GRAND DESIGN
BEM IM FKM UI 2017
KITA UNTUK FKM!

Belajar dari Sapu Lidi
“SEBATANG LIDI akan mudah RAPUH, tapi SEGENGGAM LIDI
akan membuatnya LEBIH KUAT dan JAUH LEBIH BERMANFAAT”
Lantas selemah itukah kita hingga lebih rendah dari sebuah sapu lidi,
kalau bisa kuat dan jauh lebih bermanfaat dengan bersama-sama, jadi
mengapa harus seorang diri?

LATAR BELAKANG

Kesehatan masyarakat menurut Winslow tahun 1920 adalah ilmu dan seni untuk
mencegah terjadinya penyakit, memperpanjang hidup dan mempromosikan kesehatan
melalui pengorganisasian masyarakat. Kesehatan masyarakat juga sejatinya merupakan hal
yang tidak dapat berdiri sendiri. Namun kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang
menggunakan pendekatan multidisiplin. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tidak
dapat hanya terkait dengan bidang kesehatan saja, namun melibatkan sektor-sektor lain
seperti lingkungan, ekonomi, politik, dan lainnya. Permasalahan kesehatan masyarakat di
Indonesia akhir-akhir ini melibatkan banyak sektor diluar kesehatan. Isu-isu seperti rokok
dan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan masalah kesehatan yang terkait dengan sektor
lain. Penyelesaian permasalahan tersebut harus dilakukan dengan aktif melibatkan berbagai
pihak.
FKM UI merupakan satu satunya fakultas di Universitas Indonesia yang menyandang
nama masyarakat didalamnya. Hal ini mencirikan gerakan mahasiswa FKM UI harus
mengabdi kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dengan gerakan horizontal dan
gerakan vertikal salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan oleh
mahasiswa FKM UI. Tingginya semangat gerakan basis dan advokasi mahasiswa FKM UI
akhir akhir ini merupakan potensi yang harus dijaga dan dipertahankan.
Mahasiswa FKM UI memiliki banyak potensi diberbagai bidang seperti olahraga, seni,
dan keilmuan. Terbukti dari sejarah mahasiswa FKM pernah menjadi kontingen UI pada
BIG 2015, kontingen UI untuk Pekan Seni Mahasiswa XIII 2016, dan mendapat medali
emas pada PIMNAS 2016. Selain itu masih banyak potensi mahasiswa FKM UI yang belum
terlihat dan dikembangkan.
BEM IM FKM UI 2017 menurut Pedoman Dasar IM FKM UI 2016 pasal 16 ayat 2
menjelaskan bahwa BEM IM FKM UI merupakan lembaga tertinggi yang sejajar dengan
MPM IM FKM UI. Saat ini BEM IM FKM UI bertanggung jawab membawahi Lembaga
Kemahasiswaan dan Seminat FKM UI. Sedangkan Lembaga Kemahasiswaan dan Seminat
di FKM UI saat ini sudah melakukan perkembangan yang dapat berdampak dibidang
masing masing.

Sejalan dengan ilmu dan kondisi yang ada saat ini, maka BEM IM FKM UI 2017 harus
hadir untuk dapat berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di FKM UI, UI dan
Indonesia. Kolaborasi yang dapat menggerakan dan mengembangkan potensi potensi yang
dimiliki agar berdampak pada hasil yang nyata dan positif.

NILAI
AKTIF

KOLABORATIF

PRESTATIF

Diharapkan pada BEM IM FKM UI 2017 adalah 3 (tiga) nilai yang saling melengkapi satu
sama lainnya, yaitu Aktif – Kolaboratif – Prestatif. Jika diibaratkan dalam sebuah skema
maka akan membentuk segitiga seperti gambar di atas. Nantinya ketiga nilai ini akan saling
menyokong satu sama lainnya untuk mewujudkan BEM IM FKM UI 2017 yang Aktif,
Kolaboratif dan Prestatif

AKTIF
Aktif berarti giat, bekerja, dan berusaha. Inilah yang ingin dibangun pada keseluruhan
pengurus BEM IM FKM UI 2017. Kami percaya bahwa setiap dari pengurus BEM IM FKM
UI 2017 harus terus bergerak untuk dapat memberikan hal positif, didasari dengan peduli
dan juga profesionalitas, yang berarti bergerak karena keinginan pribadi dan bersungguhsungguh dengan sepenuh hati.

KOLABORATIF
Kolaboratif diartikan sebagai kolaborasi yang efektif. Kolaborasi dengan berbagai pihak
yang relevan untuk diajak kerjasama dalam berbagai hal. Tidak dapat dipungkiri seseorang
pasti memerlukan orang lain untuk sama-sama melakukan hal yang luar biasa. Untuk
mewujudkan itu semua, harmonis dan solid menjadi hal yang akan diterapkan,

PRESTATIF
Prestatif adalah iklim yang ingin diciptakan baik di internal BEM IM FKM UI 2017 dan juga
bagi Warga FKM UI. Prestatif bukan hanya sekedar menjadi juara, namun memberikan aksi
nyata yang positif adalah bentuk dari prestatif itu sendiri. BEM IM FKM UI 2017 akan
totalitas dan optimalisasi demi terciptanya iklim prestatif, berusaha sebaik mungkin dan
melibatkan aspek-aspek yang berhubungan.

VISI
Terwujudnya BEM IM FKM UI 2017 yang aktif berkolaborasi untuk

memberikan aksi nyata yang positif bagi FKM UI, UI dan Indonesia

Aktif Berkolaborasi
Aktif berkolaborasi diartikan bahwa kita tidak hanya berhenti di satu titik, kita harus mampu
merangkul yang lainnya untuk dapat bergerak bersama. Karena kebersamaan nantinya yang
akan membuat suatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan hal biasa menjadi suatu
hal yang luar biasa.
Cara yang kami lakukan untuk dapat aktif berkolaborasi:
Menentukan
isu

Mengajak dan
melibatkan
stakeholder terkait

Menentukan
Arah Gerak
Bersama

Mewujudkan
Aksi Nyata
yang Positif

Memberikan Aksi Nyata yang Positif
Pada akhirnya inilah tujuan besar yang ingin diwujudkan, ketika gerak sudah menjadi satu
dan padu maka aksi nyata yang postif harus kita berikan bagi FKM UI, UI dan Indonesia.
Aksi nyata yang positif bagi FKM UI
-

Wadah advokasi terkait akademik, fasilitas, dan finansial kepada jajaran dekanat
FKM UI (Adkesma)

-

Wadah penyaluran minat dan bakat mahasiswa FKM UI (Bidang Pengembangan
Minat dan Bakat: Depor, Senbud, PnK)

-

Penyedia kompetisi terkait minat dan bakat mahasiswa FKM UI (FKM Berbakat)

-

Apresiasi bagi warga FKM UI yang berjasa di bidang minat dan bakat (Amazing
FKM)

Aksi nyata yang positif bagi UI
-

Salah satu motor pergerakan mahasiswa secara horizontal dan vertikal (Bidang
Sospol)

-

Partisipasi aktif pada event UI (OLIM, OIM, UI Art War, BK UI, dan lainnya)

Aksi nyata yang positif bagi Indonesia
-

Salah satu mitra kritis bagi pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan, terutama di bidang kesehatan (Kastrat)

-

Salah satu wadah penyaluran kepedulian terhadap masyarakat indonesia (FKM UI
Peduli, Rujak, Forum Kepedulian)

-

Mengenalkan FKM UI kepada masyarakat indonesia, terutama pelajar (PHE,
SPARE)

MISI
1. Membangun

solidaritas dan profesionalitas internal BEM IM FKM

UI 2017
Solidaritas adalah rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, dan rasa saling memiliki,
sedangkan profesionalitas adalah sikap yang sungguh-sungguh terhadap apa yang menjadi
amanahnya. Dalam hal ini BEM IM FKM UI 2017 ingin menumbuhkan solidaritas serta
profesionalitas dimana pengurusnya mempunyai rasa kepemilikan akan BEM IM FKM UI
2017 dan mereka bersungguh-sungguh untuk menjalankan amanahnya dengan sepenuh hati.
Indikator Keberhasilan:


80% pengurus BEM IM FKM UI 2017 saling mengenal minimal nama dan asal
departemen/biro di akhir kepengurusan.



80% pengurus BEM IM FKM UI 2017 memahami visi, misi, dan nilai-nilai diakhir
kepengurusan.



PI BEM IM FKM UI 2017 minimal 1 kali mengunjungi rapat mingguan masingmasing departemen, biro, dan tim selama masa kepengurusan.



Masing-masing departemen/biro/tim BEM IM FKM UI 2017 melakukan upgrading
minimal 2 kali selama masa kepengurusan.



Masing-masing pengurus BEM IM FKM UI 2017 berpartisipasi dalam kegiatan
BEM yang terbuka untuk umum minimal 3 kali selama masa kepengurusan.

2.



Pengumpulan LPJ keuangan BEM IM FKM UI 2017 tepat waktu setiap bulan



LPJ kepanitiaan terkumpul tepat waktu

Harmonisasi dengan lembaga kemahasiswaan FKM UI,
seminat FKM UI serta lembaga terkait

Harmonisasi adalah keselarasan. Untuk dapat bergerak secara bersama, maka diperlukannya
sebuah keselarasan dengan lembaga kemahasiswaan dan seminat yang ada di FKM UI. Hal
yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga hubungan baik, melakukan komunikasi yang
efektif, serta merangkul yang lainnya untuk nantinya dapat bergerak bersama.

Indikator Keberhasilan:


Terlaksananya pertemuan antara PI-BPH BEM IM FKM UI 2017 dengan Perwakilan
Dekanat FKM UI sebanyak 2 kali selama masa kepengurusan.



Terlaksananya pertemuan perwakilan setiap LK dan Seminat dengan Perwakilan
Dekanat FKM UI di awal dan akhir kepengurusan.



Seluruh pengurus BEM IM FKM UI 2017 kenal (nama) pengurus LK dan Seminat
FKM UI minimal ketuanya.



Terlaksananya Forum Sharing Lembaga Kemahasiswaan minimal satu kali setiap
bulan



Terlaksananya gerakan-gerakan bersama yang telah disepakati antara BEM IM FKM
UI 2017 dengan LK dan Seminat FKM UI.

3. Meningkatkan

peran serta mahasiswa FKM UI dalam gerakan

mahasiswa
Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan mahasiswa adalah salah satu bentuk nyata dari
perjuangan mahasiswa. Maka keterlibatan dari banyak pihak adalah hal penting dalam
gerakan mahasiswa. Kita harus mampu menebar semangat pembelaan dan kepedulian dalam
gerakan mahasiswa kepada semua pihak terkait. Secara umum, gerakan yang diharapkan
mampu merangkul yang lainnya untuk berperan secara aktif dalam gerakan horizontal
maupun vertikal.
Indikator Keberhasilan:


Minimal 300 mahasiswa FKM UI berpartisipasi dalam gerakan horizontal yang
difasilitasi oleh BEM IM FKM UI 2017.



Minimal 100 mahasiswa FKM UI (akumulasi) berpartisipasi dalam aksi yang
berfokus pada bidang kesehatan.



Minimal 100 mahasiswa memberi masukan/saran terkait masalah yang ada di FKM
UI melalui wadah yang telah disediakan BEM IM FKM UI 2017.

4. Optimalisasi potensi mahasiswa untuk membangun iklim

prestatif
Optimalisasi adalah sebuah usaha terbaik yang dapat diberikan denagn cara melibatkan
semua aspek yang brhubungan dengan usaha tersebut untuk menuju suatu hal yang ideal.
Potensi adalah kemampuan yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa. Secara aktif BEM
IM FKM UI 2017 memberikan pelayanan terbaik dengan memfasilitasi minat bakat,
akademis dan juga kemampuan soft skills serta hard skills mahasiswa untuk dapat
mengembangkan potensinya sehingga dapat membangun iklim prestatif.
Indikator Keberhasilan:


Seluruh minat bakat mahasiswa FKM UI yang terdata dibidang keilmuan, seni dan
olahraga terfasilitasi oleh BEM IM FKM UI 2017.



3 Besar di OIM UI dan UI Art War



Peringkat terbaik se-RIK dalam Olimpiade UI.



Minimal 5 PKM dari FKM UI didanai oleh DIKTI.

5. Meningkatkan

citra positif BEM IM FKM UI 2017

Hal ini penting untuk membuat BEM IM FKM UI 2017 selalu mampu menampilkan citra
positifnya. Bentuk nyata dari citra positif adalah publikasi kegiatan yang dilakukan dan juga
menjaga serta membangun relasi yang baik dengan lembaga kemahasiswaan dan seminat
FKM UI, BEM Fakultas lain, BEM UI, serta BEM kampus lain, hingga organisasi tingkat
nasional lainnya.
Indikator Keberhasilan:


Melakukan networking dengan fakultas lain minimal 3 kali selama masa
kepengurusan



Seluruh kegiatan eksternal BEM IM FKM UI 2017 terpublikasi di LINE@ BEM IM
FKM UI 2017



Followers akun LINE@ BEM IM FKM UI 2017 mencapai 4000

BUDAYA

3R (Respect to Time, Respect to People, Respect to System)
3R adalah budaya yang harus diterapkan bagi seluruh pengurus BEM IM FKM UI 2017. Hal
ini sejalan dengan misi yang pertama sehingga nantinya dapat terwujudnya internal yang
solid, aktif dan profesional. Budaya ini juga diharapkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan
sehari-hari di luar BEM.

Menulis
Menulis adalah budaya yang akan mulai dibangun pada kepengurusan BEM IM FKM UI
2017. Menargetkan untuk keseluruhan pengurus BEM dapat menghasilkan karya nyata
dalam bentuk tulisan, minimal 1 kali berhasil masuk ke dalam media online selama masa
kepengurusan. Hal ini penting sebagai bentuk membangun iklim prestatif, citra positif dan
juga membudayakan menulis.

Apresiasi
BEM IM FKM UI 2017 menjadikan hal ini mutlak untuk mengapresiasi setiap BEM-ers
yang telah berusaha keras menjalankan amanahnya, maupun kepada setiap orang yang telah
berjuang bagi FKM UI. Dengan budaya mengapresiasi, diharapkan ada rasa saling
menghargai setiap usaha yang telah dilakukan untuk FKM UI.

PROKER UNGGULAN
FKM UI PEDULI 13
Sebagai bentuk aksi nyata yang positif bagi Indonesia dan sejalan dengan salah satu dari
Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. FKM UI Peduli 13 menjadi
wadah mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat melalui rangkaian kegiatan yang
dilakukan.
Inovasi: Fokus kepada ACDC dan Peduli Desa sebagai dua rangkaian acara yang merupakan
wujud nyata dari pengabdian masyarakat. Khusus ACDC akan berkoordinasi dengan PM
dikemudian hari agar dapat terbentuknya sebuah program yang lebih dekat dengan warga
FKM UI.

SPARE XI
SPARE XI adalah salah satu aksi nyata yang dilakukan oleh BEM IM FKM UI 2017 untuk
mengenalkan isu kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan kreatifitas mahasiswa FKM
UI. Melalui kompetisi olahraga dan seni yang menjadi wadah yang disukai oleh khalayak
umum khususnya pelajar. SPARE XI juga bertujuan untuk mengenalkan nama besar FKM
UI. Nantinya, dengan diselenggarakan SPARE XI, diharapkan khalayak umum khususnya
pelajar terpapar dengan isu kesehatan masyarakat dengan cara yang menyenangkan dan lebih
mengenal FKM UI.
Inovasi: Tema akan selaras dengan PHE 10 dengan tujuan menuansakan tema dari paruh
awal hingga akhir kepengurusan, namun dikemas dalam bentuk yang berbeda. SPARE XI
akan fokus kepada cabang lomba yang sukses pada acara sebelumnya.

PUBLIC HEALTH EXPO 10
Public Health Expo 10 adalah cara BEM IM FKM UI 2017 untuk memperkenalkan
keilmuan kesehatan masyarakat kepada khalayak umum khususnya pelajar. Public Health
Expo 10 merupakan wadah bagi calon mahasiswa menggali keilmuan kesehatan masyarakat.
Harapannya dengan diselenggarakannya Public Health Expo 10 akan menambah ketertarikan
calon mahasiswa yang berpotensi terhadap keilmuan kesehatan masyarakat dan FKM UI.
Inovasi: Tema akan selaras dengan SPARE XI dengan tujuan menuansakan tema dari paruh
awal hingga akhir kepengurusan, namun dikemas dalam bentuk yang berbeda. PHE X akan
fokus kepada kompetisi keilmuan dan Seminar Kesehatan Nasional (SKN) sebagai bentuk
nyata dari keilmuan FKM UI.

ISU yang akan dikawal
Evaluasi 3 Tahun Jokowi di Bidang Kesehatan

Pemilihan Dekan FKM UI

Rokok

Isu Insidental

STRUKTUR ORGANISASI

Ketua Umum
Penanggungjawab tertinggi BEM IM FKM UI 2017. Pengambil keputusan strategis bersama,
berkoordinasi dengan MPM IM FKM UI 2017 sebagai lembaga kemahasiswaan tertinggi,
menjalin hubungan baik dengan pihak dekanat, dan sebagai perwajahan BEM IM FKM UI
2017 bersama dengan Wakil Ketua Umum.

Wakil Ketua Umum
Menggantikan fungsi Ketua Umum BEM IM FKM UI 2017 jika berhalangan hadir, menjaga
hubungan baik dengan lembaga kemahasiswaan dan seminat di FKM UI, dan sebagai
perwajahan BEM IM FKM UI 2017 bersama dengan Ketua Umum.

Sekertaris Umum
Berfungsi dalam menjaga stabilitas internal BEM IM FKM UI 2017, menciptakan
kenyamanan dalam mewujudkan solidaritas antar anggota. Menjalankan fungsi penjagaan
PI, BPH BEM dan membawahi:
-

Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sebagai salah satu biro yang memiliki fungsi sebagai supporting system BEM IM
FKM UI 2017. PSDM memiliki fungsi sebagai penjagaan pengurus (khususnya staf),
upgrading untuk peningkatan skills serta kaderisasi BEM IM FKM UI mendatang.

-

Biro Kesekretariatan
Sebagai salah satu Biro BEM yang menjalankan fungsi manajerial administrasi BEM.
Bertanggungjawab dalam membangun profesionalime terhadap masalah administrasi
BEM, menunjang segala bentuk pengarsipan, jalannya surat keluar dan masuk serta
manajemen inventaris BEM. Kestari membangun atmosfer yang aktif bagi anggota
BEM dan meningkatkan sense of belonging antar anggota terhadap BEM.

Kontrol Internal
Kontrol Internal memiliki fungsi pengawasan, pemeriksaan (EPT dan EAT BEM), dan
pengendalian internal. Kontrol Internal bertugas untuk menjaga kualitas program kerja serta
menjaga arus kerja BEM IM FKM UI 2017 agar tetap berjalan sesuai dengan visi, misi, dan
nilai dari BEM IM FKM UI 2017.

Bidang Keuangan
Bidang keuangan terdiri dari Controller 1, Controller 2, dan Treasurer. Controller 1 dan
Controller 2 sebagai pihak yang menyusun anggaran, dan mencatat segala pengeluaran.
Sedangkan Treasurer sebagai pihak yang mengumpulkan dan memegang dana BEM FKM,
Treasurer membawahi:

-

Biro Bisnis dan Kemitraan
Biro yang menjadi supporting system dalam hal finansial di BEM, melakukan usaha
pemasukan keuangan, menjalin kerjasama dengan sponsor untuk mendukung
kegiatan di BEM.

Koordinator Bidang Pengembangan Minat Bakat
Bidang pengembangan minat bakat secara aktif menjadi wadah yang memfasilitasi dan
mengapresiasi minat dan bakat mahasiswa FKM UI untuk mengembangkan iklim prestatif
pada bidang olahraga, seni budaya, dan keilmuan. Bidang pengembangan minat bakat juga
menghimpun komunitas, LK, dan HMD untuk menuansakan olahraga, seni budaya dan
keilmuan di FKM UI. Koordinator bidang pengembangan minat bakat membawahi:
-

Departemen Olahraga
Berfungsi untuk mewadahi melalui fasilitas dan apresiasi minat dan bakat mahasiswa
FKM UI di bidang olahraga. Berkolaborasi dengan komunitas olahraga untuk
menuansakan keolahragaan dan mengembangkan iklim olahraga di FKM UI.

-

Departemen Seni Budaya
Berfungsi untuk mewadahi melalui fasilitas dan apresiasi minat dan bakat mahasiswa
FKM UI di bidang seni dan budaya. Berkolaborasi dengan komunitas seni budaya
untuk menuansakan seni budaya dan mengembangkan cipta karya seni di FKM UI.

-

Departemen Pendidikan dan Keilmuan
Berfungsi untuk mewadahi melalui fasilitas dan apresiasi minat dan bakat mahasiswa
FKM UI di bidang keilmuan. Berkolaborasi dengan HMD di FKM UI untuk
menuansakan keilmuan dengan citra yang menyenangkan dan mendorong cipta karya
ilmiah mahasiswa FKM UI.

Koordinator Bidang Eksternal
Bidang eksternal merupakan bidang yang menjadi salah satu supporting system BEM IM
FKM UI 2017 yang berhubungan langsung dengan pihak dalam dan luar BEM IM FKM UI
2017. Bidang eksternal memiliki fungsi pencitraan, pemaknaan, dan relasi. Koordinator
bidang eksternal membawahi:
-

Biro Hubungan Masyarakat
Biro yang menjaga pencitraan BEM IM FKM UI 2017 melalui penyebaran informasi
positif, mempublikasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan, serta menjaga
hubungan baik dengan internal maupun eksternal FKM.

-

Biro Multimedia
Biro yang membuat pencitraan positif BEM IM FKM UI 2017 melalui desain grafis
yang dapat menunjang seluruh kegiatan serta menyebarkan informasi BEM dan FKM
melalui Media Sosial yang dimiliki seperti web, instagram, facebook, serta twitter.

-

Biro Kelembagaan
Biro yang membuat pencitraan positif BEM IM FKM UI 2017 melalui harmonisasi
dengan lembaga kemahasiswaan dan minat bakat di FKM UI untuk melakukan aksi
nyata bersama-sama demi terciptanya kebermanfaatan. Kelembagaan juga memiliki
fungsi untuk memberikan rekomendasi terkait proker dan EAT/ EPT lembaga
kemahasiswaan.

Koordinator Bidang Sosial Politik
Bidang Sosial Politik menempati posisi yang cukup strategis dalam menjalankan fungsi
BEM IM FKM UI secara eksternal. Semangat pembelaan yang dimiliki dalam dua gerakan
dijalankan dalam satu bidang ini. Ada gerakan yang bersifat vertikal serta ada gerakan basis.
Kedua gerakan ini tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung satu sama lainnya. Ketika
dua gerakan ini mampu dikolaborasikan dengan baik, aksi nyata yang positif akan terbentuk.
Koordinator bidang sosial politik membawahi:
-

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
Bertanggung jawab terhadap pengkajian, penyikapan, dan pencerdasan terhadap isuisu strategis, khususnya isu kesehatan. Nantinya, di dalam departemen ini memiliki
dua pembagian kerjakhusus, yaitu kajian dan aksi propaganda.

-

Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa
Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan optimal bagi mahasiswa FKM UI
terkait 3 topik utama yaitu akademik, fasilitas, dan finansial. Pelayanan optimal yang
dimaksud berbentuk pemberian informasi, jaring aspirasi, serta advokasi.

-

Departemen Sosial Masyarakat
Bertanggungjawab dalam menjalankan salah satu fungsi dari Tri Dharma Perguruan
Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Sebagai gerakan basis sosial, departemen
sosmas memiiliki fungsi utama yaitu menyikapi isu-isu sosial masyarakat,
melakukan pencerdasan, dan berkolaborasi dalam satu forum kepedulian.

AKHIR KATA

Aku tidak bisa sendiri, aku butuh kamu untuk bersama mewujudkan
mimpi untuk FKM UI, UI dan Indonesia
Karena aku tanpa kamu tidak akan pernah menjadi KITA
“Yuk Bareng2”

