










1. Ibu Jeanne telah lama mengabdi untuk masyarakat, salah satunya dengan melakukan 
penelitian di wilayah endemik malaria di Timika selama 15 tahun dan sekarang juga menjadi 
Dokter Spesialis Anak di RSUD Kabupaten Mimika. Apa yang memotivasi ibu untuk melakukan 
hal tersebut?

Masalah kesehatan ibu dan anak di Papua merupakan hal yang sering saya temukan selama bekerja 
di Papua sebagai tenaga kesehatan. Penyakit infeksi yang ada obatnya seperti malaria, infeksi paru, 
dan diare cair dapat menyebabkan kematian pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan anak balita. Akses 
ke pelayanan kesehatan dan obat sangat sulit di sini. Menurut saya, kondisi ini sangat serius dan tidak 
dapat diterima. Saya sangat termotivasi untuk dapat berperan dalam upaya perbaikan kesehatan ibu 
dan anak di Papua, mengingat keterbatasan tenaga kesehatan di sana.

Saat saya mulai bertugas di Papua pada tahun 1990, sedikit sekali data yang menggambarkan 
beratnya permasalahan kesehatan ibu dan anak serta dampaknya terhadap daya tahan dan kualitas 
hidup sumber daya manusia (SDM) masa depan di Papua. Oleh sebab itu, saya mulai melakukan 
penelitian sederhana (surveillance and data collection) untuk memberikan informasi berbasis bukti 
lokal kepada pemegang kebijakan agar dapat mengalokasikan sumber daya sesuai permasalahan 
yang ada. 

2. Siapa sosok yang menginspirasi Ibu untuk terjun langsung ke daerah 3T?

Senior-senior saya yang sudah lebih dahulu mengabdi di Papua dengan tulus dan sepenuh hati.
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3. Apa saja suka dan duka yang Ibu hadapi ketika mengabdi dengan mendedikasikan sebagian 
waktu Ibu di daerah 3T? 

Kesulitan yang saya hadapi adalah keterpencilan. Akses transportasi dan komunikasi sangat terbatas, 
pilihan makanan terbatas, harga tiket mahal, telepon interlokal mahal, sambungan internet tidak stabil, 
dan lain-lain. Adapun pengalaman suka yang saya alami lebih banyak seperti berinteraksi dengan 
budaya lokal, sambil menikmati udara segar bebas polusi, bebas macet, bisa jalan kaki, dan olahraga di 
alam bebas.merasa berguna karena berbuat sedikit saja sudah bermakna bagi masyarakat. Saya 
adalah salah satu dari 2 dokter spesialis anak di Kabupaten Mimika. 

4. Apa proyek yang akan Ibu Jeanne lakukan dalam waktu dekat?

Kami sedang melakukan penelitian implementasi peningkatan ketaatan minum obat Malaria Vivax 
selama 14 hari dengan metoda pengawasan minum obat oleh kader malaria desa.

5. Dari sederet pencapaian yang telah Ibu raih, apakah masih terdapat target yang belum 
tercapai?

Saat ini, saya masih fokus dengan malaria dan mulai tahun 2017, saya melakukan penelitian 
pencegahan TBC pada anak balita. Saya berharap dapat melakukan penelitian penyakit infeksi lain 
seperti pneumonia, diare, hepatitis B, dan infeksi HIV.

6. Bagaimana cara agar generasi muda, khususnya alumni UGM menjadi orang yang
 mempunyai kepekaan sosial tinggi untuk berkontribusi di wilayah 3T?

Saya mengusulkan wawasan ini sudah ditanamkan sejak mulai pendidikan, contohnya pada saat
pendidikan dokter. Para calon dokter diberikan panduan bagaimana merencanakan
masa depannya sesuai dengan harapan atau mimpi mereka. Pilihan karier sebagai
dokter sangat banyak dan salah satunya adalah bekerja di daerah terpencil. 

Dipaparkan juga keuntungan dan tantangan jika bekerja di daerah terpencil. Bekerja
di daerah terpencil memberi banyak kesempatan bagi dokter untuk menjadi  Agent of
Change, yaitu dengan tidak hanya bekerja di fasilitas kesehatan, namun juga men-
jadi advokator, pendidik, bahkan peneliti. Kepuasan yang didapatkan dari hasil
upaya kita sangat rewarding melebihi kepuasan material.

7.  Apa prinsip hidup Ibu Jeanne?

Ketika saya di Fakultas Kedokteran, saya menemukan quote
dari Ralph Waldo Emerson yang sangat menginspirasi saya
  dan menjadi prinsip hidup saya: "To know even one life has
   breathe easier because you lived, this is to have succeeded”
    dan quote dari Albert Einstein: “Try not to become a man of
                 success, but rather try to become a man of value”.

               8.  Apa harapan dan pesan dari Ibu untuk alumni UGM?

                Satu pesan saya adalah carilah makna kehidupan dengan
                berbagai cara, misalnya dengan membaca esai pengalaman
                  hidup tokoh, interaksi dengan lingkungan, dan sebagainya.
                   Pilih kehidupan dan pekerjaan yang memang sesuai dengan
                   passion dan jalani dengan pikiran terbuka. Jangan menjalani
                  kehidupan yang hanya dimotivasi oleh kesuksesan finansial
                  secara berlebihan. Life is short, make it counts.
                     
                  [Hubungan Alumni UGM/Nisa&Irzha]
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