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Kesehatan dan kesejahteraan merupakan faktor penting yang sangat memengaruhi aktivitas kinerja
dan produktivitas seseorang. Kualitas kesehatan dan kesejahteraan seseorang sebagai sivitas
kampus tentunya akan sangat memengaruhi proses belajar mengajar, penelitian dan juga pelayanan
publik.
Fisipol UGM sebagai salah satu fakultas di Universitas Gadjah Mada sangat peduli akan kesehatan
dan kesejahteraan para sivitas kampus untuk terus berkomitmen dapat mewujudkannya di
lingkungan fakultas. Sebagai bentuk kepedulian maka pada tanggal 12 Juli 2019 lalu Fisipol UGM
sempat mendeklarasikan Fisipol Healthy Campus.
Deklarasi Fisipol Healthy ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Kampus Sehat oleh
perwakilan sivitas kampus, mulai dari dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa. Fisipol
Healthy Campus ini tentunya sejalan dengan agenda Health Promoting University (HPU) yang telah
menjadi komitmen Universitas Gadjah Mada.
Dekan Fisipol UGM, Dr. Wawan Mas’udi, menyatakan kesehatan dan kesejahteraan memegang
peranan penting, khususnya di kalangan dosen dan staf Fisipol UGM. Sebagai wujud komitmen
tersebut maka dirasa perlu mengembangkan berbagai program dan kegiatan termasuk diantaranya
menyediakan sarana dan prasarana pendukung.
“Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi dibentuknya Family Wellness (Daycare) dan Wellness
Center (Posbindu PTM)," katanya, di Fisipol UGM, Jumat (3/6).
Ia menjelaskan wellness center merupakan modifikasi dari Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak

Menular (Posbindu PTM) dan telah diresmikan pada tanggal 14 Februari 2020. Seiring
perkembangan wellness center inipun menjadi unit monitoring, promotif dan preventif faktor risiko
penyakit tidak menular untuk sivitas kampus di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UGM.
Sempat tidak aktif dikarenakan pandemi, tepat pada tanggal 2 Juni 2022 Fisipol UGM kembali
merelaunching bersamaan dengan launching perdana Family Wellness (Daycare). Launching Family
Wellness dan Relaunching Wellness Center dihadiri Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia. M.Med.Ed.,
Sp.OG., Ph.D., yang sekaligus berkenan meresmikan Gedung Family Wellness.
Tampak hadir dan turut menyaksikan Ketua Senat FISIPOL UGM, Prof. Dr. Susetiawan, Senior
Manager Komunikasi dan Umum PLN Induk Distribusi JATENG dan D.I.Y, perwakilan mitra dan
tamu undangan. Peresmian ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng dan secara simbolis
pemotongan pita.
Setelah peresmian Launching Family Wellness, kegiatan dilanjutkan dengan Tour Gedung dan
melihat fasilitas yang ada. Secara umum dengan adanya fasilitas dan infrastruktur family Wellness
diharapkan dapat mendukung kesejahteraan bagi dosen dan staf, khususnya yang akan menitipkan
anak-anaknya selama bekerja.
Dekan Fisipol UGM menambahkan konsep Co-Parenting mendekatkan putra-putri yang belum
sekolah bertumbuh meskipun orang tua sedang bekerja. Dalam hal ini fakultas ikut bertanggung
jawab dan berkontribusi terhadap pelayanan mendasar bagi seluruh sivitas kampus Fisipol UGM.
"Harapannya dengan diresmikannya Family Wellness ini fakultas dapat ikut mendukung dan
menunjang kesejahteraan sivitas kampus beserta keluarga dalam menjalankan tugasnya di kampus,
khususnya bagi mereka yang memiliki anak sebelum usia Taman Kanan-Kanak," imbuhnya.
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Dekan Fisipol Resmikan Wellness Center
KOMAHI FISIPOL UGM Putar Film CinemAsean
Wujudkan Kampus Sehat, FISIPOL UGM Kembangkan Wellness Center
Rektor Resmikan Gedung Baru Fisipol
UGM Jalin Kerja Sama dengan University of Canberra

