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Pelantikan Dr. dr. Leo Simanjuntak,SpOG sebagai Dekan FK UHN
Pada tanggal 24 Juli 2020
bertempat di Auditorium
lantai 6 Gedung Murni
Sadar Fakultas Kedokteran, Universitas HKBP
Nommensen (FK UHN)
berlangsung acara pelantikan dan serah terima
jabatan Dekan FK dari
Dekan FK yang lama Prof.
dr. Bistok Saing,SpA(K)
Dekan FK yang baru Dr.
d r.
Le o
Si man j un tak,SpOG yang dilantik
oleh bapak Rektor UHN
Dr. Haposan Siallagan,SH,MH
Dalam kata sambutannya
Dr. dr. Leo Simanjuntak,SpOG menyampaikan
terimakasih atas segala
dedikasi,
pengorbanan
yang telah diberikan oleh
Prof. dr. Bistok Saing,SpA
(K) selama 9 tahun menjabat sebagai Dekan FK.
Dedikasi
yang tidak
mungkin
terbalaskan
oleh seluruh civitas akademika Nommensen. Dalam masa kepemimpinan
Prof. dr. Bistok Saing,SpA

Rektor UHN
terimakasih
kepada
tak,STh,MM,
Pengawas
Yayasan Dra. Pinondang
Medan
Dr.
Dekan FK yang lama Prof.
Nababan, M.M , Divisi
Haposan
Dr. Bistok Saing,Sp.A(K)
Akademik Yayasan Prof.
Siallagan
atas dedikasinya selama
Dr. Bilter Sirait , WR I Dr.
SH,MH
ini dan juga kepada
Richard Napitupulu, S.T.,
M.T, WR II Drs. Rusliaman
mengatakan
semua RSU mitra kerja FK
Siahaan,M.M, WR III Dr.
kepada
UHN terutama RS PendidiIr.
Sindak
Hutauruk ,
Dekan
FK kan Utama FK UHN yaitu
MSEE, WR IV Drs. Samse
UHN
yang
Murni Teguh Memorial
Pandiangan, MSc., Ph.D,
baru
agar
Hospital, serta kepada
dan para Dekan Fakultas,
bekerja berRSUD Pirngadi Medan,
serta tamu undangan perwakilan dari RSU mitra FK
sama
dan
RSU HKBP Balige dan RSU
UHN, Dr.
dr.
Mutibersinergi,
yang lainnya.
ara,MHA,MKT, dr. Pantas
membangun
Turut hadir acara dalam
Hasibuan, SpP(K),MKed
pelantikan Dekan FK ini,
Penandatanganan Serah- Terima Jabatan Dekan FK UHN dari Dekan lama Prof. dr. Bistok komunikasi
(P), dr. Jong Khai,MARS
Saing,SpA(K) ke Dekan baru Dr. dr. Leo Simanjungtak,SpOG
Sekretaris Yayasan Unidan
terus
dan dr. Syamsul Arifin
versitas
HKBP
NomNst,MKed(OG),SpOG(K),
saling
bahu
mensen Pdt. Heince Hotmembahu
agar
(K), FK UHN berhasil medidikan, penelitian dan
man
Simanjunkedepannya
FK
UHN
seraih akreditasi B untuk
pengabdian masyarakat.
makin baik, khususnya
kedua prodi yang ada,
Dekan FK UHN yang baru
dalam hal akreditas.
Prodi Sarjana Kedokteran
juga
berharap
dan Prodi Profesi Dokter.
kedepannya FK akan
“Empat hal yang dapat
menjadi Fakultas Kedokdilakukan oleh FK UHN di
Pada acara pelantikan
teran yang bisa diperhitangan Dekan yang baru,
tersebut Dr. dr. Leo
tungkan, disegani dan
yaitu
melakukan
Simanjuntak,SpOG
di ban gg ak an
oleh
terobosan,
mendorong
mencanangkan target FK
masyarakat
Sumatera
akuntabilitas
FK,
tata
k e de p an n y a
yaitu
Utara. Untuk itu, kerjasakelola
yang
baik
dan
tercapainya akreditasi A
ma semua tim mulai dari
meningkatkan
sumber
(Unggul)
pada tahun
Yayasan, Rektorat, para
daya
manusia
FK
UHN,” Rektor UHN Medan Dr. Haposan Siallagan, SH, MH melantik Dekan Fakultas
2023 dengan pelaksanaan
dosen, tenaga kependidipungkasnya.
Rektor
UHN Kedokteran yang baru Dr. dr. Leo Simajuntak, SpOG menggantikan Dekan FK
ber baga i
prog ram
yang lama Prof. Dr. Bistok Saing, Sp.A(K) di Aula FK UHN Medan
kan dan juga mahasiswa
Medan
mengucapkan
unggulan di bidang pensangat diperlukan.

Penandatanganan Komitmen Kebulatan Tekad Meraih Akreditasi Unggul 2023
Pada acara pelantikan
Dekan FK UHN Dr. dr.
Leo Simanjuntak,SpOG,
Dekan FK UHN yang baru
terse but
menggagas
penandatanganan komitmen kebulatan tekad bersama dalam rangka meraih akreditasi Unggul
pada tahun 2023.
Sebagai tanda kebulatan
tekad dalam pencapaian
akreditasi A/Unggul pada
2023, dilakukan penan-

datanganan
oleh perwakilan
Yayasan,
Rektorat,
RS
Pendidikan
Utama
(RS.
Murni Teguh) ,
RS
Pirngadi
dan
seluruh
civitas akademik FK UHN.
Penandatangan
dilakukan pada
selembar span-

Penandatanganan
komitmen kebulatan
Akreditasi A (Unggul) pada tahun 2023.

tekad

meraih

(Dari kiri ke kanan: Sekretaris Yayasan Universitas HKBP
Nommensen Pdt. Heince Hotman Simanjuntak,STh,MM, Rektor
UHN Dr. Haposan Siallagan,SH,MH, Dekan FK UHN Dr. dr.
Leo Simanjuntak,SpOG)

duk
yang
dibentangkan pada ruang
pelantikan
Dekan
Baru. Momen ini menjadi
simbol
bahwasannya
seluruh
pemangku
kepentingan dan pihak yang
terkat dalam pencapaian akreditasi FK
Unggul 2023 memiliki

kemauan
(kehendak)
yang
pasti,
kebulatan

hati,
iktikad,
kesadaran hati dan
pikiran, untuk mendukung dengan sepenuhnya segala daya
dan upaya serta tindakan untuk memenuhi
dan melengkapi halhal yang mendukung
bagi
tercapainya
akreditasi Unggul 2023
tersebut.

Program Unggulan FK UHN
Dalam
rangka
pencapaian
akreditasi
Unggul pada tahun 2023,
Dekan FK UHN Dr. dr. Leo
Simanjuntak,SpOG
mencanangkan berbagai
macam
programprogram unggulan FK
UHN, yang diharapkan
kedepannya dapat terlaksana dan didukung

seluruh civitas akademik
FK UHN.
Adapun Program Unggulan FK UHN tersebut adalah:
Bidang Pendidikan

 Program

Kelompok
Diskusi
Penyakitpenyakit infeksi

 Program

The

 Program

Continuing

Meet
Expert (MTE)

Medical
(CME)

Education

 Program Kelas Berbahasa Inggris

 Program How To Be A

Serving
Doctor
(Menjadi Dokter yang
Melayani)

 Program Lomba Poster Mahasiswa

 Program

Evaluasi
Daily Routine Obser-

vation and Evaluation
(DRONE)
Bidang Penelitian

 Penelitian

unggulan
dibawah payung CORONA

 Menerbitkan

Jurnal
Online CORONA khusus mengenai infeksi
dan inflamasi

Bidang
Pengabdian
Kepada Masyarakat

 Program Desa Binaan
 Keluarga Prasejahtera
Binaan

 Program

Unit Pelay a n an
K e se h a t a n
Masyarakat bergerak
(MUCS)

 Program

Telemedisine/telemedik

Program Strategis Lain

 Mendirikan

RS Pendidikan Milik sendiri

di Medan

 Mendirikan

program

studi S2

Dekan FK UHN juga telah
menunjuk masing-masing
pelaksana untuk setiap
program unggulan tersebut
untuk
menjamin
p el ak san aan
yang
berkesinambungan.
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Penetapan Pagu Anggaran FK UHN T.A. 2020/2021

Kata Sambutan Rektor

Saya sebagai Rektor Universits HKBP Nommensen (UHN), menyambut baik dan beryukur atas
diterbitkannya Buletin Nommensen Medika ini, Gerak cepat dari Dekan Fakultas Kedokteran UHN yang baru
3 minggu dilantik patut kita apresiasi dan ajungkan jempol. Semoga langkah awal ini tetap konsisten
kedepannya dan didukung oleh seluruh civitas akademik FK UHN pada khususnya. Sehingga cita -cita keluarga besar Universitas HKBP Nommensen yaitu tercapainya akreditasi FK A (Unggul) pada tahun 2023 dapat
tercapai dan bukan sekadar mimpi bagi kita semua.
Semoha Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing langkah kita semua demi membangun
Fakultas Kedokteran Nommensen yang kita cintai ini.
Syalom… Pro Deo et Patria.
Selamat Hari Kemerdekaan RI yang ke 75.

Medan, 17 Agustus 2020
Rektor,

Dr. Haposan Siallagan,SH,MH

Bertempat di Ruang Justin
d e n g an
t e t a p
melaksanakan protokol
kesehatan, pada tanggal
29 Juli 2020 berlangsung
pembahasan dan penetapan anggaran Fakultas
dan Unit di Uniersitas
HKBP Nommensen .
Deangan asumsi total
mahasiswa baru Universitas HKBP Nommensen
sejumlah 2000 orang
maka ditetapkan pagu
anggaran FK selama satu
tahun akademik sebesar
Rp 18 M. Pagu ini menjadi
dasar bagi FK dalam
melakukan penyesuaian
dan
penyusunan
kegiatan/program dan
pengembangan sarana
prasarana serta SDM
kedepannya.

Seluruh dana anggaran
tail rincian dari usulan
yang ada secara efektif
anggaran FK yang akan
dan
efisien
akan
diajukan secara online
disal urkan
dalam
pada sistem
informasi
pelaksanaan program- keuangan universitas.
program serta
pengadaan
barang
jasa
yang
mendukung
dan
m e m b e r i
pengaruh bagi
t e r c a p a i
akreditasi.
Wakiil Dekan
II,
bersama
Kaprodi Sarjana Kedokteran
dr .
Jo seph
Sibarani,
MKed(KK) dan
Kaprodi Profe- Rapat Pimpinan Penetapan Pagu Anggaran T.A.
2020/2021
si Dokter dr.
Rudyn R. Panjaitan,MKed
(KK),SpKK menyusun de-

Percepatan Promosi FK UHN

Ramah Tamah dengan Tenaga Kependidikan

Pada tanggal 29 Juli 2020
bertempat di ruang rapat
Dekan FK , Dr. dr. Leo
Simanjuntak,SpOG memimpin langsung rapat
dengan Tim Promosi FK
UHN yang diketuai oleh
dr. Ervina Julien Sitanggang,MBiomed. Dibahas mengenai percepatan
dalam hal promosi guna
lebih memperkenalkan FK
UHN kepada masyarakat,
dan starategi
dalam
pengemasan dan publikasi melalui media sosial
(facebook,
instagram,
you tu be)
terh ad ap
berbagai kegiatan, program unggulan, prestasi,
dan pengabdian kepada
masyarakat.

Bertempat
di
ruang
tersebut, karena merupakependidikan.
Bapak
perpsutakaan FK, Bapak
kan ucung tombak dari
Dekan memberikan tanDekan
didampingi
pelayanan akademik dan
tangan dan peluang bagi
Wakil –Dekan I dr. Okto
tata usaha kepada mahatenaga kependidkan unP
.
E
. siswa secara langsung.
tuk
mendirikan
unit
M ar p au n g , M . B i o me d ,
usaha koperasi sendiri di
Seiring dengan peningberjumpa
den gan
FK, yang nantinya dapat
kat an
kine r ja
d an
sleuruh Tenaga Kepenmelatih jiwa usaha dan
produktifitas dari tenaga
didikan di FK (meliputi
menghasikan pendapak e p e n d i d i k a n ,
bagian tata usaha, akadetan .
mik, IT dan laboran. Bapak Dekan mensosialisasikan target FK untuk
me n c ap ai
ak re ditasi
A
(Unggul ) pada
tahun 2023, serta
program unggulan
FK. Disampaikan
Ramah tamah Dekan FK UHN yang baru dengan tenaga kependidikan FK UHN.
bahwa
peran
tenaga kependidikedepannya akan dilkan sangat penting daakukan
peningkatan
lam pencapaian target
kesejahteraan
tenaga

Bapak

Dekan

menyam-

paikan pentingnya untuk
bagi tim promosi FK untuk
membangun social brandmelakukan promosi tepat
ing, karena tanpa social
sasaran, kita harus tahu
branding
yang kuat,
target promosi kita siapa
sebanyak apapun prestasi
dan pilihan media apa
dan
ou tp ut
yang akan digunakan.
y
a
n
g
dihasilkan FK
akan sia-sia.
“The most important thing to
Social branding
nantinya akan
dilakukan
secara berkel a n j u t a n
dengan membentuk
suatu
unit
khusus
yang
diberi
nama Unit Inovasi dan Humas.

remember is you must know your

audience.” (Lewis Howes)

“To find yourself, think for yourself .”

(Socrates)

B ap ak
D ek an
juga
menyampaikan pentinya

Ramah Tamah dengan Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter
Tanggal 17 Agustus 2020
berlangsung secara daring (online) pertemuan
ramah tamah dengan mahasiswa program studi
profesi
dokter
(mahasiswa koas).
P e rte muan
darin g
dihadiri oleh Dekan FK
UH N
D r.
d r.
Leo
Simanjuntak,SpOG, Wakil
Dekan I dr. Okto P. E.
M a r p au n g , M . B i o me d ,
Kaprodi Profesi Dokter
dr. Rudyn R. Panjaitan,MKed(KK),SpKK, Sekprodi Profesi Dokter dr.
Ri n i
A.
C.
Sar a-

gih,MKed(KK),SpKK, dan
Koordinator Kepaniteraan
Klinik dr. Rebecca R.
Simamora,MBiomed, serta mahasiswa
prodi
profesi dokter.
Bapak Dekan menyampaikan dalam kondisi
pandemi sekarang banyak hal-hal yang tidak
dapat berlangsung seperti biasanya, salah satunya
adanya keterbatasan kontak dengan pasien dan
interaksi yang seharusnya terjadi.
Pembelajaran dilakukan
secara daring (online)

untuk beberapa metoda
yang memungkinkan untuk dilaksanakan tanpa
tatap muka langsung,
sedangkan untuk pembelajaran yang mengharuskan kontak langsung
dengan pasien ditunda
untuk sementara waktu.
Cukup banyak sebenarnya nilai-nilai esesnsi yang
hilang pada pembelajaran dengan daring ini,
namun demikian bapak
Dekan berpesan agar
mahasiswa tetap memaksimalkan
proses
pembelajaran yang ada,

hal ini bukan hanya dialami oleh FK UHN saja, namun seluruh FK di Indonesia.

“Creativity is just connecting things.” (Steve Jobs)
dan
mensosialisasikan
target FK
kedepannya
untuk
mencapai

akreditasi A (Unggul)
pada tahun 2023.

Mahasiswa
juga menyampaikan beberapa
masukan
dan saran terhadap beberapa hal dalam
proses
pembelajaran di RS
se be l u mn y a
dan daring.
Tak pula pak
Pertemuan Ramah Tamah dengan Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter
D e k a n
menyampaikan
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Sosialisasi dan Briefing Tim Pelaksana Program-program Unggulan FK
Demi percepatan implementasi
program-program
unggulan
FK , Dekan FK membentuk Tim
khusus sebagai pelaksana dari
masing-masing program.
Pada tanggal 04 & 05 Agustus
2020, dilakukan pertemuan
dengan Tim pelaksana program unggulan dan pada pertemuan ini disampaikan pentingnya agar program-program
ini dapat berjalan mulai T.A .
2021/2022. Tidak ada yang rin-

gan tentunya, namun
dengan kemauan untuk mencoba langkah
pert ama,
p astilah
semua program tersebut dapat berjalan.
Berjalan secara bertahap namun pasti
menuju
tercapainya
akreditasi A (Unggul )
2023.

p a n d u a n
teknis untuk
pel ak san aan
m a s i n g masing program.

S e t i a p
pelaksana
You don’t plan to fail p r o g r a m
dibe rik an
kebebasan untuk melakukan
Tim pelaksana program diberipenyesuaian dan inovasi dalam
kan briefing dalam penyusunan
program-program tersebut.

Tindak lanjut dari pertemuan
ini akan dilakukan pertemuan
untuk memaparkan panduan
teknis program dari masingmasing pelaksana program.
Bapak Dekan menyampaikan
harapannya agar pelaksana
program
dapat
mulai
mengkoordinir implementasi
program-program unggulan
mulai T.A. 2020 yang akan berjalan seterusnya secara rutin
dan berkelanjutan di ling-

kungan FK UHN.
“Tanpa dukungan dari seluruh
civitas akademik FK UHN, program-program tersebut tidak
mungkin dapat berjalan”, ucap
Dekan Dr. dr. Leo Simanjuntak,SpOG.

Lokakarya Penjelasan Instrumen Akreditasi 9 Kriteria
Dalam rangka tercapainya
akreditasi A (Unggul) 2023,
dilakukan lokakarya secara
daring dengan narasumber
bapak Wakil Rektor I UHN, Dr.
Richard A. M. Napitupulu,ST,MT pada tanggal 07
Agustus 2020. Pertemuan ini
diikuti oleh seluruh jajaran
Dekanat, Prodi dan dosen FK
UHN.

Pengelol a/
Fakultas dan
Borang Program
Studi
yang
sebel u m n y a
terpisah pada
instrumen
akreditasi
lama dengan
7 standar.

Berdarasarkan edaran dari
LAM-PTKes sebagai pelaksana
akreditasi bagi prodi sarjana
dan profesi dokter, diwajibkan
bagi pengajuan akreditasi per
tanggal 01 Januari 2020 untuk
me n g g u n ak an i n st r u me n
ak re di t asi bar u den g an
menggunakan 9 kriteria dalam
2 dokumen yaitu Dokumen
Kinerja Program Studi (DKPS)
dan
Laporan Evaluasi Diri
(LED).

Perubah an
yang
mendasar paada
instrument
akreditasi 9 Lokakarya Daring Penjelasan Instrumen Akreditasi 9 Kriteria oleh Wakil Rektor I
kriteria yang UHN Dr. Richard A.M. Napitupulu,ST,MT
baru adalah
penilaian akreditasi yaitu
orientasi pada output dan out57,92% dan 42,08%
come serta lebih berbasi sterhadap evaluasi diri dan meNarasumber juga menyampaikan pentingnya pelaksanaan
mentingkan adanya Continuous quality improvement Sistem penjaminan mutu berbasis PPEPP (Penetapan,
(CQI).
pelaksanaan, evaluasi, pengenDKPS dan LED ini mempunyai
dalian dan peningkatan) di
bobot yang hampir sama dalam
tingkat fakultas dan prodi yang

Narasumber menjelaskan bahwasannya DKPS
merupakan
peleburan dari 2 Borang Unit

nantinya akan nampak
dalam
pengisi an/
penyusunan LED.
Selain
hal tersebut di
atas, untuk pencapaian
akreditasi A (Unggul)
diperlukan syarat tambahan selain pencapaian
nilai > 361 berupa ratarata kelulusan CBT dan
OSCE

Selain syarat khusus terdapat
juga syarat perlu yang harus
dipenuhi demi tercapainya
akreditasi unggul yaitu kualifikasi akademik dosen tetap program studi (DTPS), jabatan
akademik DTPS, waktu tunggu
dan kesesuaian bidang kerja
yang kesemuanya harus bernilai > 3,5.

UKMPPD selama 3 tahun
terakhir minimal sebesar
80%.

“Strive for continuous improvement, instead of perfection”
(Kim Collins)

“Without change there is no innovation, creativity, or incentive for improvement.
Those who initiate change will have a better opportunity to manage the change that
is inevitable.”
(William Pollard)

Continuous
Improvement

Rapim 06 Agustus 2020
Pada tanggal 06 Agustus 2020
berlangsung rapat pimpinan
dengan agenda pembahasan
respon Universitas HKBP Nommensen terhadap kondisi pandemi covid-19 di Kota Medan.
Diambil keputusan berupa
pelaksanaan desinfeksi ruangan di Universitas HKBP
Nommensen, penambahan sa-

rana penunjang protokol
kesehatan di lingkungan kampus.

Agustus 2020 dengan tetap
mematuhi protocol kesehatan.

Rapim memutuskan mahasiswa
diliburkan dan akan masuk
kembali pada tanggal 22
Agustus 2020.
Fungsionaris dan tenaga
kependidikan masuk kebali
bekerja pada tanggal 12
Rapat Pimpinan

Rapat Senat FK diperluas
Pada hari Sabtu, 08 Agustus
2020, berlangsung Rapat Senat
FK diperluas dengan agenda:
program unggulan FK dan masa transisi Wakil Dekan I,II dan
III.

Tobing,DAHK, Wakil Dekan III
dr. David Simangunsong,MKes,
dr. Novita H. Simanjuntak,MARS, DR. dr. Jenny Sihombing,SpPK, dan dr. Joice S.
Panjaitan,SpKK.

Hadir pada rapat senat diperluas ini Dekan Dr. dr. Leo
Simanjuntak,SpOG, Wakil Dekan I d r . Ok to P . E .
Marpaung.MBiomed, Wakil
Dekan II dr. Victor ML

Dekan FK UHN menyampaikan
ke p ad a sen at p rog ram program unggulan FK dan target FK UHN untuk meraih
akreditasi A (Unggul) pada
tahun 2023.

Rapat Senat FK diperluas sehubungan dengan akan habisnya masa

Bapak
Dekan
juga menyampaikan
bahwasannya telah
dil ay an gk an
surat
usulan
untuk jabatan
structural Wakil
Dekan
yang
baru
y ai t u,
Wakil Dekan I
Dr. dr. Jenny

Sihombing,SpPK, Wakil Dekan
II dr. Joice S. Panjaitan,SpKK,
dan Wakil Dekan III dr. Okto P.
E. Marpaung,M.Biomed.
Oleh karena itu nama-nama
yang diusulkan diharapkan
mulai mempersiapkan diri,
namun masih tetap harus
menunggu keputusan dari
Yayasan dan Rektor.
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Live Seminar Universitas HKBP Nommensen Medan
“Kisi-Kisi Menuju Akreditasi A Fakultas Kedokteran”
Berlangsung secara daring,
pada hari Selasa, 11 Agustus
2020 berlangsung seminar daring dengan topik “Kisi-kisi
menuju akreditasi A Fakultas
Kedokteran”. Seminar online
ini diinisiasi oleh bapak Dekan
FK dan difasilitasi oleh bapak
Rektor UHN Dr. Haposan Siallagan,SH,MH.
Sebagai narasumber
pada
acara tersebut Bapak Wakil
Rektor I Universitas

Islam
Bandung,
Ir. A. Harits Nu'man, M.T ,Ph.D,IPM.

Seminar daring tersebut
diikuti oleh jajaran rektorat,
Sekretaris Yayasan, Dekanat FK, Kaprodi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni FK UHN.
Narasumber
menyampaikan pentingnya penerapa n
ni la i
RA ISE
++
(relevance, academic atmosphere, institutional commitment, sustainability, efficiency, leadership, equity,
and governance).

Narasumber
menilai
langkah awal yang diambil
bapak Dekan FK yakni
penetapan target akreditasi
A (Unggul) 2023 sudah sangat tepat dan merupakan
langkah awal yang harus
dilanjutkan dengan pembentukan Tim Akreditasi
yang solid, efisien dan
memiliki target-target yang
jelas. Dan tidak lupa disampaikan pentingnya peer review dan pelaksanaan FGD
secara berkala.

Live Seminar “Kisi-Kisi Menuju Akreditasi A (Unggul) Fakultas Kedokteran dengan
Narasumber Wakil Rektor I Universitas Islam Bandung, Ir. A. Harits Nu'man, M.T ,Ph.D,IPM.

Pembahasan anggaran FK UHN T.A. 2020/2021
Menidaklanjuti penetapan pagu
anggaran FK T.A. 2020/2021, di
lakukan pembahasan dan perincian detail anggaran yang
selama T.A. 2020/2021 pada
tanggal 14 Agustus 2020
Hadir secara tatap muka langsung Dekan FK Dr. dr. Leo
Simanjuntak,SpOG, Wakil Dekan
I
dr.
O k to
P.E.
M arp au n g , M Bi o med , d an
dihadiri secara daring oleh
Kaprodi Profesi Dokter dr.
Rudyn R. Panjaitan,MKed
(KK),SpKK dan Sekprodi Profesi
Dokter dr. Rini A.C. Saragih,MKed(KK),SpKK.
Kaprodi menyampaikan usulan

anggaran yang akan diemplementasikan selama 1 tahun
kedep an. T ur u t d i bah as
mengenai anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan
program-program unggulan FK
selama 1 tahun anggaran.
Rapat pembahasan anggaran
turut dihadiri KTU Sry Rejeki
Margaret Rotua, SE, Kasub. Bag
Keuangan Listiani Tobing,SE
dan Bagian Keuangan Prodi
Profesi Dokter Elisa J. Tambunan,AMd

implementasinya.
Bapak Dekan menyampaikan
harapan agar kedepannya
semua yang direncakan pada
T.A 2020/2021 dapat terlaksana
dan serapan anggaran dapat
maksimal dan efisien.
Ju g a d i sa mp ai k an ag a r
ke de p ann y a
di l ak uk an
pelaporan laporan keuangan
yang lebih cepat dan lebih baik
kedepannya.

Detail kegiatan/program serta
pengadaan pada anggaran diajukan secara online dengan
mencantumkan waktu (bulan)

Pembahasan anggaran FK UHN T.A. 2020/2021

Rapat Tim Akreditasi FK UHN
Pada tanggal 16 Agustus 2020
be r l an g su n g
r ap a t
ti m
akreditasi FK UHN untuk pertama kalinya. Rapat ini dilakukan secara daring dipimpin

sama, Kriteria 3. Mahasiswa,
Kriteria 4. Sumber daya manusia, Kriteria 5. Keuangan, sarana, dan prasarana, Kriteria 6.
P e n d i d i k an , K r i t e r i a 7 .

d i h ad ap i
ti m
ak re d i t a si
kedepannya.

langsung oleh Dekan FK Dr. dr.
Leo Simanjuntak,SpOG dan
diikuti oleh Tim akreditasi FK
yang telah dibentuk.
Diawali dengan penjelasan

P en e li ti an ,
K r i te r i a
8.
Pengabdian kepada Masyarakat, Kriteria 9. Luaran dan capaian: pendidikan penelitian,
dan pengabdian kepada

tim akreditasi FK
UHN akan diajukan ke rector
untuk dimintakan
SK Rektor.

secara singakat oleh Dekan FK
tentang Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) dan Laporan
Evaluasi (LED).
Selanjutnya Dekan FK memberikan penjelasan dari mas-

masyarakat.

ing-masing kriteria dalam
DKPS.
Masing-masing anggota Tim
akreditasi memberikan masukan dan pertanyaan terhadap

(Unggul) 2023.
D e k an at
t e t ap
me n j ad i
pengambil kebijakan dan
keputusan dalam hal-hal yang
berhubungan atau memerlukan

masing-masing kriteria yang
dipegang.
Dalam borang akreditasi yang
baru terdapat 9 kriteria yaitu :
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan,
dan Strategi, Kriteria 2. Tata

kebijakan tingkat Fakultas.

Pamong, Tata Kelola dan Kerja

dan masalah yang mungkin

Selanjutnya

SK

Bapak Dekan menyampaikan
agar Tim akreditasi dapat
bekerja dengan solid demi
tercapainya akreditasi A

Disampaikan Dekan juga bahwasannya akan dilakukan pertemuan secara rutin dan konsisten untuk membahasa target

Rapat Tim Akreditasi pertama FK UHN yang langsung dipimpin oleh Dekan FK UHN Dr. dr. Leo Simanjuntak,SpOG
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ARTICLE CORNER
INFEKSI SARS-CoV-2
Leo Simanjuntak
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen
Departemen Obstetri & Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan 2020

PENDAHULUAN
Pada tanggal 31 Desember 2019,
WHO C hina Co untr y Office
melaporkan kasus pneumonia yang
tidak diketahui etiologinya yang
terdapat dikota Wuhan, Provinsi
Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari
2020, Cina mengidentifikasi
penyebab pneumonia
tersebut
adalah virus corona jenis baru.
Selanjutnya pada tanggal 11 dan 12
Januari 2020, WHO menerima
laporan rinci dari Komisi Kesehatan
Nasional Cina yang menyebutkan
bahwa wabah yang terjadi diduga
bersumber dari pasar seafood di
Wuhan. Belakangan pendapat ini
ditentang oleh pemerintah Amerika

Maret 2020 sebanyak 2 kasus yang
merupakan kasus transmisi lokal.
Seiring dengan waktu penyebaran
penyakit ini seakan tidak terbendung diseluruh dunia menyebar sangat cepat bahkan sudah
menimbulkan banyak korban jiwa
terutama kasus yang disertai penyakit pemberat (co-morbid) seperti
DM, hipertensi, PPOM dll, sehingga
pada tanggal 11 Maret 2020, WHO
menetapkan bahwa penyebaran
penyakit ini memenuhi status pandemi.
Kejadian luar biasa oleh coronavirus sudah pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2002 terjadi
wabah
severe acute respiratory

Serikat. Presidan Donald Trump
menuding bahwa virus SARS-CoV-2
berasal dari kebocoran penyimpanan di laboratorium Wuhan Institute of Virology di Wuhan. Pada
tangga 12 Januari 2020, Cina membagikan genetic sequence virus

syndrome (SARS) disebakan oleh
SARS-coronavirus (SARS-CoV) dan
tahun 2012 terjadi wabah penyakit
Middle East respiratory syndrome
(MERS) disebabkan oleh MERSCoronavirus (MERS-CoV). Mortalitas SARS sekitar 10% sedangkan

corona jenis baru ini keberbagai
negara dengan maksud agar dapat
dikembangkan alat diagnostik
yang spesifik terhadap virus ini.

MERS lebih tinggi lagi yaitu sekitar
40%.

Thailand merupakan negara pertama diluar Cina yang melaporkan

Hingga tanggal 28 Mei 2020 Covid19 sudah mengenai 217 negara
dengan 5.839.807 kasus terkonfirmasi dan 359.059 meninggal dunia

adanya kasus akibat infeksi virus
corona jenis baru ini pada tanggal
13 Januari 2020. Selanjutnya Jepang
melaporkan kasus pertama pada
tanggal 15 Januari 2020 yang merupakan kasus impor berasal dari

diseluruh dunia. Di Indonesia
dilaporkan 24.538 kasus positif,
6.240 sembuh dan 1.496 meninggal1. Dilaporkan penderita berat
dan kritis yang memerlukan rawatan ICU mengalami respon imun

Wuhan, disusul Korea Selatan
melaporkan adanya kasus baru
pada tanggal 20 Januari 2020.
Dengan demikian pada tanggal 20
Januari 2020 atau 20 hari sejak
pertama dilaporkan jumlah total
kasus adalah 282, dengan rincian di
Cina 278 kasus, Thailand 2 kasus,
Jepang 1 kasus dan Korea Selatan1
kasus. Semua kasus yang terdapat
dinegara diluar Cina adalah berasal dari Wuhan.

yang berlebihan sehingga terjadi
keadaaan yang disebut badai
sitokin2. Badai sitokin diyakini
memperberat kondisi pasien dimana terjadi kerusakan jaringan
paru yang luas. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau tentang
sitokin, apa dan bagaimana badai
sitokin itu terjadi dan memengaruhi
penderita. Selain itu juga dibahas
tentang SARS-CoV-2 dan transmisinya.

Pada tanggal 30 Januari
World
H eal t h Or g an iz atio n ( W H O)
menetapkan keadaan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat
dan menjadi perhatian dunia Internasional, Public Health Emergency
of International Concern (PHEIC).
Pada tanggal 11 Februari 2020,
WHO memberi nama virus baru
tersebut Severe accute respiratory
syndrome coronavirus-2 (SARSCoV-2) dan nama penyakitnya
disebut Coronavirus disease 2019
(COVID-19).

VIRUS CORONA

I ndonesia melaporkan kasu s
Covid-19 pertama pada tanggal 2

Penyebab penyakit virus korona
(Peviko-19) atau Coronavirus disease (Covid-19) adalah virus corona jenis baru (novel coronavirus)
yaitu SARS-CoV-2 yang merupakan
strain baru virus corona dimana
pertama sekali ditemukan di Wuhan, Propinsi Hubei, Cina. Virus
corona merupakan virus RNA rantai
tunggal yang dapat menginfeksi
hewan dan juga manusia menyebabkan penyakit terutama pada
organ pernapasan tetapi juga organ lain seperti saluran cerna, hepar bahkan susunan saraf.

Partikel virus corona berbentuk
bulat dengan lapisan pembungkus
(envelope). Pada envelope terdapat
banyak tonjolan-tonjolan glikoprotein. Mengelilingi inti terdapat
matriks protein dan didalam inti
terdapat RNA rantai tunggal (Mr
6x106). Dalam tonjolan glikoprotein (spike protein) terdapat epitop
antigen yang merupakan tempat
berikatan dengan sel inang (host)3.
Virus corona merupakan virus RNA
terbanyak yang sudah diketahui
sampai saat ini dan dibagi dalam 4
genus yaitu, virus corona alfa, beta,
gamma dan delta4. Sebelumnya
dikenal ada 6 virus corona yang
menginfeksi manusia, Human Coronaviruses (HCoVs) yaitu:
Alpha coronavirus: HCoVs-NL63
dan
HCoVs-229E,BetaCoronaviruses: HCoVs-OC43 dan
HCoVs-HKU1, severe acute respiratory syndrome-CoV (SARS-CoV),
dan Middle East respiratory syndrome-CoV (MERS-CoV)5.
Walaupun belum dipahami sepenuhnya SARS-CoV-2 merupakan
virus corona ketujuh yang dikenal
menginfeksi manusia. SARS-CoV-2
masuk dalam genus
betacoronavirus
sama seperti virus
penyebab severe acute respiratory
syndrome coronavirus (SARS-CoV)
dan Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV).
Partikel virus SARS-CoV-2 memiliki
kemiripan genome sequencing
dengan SARS-CoV dengan kesamaan gen sebesar 79%6. Secara
khusus ditemukan pula kesamaan
domain pengikat reseptor ( receptor-binding domain) yaitu spike
proteins antara SARS-CoV dan
SARS-CoV-2. Spike protein ini dianggap merupakan bagian yang
bersifat imunogenik dan merupakan tempat berikatan dengan
reseptor angiotensin converting
enzyme 2 (ACE2) pada manusia
yang merupakan tempat masuknya
viru s kedalam sel. D engan
demikian diduga patogenesis
kedua penyakit ini memiliki kemiripan yaitu diawali dari reseptor
yang sama. Penting diingat bahwa
reseptor ACE2 selain dominan
dalam sel alveoli tipe II (83%),
sebagian kecil juga terdapat dalam
sel jantung, ginjal, sel endotel dan
usus 6, 7.
Ada kecenderungan infeksi virus
corona jenis baru terjadi secara
periodik pada manusia, hal ini terutama disebabkan prevalensi dan

distribusi virus corona yang tinggi,
keberagaman genetik virus yang
besar dan hubungan manusia
dengan hewan yang semakin intens
akhir-akhir ini7.
TRANSMISI
Diyakini bahwa reservoir virus corona adalah hewan liar terutama
kelelawar. Kelelawar juga merupakan reservoir berbagai virus sep-

erti Ebola, Nipah, Coronavirus dll.
Sama seperti SARS-CoV, MERSCoV, dan virus corona lain , SARSCoV-2 berasal dari kelelawar, tetapi perlu pembuktian lebih lanjut
apakah infeksi pada manusia langsung dari kelelawar atau melalui
hospes perantara 6,7.
Penelitian membuktikan kemiripan
genetik 96% antara SARS-CoV-2
dengan virus corona yang terdapat
pada kelelawar, hal ini memberi
p e t u n ju k b ah w a ke l e la w a r
kemungkinan besar merupakan
hospes SARS-CoV-2. Penelitian lain
membuktikan bahwa ular kemungkinan merupakan reservoir virus
y ang men ginf eksi manu si a.
Penelitian lain lagi menemukan
kemungkinan trenggiling merupakan hospes perantara infeksi pada
manusia, tapi diyakini ada banyak
yang menjadi hospes perantara
infeksi virus ini. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana virus dari
hewan dapat menginfeksi manusia.
Oleh karena itu menemukan hewan
yang menjadi sumber penularan
sangat penting untuk mengendalikan penyebaran7.
Transmisi COVID-19 sudah terbukti
dari manusia ke manusia (human to
human). Partikel virus SARS-CoV-2
dapat diisolasi dengan mudah dari
sekret saluran pernapasan, feses
dan muntahan.

Sampai saat ini terbukti bahwa
sumber utama penularan adalah
penderita yang terinfeksi virus
SARS- CoV-2. Meskipun virus
ditemukan dalam feses penderita,
tidak ada bukti yang mendukung
bahwa penularan dapat terjadi
melalui makanan yang terkontaminasi SARS-CoV-2. Dilaporkan juga
transmisi vertikal dari ibu ke anaknya mother to child transmission
dimana dilaporkan kasus ibu hamil
penderita covid-19 dan 30 jam
setelah lahir anaknya juga positip
covid-19 berdasarkan hasil swab
dari faring. Meskipun demikian
diperlukan penelitian lebih lanjut
untuk mengetahui cara penularannya 8.
Untuk memperkirakan penularan
dipakai R0 (R nought atau R zero)
reproduction number atau reproduction ratio yaitu jumlah rata-rata
kasus baru yang mungkin terjadi
dari satu individu yang menderita.

WHO melaporkan R0 sebesar 2,02,5. Peneliti lain melaporkan angka
yang berbeda bahkan ada yang
mencapai 6,47. Apabila R0 lebih
dari 1 maka pertambahan kasus
baru menunjukkan grafik eksponensial. Sebaliknya apabila R0
kurang dari 1, kurva pertambahan
kasus melandai dan akhirnya akan
habis. Semakin tinggi R0 semakin
cepat perkembangan epidemi
terjadi 1, 7.
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KISAH INSPIRASI

Andrea Bocelli
Andrea Bocelli lahir di Tuscany,
Italia, tanggal 22 September
1958. Kecelakaan dalam permainan sepak bola membuat
Bocelli kehilangan seratus persen kemampuannya untuk
melihat. Namun, kebutaan
bukan merupakan penghalang
bagi kecintaan Bocelli pada
musik klasik.
Saat Andrea Bocelli lulus dari
sekolah hukum di Universitas
Pisa di Italia, merasa bahwa
rasa cinta yang tinggi pada
musik klasik tidaklah cukup.
Untuk meraih mimpinya di
dunia ini, ia perlu mendapat
dukungan orang-orang yang
tepat. Untuk itu, ia mendekati
Franco Corelli, salah satu penyanyi klasik papan atas yang
juga adalah idolanya, untuk
menjadi gurunya dalam olah
suara, dan membantunya meniti karir di dunia musik klasik.
Selain itu, ia juga bekerja sama
dengan berbagai penyanyi
klasik di dalam dan luar negeri,
seperti Lucianno Pavarotti, Jose

Carreras, untuk mendorong
kiprahnya di dunia musik
klasik.
Diva pop dunia seperti Celine
Dion juga dirangkul oleh Bocelli dalam berbagai kesempatan
pertunjukan panggung bersama. Jaringan yang dibangun
oleh Andrea Bocelli di dunia
musik klasik, ternyata memberinya manfaat ganda. Selain
hubungan persahabatan, ia
juga mendapat banyak kesempatan untuk belajar dari penyanyi dan pemusik papan atas
yang bekerja sama dengannya
di berbagai kesempatan
konser. Dari mereka Bocelli
menggali berbagai informasi
dan teknik untuk selalu
meningkatkan diri. Selain itu ia
juga menyediakan waktu untuk
berlatih, baik dalam bentuk
pementasan kecil maupun waktu khusus untuk meningkatkan
diri.
Kebiasaannya untuk selalu
mengasah kemampuannya

COVID-19 UPDATE
Update tanggal 17 Agustus2020
Dunia :
Dikonfirmasi

Sembuh

Meninggal
dunia

21,6 juta

13,6 juta

774 ribu

Dikonfirmasi

Sembuh

Meninggal

140 ribu

93 ribu

6.150

Indonesia:

Andrea Bocelli

membuahkan sukses besar
bagi semua album yang telah
dirilisnya. Para kritisi pun
me n d u d ukk ann y a sej aj ar
dengan Luciano Pavarotti, Jose
Carreras, Placido Dominggu
(The Three Tenors). Ia pun
mendapat julukan penyanyi
Tenor Keempat Dunia (The
Fourth Tenor).
Dalam kehidupan, betapa ser-

ing
kita
me rat api
kekurangan
dan kelemahan yang ada
dalam
diri
kita.
Terlalu
sering
kita
hanya melihat
apa yang tiada
dalam
diri
kita, sementara
kekuatan
yang
ada
seolah hilang
tersaput kabut
pagi hari. Namun apa yang
kita lihat dari
seorang Andrea Bocelli? Dalam
kegelapan pandangan matanya, bersinar cahaya kehidupan.
Dari ketinggian pegunungan
Toscana, Italia, sinar itu berpendar jauh ke sudut-sudut
bumi. Dengarlah nyanyiannya,
dan temukanlah kebeningan
hatinya. Celin Dion bahkan
pernah berkata, "Jika Tuhan
memil iki suara, pastil ah
suaranya seperti suara Andrea

Bocelli."
Kebutaan, kegelapan, ternyata
tidak menghalangi Bocelli untuk menggali dan mempersembahkan talenta yang
ada padanya. Bukan apa yang
terjadi dengan diri kita, tapi
apa sikap kita dengan kejadian
tersebut. Kekuatan kita, biarlah
menjadi modal bagi kita untuk
maju dan memberikan sesuatu
bagi dunia dalam kehidupan
yang singkat ini. Sementara
kelemahan, biarlah itu menjadi
cermin untuk membuat kita
tetap rendah hati dan hormat
kepada sesama.
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GEDUNG BARU FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Baru Fakultas Kedokteran (Desain dan fasilitas yang modern guna menunjang proses pembelajaran)
Terletak di sebelah kiri Gedung Utama Fakultas Kedokteran yaitu Gedung Murni Sadar,
Gedung Baru FK memiliki 1 basement dan 3 lantai.
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