, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada 
Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K) yang dikukuhkan sebagai 
Anggota Komisi Ilmu Kedokteran AIPI serta kepada Dr. dr. Budi 
Wiweko, SpOG(K) yang terpilih sebagai Presiden of Asia Pasific 
Initiative on Reproduction (ASPIRE). Semoga pencapaian ini dapat 
menjadi catatan sejarah yang membanggakan bagi FKUI.

Selain itu, pada edisi ini juga kami sampaikan berita pengukuhan 
guru besar; studium generale oleh dr. R. Koesmedi Priharto, SpOT, 
M.Kes; promosi doktor; obituari Prof. M.K. Tadjuddin; pemberian 
gelar Adjunct Professor; Dies Natalis ke-67 FKUI; kuliah tamu 
Elizabeth L. Prado dan Anuraj H. Shankar; kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat di NTT; serta prestasi sivitas akademika FKUI.

Penerbitan buletin ini bertujuan untuk menyampaikan informasi 
berbagai kegiatan yang telah dilakukan FKUI dan informasi lain 
yang perlu diketahui oleh sivitas akademika FKUI

Akhir kata, segenap redaksi Buletin FKUI mengucapkan terima 
kasih dan sampai bertemu di Buletin FKUI edisi berikutnya.

Pemimpin Redaksi,

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

The 1st Open Innovation IMERI FKUI: 
Ajang Adu Ide para Inovator Muda

Kabar PrestasiBuletin FKUI

Sebanyak 31 tim inovator muda berkompetisi dalam 
ajang The 1st Open Innovation IMERI-FKUI yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI) pada Sabtu-Senin (11-13/3) di 
IMERI FKUI, Salemba. The 1st Open Innovation 
IMERI-FKUI merupakan kegiatan yang bertujuan 
untuk menjaring inovasi yang muncul dari penggiat-
penggiat muda dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapi Indonesia, khususnya masalah dalam bidang 
kesehatan dan kedokteran.

Peserta The 1st Open Innovation IMERI-FKUI 
adalah mahasiswa interdisiplin yang berasal dari 
berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mereka dibagi 
berdasarkan kelompok saat mendaftar dan diberikan 
waktu untuk menerapkan ilmu yang telah didapat 
ke dalam topik-topik yang telah ditentukan. Selama 
menjalani kegiatan, para peserta juga dibekali dengan 
berbagai pengetahuan yang disampaikan oleh para 
akademisi dan praktisi dalam bidang inovasi.

Pada babak penjurian, seluruh tim diminta untuk 
mempresentasikan ide atau produk inovasi mereka. 
Tim dewan juri berasal dari kalangan akademisi, 
pelaku bisnis, dan praktisi. Setiap kelompok diminta 
mempresentasikan hasil karya atau ide inovasinya 
selama 10 menit. Kriteria penilaian mencakup potensi 
kegunaan ide/karya di dunia kesehatan; kesesuaian 
dengan pasar/pengguna; tingkat kejelasan dan inovasi 
pada proposal; rencana pengembangan ide/produk; 
dampak ide/produk pada masyarakat; kesesuaian ide/
produk dengan tujuan dan/atau kepentingan klaster 
IMERI; metode presentasi; kehadiran; dan keaktifan 
partisipasi selama kegiatan berlangsung.

Delapan tim terbaik dipilih oleh dewan juri untuk 
kemudian bertanding di babak final yang dilaksanakan 
pada Rabu, 12 April 2017. Kedelapan tim tersebut 
adalah Fisiotomation dengan produk ATASI (Alat 
Terapi Otot dan Sendi) pada lengan sebagai alat 
bantu otomasi terapi untuk penderita stroke dengan 
Graphic User Interface (GUI) melalui smartphone 
Android; Cogito Ergo Sum dengan produk Indonesia 
Drug Resistance Database for Infectious Diseases; 
Hepatobilier dengan produk Mempelajari Tindakan 

Intervensi dengan Metode Virtual Reality (VR) dan 
Motion Capture; Informed Study Group dengan 
produk Pneumometer AD; Mid-ektro dengan produk 
MP-Relaxin (Maternal Portable Relaxation Machine): 
Inovasi Alat Terapi Non Farmakologi Nyeri Kehamilan 
dan Persalinan Berbasis Getaran, Suhu dan 
Aromaterapi; Biovis Lab dengan produk CEARS-Alat 
Pembaca Disfungsi Endotel untuk Mencegah Penyakit 
Kardiovaskular Berbasis Smartphone; Trendi dengan 
produk QuiBot; dan uCare dengan produk uCare. 
 
Tim Fisiotomation terpilih menjadi Juara 1 
penyelenggaraan The 1st Open Innovation IMERI-
FKUI 2017, diikuti oleh tim Hepatobilier (Juara 2) dan 
tim Informed Study Group (Juara 3). Tim Hepatobilier 
juga terpilih sebagai tim terfavorit setelah unggul dalam 
pemilihan tim terfavorit yang dilakukan melalui akun 
media sosial Instagram FKUI, @Medicine_UI

Penyerahan piagam penghargaan kepada para 
pemenang dilakukan langsung oleh Menteri Riset 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 
Prof. H. Muhammad Nasir, PhD, Ak, pada kegiatan 
Grand Launching IMERI FKUI.

Penyelenggaraan The 1st Open Innovation IMERI-
FKUI ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para 
inovator muda untuk mengembangkan ide inovasinya. 
Sebagai bangsa yang besar, sudah saatnya Indonesia 
mampu untuk memproduksi berbagai kebutuhan utama 
seperti perangkat lunak, sistem informasi, internet of 
things, dan konsep atau desain produk yang mudah 
diaplikasikan dalam dunia kesehatan dan kedokteran.

Foto: Panitia dan peserta The 1st Open Innovation IMERI-FKUI

Foto: Penyerahan hadiah pemenang oleh Menristekdikti RI, Prof. M. Nasir, PhD
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Rangkaian acara pemilihan Mahasiswa Berprestasi 
(Mapres) FKUI 2017 telah sampai pada acara 

puncak. Malam final pemilihan Mapres yang 
diselenggarakan pada hari Kamis (6/4) di Auditorium 
Gedung D, Rumpun Ilmu Kesehatan, Kampus UI 
Depok, menetapkan Stevanus Samudra, mahasiswa 
FKUI angkatan 2014 sebagai Mahasiswa Berprestasi 
Utama FKUI 2017. 

Stevanus terpilih menjadi pemenang oleh tim juri yang 
terdiri dari dr. Rodri Tanoto, MSc; dr. Yefta Moenadjat, 
SpBP; dan Dr. dr. Tiara Anindhita, SpS(K), setelah 
berhasil mempresentasikan karya ilmiahnya yang 
berjudul Microscopic Observation Drug Susceptibility 
Assay (MODS) sebagai Metode Diagnosis dan 
Identifikasi Resistensi Obat Antituberkulosis pada 
Wilayah Perifer Indonesia.

Final Pemilihan Mahasiswa Berpresasi FKUI dimulai 
pada pukul 15.00 WIB dan menampilkan 3 besar 
calon Mahasiswa Berprestasi FKUI 2017. Ketiga 
peserta tersebut adalah Stevanus Samudra (2014), 
Ilham Hidayat Restu Tulus Maha (2014), dan Ficky 
(2014). Masing-masing peserta dipersilakan untuk 
menyampaikan karya tulis ilmiah mereka yang berisi 
usulan terhadap permasalahan dunia kesehatan di 
Indonesia. Selain memaparkan karya tulis ilmiah, 
mereka juga menerima pertanyaan dan sanggahan 
dari para juri.

Tidak hanya prestasi dalam bidang akademik, pada 
acara pemilihan mapres FKUI 2017 apresiasi juga 
diberikan pada mahasiswa yang berprestasi dalam 
bidang nonakademik. Mereka yang berprestasi adalah 
Rizky Abi Rachmadi (Mapres FKUI 2017 
Kategori Olahraga), Michael Djohan 
(Mapres FKUI 2017 Kategori Seni), 
dan Jonathan Grantomo (Mapres FKUI 
2017 Kategori Aktivis).

Stevanus Samudra selanjutnya 
akan mewakili FKUI dalam 
ajang Pemilihan Mahasiswa 
Berprestasi tingkat universitas.

Semoga dengan terpilihnya 
para mahasiswa berpresta-
si ini dapat menjadi contoh 
yang baik bagi rekan ma-
hasiswa lainnya untuk terus 
meningkatkan motivasi dan 
semangat berkarya, ser-
ta berprestasi baik dalam 
bidang akademik maupun 
nonakademik. Maju te-
rus, FKUI!

Stevanus Samudra, Mahasiswa Berprestasi FKUI 2017
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Prestasi tak henti-hentinya diraih oleh sivitas 
akademika Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia (FKUI). Kali ini, FKUI kembali berkibar 
namanya setelah Raksheeth Agarwal (2014); Rizky 
Abi Rachmadi (2014); dan Nagita Gianty Annisa 
(2015) (tergabung dalam Tim A) dan Ayu Suciah 
Khaerani (2014); Danindra Andri Hidayat (2014); dan 
Sharon Hanmy Angel (2014) (tergabung dalam Tim 
B), mempersembahkan kemenangan pada ajang 
Indonesia Medical Physiology Olympiad (IMPhO) 
2017. Dalam kompetisi tersebut, Tim A berhasil meraih 
Juara 1 dan Tim B meraih Juara 2.  

IMPhO 2017 merupakan olimpiade fisiologi 
untuk mahasiswa kedokteran se-Indonesia yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga, Surabaya. IMPhO 2017 diselenggarakan 
pada 10-11 Februari 2017 dan diikuti oleh 35 tim dari 
22 universitas di Indonesia. Melalui tema “Boost Your 
Spirit As Medical Student with Physiology”, IMPhO 2017 
mengajak seluruh mahasiswa kedokteran di Indonesia 
untuk mengekplorasi ilmu fisiologi yang menjadi ilmu 
dasar di bidang kedokteran.

Perjuangan delegasi FKUI hingga sampai di babak 
final tidaklah mudah. Mereka harus melalui empat 
tahap babak kompetisi. Tahapan yang pertama yaitu 
babak penyisihan. Pada babak penyisihan, peserta 
diberikan 100 soal tertulis dengan format benar-salah. 
Soal-soal diisi secara perorangan, namun nilainya 
diakumulasikan per kelompok. Dari tahapan ini diambil 
12 tim dengan nilai rata-rata tertinggi untuk ke tahap 
selanjutnya. 

Tahapan kedua adalah Oral Quiz Round. Terdapat 4 
kelompok dengan masing-masing berisi 3 tim yang 
diadu untuk bisa lanjut ke babak semifinal. Pada tahap 
ini, setiap tim harus memilih 3 orang dalam timnya 
yang akan menjadi first speaker, second speaker, 
dan third speaker. Setiap orang dari tiap tim akan 

mendapat pertanyaan secara individual yang bernilai 
3 poin, jika tidak bisa menjawab dapat didiskusikan 
dengan anggota timnya dengan nilai 2 poin, dan jika 
masih tidak bisa dijawab maka akan dilempar ke tim 
lain dengan nilai 1 poin.

Tahapan ketiga yaitu semifinal. Terdapat 6 tim yang 
bertanding dalam 2 grup. Pada babak ini, format 
kompetisinya sama seperti pada tahap oral quiz round. 
Tahap keempat adalah babak final, dimana terdapat 
3 tim yang masuk ke babak ini. Format kompetisinya 
pun sama seperti tahap oral quiz round. Namun 
yang menegangkan, di akhir final ternyata ketiga 
tim mendapat nilai yang sama, sehingga diberikan 
pertanyaan tambahan berupa pertanyaan rebutan 
yang menentukan pemenangnya.

Berbagai pembinaan selama masa persiapan telah 
dijalani. Tak lupa, mereka mengucapkan terima kasih 
kepada para dosen pembimbing dari Departemen 
Fisiologi Kedokteran FKUI, yaitu Dr. drg. Sri Redjeki, 
MS; Dr. dr. Minarma Siagian, MS, AIFO; dr. Sophie 
Yolanda, M.Biomed; dr. Nurul Pramita, M.Biomed 
dan dr. Imelda R. Sianipar, PhD, M.Biomed. Berkat 
dukungan dari para pembimbing tersebut, tim FKUI 
dapat meraih prestasi yang membanggakan.

Nagita, salah satu anggota Tim A mengatakan bahwa 
selain melakukan bimbingan, diskusi menjadi metode 
yang menyenangkan untuk belajar. “Diskusi itu, gak 
hanya bisa membantu memahami materi tetapi juga 
bisa meningkatkan keakraban antar anggota tim 
sehingga bisa makin kompak“ tutur Nagita mewakili 
teman-temannya. Kerja keras yang mereka lakukan 
membuktikan bahwa tidak ada perjuangan yang 
sia-sia. Kerja keras tersebut terbayar lunas dengan 
prestasi yang diraih. Pengalaman membanggakan ini 
mereka harapkan dapat menjadi motivasi bagi teman-
teman FKUI lainnya untuk terus mengukir prestasi. 
Maju terus FKUI!

FKUI Toreh Prestasi di Ajang IMPhO

Foto: Mahasiswa FKUI yang meraih juara 1 dan juara 2 bersama pembimbing mereka pada ajang Indonesia Medical Physiology Olympiad (IMPhO)

Foto: Stevanus Samudra

Foto: Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K)

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
(FKUI), Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K), terpilih 

sebagai President of Asia Pacific Initiative on 
Reproduction (ASPIRE), sebuah organisasi profesi 
internasional bidang obstetri dan ginekologi. Proses 
pemilihan dilakukan bersamaan pada pelaksanaan 
The 7th Congress of the Asia Pacific Initiative on 
Reproduction (ASPIRE 2017) di Kuala Lumpur 

Convention Center, Kuala Lumpur, 
Malaysia, 30 Maret-2 April 2017. 

ASPIRE beranggotakan lebih dari 
30 negara, bergerak dalam bidang 

endokrinologi reproduksi dan infertilitas 
di wilayah Asia Pasifik. Kegiatan 

ASPIRE fokus pada upaya 
peningkatkan akses serta 

kualitas layanan dalam 
teknologi kesehatan 

reproduksi.

Mendapatkan keturunan 
merupakan impian setiap 
pasangan setelah me-

nikah. 

Berbagai upaya akan dilakukan untuk mendapatkan 
buah hati. Namun sayangnya, 15% pasangan 
menghadapi kesulitan untuk hamil secara alami. Oleh 
karena itu, teknologi reproduksi berbantu (TRB) penting 
untuk mengatasi masalah ini. TRB termasuk dalam 
bidang endokrinologi dan infertilitas reproduksi, yang 
merupakan cabang dari endokrinologi dan infertilitas 
reproduksi.

ASPIRE didirikan pada tahun 2001 oleh Bruno 
Lunenfeld dan P. C. Wong. Pada tahun 2005, P.C. 
Wong (Singapura) terpilih sebagai Presiden pertama 
ASPIRE. Selanjutnya, Presiden ke-2 dijabat oleh Shin 
Young Moon (Korea, 2008-2010), Presiden ke-3 adalah 
Yoshiharu Morimoto (Jepang, 2010-2012), Presiden 
ke-4 adalah Robert Norman (2012-2014), Presiden ke-5 
adalah Jaideep Malholtra (India, 2014-2016), Presiden 
ke-6 adalah Chii Ruey Tzeng (Taiwan, 2016 - 2018), 
dan Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K) dari Indonesia 
sebagai Presiden ke-7 (2018- 2020). Segenap sivitas 
akademika FKUI mengucapkan selamat kepada Dr. dr. 
Budi Wiweko, SpOG(K), semoga pencapaian ini dapat 
menjadi upaya awal meningkatkan akses dan fasilitas 
kesehatan reproduksi di kawasan Asia Pasifik.

Dosen FKUI Terpilih sebagai Presiden Organisasi 
Obstetri Ginekologi Asia Pasifik
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FKUI berhasil berjaya di ajang Indonesian Medical 
Students’ Training and Competition  (IMSTC) 2017 

yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, 
Tangerang, Banten, 24-25 Februari 2017 lalu.

IMSTC merupakan kegiatan tahunan yang diselengga-
rakan oleh organisasi Asian Medical Students Associ-
ation (AMSA) Indonesia dan diikuti oleh seluruh maha-
siswa fakultas kedokteran di Indonesia. 

Tak hanya berkompetisi dalam bidang akademik 
melalui scientific poster, scientific paper dan public 
poster. IMTSC 2017 juga menyelenggarakan kompetisi 
nonakademik yaitu photography dan videography. 

Penghargaan yang berhasil diraih tim FKUI adalah 
Juara 1 Scientific Poster (Angela Kimberly Tjahjadi; 
Joanna Erin Hanraham; Clara Menna); Juara 3 Scientific 
Poster (Nadya Johanna; Almira Ramadhania; Harits 
Adi Putra); Juara 2 Scientific Paper (Angga Wiratama 
Lokeswara; Alice Tamara; Valdi Ven Japranata); 
Juara 2 Videography (Elvira Lesmana; Arini Ayatika 
Sadariskar; Valdi Ven Japranata).

Semoga pengalaman membanggakan ini dapat 
menjadi motivasi bagi sivitas akademika FKUI lainnya 
untuk terus mengukir prestasi. Maju terus FKUI!

FKUI Juara 2 Kompetisi Sepakbola Dies Natalis UI

Mahasiswa FKUI Toreh Prestasi dalam 
Ajang SIMPIC 2017

FKUI Raih Penghargaan di Pagelaran IMSTC 2017

Kabar PrestasiBuletin FKUI Kabar PrestasiBuletin FKUI

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI) berhasil meraih prestasi dengan 

memenangi tiga penghargaan pada ajang Siriraj 
International Medical Microbiology, Parasitology 
and Immunology Competition (SIMPIC) 2017 yang 
diadakan oleh Faculty of Medicine Siriraj Hospital, 
Mahidol University, Bangkok, Thailand pada tanggal 
24-27 Februari 2017 lalu.

Pada kompetisi ini, FKUI mengirimkan dua delegasi 
tim. Tim UI-1 terdiri dari Paulus Anthony Halim (2013), 
Stevanus Samudra (2014), Stanislaus Ivanovich 
(2014) dan Sarah Humaira (2014). Sementara itu tim 
UI-2 beranggotakan Dedy Aria Aditya (2013), Salma 
Alsakina Qurotuain (2013), Ilham Hidayat RT (2014), 
dan Kevin Jonathan Adhimulya (2014). Mereka semua 
berkompetisi dengan lebih dari 50 tim peserta dari 
seluruh dunia.

Tahapan lomba di SIMPIC 2017 terdiri dari Round 
1 (MCQ & OSPE), Revival Round (pertanyaan 
benar atau salah bagi tim yang sudah kalah dan 
ditandingkan kembali), Round 2 (pertanyaan dengan 
jawaban singkat), Semifinal (pertanyaan rebutan), dan 
Final (pertanyaan rebutan). Materi pertanyaan yang 
diajukan mencakup bidang mikrobiologi, parasitologi, 
dan imunologi klinik.

Di akhir kompetisi mahasiswa FKUI berhasil meraih 
peringkat ketiga atau 2nd runner up untuk tim UI-1 
dan tiga medali (personal achievement) yaitu dua 
medali perak atas nama Dedy Aria Aditia dan Paulus 

Anthony Halim, serta satu medali perunggu atas nama 
Stevanus Samudra. Prestasi ini tentunya tak lepas 
dari para pembimbing yang mendampingi mereka 
yaitu Prof. dr. Amin Soebandrio, PhD, SpMK; Prof. dr. 
Agnes Kurniawan, PhD, SpParK; Dr. dr. Yeva Rosana, 
MS, SpMK(K); Dr. dr. Mardiastuti HW, MSc, SpMK; dr. 
Yenny Djuardy, PhD; dr. Yusuf Bahosoan, SpPK; dan 
Dra. Beti Ernawati Dewi, PhD.

Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology 
and Immunology Competition (SIMPIC) merupakan 
kompetisi internasional tahunan yang diadakan oleh 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
di Bangkok, Thailand. Tahun ini merupakan keenam 
kalinya SIMPIC diadakan, dengan peserta yang 
berasal dari mahasiswa kedokteran di seluruh dunia. 
SIMPIC merupakan sebuah pertemuan internasional 
untuk mahasiswa kedokteran yang dapat bermanfaat 
sebagai ajang pertukaran pengetahuan yang terkait 
dengan penyakit infeksi, mikrobiologi, imunologi dan 
parasitologi, serta menjalin relasi, dan berbagi inspirasi.

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi pemacu 
semangat bagi sivitas akademika FKUI untuk mencetak 
prestasi-prestasi lainnya. Segenap tim dan dosen 
pembimbing berharap semoga FKUI terus berjaya, 
baik di ajang nasional maupun internasional, dan tetap 
semangat untuk menciptakan karya-karya inovatif dan 
kreatif. Maju terus FKUI! 

Foto: Mahasiswa FKUI peraih prestasi di SIMPIC 2017

Foto: Mahasiswa FKUI peraih prestasi di IMTSC 2017

Foto: Tim FKUI pada kompetisi sepakbola Dies Natalis UI ke-67

Tim sepakbola Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI) berhasil meraih prestasi 

sebagai Juara 2 turnamen sepakbola yang diadakan 
dalam rangka memperingati Dies Natalis Universitas 
Indonesia yang ke-67.

Prestasi ini didapat setelah tim sepakbola FKUI 
berhasil masuk babak final. Namun sayang, pada 
pertandingan final yang berlangsung Jumat (27/1) di 
Stadion Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, tim 
sepakbola FKUI dikalahkan oleh tim sepakbola Pusat 
Administrasi Universitas (PAU).

Pencapaian yang diraih menjadi kebanggaan bagi 
sivitas akademika FKUI. Karena untuk mendapatkan 
prestasi tersebut, tim sepakbola FKUI harus melewati 

serangkaian pertandingan dengan lawan yang 
tangguh. Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, dan Program Pascasarjana 
adalah lawan-lawan berat yang berhasil dikalahkan 
oleh tim sepakbola FKUI hingga akhirnya, untuk 
pertama kali sepanjang sejarah penyelenggaraan 
kompetisi sepakbola Dies Natalis UI, tim sepakbola 
FKUI berhasil mencapai babak final.

Puji Choirullah, kapten tim sepakbola FKUI, 
mengungkapkan rasa senang dan terima kasihnya 
kepada tim dan sivitas akademika FKUI. “Terima kasih 
atas kerja keras seluruh pemain selama kompetisi. 
Terima kasih juga atas doa dan dukungan dari seluruh 
warga FKUI. Prestasi ini patut kita syukuri.”
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Staf pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Anak 
FKUI-RSCM, Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, 

SpA(K) dan Prof. Dr. dr. Badriul Hegar Syarif, PhD, 
SpA(K), dikukuhkan sebagai guru besar pada upacara 
pengukuhan yang dilaksanakan Sabtu (1/4) di Aula 
IMERI-FKUI, Salemba. Pada kesempatan tersebut, 
Prof. Sukman memberikan pidato pengukuhan 
dengan judul “Identifikasi dan Intervensi Faktor 
Risiko Aterosklerosis pada Anak dan Remaja: Upaya 
Pencegahan Penyakit Kardiovaskular pada Usia 
Dewasa“ dan Prof. Hegar menyampaikan pidato 
pengukuhan berjudul “Kesehatan Saluran Cerna di 
Awal Kehidupan untuk Kesehatan di Masa Mendatang”. 
Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Rektor UI, 
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met, dan dihadiri oleh 
para guru besar, staf pengajar, serta para undangan 
lainnya.

Dalam pidatonya, Prof. Sukman memaparkan bahwa 
Penyakit Jantung Koroner (PJK) disebabkan oleh suatu 
proses aterosklerosis, yaitu penyakit pada lapisan 
dalam pembuluh darah arteri yang berlangsung lama. 
Meskipun menifestasi klinis dan keluhan PJK terjadi 
pada usia dewasa, ternyata telah terbukti secara ilmiah 
bahwa proses aterosklerosis yang tidak menimbulkan 
gejala tersebut (asimtomatik) sudah terjadi pada usia 
anak dan remaja. Terjadinya aterosklerosis yang 
menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah 
koroner biasanya dipercepat oleh adanya faktor risiko 
yang sebetulnya dapat diatasi atau diubah, bahkan 
dapat dieliminasi sehingga anak terhindar dari PJK di 
usia dewasa.

Faktor risiko yang dapat diubah adalah obesitas, 
dislipidemia, diabetes melitus, rokok, hipertensi dan 
aktivitas fisik yang kurang. Sedangkan faktor risiko 
yang tidak dapat diubah adalah faktor genetik dan 
lingkungan.

Dalam mengidentifikasi faktor risiko aterosklerosis 
diperlukan program terintegrasi dengan melibatkan 
orangtua/keluarga (family-based), pihak sekolah 

(school based), masyarakat dan institusi lain yang 
terkait. Adanya program nyata dan komprehensif yang 
mengutamakan pencegahan dengan mengidentifikasi 
dan mengintervensi faktor risiko sejak dini, diharapkan  
dapat menghindarkan anak-anak dari penyakit 
kardiovaskular di masa depan.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Hegar 
memaparkan pidato pengukuhan mengenai saluran 
cerna pada bayi. Kesehatan saluran cerna di awal 
kehidupan menjadi titik awal kesehatan seseorang 
di masa mendatang. Mikrobiota diketahui sangat 
berperan dalam mewujudkan kesehatan saluran 
cerna. Saat ini diketahui bahwa gangguan komposisi 
mikrobiota saluran cerna sebagai penyebab penyakit 
dan bukan sebagai akibat. Jika saluran cerna tidak 
dikolonisasi oleh mikrobiota, sistem kekebalan tubuh 
tidak akan berkembang normal.

Intervensi mikrobiota pada awal kehidupan diduga dapat 
mencegah atau mengatasi infeksi berulang dan alergi. 
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi yang 
mengubah komposisi mikrobiota saluran cerna pada 
bayi baru lahir memberi peluang sebagai pendekatan 
preventif untuk mengatasi ketidakseimbangan 
mikrobiota bayi. Kelahiran prematur, bedah sesar, 
pemberian susu formula, terapi antibiotika yang terlalu 
dini, kekurangan gizi, kebersihan, bahkan hewan 
peliharaan merupakan faktor yang dapat menganggu 
perkembangan mikrobiota saluran cerna bayi.

Saat ini kualitas produk makanan yang mengandung 
bakteri (probiotik) tidak terkontrol karena 
dikomersialisasikan sebagai suplemen makanan. 
Pada sebagian besar produk tersebut telah dilakukan 
‘randomized prospective blinded clinical trials’, namun 
hasilnya memperlihatkan efikasi klinis dan tidak ada 
data yang mendukung penggunaannya sebagai 
suplemen makanan.

UI Kukuhkan Dua Guru Besar di Bidang Kedokteran

Foto: Prof. Dr. dr. Badriul Hegar Syarif, PhD, SpA(K) (kiri) dan Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, SpA(K) (kanan), Sabtu (1/4), di Aula IMERI.
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Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) 
menggelar upacara angkat sumpah dokter baru 

pada tanggal 21 Januari 2017 dan 18 April 2017 di 
Gedung IMERI-FKUI, Salemba, Jakarta.

Angkat sumpah dipimpin langsung oleh Dekan FKUI, 
Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K), dengan dihadiri oleh 
jajaran dekanat FKUI, direksi rumah sakit pendidikan, 
para ketua departemen di lingkungan FKUI-RSCM, 
staf pengajar, dan keluarga lulusan dokter baru.

Melalui sambutannya, Dekan FKUI mengatakan bahwa 
dokter adalah suatu profesi yang mulia. Oleh karena 
itu, dokter baru lulusan FKUI harus dapat berkomitmen 
penuh terhadap sumpah yang telah diucapkannya. 
Ketika seorang dokter berhasil menyembuhkan 
seorang pasien, dia tidak hanya membahagiakan 
pasien tersebut tetapi juga keluarga dan orang-orang 
terdekatnya.

Dekan juga berpesan kepada para dokter baru 
agar bersedia menyediakan waktu dalam hidupnya 
untuk kembali dan mengabdi ke daerah, mengabdi 
kepada masyarakat dengan baik dan tulus, dan 
menyumbangkan keahliannya demi memajukan 
kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Kelulusan 
sebagai dokter hanyalah sebuah langkah awal dari 
profesi mulia yang diemban. Kontribusi sesungguhnya 
adalah ketika mereka berhasil memberikan sumbangsih 
dalam penanggulangan permasalahan kesehatan di 
Indonesia.

Sebuah kebanggaan bagi FKUI dapat meluluskan 
sejumlah dokter baru yang unggul untuk mengabdi pada 
negara dan membawa nama baik almamater. FKUI dan 
bangsa Indonesia tentu menaruh harapan besar bagi 
para dokter baru untuk selalu mengamalkan ilmunya 
guna kepentingan kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia.

Angkat Sumpah Lulusan Dokter Baru FKUI

Foto: Angkat Sumpah Dokter baru lulusan FKUI tahun 2016/2017 tanggal 21 Januari 2017

Foto: Angkat Sumpah Dokter baru lulusan FKUI tahun 2016/2017 tanggal 18 April 2017
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Foto: Foto bersama lulusan program pendidikan dokter spesialis FKUI 

Lepas Sambut Program Pendidikan
 Dokter Spesialis FKUI
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Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) 
menggelar kegiatan Lepas Sambut Program 

Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FKUI yang 
berlangsung pada Sabtu (13/2) di Aula Gedung IMERI-
FKUI, Salemba. 

Pada tahun ajaran ini, FKUI melepas 234 orang 
lulusan PPDS dan menyambut 220 mahasiswa PPDS 
baru. Lulusan berpredikat cum laude dengan Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi 3,88 diraih oleh dr. 
Christina Sitorus, SpOG, dari program studi Obstetri 
dan Ginekologi.

Turut hadir pada kegiatan ini, Direktur Pengembangan 
Akademik UI, Dr. Risnowati Martin, yang mewakili 
Rektor UI; Dekan FKUI, Dr. dr. Ratna Sitompul, 
SpM(K); Direktur Pengembangan dan Pemasaran 
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. dr. Nina Kemala 
Sari, SpPD(K), perwakilan rumah sakit pendidikan, 
para guru besar, ILUNI FKUI, ketua departemen dan 
staf pengajar di lingkungan FKUI-RSCM.

Kegiatan lepas sambut PPDS FKUI adalah prosesi 
pelepasan dokter spesialis yang telah menjalani masa 
pendidikannya di program pendidikan dokter spesialis 
FKUI. Selain itu, pada prosesi ini juga dilakukan 
penyambutan mahasiswa baru PPDS FKUI.

Prosesi diawali dengan penyerahan tanda selesai 
orientasi pendidikan oleh Dekan FKUI kepada 
perwakilan lulusan PPDS dan penyematan tanda 
peserta baru. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan 
tabung dan penyematan pin ILUNI serta pengucapan 
deklarasi alumni FKUI.

Prosesi diakhiri dengan pembacaan doa dan pemberian 
ucapan selamat kepada seluruh lulusan PPDS FKUI.

Sebagai salah satu institusi pendidikan kedokteran 
terbaik, FKUI berkomitmen untuk mencetak dokter-
dokter unggul yang terampil dan handal dengan 
mengedepankan etika kedokteran dalam menjalankan 
profesi. Selain itu, peserta PPDS FKUI diarahkan 
untuk terus mengembangkan kapasitas keilmuan 
dengan melakukan penelitian. Hasil penelitian tersebut 
kemudian dipublikasikan di berbagai jurnal kedokteran 
nasional dan internasional sebagai sumbangsih bagi 
pengembangan keilmuan di bidang masing-masing.

Pendidikan dokter spesialis FKUI memakai konsep 
belajar aktif, dengan tekanan pelatihan keprofesian di 
bidang masing-masing melalui kerja praktik di rumah 
sakit pendidikan utama dan jejaring dengan bimbingan 
intensif penyelia atau staf pengajar. Peserta PPDS 
dilatih untuk memiliki keterampilan dalam pengelolaan 
pasien. Pendalaman keilmuan sebagai dasar untuk 
mendukung keterampilan klinik secara ilmiah diberikan 
secara terstruktur dan terjadwal melalui berbagai 
kegiatan seperti kuliah, presentasi kasus, referat, 
pembacaan jurnal, dan laporan jaga.

Rumah sakit pendidikan untuk peserta PPDS FKUI 
merupakan pusat keilmuan utama di Indonesia, 
seperti RSCM, Pusat Jantung Nasional Harapan 
Kita, RS Kanker Dharmais, dan RS Persahabatan. 
Semua fasilitas tersebut adalah daya dukung yang 
sangat signifikan untuk pencapaian kompetensi yang 
diharapkan.

Dengan pengalaman puluhan tahun dan daya dukung 
yang sangat memadai, FKUI yakin akan mampu 
mempersembahkan dokter-dokter spesialis yang siap 
bersaing di era globalisasi.
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Promosi Doktor:
Ariani Dewi Widodo
Suplemen Enzim Pankreas untuk Atasi 
Diare Persisten dengan Malnutrisi

Malnutrisi banyak ditemukan pada 
anak dengan diare persisten, yaitu 
diare akibat infeksi dan berlangsung 
selama 14 hari atau lebih.

Gangguan pada pankreas dapat tidak 
bergejala, namun konsekuensinya 
serius bagi tubuh karena bila nutrien 
tidak diserap dengan baik, maka 
dapat menyebabkan diare persisten, 
malnutrisi, dan gangguan tumbuh 
kembang.

Gangguan fungsi eksokrin pankreas 
menyebabkan makanan tidak 
dicerna dengan baik sehingga tidak 
dapat diserap. Pemberian terapi 
pengganti enzim pankreas (pancreatic 
enzyme replacement theraphy/PERT) 
diharapkan dapat menyelesaikan 
masalah di tingkat digesti makanan 
menjadi molekul yang mudah diserap 
usus.

Bila ditemukan insufisiensi, perlu 
diketahui apakah pemberian 
suplementasi enzim pankreas 
bermanfaat. Perlu penelitian untuk 
mengetahui fungsi eksokrin pankreas 
pada anak dengan diare persisten 
dan manfaat suplementasi enzim 
pankreas terhadap anak yang 
mengalami insufisiensi.

Penelitian berjudul “Gangguan 
Fungsi Eksokrin Pankreas pada 
Anak dengan Diare Persisten 
dan Malnutrisi serta Pengaruh 
Suplementasi Enzim Pankreas 
terhadap Diare Persisten” 
dilakukan dr. Ariani Dewi Widodo, 
SpA, diperoleh hasil pemberian 
PERT dapat mempersingkat lama 
diare. Hasil penelitian tersebut 
dipresentasikan pada sidang 
promosi doktoralnya, Jumat (6/1) di 
FKUI Salemba.

Promosi Doktor: 
Bina Akura
Peran Sitokin pada Tatalaksana 
Renjatan Sepsis
dr. Bina Akura, SpA dikukuhkan 
sebagai Doktor setelah berhasil 
mempertahankan disertasinya yang 
berjudul “Peran Sitokin IL-1, IL-6, 
TNF-α dan MIF terhadap Terjadinya 
Insufisiensi Adrenal Relatif pada 
Renjatan Septik: Kajian pada Model 
Anak Babi” pada Sidang Promosi 
Doktor yang berlangsung Kamis 
(5/1), di FKUI Salemba.

Sepsis adalah disfungsi organ yang 
disebabkan oleh disregulasi imun 
terhadap infeksi. Diagnosis sepsis 
ditegakkan berdasarkan adanya 
infeksi meliputi faktor predisposisi 
infeksi, tanda atau bukti infeksi 
yang sedang berlangsung, respons 
inflamasi, serta tanda gagal organ.

Renjatan sepsis dan sepsis berat 
menjadi penyebab morbiditas 
dan mortalitas pada anak. Sitokin 
merupakan elemen penting 
respons inflamasi yang terdapat 
pada sepsis dan renjatan sepsis. 
Sitokin memediasi respons imun 
atau metabolik terhadap stimulus 
eksternal dan transisi dari sepsis 
menuju renjatan sepsis, kemudian 
sindrom disfungsi organ multipel. 
Sitokin, khususnya interleukin-6 
(IL-6) dan interleukin-1 (IL-1) 
memengaruhi aktivitas jaras 
hipotalamus hipofisis adrenal. 
Penelitian untuk mengetahui peran 
IL-1, IL-6, TNF-α dan MIF dalam 
terjadinya insufisiensi adrenal relatif 
pada renjatan sepsis dilakukan oleh  
dr. Bina Akura sebagai penelitian 
disertasinya. Hasil penelitian 
didapatkan bahwa pada renjatan 
sepsis dan insufisiensi adrenal 
relatif kadar TNF-α meningkat pada 
menit-menit awal. Kemudian kadar 
IL-6 meningkat serta terakhir kadar 
MIF meningkat pada saat renjatan 
sepsis.

Promosi Doktor: 
Idral Purnakarya
Manfaat Asupan Seng pada Ibu 
Hamil
Masyarakat Minangkabau, Sumatra 
Barat, memiliki budaya kuliner 
yang khas. Mereka terbiasa 
mengkonsumsi makanan sumber 
hewani dan makanan tinggi 
karbohidrat, seperti nasi dan 
tepung terigu. Tidak jarang mereka 
menyantap kue tradisional yang 
tinggi kandungan gulanya. Selain 
itu, banyak pula diantara masyarakat 
Minangkabau yang mengkonsumsi 
teh telur, yaitu  teh yang dipadukan 
dengan telur mentah dan gula. 
Sumber protein hewani memang 
terpenuhi dengan baik, namun di 
saat yang sama konsumsi tepung 
dan gula juga memiliki risiko 
menghambat penyerapan seng.

Hasil penelitian Idral Punakarya, 
SKM, MKM, mahasiswa Program 
Doktoral Ilmu Gizi FKUI menunjukkan 
bahwa asupan seng dan pola 
makanan lokal Minangkabau 
dengan rendah tepung dan gula, 
secara positif mempengaruhi kadar 
serum seng pada ibu hamil. Kualitas 
diet yang lebih baik pada makanan 
lokal secara jelas berhubungan 
dengan serum seng yang lebih 
tinggi pada ibu hamil. Melalui hasil 
penelitian ini, Idral menganjurkan 
agar ibu hamil mengurangi jumlah 
frekuensi konsumsi makanan serta 
minuman berbahan olahan tepung 
dan gula.

Paparan hasil penelitian tersebut 
disampaikan Idral pada sidang 
promosi doktoralnya, Rabu (4/1) 
lalu di  FKUI Salemba, dengan judul 
disertasi “Hubungan Asupan, Pola 
Makan dan Kualitas Diet Berbasis 
Lokal dengan Status Seng pada Ibu 
Hamil Minangkabau di Sumatera 
Barat, Indonesia”.
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Promosi Doktor:
Wuryantari
Metode Identifikasi Spesies 
Parasit Malaria dengan Gen COI

Transmisi penyakit dari satwa 
primata ke manusia (zoonosis) 
atau sebaliknya (antroponosis) 
telah lama dilaporkan, termasuk P. 
falciparum dan P. vivax, dua parasit 
zoonosis malaria hasil transmisi dari 
satwa primata. Sulit menentukan 
spesies parasit dengan identifikasi 
mikroskopik bila ditemukan infeksi 
campuran, parasitemia rendah, 
perubahan pola morfologi spesies 
parasit akibat obat anti malaria 
dan variasi galur. Ada juga metode 
diagnosis alternatif yang secara 
simultan dapat mengidentifikasi 
spesies parasit. Namun, belum 
ada keseragaman deteksi molekul 
penentu spesies parasit malaria.

Gen COI (Cytochrome c Oxidase 
Subunit I) dapat digunakan sebagai 
target spesiasi parasit malaria dan 
kasus zoonosis. Dra. Wuryantari, 
M.Biomed, kemudian melakukan 
penelitian untuk mendapatkan 
pengembangan metode identifikasi 
spesies parasit menggunakan gen 
COI sebagai penanda identifikasi.

Hasilnya terbukti bahwa COI dapat 
mengidentifikasi spesies parasit 
malaria secara spesifik dan sensitif 
serta dapat diaplikasikan sebagai 
alat identifikasi zoonosis malaria.

Hasil penelitian terangkum dalam 
disertasi berjudul “Identifikasi Spesies 
Parasit Malaria Menggunakan DNA 
Barcode COI (Cytochrome c Oxidase 
Subunit I) dan Molekul DARC (Duffy 
Antigen Receptor for Chemokines) 
serta DBP (Duffy Binding Protein) 
yang Berperan dalam Zoonosis 
Malaria” dan dipresentasikan pada 
sidang promosi doktoral, Jumat (6/1) 
di FKUI Salemba. 

Promosi Doktor:
Muhammad Samsul Mustofa
Manfaat Kedelai bagi Terapi Obat 
Pasien Diabetes Melitus

Diabetes Melitus (DM) merupakan 
kelompok penyakit metabolik yang 
ditandai dengan hiperglikemia 
karena terjadi kelainan sekresi 
insulin atau resistensi seluler insulin.

Dilaporkan bahwa pemberian 
antioksidan cukup efektif dan 
murah serta dapat bermanfaat bagi 
pengelolaan beberapa penyakit, 
termasuk DM. Kedelai  diketahui 
sebagai salah satu bahan yang 
banyak mengandung antioksidan 
genistein yang diharapkan dapat 
membantu penanggulangan DM.

Kedelai juga diketahui mengandung 
fitokimia seperti isoflavon, asam fitat, 
saponin dan oligosakarida. Isoflavon 
utama dalam kedelai adalah genistein 
dan daidzein yang mempunyai 
berbagai aktivitas estrogenik, 
antioksidan, antiosteoporotik dan 
anti kanker. Genistein pada kedelai 
dapat menghambat pembentukan 
Reactive Oxygen Species dan 
paparan genistein selama 48 jam 
dapat meningkatkan sekresi insulin 
baik. 

Penelitian untuk mengetahui efek 
pemberian ekstrak kedelai pada 
penderita DM dilakukan oleh Drs. 
Muhammad Samsul Mustofa, M.S. 

Paparan hasil penelitian terangkum 
dalam disertasi berjudul “Pengaruh 
Ekstrak Kedelai terhadap Kadar 
MDA, GSH, Insulin, Konsentrasi 
Telomerase, Ekspresi Telomerase 
Reserve Trascriptase (TERT) dan 
Jumlah Sel β pada Tikus Diabetes 
Melitus yang Diinduksi Aloksan”  
dan dipresentasikan dalam sidang 
promosi doktoral, Senin (9/1) di 
FKUI Salemba.

Promosi Doktor:
Martina Hutabarat
Manfaat Nutrisi bagi Pencegahan 
Preeklamsia

Patogenesis preeklamsia bersifat 
multifaktorial, sehingga perjalanan 
penyakit ini belum dapat dijelaskan 
secara komperehensif. Itulah 
mengapa upaya prediktif dan preventif 
mengatasi preeklamsia belum optimal.

Proses kehamilan merupakan 
periode tumbuh kembang kritis 
yang berasosiasi dengan proliferasi 
dan diferensiasi sel. Kehamilan 
dipengaruhi oleh nutrisi dan interaksi 
aksis hormonal maternal-fetal-
plasenta. Kompleksitas nutrisi 
mengakibatkan peran nutrisi dalam 
kehamilan seringkali dilupakan.

Salah satu respons stres makhluk 
hidup adalah autofagi yang diinduksi 
oleh keterbatasan nutrisi, hipoksia dan 
organel yang rusak.

Nutrisi merupakan regulator utama 
autofagi. Angka kejadian preeklamsia 
yang tinggi diduga karena keterlibatan 
defisiensi nutrisi pada patogenesis 
preeklamsia. Perlu diketahui 
apakah zat nutrisi  berperan dalam 
etiopatogenesis preeklamsia melalui 
kegagalan autofagi.

Penelitian dr. Martina Hutabarat, 
SpOG(K) terkait peran nutrisi 
dan kegagalan autofagi pada 
patomekanisme preeklamsia. Hasilnya 
memperlihatkan korelasi peran 
nutrisi dengan proses autofagi pada 
patomekanisme preeklamsia.

Paparan hasil penelitian terangkum 
dalam disertasi berjudul “Peran 
Nutrisi dan Kegagalan Autofagi pada 
Patomekanisme Preeklamsia” dan 
dipresentasikan dalam sidang 
promosi doktoral, Senin (9/1) di 
FKUI Salemba. 
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Promosi Doktor:
Eka Nurfitri
Pengaruh Asam Lemak Bebas 
dan Hidrokortison pada Renjatan 
Sepsis

Sepsis adalah sindrom klinis yang 
mengakibatkan disfungsi organ. 
Sepsis dapat berlanjut menjadi 
renjatan sepsis. Penyakit metabolik 
pada anak menyebabkan inflamasi 
steril (bukan disebabkan oleh 
patogen). Inflamasi sistemik pada 
renjatan sepsis berakibat insufisiensi 
adrenal.

Pemberian hidrokortison pada 
renjatan sepsis diharapkan 
memperbaiki kontraktilitas jantung 
dan hemodinamik serta menurunkan 
ketergantungan terhadap obat 
vasoaktif. Hidrokortison mencegah 
rekrutmen sel inflamasi, proliferasi 
dan pelepasan mediator inflamasi. 
Namun hidrokortison tidak 
meningkatkan kejadian perdarahan 
saluran cerna, superinfeksi dan 
hiperglikemia.

dr. Eka Nurfitri, SpA(K) melakukan 
penelitian untuk menilai pengaruh 
Asam Lemak Bebas (ALB) dan 
pemberian hidrokortison terhadap 
hemodinamik, kadar laktat, cedera 
paru dan kadar kortisol darah pada 
renjatan sepsis dengan model anak 
babi.

Dalam disertasi yang berjudul 
“Pengaruh Asam Lemas Bebas 
dan Pemberian Hidrokortison 
terhadap Hemodinamik, Laktat, 
Cedera Paru dan Kortisol Darah 
pada Renjatan Sepsis Model Anak 
Babi” yang dipresentasikan pada 
sidang promosi doktor, Selasa (10/1) 
di FKUI Salemba. Disimpulkan 
bahwa kadar ALB yang tinggi 
mampu memperberat inflamasi dan 
merupakan faktor risiko terjadinya 
insufisiensi adrenal relatif (IAR).

Promosi Doktor:
Lisnawati
Ekspresi Sel Punca Kanker 
terhadap Respons Terapi Radiasi 
pada Kanker Serviks

Pemantauan serviks setelah terapi 
penting dilakukan untuk mengetahui 
adanya rekurensi lokal. Pap smear 
dapat menurunkan angka kejadian 
kanker serviks. Namun, pap smear 
pascaradiasi cenderung mempunyai 
ketepatan yang rendah karena 
perubahan sel akibat radiasi. 
Pemeriksaan HPV pascaradiasi 
merupakan salah satu metode 
untuk memprediksi kemungkinan 
timbulnya rekurensi lokal.

Sel punca kanker (SPK) merupakan 
adaptasi genetik dan selular, 
sehingga bersifat resisten terhadap 
pendekatan terapi klasik. Resistensi 
SPK berperan pada kegagalan terapi 
dan timbulnya resistensi setelah 
radioterapi. Penanda SPK antara lain 
SOX2 dan OCT4 yang merupakan 
sel punca embrionik. Perlu penelitian 
yang mempelajari hubungan antara 
SOX2 dan OCT4 sebagai penanda 
SPK terhadap respon radiasi.

Penelitian disertasi dengan judul 
“Peran Sel Punca Kanker, Faktor 
Apoptosis, DNA Repair, dan 
Telomerase terhadap Respons 
Terapi Radiasi pada Kanker Serviks 
Stadium IIIB: Kajian Khusus pada 
Ekspresi SOX2 dan OCT4” kemudian 
dilakukan dr. Lisnawati, SpPA(K) dan 
mendapatkan hasil bahwa ekspresi 
kuat SOX2 dan OCT4 dapat 
memprediksi hasil terapi radiasi 
inkomplit pada karsinoma serviks 
stadium IIIB.

Hasil tersebut dipresentasikan pada  
pada sidang promosi doktor, Rabu 
(11/1) di FKUI Salemba.

Promosi Doktor:
Duma Octavia Fransisca
Pemberian MP-ASI pada Anak 
Berperawakan Pendek

Pemberian Makanan pendamping 
air susu ibu (MP-ASI) pada anak 
di bawah dua tahun (baduta) yang 
buruk berakibat kurang gizi, angka 
kesakitan dan kematian. 

Strategi berbasis pangan untuk 
meningkatkan pertumbuhan dan 
status gizi anak-anak berperawakan 
pendek di Indonesia masih 
terbatas. Rekomendasi MP-ASI 
dan makanan yang difortifikasi 
dapat mengintervensi gizi berbasis 
makanan yang harus diberikan 
kepada anak berperawakan pendek 
untuk meningkatkan pertumbuhan 
dan kesehatan mereka.

Penelitian disertasi berjudul 
“Pengaruh Pemberian Rekomendasi 
Makanan Pendamping Air Susu 
Ibu (MP-ASI) Dioptimalisasi 
dan Makanan Fortifikasi pada 
Pertumbuhan Anak Perawakan 
Pendek Usia 12-23 Bulan di 
Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara 
Barat” kemudian dilakukan oleh 
Duma Octavia Fransisca, S.Si, 
M.Sc.

Hasil penelitian dipresentasikan pada 
sidang promosi doktor, Kamis (12/1) 
di FKUI Salemba. Disimpulkan, 
bahwa rekomendasi MP-ASI yang 
spesifik dapat dikembangkan untuk 
mengoptimalkan asupan kalsium, 
seng, besi, tiamin, niasin, vitamin 
B6, folat, dan vitamin B12 pada anak 
berperawakan pendek. Makanan 
fortifikasi dengan kadar standar 
yang tinggi dapat diformulasikan 
untuk mengisi kesenjangan gizi.
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Promosi Doktor:
Ludwig Andre P. Pontoh
Modifikasi Teknik Operasi ACLR 
bagi Penderita ACL

Pasien Anterior Cruciate Ligament 
(ACL) memerlukan tata laksana 
operatif. Operasi penanganan 
ACL adalah rekonstruksi ACL 
(ACLR), namun belum sepenuhnya 
mengembalikan fungsi lutut.

Gangguan sendi patelofemoral 
adalah salah satu faktor penyebab 
kegagalan ACLR. Selain nyeri di 
daerah patela, juga timbul bunyi di 
lutut pada saat bergerak, gangguan 
gerak sendi dan bengkak.

Upaya untuk mencegah terjadinya 
gangguan patelofemoral adalah 
modifikasi rehabilitasi dengan 
penekanan untuk mendapatkan 
hiperekstensi penuh pasca operasi, 
modifikasi lokasi pengeboran 
tunnel, dan implementasi teknik 
rekonstruksi double bundle. Upaya 
ini berhasil, namun gangguan sendi 
patelofemoral masih timbul pasca 
operasi ACLR.

dr. Ludwig A.P. Pontoh, SpOT(K) 
kemudian melakukan penelitian 
yang memodifikasi teknik operasi 
dan terbukti mampu mengurangi 
kerusakan pada sendi lutut pasca 
operasi ACLR. 

Hasil penelitian berjudul “Efektivitas 
Modifikasi Arah Tarikan Tandur 
Tendon saat Fiksasi di Sisi Tibia 
pada Operasi Rekonstruksi 
Ligamentum Krusiatum Anterior 
untuk Meningkatkan Luaran 
Fungsional Sendi Patelofemoral”  
dipresentasikan pada sidang 
promosi doktor, Kamis (12/1) di 
FKUI Salemba.

Promosi Doktor:
Diah Rini Handjari
Model Sistem Skor Baru untuk 
Prediksi Mutasi KRAS pada 
Kanker Kolorektal

Salah satu jalur terjadinya 
mekanisme karsinoma kolorektal 
(KKR) adalah jalur serrated. Jalur 
ini melibatkan mutasi gen KRAS, 
menyebabkan hambatan pada 
proses apoptosis sel. Salah satu 
petanda tumor yang aktif diteliti 
adalah mengenai gen p53 dan Bcl-
2. Jika fungsi gen p53 terganggu, 
terjadi instabilitas genom dan 
proliferasi sel sehingga terbentuk 
kanker. Penurunan kadar Bcl-2 
menyebabkan kematian sel karena 
apoptosis, sedangkan ekspresi 
Bcl-2 yang kuat membuat sel epitel 
tidak mengalami apoptosis dan 
menyebabkan transformasi kanker.

Adenokarsinoma serrated (AKS) 
banyak diteliti saat ini. Kriteria untuk 
memudahkan diagnosis suatu lesi 
AKS adalah dengan keberadaan 
epitel serrated, sitoplasma 
eosinofilik, sitoplasma banyak, 
inti vesikular, anak inti nyata, 
ada atau tidak adanya nekrosis 
tumor, produksi musin intra atau 
ekstraselular dan cell balls atau 
papillary rods.

dr. Diah Rini Handjari, SpPA(K) 
melakukan penelitian kriteria 
histomorfologik prediksi mutasi 
KRAS yang menghasilkan sistem 
skor baru untuk memprediksi 
adanya mutasi KRAS berdasarkan 
epitel serrated, lokasi inti sel, kondisi 
inti, dan adanya musin.

Hasil penelitian ini terangkum dalam 
disertasi yang berjudul “Model 
Prediksi Status Mutasi KRAS pada 
Adenokarsinoma Kolorektal Tipe 
Serrated Berdasarkan Gambaran 
Histomorfologik serta Ekspresi p53 
dan Bcl-2” dan dipresentasikan 
pada sidang promosi doktor, Jumat 
(13/1) di FKUI Salemba.

Promosi Doktor:
Hera Nurlita
Pentingnya Kombinasi Asupan 
Buah dan Sayur pada Remaja

Hera Nurlita, S.Sit, MSc meraih 
gelar Doktor setelah berhasil 
mempertahankan disertasinya yang 
berjudul “Penelitian Eksplorasi untuk 
Menyusun Model Rekomendasi 
Asupan Buah dan Sayur pada 
Remaja Putri di Indonesia” pada 
Jumat (13/1) di FKUI Salemba.

Hera menyoroti permasalahan 
kurangnya asupan sayur dan 
buah pada remaja usia 13-15 
tahun di Indonesia. Masalah ini 
menyebabkan kekurangan zat gizi 
yang ditunjukkan dengan proporsi 
stunting. Namun di sisi lain mereka 
juga mengalami kelebihan berat 
badan. Pemilihan makanan pada 
remaja dipengaruhi oleh rasa, 
preferensi, kebiasaan, ketersediaan, 
keterjangkauan, dan daya terima. 

Pola makan merupakan salah satu 
penyebab timbulnya penyakit. 
Faktor risiko signifikan penyebab 
penyakit kronis dan kegemukan 
berhubungan dengan gaya hidup 
dan konsumsi makanan tidak 
sehat, rendahnya konsumsi buah 
dan sayur, tingginya asupan lemak 
jenuh, gula dan makanan tinggi 
kalori, serta konsumsi alkohol dan 
rokok. Salah satu cara terbaik 
mencegah penyakit dan kegemukan 
adalah dengan mengadopsi gaya 
hidup sehat termasuk melakukan 
aktivitas fisik secara teratur dan 
konsumsi buah dan sayur.

Hasil penelitian kemudian 
mendapatkan kombinasi jambu, 
manggis atau mangga, jagung 
muda, bayam, tomat, wortel dan 
buncis sebagai kombinasi buah dan 
sayur dengan daya terima terbaik.
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Promosi Doktor:
Doni Firman
Intervensi Koroner Perkutan 
Primer bagi Tatalaksana 
Serangan Jantung

Infark Miokard Akut (IMA) terjadi 
akibat robeknya plak di arteri 
koroner, terbentuknya sumbatan 
platelet (hemostasis primer), dan 
pembentukan fibrin (hemostasis 
sekunder) yang berakhir trombus 
menyumbat arteri koroner sehingga 
aliran darah ke miokardium terhambat. 

Pada IMA dengan elevasi segmen 
ST (IMA-EST), tindakan reperfusi 
berupa pemberian fibrinolitik atau 
intervensi koroner perkutan primer 
(IKPP).

IKPP merupakan tindakan pilihan 
pada IMA-EST. IKPP dapat  
memulihkan aliran epikardial koroner, 
namun sepertiga populasi mengalami 
masalah di tingkat mikrovaskular yang 
dinamakan Obstruksi Mikrovaskular 
(OMV) yang dikaitkan dengan 
luaran klinis yang buruk. Penilaian 
OMV memakai pressure wire untuk 
mendapatkan Indeks Resistensi 
Mikrovaskular (IRM).

Penelitian hubungan antara IRM 
pasca-IKPP dengan perubahan 
fungsi ventrikel kiri dilakukan oleh 
dr. Doni Firman, SpJP(K). Penelitian 
berjudul “Perubahan Fungsi Ventrikel 
Kiri Pascaintervensi Koroner 
Perkutan Primer: Fokus pada 
Indeks Resistensi Mikrovaskular” 
tersebut disampaikan pada sidang 
promosi doktor, Senin (16/1) di FKUI 
Salemba.

Hasilnya, kelompok dengan IRM 
>27,5 U mengalami perubahan 
fungsi ventrikel kiri yang lebih baik 
pada pengamatan enam bulan 
dibandingkan dengan kelompok IRM 
≤27,5 U.

Promosi Doktor:
Wiwi Andralia Kartolo
Peran Lisat Trombosit terhadap 
Proliferasi dan Invasi Sel Punca 
Kanker Payudara

Tumor Microenvironment (TME) 
terdiri dari stroma, faktor terlarut, 
molekul sinyal, matriks ekstraseluler, 
faktor mekanik dan fisik seperti 
oksigen dan pH. TME dapat 
membantu proses transformasi 
neoplastik, mendukung pertumbuhan 
tumor dan invasinya, melindungi 
tumor dari sel sistem imun tubuh 
normal, menimbulkan resistensi, 
serta menciptakan lingkungan bagi 
penyebaran sel kanker.

Untuk dapat menyebar ke lokasi 
tumor sekunder, trombosit membantu 
sel kanker agar lolos dari sel sistem 
imun. Sel tumor  menginduksi 
aktivasi trombosit melalui beberapa 
mekanisme dan potensi metastatik 
mereka bergantung pada 
kemampuannya untuk mengaktivasi 
trombosit.

Pada kanker terdapat cancer stem 
cells (CSC) yang berperan pada 
resistensi, inisiasi, invasi, dan 
penyebaran kanker, termasuk pada 
kanker payudara. Penelitian berjudul 
“Peran Lisat Trombosit terhadap 
Proliferasi dan Marker Invasi Kanker 
MMP-9 dan E-Chaderin Sel Punca 
Kanker Payudara CD24-/CD44+ 
dalam Kaitannya dengan PDGF-AB” 
kemudian dilakukan oleh dr. Wiwi 
Andralia Kartolo, MSc.

Hasilnya diketahui bahwa Platelet 
Derived Growth Factor (PDGF)-
AB dalam lisat trombosit berperan 
sebagai salah satu faktor penting 
dalam proliferasi dan invasi CSC 
payudara CD24–/CD44+. 

Hasil penelitian ini dipresentasikan 
dalam sidang promosi doktor, Senin 
(16/1) di FKUI Salemba. 

Promosi Doktor:
Purwita Wijaya Laksmi
Metformin sebagai Terapi 
Kerentaan bagi Pasien Usia 
Lanjut

Proses menua pada manusia 
berkaitan erat dengan peningkatan 
risiko terjadinya kerentaan (frailty).

Frailty dapat dilihat sebagai sindrom 
klinis (fenotip) atau akumulasi 
komorbiditas (defisit). Fenotip 
ditandai kelelahan, penurunan berat 
badan, kecepatan berjalan, dan 
aktivitas fisik.

Frailty disebabkan usia, endokrin, 
nutrisi, penyakit neurodegeneratif,  
inflamasi, resistensi insulin, protein, 
dan depresi. Pemberian terapi 
metformin dapat mencegah sindrom 
frailty dengan memodifikasi kondisi 
resistensi insulin, hiperglikemia, 
inflamasi, dan konsentrasi miostatin.

Metformin  menunjukkan hasil positif 
bagi frailty pada hewan coba, namun 
masih harus dibuktikan melalui uji 
klinis. dr. Purwita Wijaya Laksmi, 
SpPD(K), melakukan penelitian 
berjudul “Pengaruh Metformin 
terhadap Sindrom Frailty pada 
Pasien Usia Lanjut dengan Pre-
Frail: Uji Klinis Acak Tersamar 
Ganda dengan Kajian pada Kualitas 
Hidup Terkait Kesehatan, Kekuatan 
Genggam Tangan, Kecepatan 
Berjalan, dan Konsentrasi Miostatin 
Serum”. Hasilnya menunjukkan 
pemberian metformin 3x500 mg 
selama 16 minggu terbukti bermakna 
meningkatkan kecepatan berjalan 
sebagai salah satu dimensi kualitas 
hidup terkait kesehatan.

Hasil penelitian ini dipresentasikan 
pada sidang promosi doktor, Senin 
(27/2) di FKUI Salemba.
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Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) 
menyelenggarakan kuliah umum atau Studium 

Generale pada Jumat (21/4) lalu di Auditorium Gedung 
Rumpun Ilmu Kesehatan UI, Depok. Hadir sebagai 
pembicara yaitu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 
dr. R. Koesmedi Priharto, SpOT, M.Kes dengan 
materinya berjudul “Ketuk Pintu, Layani Dengan Hati”.

Tepat pukul 15.30, kegiatan dimulai. Dr. dr. Ratna 
Sitompul, SpM(K) selaku moderator mempersilakan 
dr. Koesmedi untuk menyampaikan materinya. Ketuk 
Pintu, Layani Dengan Hati (KPLDH) merupakan upaya 
pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat, terutama di bidang promotif dan 
preventif. Target sasarannya adalah penduduk yang 
berdomisili di DKI Jakarta dengan wilayah prioritas 
KPLDH meliputi kampung deret, rusunawa/rusunami, 
dan lingkungan kumuh yang padat dan miskin.

DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi terpadat di 
Indonesia memiliki masalah kesehatan yang beragam. 
Hal ini diakibatkan oleh rendahnya kesadaran 
masyarakat untuk melakukan pengecekan berkala 
dan masalah finansial. Dinas Kesehatan DKI Jakarta 
kemudian menggagas program KPLDH dengan tujuan 
utama yaitu melayani masyarakat dengan hati hingga 
tuntas dan mencegah warga yang sakit menjadi miskin.

Dasar pelayanan program KPLDH melalui dua 
komponen kesehatan yaitu pendekatan dokter 
keluarga dan prinsip kedokteran komunitas. Dalam 
menjalankan programnya, KPLDH melakukan tujuh 
kegiatan implementasi yang meliputi home visit 
(mengunjungi keluarga rawan kesehatan, termasuk 
keluarga pascarawat dari rumah sakit), home health 
promotion (memberikan informasi agar keluarga 
selalu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat), 

home education (memberikan pendidikan kesehatan, 
konseling dan pendampingan pada anggota keluarga 
pasca rawat), home care (merawat anggota keluarga 
yang sakit termasuk dengan terapi komplementer/
pemanfaatan keanekaragaman hayati, termasuk 
paliative care), health environment (menjaga kesehatan 
lingkungan sekitar), home surveillance (memantau 
penyakit menular dan tidak menular pada keluarga 
dan kelompok khusus di masyarakat), dan referral 
(melakukan rujukan kasus sesuai SOP).

Sejak program ini diluncurkan, yaitu pada tahun 2015, 
berbagai pelayanan kesehatan sudah dilakukan. 
Antara lain skrining untuk hipertensi dan diabetes, 
pemeriksaan IVA, program senam pernapasan di 
beberapa rusunawa, edukasi perilaku hidup bersih dan 
sehat, peninjauan status gizi anak, serta perawatan 
pasien di rumah. Dari hasil pemeriksaan tercatat 
lima penyakit terbanyak yang berhasil didata yaitu 
hipertensi, TB paru, pneumonia, penyakit ginjal dan 
diabetes melitus tipe 2. Melalui program KPLDH ini, 
permasalahan kesehatan di wilayah Jakarta diharapkan 
dapat semakin berkurang, sehingga masyarakat dapat 
hidup dengan sejahtera dan semakin menyadari 
pentingnya kesehatan dan lingkungan yang sehat.

Studium Generale kemudian ditutup dengan diskusi, 
pemberian cenderamata dan foto bersama. Para 
mahasiswa terlihat antusias mengajukan pertanyaan 
dan berdiskusi bersama narasumber. Diharapkan 
melalui penyelenggaraan studium generale ini dapat 
menjadi ajang pertukaran ilmu dan pengetahuan dari 
para pakar, serta memperluas khasanah pengetahuan 
para mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran-
pemikiran terkait kebijakan kesehatan yang dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Ketuk Pintu, Layani Dengan Hati”, Harapan bagi 
Kesehatan Warga Jakarta

Foto: dr. R. Koesmedi Priharto, SpOT, M.Kes memberikan materi kuliah umum berjudul “Ketuk Pintu, Layani Dengan Hati” di Auditorium RIK, UI Depok

Foto: Prof. Zubairi Djoerban (kiri) dan istri (kanan) pada acara Purna Bakti dan Pameran Buku dan Foto 70 Tahun Prof. Zubairi Djoerban
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Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) 
menyelenggarakan acara “Purna Bakti dan Pameran 

Buku dan Foto 70 Tahun Prof. Zubairi Djoerban: Dokter 
Teruslah Belajar, Refleksi 70 Tahun Perjalanan Prof. 
Zubairi Djoerban, Tetap Produktif di Usia 70”. Acara ini 
diselenggarakan untuk memperingati hari ulang tahun 
Prof. Zubairi yang jatuh pada 11 Februari, sekaligus 
syukuran untuk beliau yang akan memasuki masa 
purna bakti. Acara diselenggarakan pada Rabu (22/2) 
lalu bertempat di Aula IMERI-FKUI, Salemba.

Hadir pada acara tersebut Dekan FKUI, Dr. dr. Ratna 
Sitompul, SpM(K); Keluarga Besar Prof. Zubairi 
Djoerban; para guru besar; para ketua departemen; 
staf pengajar; mahasiswa; dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Zubairi  
menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada 
seluruh sivitas akademika FKUI. Menjadi suatu 
kebahagiaan bagi beliau, di usia ke-70 ini beliau masih 
diberikan kesehatan untuk tetap mengabdi di FKUI, 
baik sebagai staf pengajar, dokter maupun peneliti. 
Perjalanan beliau selama 40 tahun berkembang 
bersama almamater FKUI memberikan banyak 
kenangan, catatan dan cerita yang tak terlupakan.

Sebagai dokter yang juga aktif sebagai staf pengajar 
di FKUI, Prof. Zubairi berpesan bahwa seorang dokter 
tidak boleh lelah memperbarui ilmu. Ilmu kedokteran 
berkembang sangat cepat dan dinamis. Berbagai 
temuan teknologi membantu dokter mencapai 
berbagai kemajuan yang puluhan tahun lalu mungkin 
tak terbayangkan. Di sisi lain, kemajuan teknologi 
juga membawa perilaku baik kepada individu maupun 
masyarakat luas. Termasuk perilaku dalam mencari 
layanan kesehatan, memahami risiko yang dihadapi 

hingga pola interaksi dokter-pasien. Kemajuan 
teknologi ini memberi peluang bagi pasien dengan 
latar belakang nonmedis mencari sendiri informasi 
ke berbagai sumber. Dokter harus siap menerima 
berbagai pertanyaan dan menyediakan waktu lebih 
lama saat konsultasi. Pasien pun tak lagi berdiam 
diri saat menjalani terapi. Dokter diharapkan dapat 
memberi penjelasan terkait alternatif terapi lainnya 
yang mungkin tersedia. Saat ini, dokter adalah 
mitra, bukan lagi ‘dewa’ yang memutuskan apa yang 
terbaik bagi pasiennya. “Sebagai dokter yang baik, 
kita harus rendah hati di hadapan ilmu pengetahuan 
yang cakrawalanya terus menjauh,” tutup Prof. Zubairi 
dalam pidato sambutannya.

Tak hanya aktif sebagai staf pengajar, Prof. Zubairi 
pun tak henti pula meneliti. Seperti yang disampaikan 
oleh Dekan FKUI dalam sambutannya, hingga usia 
Prof. Zubairi mendekati 70 tahun, beliau masih tetap 
gigih mencari kesempatan penelitian bersama Prof. 
Samsuridjal Djauzi, SpPD(K). “Prof. Zubairi dan Prof. 
Samsuridjal membuktikan bahwa walaupun berusia 
lanjut, namun tetap bisa produktif dan bermanfaat bagi 
banyak pihak. Hormat saya untuk beliau,” ungkap Dr. 
dr. Ratna Sitompul, SpM(K).

Dokter, teruslah belajar. Pesan inilah yang disampaikan 
Prof. Zubairi kepada para dokter muda. Hindari sifat 
terlalu percaya diri, mudah puas dengan ilmu yang 
dimiliki dan menutup diri untuk meminta pendapat/
bantuan sejawat lainnya. Sebagai dokter, di mana 
pun bertugas, tidak selayaknya berhenti belajar. 
Belajar, bagi dokter, merupakan kewajiban untuk 
dapat memberikan pelayanan terbaik kepada sesama 
manusia.

Dokter, Teruslah Belajar:
Refleksi 70 Tahun Perjalanan Zubairi Djoerban
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sesuai dengan semangat UI serta sejalan dengan 
semangat Nawa Cita yaitu meningkatkan ketahanan 
dan kemandirian bangsa Indonesia di bidang 
kesehatan. IMERI-FKUI ini juga diharapkan mampu 
membawa UI menjadi universitas berbasis riset terbaik 
di Asia Tenggara.”

Selama ini, FKUI bersama para peneliti dari berbagai 
universitas telah membentuk konsorsium untuk 
mencari vaksin dengan susunan protein yang mampu 
melindungi masyarakat Indonesia dari demam 
berdarah, kanker mulut rahim, dan penyakit lainnya. 
Dekan FKUI, Ratna Sitompul memaparkan bahwa 
saat ini FKUI juga mengembangkan alat USG dan 
EKG yang dapat digunakan dengan mudah di layanan 
primer dan menggunakan teknologi yang terhubung 
dengan sejawat di pusat rujukan nasional agar pasien 
mendapatkan konsultasi pelayanan kesehatan  terbaik.  
Selain itu, beberapa pengembangan riset yang masih 
dikerjakan yaitu pengembangan obat kontrasepsi bagi 
pria, pengembangan stem cell bagi pasien jantung, 
diabetes, kelainan tulang yang tidak dapat diobati 
dengan terapi konvensional, dan pemeriksaan genetik 
agar bayi dan anak dengan penyakit langka dapat di 
deteksi dini dan dibantu mencapai tumbuh kembang 
yang optimal. 

Menariknya, IMERI-FKUI juga dilengkapi dengan 
fasilitas berteknologi tinggi untuk menunjang kegiatan 
pendidikan dan riset, di antaranya peralatan canggih 
untuk riset genetik dan biomolekular serta peralatan 
3D (tiga dimensi) human body visualization table yang 

memungkinkan sivitas akademika belajar atau meneliti 
anatomi tubuh manusia melalui visualisasi 3D. Hingga 
saat ini, di Indonesia, human body visualization table 
baru dimiliki oleh FKUI.

Sepuluh tahun ke depan, IMERI-FKUI diproyeksikan 
dapat menjadi Medical Science Techno-Park Indonesia, 
yaitu pusat riset dan inovasi kesehatan dan kedokteran 
Indonesia yang lengkap hingga tahap industri. IMERI-
FKUI diharapkan dapat menjadi pusat unggulan IPTEK 
terpadu dalam bidang kedokteran dan kesehatan 
di Indonesia yang mampu menghasilkan terobosan 
inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan di Indonesia. IMERI-FKUI 
juga diharapakan mampu menjadi pusat kolaborasi 
antaruniversitas dalam bidang riset dan pendidikan 
kedokteran sehingga mampu meningkatkan peringkat 
UI di dunia.

Foto: Wapres RI menyaksikan presentasi tentang 3D human body visualization table

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla Resmikan IMERI-FKUI

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf 
Kalla, meresmikan Gedung Indonesian 

Medical Education and Research Institute Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia (IMERI-FKUI) pada 
Rabu (12/4) di Aula IMERI-FKUI, Salemba. Turut 
menyaksikan prosesi peresmian tersebut, Presiden 
Islamic Development Bank, Dr. Bandar M.H. Hajjar; 
Menteri Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi RI, Prof. 
H. Mohamad Nasir, PhD, Ak; 
Rektor Universitas Indonesia, 
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, 
M. Met; dan Dekan FKUI,        
Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K).

Gedung IMERI-FKUI merupa-
kan wahana unggul yang dipe-
runtukkan bagi akademisi dan 
peneliti, baik dari sivitas aka-
demika UI maupun instansi 
luar. Melalui IMERI-FKUI akan 
dikembangkan berbagai kolaborasi transdisiplin riset 
dan pendidikan kedokteran Indonesia yang diarahkan 
untuk menjawab tantangan bangsa di bidang keseha-
tan dan kedokteran. 

Gedung IMERI-FKUI dibangun sejak Desember 2014 
dengan bantuan dana dari Islamic Development Bank 
(IDB). Gedung IMERI-FKUI terdiri dari dua menara 
yaitu Menara A - Riset dan Menara B - Edukasi. Di 
dalam dua menara tersebut terdapat 12 klaster riset, 
2 klaster pendidikan, 3 klaster penunjang riset serta 

3 fasilitas pendukung pendidikan. Beberapa klaster 
unggulan IMERI-FKUI antara lain adalah klaster riset 
infeksi, klaster riset kanker, klaster riset kardiovaskular, 
klaster riset reproduksi, klaster riset human genetic, 
klaster riset stem cell, klaster riset drug development, 
klaster riset pendidikan kedokteran, dan klaster riset 
pengembangan pendidikan berbasis simulasi.

Pendirian IMERI-FKUI bertujuan 
untuk menjawab tantangan 
di bidang kesehatan dan 
kedokteran di masa mendatang 
melalui peningkatan jumlah dan 
kualitas riset bagi pembangunan 
kesehatan di Indonesia. 
“Pendirian IMERI-FKUI ini 
harus dapat meningkatkan 
kombinasi antara dunia riset dan 
kedokteran. Dokter diharapkan 
tidak hanya melakukan 
pelayanan terhadap pasien saja, 

melainkan semakin giat menjalankan penelitian untuk 
meningkatkan kualitas kesehatan bangsa. Pusat riset 
menjadi sangat penting. Saya harap, IMERI-FKUI tidak 
hanya bermanfaat untuk UI, tapi juga untuk seluruh 
masyarakat Indonesia,” ungkap Jusuf Kalla dalam 
sambutannya. 

Lebih lanjut, Rektor UI, Muhammad Anis menuturkan, 
“UI berkomitmen untuk mengembangkan riset 
dan inovasi bangsa, salah satunya riset di bidang 
kesehatan. Konsep pembangunan IMERI-FKUI sangat 
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Foto: Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla meresmikan IMERI-FKUI pada Rabu (12/4)

Foto: Wapres RI menandatangani prasasti IMERI-FKUI
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Guru Besar FKUI Dikukuhkan sebagai Anggota 
Komisi Ilmu Kedokteran AIPI

AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) 
mengukuhkan Guru Besar Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia (FKUI), Prof. Dr. dr. Med. 
Akmal Taher, SpU(K) sebagai anggota Komisi Ilmu 
Kedokteran AIPI. Prosesi pengukuhan dilaksanakan 
pada Jumat (3/3) di Aula FKUI, Gedung IMERI FKUI 
lantai 1, Salemba, Jakarta.

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) 
merupakan lembaga mandiri yang didirikan pada tahun 
1990. AIPI memiliki fungsi untuk memberikan pendapat, 
saran dan pertimbangan yang terkait dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah serta 
masyarakat. Selain itu, AIPI diharapkan dapat memacu 
perkembangan dan keunggulan ilmu pengetahuan 
melalui berbagai konferensi ilmiah, forum diskusi, dan 
publikasi. AIPI memiliki lima komisi ilmu pengetahuan 
yaitu komisi ilmu pengetahuan dasar, komisi ilmu 
kedokteran, komisi ilmu rekayasa, komisi ilmu sosial, 
dan komisi kebudayaan.

Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua 
AIPI, Prof. dr. Sangkot Marzuki, PhD yang didampingi 
oleh Rektor UI, Prof. Dr. Ir. M. Anis, M. Met; Ketua Komisi 
Ilmu Kedokteran AIPI, Prof. Dr. dr. Sjamsuhidajat, SpB; 
Dekan FKUI, Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K); dan 
Sekretaris Jenderal AIPI Dr. Budhi M Suyitno, IPM. 
Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. 
Moeloek, SpM(K) dan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto 
Mangunkusumo, Dr. dr. C. H. Soedjono, SpPD-K.Ger.

Prof. Akmal menyampaikan pidato inaugurasinya 
yang bertajuk “Ilmu dan Teknologi di Pelayanan 
Kesehatan Primer: Penyakit Tropik Terabaikan sampai 
Personalized Medicine”. Dalam pidatonya, Prof. Akmal 

mengedepankan pentingnya pusat pelayanan primer 
bagi masyarakat untuk dapat memperkuat sistem 
kesehatan secara efektif. 

Pada tahun 2008 badan kesehatan dunia, WHO, 
melakukan empat reformasi penting dalam sistem 
pelayanan kesehatan, yaitu:

1. Universal Health Coverage, Indonesia 
menerapkannya melalui Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) dengan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) sebagai penyelenggaranya.

2. Reformasi kebijakan publik. Hal ini terkait dengan 
kebutuhan pendukung dalam usaha peningkatan 
kesehatan seperti penyediaan air bersih, perumahan 
yang layak, pendidikan berlalu lintas, pembatasan 
asupan gula dan garam, serta perilaku merokok. 

3. Reformasi kepemimpinan dan tata kelola. Reformasi 
ini mengacu pada keselarasan program antara 
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

4. Reformasi peningkatan layanan kesehatan di 
tingkat primer.

Keanggotaan AIPI merupakan pengakuan kehormatan 
tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
di Indonesia. Anggota AIPI dipilih berdasarkan rekam 
jejak keunggulan ilmiahnya.

Menjadi sebuah kebanggaan bagi FKUI ketika para 
sivitas akademikanya dapat memberikan kontribusi 
yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan di 
Indonesia. Prosesi pengukuhan ini diharapkan dapat 
menjadi inspirasi bagi sivitas akademika FKUI lainnya 
untuk terus berprestasi dan berinovasi.
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Foto: Prof. Med. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K) memberikan pidato inagurasinya

Dies Natalis ke-67 FKUI: 
Peran Profesi Dokter pada Era MEA

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) 
memperingati perayaan Dies Natalis ke-67 pada 

Rabu (8/2) di Aula IMERI FKUI, Salemba. Perayaan 
Dies Natalis FKUI tahun ini diselenggarakan oleh 
Ikatan Alumni FKUI 1992 (Adisahitya 86) dengan 
kegiatan berupa Tumpengan Akbar dan Diskusi Panel 
“Peran Profesi Kedokteran Di Era Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA): Where Are We Now?”. Kegiatan dibuka 
dengan sambutan dari Ketua ILUNI FKUI, Prof. dr. 
Budi Sampurna DFM, S.H, SpF(K), SpKP dan Dekan 
FKUI, Dr. dr. Ratna SItompul, SpM(K).

Narasumber utama pada kegiatan ini adalah Kepala 
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 
drg. Usman Sumantri, M.Sc dengan materi berjudul 
“Sistem Kesehatan Indonesia di Era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA)”. Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) adalah kesepakatan dibentuknya 
satu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara 
yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas 
perekonomian di kawasan ASEAN. MEA diharapkan  
mampu  mengatasi  masalah-masalah di bidang 
ekonomi antarnegara ASEAN. Pemerintah, melalui 
penerbitan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014, 
berupaya meningkatkan daya saing nasional untuk 
mempersiapkan pelaksanaan MEA yang diberlakukan 
mulai akhir tahun 2015.

Pada sesi berikutnya, diadakan diskusi panel yang 
dimoderatori oleh dr. Surahman Hakim, SpOG(K) 
dengan pembicara Ketua Ikatan Dokter Indonesia, 
Prof. dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG; Wakil 1 Ketua 
Konsil Kedokteran Indonesia, Dr. drg. Hj. Laksmi D, 
MM, MHA; Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit 
Seluruh Indonesia (PERSI), Dr. Kuntjoro AP, M.Kes; 
Dekan FKUI; dan Ketua Panitia Pelaksana Dies Natalis 
2017, dr. Ahmad Irfan, SpAn, KIC.

Profesi dokter merupakan salah satu sektor tenaga 
kerja yang perlu diperkuat untuk mendulang manfaat 
sebesar-besarnya dalam era MEA. Pemantapan profesi 
dokter Indonesia juga diperlukan agar Indonesia 
tidak hanya menjadi penonton dan pasar bagi 
tenaga asing akibat ketidakmampuan bersaing. 
Agar dapat memperoleh manfaat sebesar-
besarnya  dari  kebijakan MEA, dokter Indonesia 
perlu menjaga kualitas pelayanan profesional 
dan terus mengupayakan peningkatan mutu 
sehingga dapat menguasai pasar dalam negeri 
dan internasional.

Lebih lanjut, pasien sebagai konsumen berhak 
atas pelayanan kesehatan paripurna 
dari dokter. Untuk dapat mewujudkan 
pelayanan kesehatan paripurna, dokter 
Indonesia perlu menguasai kompetensi 
klinik dan kompetensi integratif. 

Kompetensi klinik yaitu penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan dalam bidang kedokteran yang digeluti 
dokter tersebut. Sementara kompetensi integratif 
adalah disiplin ilmu yang perlu dikuasai oleh setiap 
dokter agar dapat menerapkan pengetahuannya sebaik 
mungkin untuk memecahkan masalah pasien secara 
efektif. Mengingat sangat dinamisnya perkembangan 
ilmu kedokteran, para dokter di Indonesia senantiasa 
perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya 
secara berkala.

Terkait kebutuhan tersebut, institusi pendidikan 
dokter, seperti FKUI, berkewajiban untuk turut 
mempersiapkan lulusannya agar mampu bersaing 
di tingkat internasional. Berbagai upaya peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan dilakukan agar lulusan 
FKUI menjadi dokter yang tidak hanya mampu menjadi 
raja di negeri sendiri, namun juga siap bersaing dengan 
tenaga kesehatan asing.

FKUI, sebagai salah satu fakultas kedokteran 
terbaik di Indonesia, tentunya tidak tinggal diam dan 
turut mengambil peran dan tanggung jawab dalam 
upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan 
keterampilan para dokter agar mampu bersaing di 
era MEA ini. Kemampuan bersaing ini diharapkan 
akan menjadi keunggulan dokter Indonesia dalam 
upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
Rangkaian Dies Natalis hari itu kemudian ditutup 
dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama. 
Besar harapan, seluruh rangkaian kegiatan ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat banyak dan dapat 
memantapkan peran profesi dokter dalam perbaikan 
pelayanan kesehatan nasional dan persaingan 
internasional.
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Foto: Potong tumpeng dalam rangka Dies Natalis FKUI ke-67
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Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia menyelenggarakan kegiatan 

Jakarta Anatomy Laboratory Management Training 
pada Jumat dan Sabtu, 28-29 April 2017 di Gedung 
Rumpun Ilmu Kesehatan, kampus UI Depok.

Kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Wakil Dekan FKUI 
Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan, 
Prof. dr. Pratiwi P. Sudarmono, PhD, SpMK(K). Pelatihan 
yang berlangsung selama dua hari menghadirkan Fred 
van Immerseel dari Leiden University Medical Center, 
Belanda, sebagai pembicara utama. Materi yang 
disampaikan selama dua hari pelatihan berjudul “Table 
Discussion: How to manage good anatomy laboratory”. 

Melalui pelatihan ini diharapkan peserta memiliki 
kemampuan yang baik dalam pengelolaan laboratorium 
anatomi sebagai penunjang perkuliahan dasar 
mahasiswa kedokteran.

Universitas Indonesia (UI) melalui Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) kembali 

memberikan gelar Adjunct Professor kepada akademisi 
yang memiliki peranan penting dan karya nyata 
dalam kemajuan dunia pendidikan dan penelitian. 
Kali ini, gelar tersebut diberikan kepada seorang 
pakar berkebangsaan Jerman, Prof. Dr. Med. Markus 
Meyer. Seremoni penyerahan gelar Adjunct Professor 
dilaksanakan pada Senin (16/1) pukul 10.00 WIB di 
Ruang Aula, Gedung IMERI FKUI, Jl. Salemba Raya 
No. 6, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Prof. 
Meyer menyampaikan pidato pengukuhannya yang 
berjudul “From Bench to Bedside: the Long Road 
to a New Medicine”.

Prof. Meyer adalah seorang pakar ilmu 
farmakologi dan juga bedah yang telah 
memberikan banyak kontribusi kepada 
FKUI, khususnya dalam bidang bedah 
urologi. Kontribusi tersebut antara lain 
berupa bimbingan dan transfer knowledge 
kepada para staf pengajar di Divisi Urologi 
FKUI-RSCM, peserta pendidikan dokter 
spesialis 1 dan spesialis 2 (Sp. I dan 
Sp. II); memfasilitasi pendidikan 
S3 staf urologi FKUI-RSCM 
di Hannover Medical School, 
Jerman; mempublikasikan 
beberapa karya ilmiah bersama 
dengan staf urologi FKUI-
RSCM yang telah dimuat di 
berbagai jurnal internasional 
dan memberikan kuliah 
tamu di Program S3 Ilmu 
Kedokteran FKUI.

Saat ini, Prof. Meyer 
menjabat sebagai Chief 
Development Officer di 
Cardiorentis AG, Swiss. 
Ia mengenyam pendidikan 
ilmu sains dasar di University 
of Heidelberg,  Jerman. Prof. 
Meyer kemudian meraih 
gelar Sarjana Kedokteran dari 
University of Illinois Chicago, 
Amerika Serikat, pada 1991 
dan gelar MD (medical doctor) 
pada 1992 serta PhD (doctor 
of philosophy) pada 1993 dari 
University of Heidelberg,  Jerman.

Prof. Meyer juga telah meraih 
berbagai penghargaan dalam 
bidang urologi dan ilmu sains dasar, 
diantaranya Kali Pharmacia Award 
of Urology (1994), Innovation Award 

for Urology (1994), Jan Brod Award of Hannover 
Medical School University (1995) dan Sandoz Award 
of the German Society of Pharmacology for Therapy 
Relevant Research (1997).

 Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia adalah gelar kehormatan bagi seorang 
pakar dari institusi dalam dan luar negeri yang memiliki 
keahlian dalam bidang pendidikan dan penelitian 
kesehatan ataupun kedokteran. Seorang Adjunct 
Professor FKUI juga harus bersedia membagikan 
ilmu serta pengetahuannya tersebut untuk kemajuan 
pendidikan dan penelitian di FKUI.

Bagi FKUI-RSCM, pemberian gelar Adjunct 
Professor ini diharapkan dapat semakin 
meningkatkan kualitas pelayanan medis dan 
proses pendidikan dokter spesialis serta 
mempererat kerjasama dengan institusi-institusi 
pendidikan dan riset kelas dunia.

Selain Prof. Dr. Med. Markus Meyer, FKUI telah 
lebih dulu menganugerahi gelar Adjunct Professor 

kepada  para pakar dan ahli dalam 
berbagai bidang ilmu pendidikan 
dan penelitian Kedokteran, antara 
lain Prof. Dr. Sentot Santoso, PhD 
(University of Giessen, Jerman), 
Prof. Bruce W.S. Robinson 
(University of Western Australia), 
Prof. Henri A. Verbrugh, MD, 
PhD (Erasmus University, 
Rotterdam, Belanda), Prof. 
Shu-sen Zheng, PhD (Zejiang 
Medical University, Tiongkok), 
Prof. Hans-Juergen Maegert 
(Anhalt University of Applied 
Sciences, Jerman), Prof. 
Patricia Price (University of 

Western, Australia), Prof. Tan 
Hock Lim (Malaysia), Prof. Hak 

Hotta (Kobe University, Jepang), 
Prof. Brent A. Senior (University of 

North Carolina, Amerika Serikat), 
Prof. Roy M. Soetikno (Stanford 
University, Amerika Serikat), Prof. 
Retno Wahyuningsih (Universitas 
Kristen Indonesia, Indonesia), Prof. 
Dr. Maria Yazdanbakhsh (Leiden 

University Medical Center, Belanda), 
Prof. dr. Med. Mureo Kasahara, MD, 
PhD (National Center for Child Health 
and Development, Tokyo, Jepang) 
dan Prof. Dr. Alexander Arnold 
Willem Peters, MD, PhD (Female 
Cancer Foundation, Belanda).
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FKUI Beri Gelar Kehormatan kepada 
Pakar Kesehatan Dunia

Foto: Prof. Dr. Med. Markus Meyer

Foto: Foto bersama Menpora dan Dekanat FKUI

Foto: Fred van Immerseel memberikan pelatihan kepada
praktisi dan laboran anatomi

Tinjau Pusat Penelitian Olahraga, 
Menpora Kunjungi FKUI

Jakarta Anatomy Laboratory Management Training
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Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 
Imam Nahrawi, melakukan kunjungan singkat 

ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 
Kamis (16/3). 

Menpora beserta jajarannya meninjau fasilitas Klaster 
Center for Sport and Exercise Studies yang berada 
di Tower A lantai 5, Gedung IMERI-FKUI, Salemba, 
Jakarta.

Kunjungan ini berkaitan erat dengan upaya Kemenpora 
RI untuk memaksimalkan pusat penelitian olahraga 

dalam rangka peningkatan prestasi atlet pada ajang 
Asian Games 2018.

Pusat penelitian olahraga diharapkan mampu 
menunjang peningkatan prestasi atlet sehingga mampu 
bersaing dengan atlet dari negara lain. Dukungan ilmu 
pengetahuan dan teknologi telah terbukti mampu 
meningkatkan kemampuan olahragawan di banyak 
negara. Untuk itu, sudah selayaknya Indonesia turut 
memperhatikan faktor pendukung dari peningkatan 
prestasi olahragawan, salah satunya adalah pusat 
penelitian olahraga.
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FKUI-Dutch Foundation Gelar Simposium dan 
Workshop Transplantasi Ginjal

Berita Duka Cita: 
Prof. Dr. dr. Muhammad Kamil Tadjudin, SpAnd

Kuliah Tamu Ilmu Gizi
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Prof. Dr. dr. Muhammad Kamil Tadjudin, SpAnd, Guru 
Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 

(FKUI) dari Departemen Biologi Kedokteran wafat 
dalam usia 80 tahun pada Jumat (5/5) pukul 05.00 WIB 
di RS Metropolitan Medical Center, Jakarta. Selain 
sebagai guru besar di FKUI, almarhum juga pernah 
menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) 
periode 1994-1998 dan Dekan di Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah periode 2004-2014.

Jenazah almarhum Prof. M.K. Tadjudin dimakamkan 
di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, pada hari Jumat 
(5/5) pukul 13.00 WIB. Prosesi pemakaman dipimpin 
langsung oleh Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Muhammad 
Anis, M.Met, dan turut dihadiri oleh keluarga, kolega, 
serta sivitas akademika UI. Prof. Anis menyampaikan 
rasa duka dan terima kasih atas pengabdian Prof. MK 
Tadjudin kepada UI. “Lebih dari 50 tahun Prof. MK 
Tadjudin mengabdi di dunia kesehatan dan pendidikan. 
UI berterima kasih atas pengabdian tulus beliau 
memajukan pendidikan, baik di UI maupun di institusi 
pendidikan lain,” ungkap Prof. Anis.

Prof. MK Tadjudin lahir di Jakarta, 3 November 1937. Ia 
menempuh pendidikan dokter umum di FKUI dan lulus 
pada 1962. Kemudian beliau menempuh pendidikan 

lanjutan ‘Training in Human and Medical Genetics’ di 
McGill University, Montreal, Kanada pada tahun 1963-
1964. Selama berkarir di FKUI, beliau dikenal sebagai 
sosok yang amat peduli pada mutu pendidikan tinggi. 
“Kami mengenal Prof. Tadjudin sebagai so-
sok yang sederhana, berdedikasi 
tinggi dan selalu berpikiran 
terbuka terutama dalam 
cita-cita beliau untuk 
meningkatkan mutu per-
guruan tinggi di Indone-
sia,” tutur Dekan FKUI,
Dr. dr. Ratna Sitompul, 
SpM(K).

Segenap keluarga besar FKUI 
turut berbelasungkawa yang sedalam-
dalamnya. Teriring doa untuk 
almarhum agar mendapat tempat 
terbaik di sisi-Nya, semua amal 
ibadahnya diterima oleh-Nya, 
dan keluarga yang ditinggalkan 
senantiasa diberikan ketabahan 
iman. Selamat jalan Prof. M.K. 
Tadjudin.

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bekerja 
sama dengan The Summit Institute of Development 

menyelenggarakan kuliah tamu pada Selasa (24/1), 
bertempat di SEAMEO-RECFON, Salemba. Kuliah tamu  
ini mengundang pakar nutrisi dari University of California 
Davis, USA, Elizabeth L. Prado, PhD dan Harvard 
University, USA, Anuraj H. Shankar, PhD. Tema yang 
diambil yaitu mengenai “Special Topic in Nutrition”.

Kuliah tamu dibuka dengan sambutan dari Sekretaris 
Program Studi S3 Ilmu Gizi, dr. Rina Agustina, M.Sc., 
Ph.D. dan dari Ketua Departemen Ilmu Gizi FKUI, Dr. dr. 
Fiastuti Witjaksono, MSc, SpGK. 

Elizabeth L. Prado, PhD memaparkan materi berjudul 
“Maternal Multiple Micronutrient Supplementation and 
Other Biomedical and Socioenvironmental Influences 

on Children’s Cognition at Age 9-12 Years in Indonesia”  
dilanjutkan dengan paparan materi dari Anuraj H. Shankar, 
PhD yang berjudul “Golden Generation Program: an 
Integrated Front Line Approach Toward the SDG’s as a 
Follow Up to the Lancet Paper on Multiple Micronutrient 
Supplementation”. 

Rangkaian kuliah tamu kemudian ditutup dengan 
pemberian cenderamata dan foto bersama. Melalui 
kuliah tamu ini, kompetensi pembicara dan materi yang 
baik diharapkan dapat memfasilitasi para peserta untuk 
berbagi ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, kuliah tamu ini 
diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu gizi.

Foto: Prof. Dr. dr. M. Kamil Tadjudin, SpAnd.

Foto: Foto bersama peserta dan para pembicara kuliah tamu ilmu gizi FKUI

Transplantasi ginjal, atau dikenal juga dengan 
cangkok ginjal, merupakan sebuah upaya medis 

yang bertujuan untuk menangani kondisi ginjal yang 
sudah tidak berfungsi dengan baik (gagal ginjal). 
Metode ini dilakukan dengan mengganti ginjal yang 
rusak dengan ginjal baru yang sehat dari pendonor.

Sebagai salah satu organ tubuh yang berfungsi 
untuk menyaring zat limbah dalam tubuh dan 
mengeluarkannya melalui urin, fungsi vital ginjal tidak 
dapat diabaikan. Karena jika zat limbah tersebut tidak 
dikeluarkan akibat gagal ginjal, dapat memberi efek 
berbahaya bagi tubuh.

Proses transplantasi ginjal juga bukan proses yang 
mudah. Serangkaian tahapan yang kompleks dan detail 
harus dilakukan sebelum melakukan transplantasi ginjal 
untuk meminimalisasi efek samping dan komplikasi, 
yaitu pencarian donor, serangkaian tes kecocokan 
golongan darah dan jaringan tubuh, hingga kesehatan 
secara menyeluruh dari pendonor dan penerima donor. 
Serangkaian prosedur ini harus diketahui dengan baik 
oleh para tenaga kesehatan yang terlibat. Oleh karena 
itu, menjadi hal yang sangat penting bagi mereka untuk 
terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 
terbaru mengenai transplantasi dan gagal ginjal.

Berlatar belakang permasalahan tersebut, Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia bekerja sama dengan 
Dutch Foundation menyelenggarakan simposium dan 
workshop berjudul The Cutting Edge in the Management 
of Kidney Failure, Dialysis and Transplantation. Acara 
ini menghadirkan empat pakar asing di bidang urologi 
penyakit dalam subspesialis ginjal dan hipertensi dari 
beberapa universitas terkemuka di Belanda. Empat 
pembicara tersebut adalah Prof. dr. J.W. De Fijter, 

MD, PhD (Leids Universitair Medisch Centrum), Prof. 
dr. J.J. Homan van der Heide, MD, PhD (Universiteit 
van Amsterdam), dr. R.J. Toorop, MD, PhD (University 
Medical Center-Utrecht), dan dr. F.C.H. d’Ancona, MD, 
PhD (University Medical Center-Nijmegen).

Bertempat di Aula IMERI-FKUI, kegiatan ini 
diselenggarakan pada 30 Maret-1 April 2017. Simposium 
dan workshop dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan 
Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan, 
Prof. dr. Pratiwi P. Sudarmono, PhD, SpMK(K). The 
Cutting Edge in the Management of Kidney Failure, 
Dyalisis and Transplantation menyajikan banyak 
sekali topik simposium, antara lain Transplantation 
in Indonesia: Overview Exchange Donor Program on 
Kidney Transplant, Live Donation in the Netherland, 
Donor Selection and Long Term Outcome, Chronic 
Renal Allograft Dysfunction, Malignancy After 
Transplantation, Infectious Complications in Kidney 
Transplant, dan Acute Rejection & BKVAN. Sementara 
topik workshop antara lain Managing Challenge in 
Kidney Transplantation Center, Donor Nephrectomy: 
State of the Art, dan Managing Common Infection After 
Transplantation.

Melalui simposium dan workshop ini diharapkan para 
praktisi kesehatan, khususnya para praktisi kesehatan 
dalam bidang urologi dan penyakit dalam subspesialis 
ginjal dan hipertensi dapat memperbarui pengetahuan 
dan keterampilannya mengenai penanganan penyakit 
dan transplantasi ginjal, sehingga dapat meningkatkan 
pelayanan kesehatan yang terbaik bagi para penderita 
gagal ginjal, tidak hanya di tahap kuratif dan rehabilitasi, 
tapi juga promotif dan preventif.

Kabar FKUIBuletin FKUI

Foto: Foto bersama para pembicara kegiatan Dutch Foundation
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Usia anak adalah usia yang unik 
dalam masa tumbuh kembang 

dan berpengaruh terhadap periode 
kehidupan remaja, dewasa hingga 
tua. Tercukupinya kebutuhan gizi 
pada periode usia anak sangat 
penting untuk mencegah berbagai 
macam penyakit yang berpotensi 
dialami saat dewasa. Pola yang baik 
pada asupan makanan dan minuman 
sejak usia dini dapat menjadikan 
tubuh anak sehat dan kuat.

Salah satu asupan yang harus 
diperhatikan adalah air putih. Air 
merupakan salah satu zat gizi makro, 
sekitar 75% tubuh manusia terdiri dari 
air. Pada usia sekolah, keterampilan 
dan intelektual makin berkembang 
serta aktivitas fisik semakin tinggi. 
Hal ini menyebabkan kebutuhan gizi 
lebih banyak. Keseimbangan cairan 
tubuh pada anak sangat berperan 
penting bagi perkembangan fisik dan 
kognitifnya.

Dalam upaya menciptakan 
kebutuhan cairan yang cukup 
pada anak-anak, Departemen Ilmu 
Kedokteran Komunitas, Departemen Obstetri dan 
Ginekologi, Departemen Ilmu Gizi, serta Departemen 
Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM bermitra dengan 
klaster riset FKUI yang berfokus pada hidrasi dan 
kesehatan yaitu Indonesian Hydration Working Group 
(IHWG) menginisasi sebuah program pengabdian 
kepada masyarakat di Kota Ambon dan Kabupaten 
Maluku Tengah, Maluku

Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan kepada guru-
guru pendidikan anak usia dini (PAUD) mengenai media 
edukasi komik AMIR. AMIR adalah singkatan dari “Ayo 
Minum Air”, sebuah ajakan untuk menggiatkan anak-
anak agar cukup minum air.  Materi pelatihan meliputi 
bedah komik AMIR dan pemahaman akan pentingnya 
air minum. Selain itu, diberikan juga pemahaman 
tentang air minum dan kebutuhannya, manfaat air 
minum, akibat kekurangan minum air, kapan meminum 
air, dan ciri-ciri air minum yang aman.

Ide awal pembuatan komik AMIR ini dimulai dari 
sebuah kepedulian untuk menyebarkan pengetahuan 
dan kesadaran akan pentingnya fungsi air minum 
bagi tubuh, terutama anak-anak usia PAUD. Ide ini 
diwujudkan dalam bentuk komik, dengan tujuan agar 
pengetahuan tentang cukup minum air dapat diberikan 
dari sejak usia dini. Guru PAUD dan caregiver 
(orang tua atau pengasuh) turut serta menjadi target 
penyampaian informasi tentang hidrasi. Hal ini sejalan 
dengan tujuan akhir dari program pengabdian kepada 

masyarakat yaitu merekomendasikan 
materi edukasi komik dan modul 
pentingnya air minum sebagai 
kurikulum nasional PAUD, sehingga 
tidak hanya Maluku saja yang akan 
mendapatkan manfaat dari materi ini 
tetapi juga seluruh PAUD di Indonesia.

Komik AMIR berisi informasi seputar 
pentingnya minum air, jumlah air 
yang harus diminum anak-anak usia 
PAUD, waktu yang tepat untuk minum 
air, syarat air minum yang baik, serta 
kebutuhan air anggota keluarga.

Tokoh AMIR pada komik digambarkan 
sebagai anak usia 5 tahun yang 
bersekolah di PAUD. Amir tinggal 
bersama ayah, ibu yang sedang 
hamil, kakak sepupu, serta kakek dan 
neneknya. Pada isi materi, dijelaskan 
kebutuhan air untuk masing masing 
anggota keluarga yang ada. Dalam 
komik, juga disiapkan materi berupa 
games untuk anak-anak PAUD, yang 
mana salah satunya bertujuan untuk 
mengingatkan kembali materi yang 
sudah diberikan dan sebagai salah 

satu cara guru untuk mengevaluasi. Selain komik, 
dikembangkan juga modul dari komik tersebut yang 
berisi panduan bagaimana cara menggunakan komik 
AMIR dan pengetahuan hidrasi bagi para guru dan 
caregiver.

Antusias anak-anak PAUD dan guru-guru juga orang 
tua murid sangatlah tinggi terhadap program ini. 
Banyak dukungan berupa masukan dan saran agar 
kegiatan ini dilakukan setiap tahun. PAUD yang telah 
diberikan pelatihan dan mendapatkan kunjungan 
tim pengabdian kepada masyarakat FKUI juga terus 
melakukan edukasi kepada anak-anak PAUD secara 
rutin. “Pelatihan yang diberikan kemarin sangat 
bermanfaat. Materinya juga sangat bagus. Kemarin 
saya tidak hanya sampaikan materi ini kepada anak-
anak, tetapi juga kepada orangtua mereka,” ujar Ibu 
Wilhelmina Tupamahu, guru PAUD dari KB Aurora. 
Sedangkan menurut Ibu Siti Nur Solfia Marasabessy, 
guru PAUD Ar-Rahman, “Tokoh AMIR sangat disukai 
oleh anak-anak PAUD kami, dan singkatan Ayo Minum 
Air sangat mudah diingat oleh anak-anak.” 

Program Ayo Minum Air diharapkan dapat berkembang 
dan tersebarluas secara nasional. Tercukupinya 
kebutuhan air minum bagi anak-anak usia PAUD juga 
diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat Indonesia

Program Edukasi Komik AMIR, Bakti Kolaborasi bagi 
Anak-anak di Timur Indonesia

Ilustrasi: tokoh Amir
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Pengabdian kepada Masyarakat FKUI-RSCM bagi 
Masyarakat Nusa Tenggara Timur

FKUI menyelenggarakan Seminar Riset dan 
Pengabdian kepada Masyarakat Sumba-NTT, 

pada Rabu (1/3) di Gedung IMERI-FKUI, Salemba. 
Seminar tersebut bertujuan untuk menyampaikan 
hasil pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh FKUI-RSCM di Desa Perokonda 
dan Perobatang, Kabupaten Sumba Barat Daya, 
Nusa Tenggara Timur pada Juni-Juli 2016 silam.  
 
Kegiatan seminar ini dihadiri oleh Prof. Dr. Heri 
Hermansyah, S.T, M.Eng (Direktur Riset dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat UI); drh. Sitti 
Ganefa, M.Epid (Kepala Sub Direktorat Filariasis dan 
Kecacingan Kemenkes RI); Drs. Ndara Tanggu Kaha 
(Wakil Bupati Sumba Barat Daya, NTT), beserta jajaran 
Dinas Kesehatan Kab. Sumba Barat Daya.

Dekan FKUI, Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) 
menyampaikan laporan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat “Program Kesehatan Mata” di Desa 
Perobatang, Sumba Barat Daya. Sebagai salah satu 
daerah dengan mayoritas masyarakat berusia lanjut, 
serta tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah 
menjadikan masyarakat Desa Perobatang kurang 
memperhatikan kesehatan mata. Tidak adanya 
pelayanan kegawatdaruratan dan kuratif yang adekuat 
ditenggarai menjadi penyebab utama kondisi mata 
yang terabaikan. Untuk mendapatkan pengobatan 
mata, pasien harus pergi ke pulau Lombok atau Bali 
yang tentu saja akan memakan waktu dan biaya. 

Kondisi ini kemudian membuat FKUI-RSCM 
menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan melibatkan praktisi hingga dokter 
spesialis mata. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa 
sebagian besar penyakit mata yang diderita adalah 
penyakit degeneratif seperti presbiopia (mata tua), 
katarak dan masalah refraksi. Tatalaksana pengobatan 
kemudian dilakukan, berupa operasi pada 118 pasien 
dengan katarak, glaukoma, dan pterigium, serta 
pembagian 185 kacamata gratis kepada masyakarat.

Laporan selanjutnya disampaikan oleh Prof. dr. Saleha 
Sungkar, DAP&E, MS, SpParK, terkait kegiatan 
pemberantasan cacingan di Desa Perobatang. Sulitnya 
akses air bersih dan tidak adanya jamban menjadikan 
sebagian besar penduduk Desa Perobatang memiliki 
perilaku hidup sehat dan bersih yang rendah. Buang 
air besar sembarangan menjadi kebiasaan buruk 
yang merupakan penyebab utama penyakit cacingan, 
khususnya pada anak-anak. Penyakit cacingan 
menyebabkan status gizi menurun dan anemia yang 
meningkat.

Kemudian dilakukan pemeriksaan feses, pengukuran 
berat dan tinggi badan, dan kadar Hb dalam darah 
pada anak-anak. Dari 280 sampel feses yang diperiksa 
didapatkan hasil bahwa anak-anak tersebut terinfeksi 
cacing cambuk, cacing gelang, cacing tambang, cacing 
pita kerdil, dan amuba pada usus.

Untuk mengatasi penularan infeksi, tim FKUI-RSCM 
kemudian berupaya meningkatkan kesehatan 
penduduk dengan membangun akses air bersih dan 
jamban. Selain itu dilakukan pula upaya pengobatan 
dengan bantuan obat-obatan dari Subdirektorat 
Filariasis dan Kecacingan Kemenkes RI. 

Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Drs. Ndara Tanggu 
Kaha, menyampaikan rasa terima kasih kepada tim 
FKUI-RSCM yang telah membantu upaya peningkatan 
derajat kesehatan masyarakat di daerah mereka. 
“Saya mewakili Bupati Sumba Barat Daya, NTT, 
mengucapkan terima kasih kepada FKUI-RSCM yang 
telah peduli dan membantu kami dalam mewujudkan 
masyarakat Sumba Barat Daya yang sejahtera, mandiri 
dan aman,” ungkap Drs. Ndara Tanggu Kaha. 

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
elemen pengabdian kepada masyarakat menjadi 
sangat penting bagi sebuah institusi pendidikan 
tinggi, seperti FKUI. Diharapkan program pengabdian 
kepada masyarakat ini dapat bermanfaat besar bagi 
kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Foto: Foto bersama Dekanat FKUI beserta Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat UI dan Pejabat Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.
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Bank Bukopin A/N FKUI Ventura 
(700-247-11111-00000) Atau
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(102-233-8010)

WORKSHOP:

Workshop 2 Hari (07.00-17.00): 
Deteksi Dini Kanker Serviks dengan IVA dan Terapi Lesi Pra 
Kanker dengan Cryotheraphy, dan Resusitasi Neonatus 
Workshop 1 Hari (07.00-17.00): 
Pelatihan Vaksinologi, Keterampilan Bedah Dasar, Emergensi 
dalam Bidang THT, Sirkumsisi, Rehabilitasi Cedera Olahraga, 
Kontrasepsi: Introduksi dan Pemasangan AKDR dan Implan, 
Neurosurgery One Day Workshop, Interpretasi Radiologi 
Emergensi, Perineorafi, EKG dan Aritmia, Pemasangan WSD
Workshop Setengah Hari (07.00-12.00 dan 13.00-17.00): 
Gagal Jantung, Penggunaan Antibiotik, Nutrition Quoteint (NQ), 
Manajemen Terapi Insulin untuk Dokter Umum, Manajemen 
Lipid, Krisis Hipertensi, Inhalasi, Nutri-start, Deteksi Dini dan
Perawatan Kaki Diabetes di Rumah

SIMPOSIUM (07.00-17.00):
Kegawatdaruratan, Ilmu Kesehatan Anak, Obstetri 
dan Ginekologi, Infeksi, Neurologi, Otolaringologi, 
Kardiologi, Dermatovenerologi, Ilmu Bedah, 
Endokrinologi, Nutrisi, Radiologi, Oftalmologi, 
Pulmonologi, Rehabilitasi Medis, Kesehatan Jiwa, 
Patologi Klinik, dan lain-lain.

Ventura Fkui@venturafkui@venturafkui

Amel : +62 815 9700 086, Ria : +62 877 6093 6382
Sekretariat telp/fax : 021-3106443, 
email : kppik.cmefkui@gmail.com

Workshop 3 Hari (07.00-17.00): 
ACLS, ATLS, dan USG Obstetri

Friday - Sunday

May 2017
12-14

Jakarta Convention
Center dan IMERI FKUI

WORKSHOP
Workshop 3 Hari (ATLS/ACLS/USG Obstetri)

DOKTER UMUM/SPESIALIS/MAHASISWA
Rp 5.000.000/2.500.000/3.000.000

Workshop 1 Hari Rp 1.500.000 (KBD = Rp 3.500.000)
Workshop Setengah Hari Rp 1.000.000

SIMPOSIUM DOKTER UMUM DOKTER SPESIALIS MAHASISWA
Late Bird
(1 Mar-11 Mei 2017) Rp 1.750.000 Rp 2.250.000 Rp    750.000
On site
(12,13 Mei 2017) Rp 2.000.000 Rp 2.500.000 Rp 1.000.000

Workshop 2 Hari (IVA/Resusitasi Neonatus) Rp 1.300.000/2.500.000
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