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Persiapan Modul Kolaborasi dan Kerjasama Tim Kesehatan 2019

P

ada 2 September 2019, tim modul
Kolaborasi dan Kerjasama Tim
Kesehatan
mengadakan
pertemuan
dengan rumah sakit jejaring pendidikan.
Pertemuan
ini
difasilitasi
oleh
Academic Health System (AHS) UI dan
diselenggarakan di ruang Senat Akademik
Fakultas, Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia (FKUI).

mahasiswa RIK UI di tahap klinik, melalui
modul pembelajaran Kolaborasi dan
Kerjasama Tim Kesehatan II. Modul ini
diselenggarakan untuk mahasiswa tingkat
akhir dari lima fakultas dalam lingkup
RIK yaitu Kedokteran, Kedokteran Gigi,
Kesehatan Masyarakat, Keperawatan
dan Farmasi. Selain modul ini, RIK juga
memiliki modul Kolaborasi Kesehatan I
yang diselenggarakan untuk mahasiswa
Pertemuan ini dihadiri oleh dekan
tingkat awal.
FKUI sekaligus koordinator AHS UI
Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD- Salah satu aktivitas mahasiswa dalam
KGEH, MMB, wakil koordinator AHS modul ini yang akan coba diterapkan
UI Prof. Dr. dr. Budi Iman Santoso, pada tahun 2019 adalah kerja lapangan di
SpOG(K), MPH, dan perwakilan dari wahana pelayanan kesehatan. Mahasiswa
sembilan rumah sakit jejaring AHS-UI akan melakukan kunjungan dan observasi
dan rumah sakit umum daerah (RSUD) kasus, serta wawancara berbagai profesi
dalam lingkup AHS-DKI Jakarta seperti kesehatan dalam unit pelayanan di rumah
RSUD Tarakan, RSUD Koja, RSUD Pasar sakit. Setiap kelompok mahasiswa juga
Minggu, dan RSUD Pasar Rebo.
diatur agar terdiri atas mahasiswa dari
fakultas yang berbeda-beda.
Interprofessional collaborative practice
merupakan salah satu indikator kualitas Oleh karena itu, AHS UI memfasilitasi
pelayanan kesehatan yang mumpuni. pertemuan tim modul dengan perwakilan
Sejak tahun 2015, Rumpun Ilmu dari berbagai rumah sakit. “Saat ini sudah
Kesehatan (RIK) Universitas Indonesia eranya untuk berkolaborasi. Sebenarnya
memiliki program interprofessional selama ini sudah ada kolaborasi berjalan
education (IPE) and collaboration bagi dengan alamiah, tetapi tidak biasa kita

sebut kolaborasi” ujar Prof. Ari.
Perwakilan dari tim modul yaitu dr.
Diantha Soemantri, MMedEd, PhD
memberikan
pemaparan
mengenai
gambaran kegiatan dan kemudian
dilanjutkan dengan diskusi mengenai
usulan pemetaan mahasiswa, kualifikasi
pembimbing, dan usulan unit-unit yang
dapat terlibat dalam pelaksanaan modul
sesuai dengan ciri khas dan kelebihan
masing-masing rumah sakit.
Usulan ini disambut dengan baik oleh
para perwakilan rumah sakit yang
menyatakan siap menerima mahasiswamahasiswa RIK UI. Selain itu, disepakati
pula akan diadakan pertemuan lanjutan
antara pembimbing yang ditunjuk
oleh rumah sakit dengan tim modul
untuk pembahasan teknis lebih dalam.
Diharapkan, pelaksanaan modul ini
dapat memberikan manfaat positif untuk
mahasiswa. Harapannya, modul ini juga
akan semakin berkembang karena masih
sedikit universitas di Indonesia yang
menjalankan IPE.
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Pertemuan dengan Kepala BKKBN Baru

P

ada 15 Juli 2019, Fakultas Kedokteran
Universitas
Indonesia
(FKUI)
melaksanakan pertemuan dengan ketua
Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) yang baru,
yaitu dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K).
Pertemuan ini dihadiri oleh dekan
FKUI sekaligus koordinator AHS UI
Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPDKGEH, MMB, wakil koordinator AHS
UI, dan staf dari departemen obsteri dan
ginekologi FKUI-RSCM. Kegiatan diskusi
ini juga turut dihadiri oleh Ketua BKKBN
periode 1983-1998 Prof. Dr. Haryono
Suyono, M.A. Ph.D.
Pada kesempatan ini, dr. Hasto
menekankan bahwa beliau terbuka
untuk bekerja sama dengan FKUI dalam
mengatasi masalah kependudukan yang
ada saat ini. Program Keluarga Berencana
(KB) selama ini dipandang sukses dalam
menurunkan angka kelahiran, namun
beberapa tahun ini mengalami stagnansi.
Ada juga masalah lain yang belum selesai,
yaitu tingginya angka kematian ibu (AKI),
kehamilan remaja, pernikahan dini, dan
kurangnya pengetahuan masyarakat
mengenai kesehatan reproduksi.
Prof. Ari menyatakan bahwa FKUI dalam
kerangka Academic Health System siap
membantu mantan bupati Kulon Progo
ini. “Beberapa tahun belakangan ini,
beberapa staf dan lulusan doktor FKUI
memiliki penelitian-penelitian yang
menarik dan bisa bekerja sama dengan
BKKBN terkait pengaplikasiannya,”
lanjutnya. Hal ini sejalan dengan
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pengguna.
• Penelitian Dr. dr. J.M. Seno Adjie,
SpOG(K) (2014) terkait “Pengaruh
Model Pelatihan Teknik Khusus
Pemasangan AKDR Copper T CU 380
A Pasca Plasenta terhadap Peningkatan
Penerimaan,
Penurunan
Ekspulsi
dan Infeksi serta Mempertahankan
Pengetahuan
dan
Keterampilan
Provider”.
• Penelitian Dr. dr. Omo Abdul Madjid,
SpOG(K), MPH (2018) mengenai
“Pengembangan Model Peningkatan
Mutu Terpadu (M-PMT) Pelayanan
Kontrasepsi AKDR Pasca Persalinan
pada Fasilitas Kesehatan Primer”.
• Penelitian Dr. dr. Irvan Adenin, SpOG
(2019) terkait potensi penggunaan
kembali AKDR Lippes Loop dengan
judul penelitian “Hubungan Komponen
pelaksanaan tahap pembangunan sumber Inflamasi dengan Glikodelin A dan
daya manusia (SDM) yang disampaikan Perannya sebagai Mekanisme Kerja
oleh Presiden Joko Widodo. Beberapa di AKDR Lippes Loop”.
antaranya adalah:
FKUI berkomitmen untuk mendukung
• Pengembangan modul pelatihan oleh gerakan Keluarga Berencana Nasional
Dr. dr. Arietta R.D. Pusponegoro, melalui Pendekatan Pengembangan
SpOG(K).
Modul
pelatihan
ini Kolaborasi (Collaborative Improvement
telah terbukti dapat meningkatkan Approach) yang meliputi implementation,
kemampuan tenaga kesehatan dalam preparation,discovery,daninterpretation.
melakukan konseling sehingga dapat “Saat ini UI, melalui payung Academic
meyakinkan calon akseptor untuk Health System (AHS), sedang berusaha
melakukan
pemasangan
Metode mengintegrasikan
penelitian
dan
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
pelayanan dalam satu sistem” papar
• Aplikasi “KLOP (Kriteria Kelayakan Dekan FKUI. Di akhir pertemuan, dr.
Medis Kontrasepsi) KB”, yaitu aplikasi Hasto menyampaikan apresiasi terhadap
berbasis android karya dr. Yudianto upaya-upaya yang telah dilakukan
Budi Saroyo, SpOG(K) dan dr. Herbert FKUI terkait pengembangan program
Situmorang, SpOG beserta tim. Aplikasi KB. Untuk ke depannya, BKKBN akan
tersebut berisi diagram lingkaran kriteria secara aktif bekerjasama dengan FKUI,
kelayakan medis dalam penggunaan baik dalam hal pendidikan, penelitian,
kontrasepsi yang merupakan modifikasi pelayanan, serta implementasi hasil-hasil
diagram lingkaran WHO dalam bahasa penelitian dalam rangka meningkatkan
Indonesia. Hingga saat ini KLOP kualitas SDM Indonesia.
KB sudah diunduh lebih dari 10.000

Academic Health System Universitas Indonesia

FKUI Melaksanakan Audiensi dengan RS Kanker Dharmais

F

akultas
Kedokteran
Universitas
Indonesia (FKUI) melaksanakan
audiensi dengan Rumah Sakit Kanker
Dharmais
(RSKD)
pada
Kamis
(04/07/2019), di Ruang Direksi RSKD.
Pertemuan ini dihadiri oleh dekan FKUI
sekaligus koordinator AHS UI Prof. Dr.
dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH,
MMB, wakil koordinator AHS UI,
perwakilan dari jajaran dekanat FKUI,
beberapa ketua program studi program
spesialis FKUI, jajaran direksi RSKD, dan
perwakilan dari masing-masing SMF di
RSKD.
Pada kesempatan ini, direktur umum
RSKD Prof. dr. Abdul Kadir, SpTHTKL(K), MARS menekankan bahwa RSKD
didirikan salah satunya untuk menjadi
Rumah Sakit Pendidikan bagi FKUI
sehingga beliau membuka kesempatan
seluas-luasnya bagi FKUI untuk
memanfaatkan sumber daya di RSKD.
Menurut beliau, akan tiba saatnya dokter
asing dapat berpraktik di Indonesia.
Apabila Indonesia tidak meningkatkan
produksi dokter yang berkualitas, maka
kita dapat menjadi penonton di negeri
sendiri. “Rumah Sakit Dharmais siap
membantu FKUI agar dapat mencetak
dokter spesialis sebanyak-banyaknya.
Sayang sekali kalau dalam setahun,
hanya 2-3 fellow onkologi yang diterima.
Menurut saya seharusnya bisa setidaknya
sepuluh,” papar Prof. Kadir.

mengajar sudah dijalankan staf RSKD
yang terlibat dalam pendidikan profesi
dan spesialis sehingga disayangkan bila
tidak mendapatkan haknya.

antusiasme untuk mempelajari kanker.
Namun waktu yang mereka dapatkan
di RSKD kurang, padahal kasus yang
ada di RSKD sangat banyak jumlah dan
variasinya. Beliau juga menyatakan bahwa
Menurut Prof. Ari, situasi saat ini sedang
RSKD siap membantu membimbing
baik untuk melakukan penelitian karena
mahasiswa FKUI untuk penelitian.
dukungan dari berbagai pihak termasuk
pemerintah yang semakin meningkat. Hal ini diamini oleh Dr. dr. Nina Kemala
RSKD bisa terlibat dalam banyak Sari, SpPD-KGer, MPH. Menurut dr.
penelitian karena sudah memiliki fasilitas Nina, dengan adanya payung AHS UI,
di bidang kanker yang memadai dan dapat dibuat pohon penelitian bersama
apabila sudah terdaftar sebagai dosen di bidang kanker yang memberdayakan
di FKUI, maka dapat mengafiliasi diri RSKD dan RS Jejaring Pendidikan
ke FKUI saat presentasi atau publikasi lainnya. Penelitian dapat dilakukan mulai
ilmiah.
dari penelitian dasar hingga penelitian
operasional. “Kanker merupakan salah
Komkordik RSKD, Dr. dr. Hilman
satu kelompok penyakit yang paling
Tadjoeddin, SpPD-KHOM, menyatakan
banyak menguras dana di BPJS karena
bahwa dirinya sendiri sering diundang
umumnya baru dikirim ke rujukan
untuk jadi narasumber atau diminta
tersier pada stadium lanjut. Kita dapat
membimbing residen FKUI dan hal
melakukan riset untuk melihat di mana
yang sama bisa diterapkan untuk bagian
masalah sebenarnya, mungkin sistem
lain juga. Dr. dr. Noorwati Sutandyo,
rujukannya yang terlalu rumit atau
SpPD-KHOM menyatakan bahwa beliau
deteksi di level primer yang kurang.”
selama ini mengamati bahwa mahasiswa
FKUI juga memiliki ketertarikan dan

Prof. Ari kemudian menyampaikan
dukungannya agar RSKD lebih banyak
terlibat pada pendidikan dan penelitian
di FKUI dalam kerangka Academic
Health System UI. Menurut Prof. Ari, saat
ini dosen dengan NIDK (nomor induk
dosen khusus) sudah memiliki hak yang
setara dan bisa jadi guru besar. Kewajiban
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Galeri Kegiatan Academic Health System Universitas Indonesia

Pertemuan dengan RSUP Fatmawati

Rapat DPRD terkait KUA-PPAS APBD DKI 2020

Pembukaan Visitasi RS PJN Harapan Kita

Koordinasi Internal FKUI-RSCM-RSUI-IMERI

Ulang Tahun Kelima
RS Pusat Otak Nasional (PON)
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