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1. Pendahuluan

Dilaksanakan 5th International Conference on Public Health, Hotel Dorsett Grand Subang, Kuala

Lumpur, Malaysia menjadi Konferensi Internasional yang inovatif dan informatif yang

mencerminkan arah Kesehatan Masyarakat sambil menawarkan berbagai macam pengalihan

kepada peserta dari semua latar belakang. Akademisi terkemuka, mahasiswa kedokteran, dokter,

profesional kesehatan masyarakat, spesialis perawatan kesehatan, pekerja perawatan kesehatan,

ekonom kesehatan, peneliti terkemuka, ilmuwan, pekerja kesehatan, pembuat kebijakan, pekerja

sosial dan profesional terkait lainnya dipersilakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman

mereka di bidang Kesehatan Masyarakat.

Penyelenggaraan Konferensi ICOPH ke-5 menyediakan platform untuk interaksi dan

pengembangan kolaborasi lintas sektor potensial dan memperkuat kemitraan saat ini dalam

memerangi masalah nutrisi kesehatan masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan secara global.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Program ilmiah konferensi ini dilaksanakan selama 3 hari yakni dari tanggal 10-12 Juli 2019

yang terdiri dari kuliah pleno, simposium, presentasi makalah serta sesi poster tentang masalah

kesehatan masyarakat saat ini. Peneliti muda diundang untuk mendapatkan hadiah dalam

kompetisi lisan dan poster. Fitur khusus adalah tiga diskusi meja bundar yang akan berfokus

pada program kesehatan masyarakat secara global yang dihadapi masayarakat dunia saat ini.

Konferensi ini diharapkan dapat mengumpulkan profesional kesehatan masyarakat, peneliti,

pembuat kebijakan dari kementerian pemerintah dan lembaga kesehatan, berbagai pemangku

kepentingan dari industri makanan dari seluruh Asia Tenggara.

Pada conference ini penelitian yang saya ajukan dengan judul Health Risk Behaviour and

Quality of Life School Children. Penelitian ini mengambil sampel 200 remaja awal yang ada

disekolah menengah dan dinilai perilaku kesehatan berisiko yang dilakukan responden, seperti

merokok, perilaku  seks, mengonsumsi alkohol, dan perilaku makan. Hal ini menunjukkan
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bahwa terdampat dampak dari perilaku tersebut terhadap kualitas hidup anak tersebut. Kualitas

hidup anak tersebut yang akan mempengaruhi kualitas manusia di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk oral presentasi yang disaksikan oleh lebih dari 300

peserta lainnya se-Asia Tenggara dan prsentasi beserta tanya-jawab dilakukan dari juri dari

professor yang bearasal dari Perancis.

3. Hasil conference

Hasil yang diperoleh dari conference ini yaitu, mendapatkan tambahan wawasan dari berbagai

penelitian dengan tema yang berbeda. Selain itu adanya masukan dari reviewer membuat

penelitian bisa dikembangkan dengan variabel yang lebih kompleks. Kemudian dapat membuka

jaringan dengan beberapa peneliti, praktisi, dan ilmuwan yang mengikuti conference ini.

Penelitian yang ada nantinya juga dapat digunakan sebagai referensi untuk mata kuliah analisa

kebijakan kesehatan masyarakat.
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