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KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT saya dapat menyelesaikan perjalanan dinas ke Malaysia

dalam rangka menghadiri 5th International Conference on Public Health 2019 (ICOPH 2019)

“Promoting Global Health Equity towards a Sustainable Future” sebagai peserta “Oral

Presentation”. Adapun kegiatan ini di selenggarakan pada tanggal 10 – 12 Juli 2019 di Hotel

Grand Subang, Malaysia. ICOPH merupakan Konferensi Internasional yang inovatif dan

informatif yang mencerminkan arah Kesehatan Masyarakat dengan menawarkan berbagai

macam pengalihan untuk berbagai macam latar belakang semua peserta. Seperti halnya,

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. Oleh karenanya, tema dari kegiatan ini adalah “Mempromosikan

Kesetaraan Kesehatan Global menuju Masa Depan yang Berkelanjutan”. Tujuan kegiatan ini

tidak hanya berfungsi sebagai platform bagi peserta untuk mempresentasikan makalah

penelitian mereka tetapi juga sebuah platform yang dianggap sebagai pusat pengetahuan

bersama dengan fitur-fitur khusus yang ditujukan meningkatkan pengetahuan dengan tujuan

mengembangkan karier para peserta yang menghadiri Konferensi. Kami mengucapkan

banyak terima kasih kepada pihak Universitas Esa Unggul dan Yayasan Kemala Bangsa dan

biro-biro terkait atas terlaksananya perjalanan dinas ini. Semoga hasil Laporan perjalanan

dinas kami selama berada ditempat kegiatan dapat berguna untuk pihak-pihak yang

mempunyai kepentingan.

Terima kasih

Dr. Erry Yudhya Mulyani, S.Gz, M.Sc



BAB 1

LATAR BELAKANG PERJALANAN DINAS

Konferensi Internasional ke-5 tentang Kesehatan Masyarakat 2019 (ICOPH 2019)

mengundang Kepala akademisi, mahasiswa kedokteran, dokter, profesional kesehatan

masyarakat, spesialis perawatan kesehatan, pekerja perawatan kesehatan, ekonom kesehatan,

peneliti, ilmuwan, petugas kesehatan, pembuat kebijakan, pekerja sosial, dan profesional

terkait lainnya untuk mengirimkan abstrak mereka dalam konferensi. Konferensi ini diadakan

dari 10 - 12 Juli 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan tema “Mempromosikan Kesetaraan

Kesehatan Global menuju Masa Depan yang Berkelanjutan”.

Konferensi Internasional ke - 5 tentang Kesehatan Masyarakat 2019 (ICOPH 2019)

dirancang dengan tujuan tidak hanya berfungsi sebagai platform bagi peserta untuk

mempresentasikan makalah penelitian mereka tetapi juga sebuah platform yang dianggap

sebagai pusat pengetahuan bersama dengan fitur-fitur khusus yang ditujukan meningkatkan

pengetahuan dengan tujuan mengembangkan karier para peserta menghadiri Konferensi.

Acara-acara utama ICOPH 2019 adalah sebagai berikut;

1. Diskusi Panel tentang Global Health Equity

Ekuitas kesehatan telah mendapat banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir

dan belum ada konsensus kecil mengenai evaluasi hal itu. Ekuitas tidak sama dengan

kesetaraan. Untuk menyamakan peluang, mereka yang kesehatannya lebih buruk

dan lebih sedikit sumber dayanya membutuhkan lebih banyak upaya yang dikeluarkan

untuk meningkatkan kesehatan mereka. Diskusi intensif ini ditujukan untuk

menciptakan visi kesetaraan kesehatan yang kuat dan menginspirasi serta

memperjelas

komitmen strategis untuk mengurangi kesenjangan kesehatan.

2. Diskusi Panel tentang Penggunaan Tembakau dan Pengendalian Tembakau

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi kesehatan masyarakat saat ini adalah

penggunaan tembakau. Akibatnya, anak dan pengguna tembakau remaja adalah

kelompok yang berisiko untuk hasil kesehatan negatif yang terkait dengan

penggunaan tembakau, termasuk menjadi pengguna biasa saat dewasa.

3. Diskusi Panel tentang Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu

Dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu, mengurangi angka kematian ibu dan

mencapai universal akses di kesehatan reproduksi adalah dua target paling menonjol

dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Alasannya,



sebagian besar wanita meninggal saat hamil atau melahirkan dapat dihindari sebagai

intervensi medis yang diperlukan. Hambatan utamanya adalah pada ibu hamil

kurangnya akses ke perawatan berkualitas; sebelum, selama dan setelah melahirkan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia di Seluruh Dunia, sekitar 10% wanita hamil dan

13% wanita hamil wanita yang baru saja melahirkan mengalami gangguan mental,

terutama depresi. Di negara-negara berkembang ini bahkan lebih tinggi, yaitu 15,6%

selama kehamilan dan 19,8% setelah kelahiran anak.

4. Workshop Penulisan Resume yang Efektif

Riwayat Hidup Akademik berbeda dari Riwayat Hidup yang biasanya digunakan oleh

non-akademik dalam industri, karena itu diperlukan untuk mempresentasikan

penelitian, berbagai publikasi dan pendanaan yang diberikan di samping berbagai

lainnya item yang terkandung dalam CV non-akademik. Lokakarya ini memberikan

saran dan tips tentang cara terbaik untuk melakukannya menulis CV untuk bidang

akademik.

5. Lokakarya Ketua Konferensi

Sebuah lokakarya akan diatur oleh Ketua Konferensi untuk membahas hasil dan

dapatkan umpan balik dari Konferensi. Selain itu, rencana yang akan dieksekusi saat

pengorganisasian untuk ICOPH 2020 akan dibahas selama lokakarya memberikan

kesempatan bagi para peserta untuk berbagi melihat dan menyuarakan saran mereka

dalam hal tema konferensi, tempat, tanggal, ditampilkan acara dan area lain yang

berlaku.

6. Lokakarya Perencanaan Karir Akademik Strategis

Mengembangkan karier sebagai peneliti dapat berarti bekerja keras yang dapat

mencakup presentasi makalah atau menerbitkan upaya penelitian mereka yang hampir

tidak dilakukan dalam konferensi. Melalui perencanaan karir lokakarya kami ingin

membantu para peneliti yang baru saja memulai posisi penelitian baru atau sedang

mendekati akhir dari upaya penelitian mereka atau di suatu tempat di antara untuk

membangun karier akademis yang dapat berkontribusi pada penciptaan pengetahuan

baru untuk kemajuan disiplin ilmu. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk

memberikan panduan tentang cara pendekatan pengembangan strategis rencana

pendanaan dalam pengaturan penelitian individu



7. Workshop Publikasi Ilmiah

Penyebaran temuan penelitian adalah bagian penting dari proses penelitian ilmiah.

Karenanya, sangat penting bagi seorang peneliti yang sedang menulis makalah

lengkap dengan tujuan penerbitan dalam jurnal yang memiliki reputasi baik atau

dalam proses yang bereputasi baik. Selanjutnya, mendapatkan makalah yang

diterbitkan di jurnal atau prosiding peer-review terkemuka adalah tonggak penting

bagi para peneliti. Melalui lokakarya publikasi kami bermaksud menyebarluaskan

pengetahuan tentang penulisan ilmiah, makalah dan publikasi ilmiah untuk membantu

para peneliti di masa depan. Semua peserta konferensi datang untuk berpartisipasi

dalam lokakarya ini.

Dalam kesempatan ini, sebagai perwakilan dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan UEU

saya mengambil inisiatif untuk mulai menunjukkan peran dan partisipasi kelembagaan dalam

kegiatan seminar internasional bersama universitas, praktisi, mahasiswa kedokteran, dokter,

profesional kesehatan masyarakat, spesialis perawatan kesehatan, pekerja perawatan

kesehatan, ekonom kesehatan, peneliti, ilmuwan, petugas kesehatan, pembuat kebijakan,

pekerja sosial, dan profesional terkait lainnya di skala internasional. Kunjungan ini dapat

digunakan sebagai kesempatan awal dalam penjajakan kerjasama keilmuan antara Fakultas

Ilmu-Ilmu Kesehatan UEU dengan rekan keilmuan serumpun.



BAB 2

PELAKSANAAN KEGIATAN
SEMINAR INTERNASIONAL “ICOPH” 2019

Badan pengelola akademik Institut Manajemen Pengetahuan Internasional (TIIKM)

adalah komite resmi ahli materi subjek yang ditunjuk di bawah bidang subjek untuk

memastikan Komposisi pengetahuan teknis dalam Konferensi TIIKM dengan Kualitas

tertinggi dan banyak

keharusan untuk ditangani dalam konteks saat ini yaitu membangun masa depan yang sehat.

Tujuan utama membentuk komite yang terdiri dari orang-orang terkemuka adalah untuk

menjaga keamanan praktik industri yang bersifat generik dalam menyelenggarakan

Konferensi Akademik untuk memastikan pengiriman dari platform yang paling mapan

Tujuan pembentukan Badan Pengatur Akademik TIIKM adalah sebagai berikut;

1. Untuk memastikan Konferensi terpusat pada isu-isu yang membutuhkan perhatian

segera.

2. Untuk memastikan fase pengembangan Konferensi didukung dengan informasi

otentik.

3. Untuk memastikan proses Konferensi berfungsi dengan baik yaitu meninjau tepat

waktu,

4. merespons dan kembali dengan umpan balik dan komentar yang membangun.

5. Memberi wewenang kepada Panel pembicara dan judulnya yang relevan dengan tema

Konferensi.

6. Memberi wewenang pada Universitas mitra, Jurnal dan mitra terafiliasi lainnya ke

Konferensi yang memberikan nilai akademik untuk Konferensi.

ICOPH merupakan Konferensi Internasional yang inovatif dan informatif yang

mencerminkan arah Kesehatan Masyarakat dengan menawarkan berbagai macam pengalihan

untuk berbagai macam latar belakang semua peserta. Seperti halnya, 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. Oleh karenanya, tema dari kegiatan ini adalah “Mempromosikan Kesetaraan

Kesehatan Global menuju Masa Depan yang Berkelanjutan”.



Adapun pembicara yang terlibat dalam acara ini adalah:

1. CONFERENCE CHAIRS : Professor Dr. Hematram Yadav
Department of Community Medicine
MAHSA University
Email: dryadav@hotmail.com

Prof. Dr. Rusli Bin Nordin
Head of School of Medicine
Faculty of Health and Medical Sciences
Taylor’s University Malaysia
Email: rusli.nordin@monash.edu

2. KEY SPEAKERS : Prof. Hala Madanat
Director of the School of Public Health
San Diego State University
United States

Professor Daniel D Reidpath
Professor
Monash University
Malaysia

Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah
Director-General Ministry of Health Malaysia
Senior Consultant in Breast & Endocrine Surgery
Malaysia

Prof (Dr) Forhad Akhtar Zaman MD, FIPHA
Dept of Community Medicine
Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences
India

Prof. Zailina Hashim
Professor & The Director,
Centre of Excellence Environmental & Occupational
Health,
Universiti Putra Malaysia
Malaysia
Track: Occupational Health

3. SCIENTIFIC REVIEWERS:
a. Dr. Eugene P. Sheehan, University of Northern Colorado, USA
b. Dr. Corey Pierce, University of Northern Colorado, USA
c. Ms. Michelle Saltis, University of Northern Colorado, USA
d. Ms. Brea Giancaterino, University of Northern Colorado, USA
e. Dr. Chelsie Hess, Colorado Mesa University, USA
f. Dr. Amando P. Singun, Sultanate of Oman, Oman
g. Dr. Montree Yamkasikorn, Burapha University, Thailand
h. Dr. Wenxin Zhang, Shandong Normal University, China



i. Dr. Narendra Babu, Taylor’s University, Malaysia
j. Dr. Low Bin Seng, Taylor’s University, Malaysia
k. Dr. Jo Ann Andoy Galvan, Taylor’s University, Malaysia
l. Dr Ahmad M. Qureshi, Monash University, Malaysia
m. Dr. Adeline Chia, Taylor’s University, Malaysia
n. Prof. Hematram Yadav, MAHSA University, Malaysia
o. Prof. Chrishantha Abeysena, University of Kelaniya, Sri Lanka
p. Assoc. Prof. Haejoo Chung, KOREA UNIVERSITY, Korea
q. Dr. Sampatha Goonewardena, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka
r. Dr. B. Kumarendran, University of Kelaniya, Sri Lanka
s. Dr. Munir Qureshi, Monash Univ Malaysia, Malaysia.
t. Dr. Gul Muhammad Baloch, Taylor’s University, Malaysia
u. Prof (Dr) Forhad Akhtar Zaman, Sikkim Manipal University, India
v. Brig (Dr) Vijay Mehta, Sikkim Manipal University, India
w. Dr Nasrin Banu Laskar, Sikkim Manipal University, India
x. Dr. B. Kumarendran, University of Kelaniya, Sri Lanka.
y. Dr. Nilanjana Ghosh, North Bengal medical college, India
z. Dr. Sapna Shridhar Patil, Taylors University, Malaysia
aa. Dr. Sampatha Goonewardena, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka.
bb. Haejoo Chung, KOREA UNIVERSITY, Korea
cc. Professor Chrishantha Abeysena, University of Kelaniya,Sri Lanka.
dd. Asst. Prof. Xuan Chen, Emory University, Georgia
ee. Dr. Hematram Yadav, MAHSA University, Malaysia
ff. Dr Adeline Chia Yoke Yin, Taylor’s University, Malaysia
gg. Dr Ahmad Munir Qureshi, Monash Univ Malaysia, Malaysia
hh. Dr. Jo Ann Andoy Galvan, Taylor’s University, Malaysia
ii. Dr. Narendra Babu Shivanagere Nagojappa, Taylor’s University, Malaysia
jj. Dr. Gul Muhammad Baloch, Taylor’s University, Malaysia
kk. Assoc. Prof. Nithat Sirichotiratana, Mahidol University, Thailand
ll. Dr. Farhan Abdul Rauf, Public Health Physician/ Researcher, Consultant –

Rehabilitation & Disabilities



Berikut adalah tema kegiatan:





Adapun rundown acara utama sebagai berikut:







Berdasarkan topik tersebut, abstrak saya yang berjudul :
IMPACT OF NUTRITIONAL STATUS AND MATERNAL BEHAVIOR TO INFANT
GROWTH IN WEST JAKARTA
Masuk dalam jadwal sebagai berikut:





BAB 3

HASIL KEGIATAN
SEMINAR INTERNASIONAL “ICOPH” 2019

Dalam kegiatan ini berkesempatan selain menghadiri, saya juga berpartisipasi sebagai

peserta oral presentasi dengan judul paper “IMPACT OF NUTRITIONAL STATUS AND

MATERNAL BEHAVIOR TO INFANT GROWTH IN WEST JAKARTA”. Kegiatan

presentasi masing-masing dibeirkan waktu 15 menit, dimana terdiri dari 7-10 menit

presentasi dan 8-5 menit diskusi.

Presentasi yang saya lakukan kurang dari 10 menit yaitu sekitar 8-9 menit, dimana

waktu diskusi cukup lama melebihi waktu yang ditetapkan yaitu hingga 20 menit. Hal ini

dikarenakan, banyak pertanyaan tentang paper yang saya sajikan. Moderator dan penyanggah

juga banyak memberikan masukan dan diskusi tentang penelitian yang saya lakukan. Mereka

meminta saya menjelaskan paying penelitian yang saya jalankan, sehingga data yang saya

sajikan memiliki jalan cerita penelitian dengan metode yang sesuai. Input yang diberikan

adalah masukan tentang metode yang akan dijabarkan didalam full text paper.

Rencana pertemuan selanjutnya The 6th International Conference on Public Health

2019 (ICOPH 2020) akan diadakan di Singapore dengan memiliki banyak kesempatan ke

depan. Informasi selanjutnya tentang acara konferens akan diberikan melalui media, email,

dan website.



Lampiran 1. Sertifikat kegiatan



Lampiran 2. Buku abstrak





Lampiran 3. Poto kegiatan




