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 Mahasiswa kedokteran Indonesia yang tergabung dalam CIMSA (Center for 
Indonesian Medical Students’ Activities) mengesahkan sebuah pernyataan kebijakan sebagai 
bentuk komitmen dalam perwujudan Sustainable Development Goals.Pengesahan pernyataan 
kebijakan ini dilakukan dalam CIMSA National Leadership Summit 2016 pada tanggal 5 
Februari 2016 di Hotel Rose Inn, Yogyakarta. Pernyataan kebijakan ini telah didukung oleh 
CISDI (Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives), sebuah lembaga yang 
berperan sebagai pusat kajian nasional strategi pembangunan Indonesia. CIMSA juga 
berkonsultasi dengan CISDI dalam pembuatan pernyataan kebijakan ini. Menurut Adi 
Bayuputra Sarosa, coordinator for outreach and partnership CISDI, kiprah CIMSA dengan 
berbagai program dan jejaringnya telah sangat membantu upaya pembangunan kesehatan di 
Indonesia, karena itu CISDI sangat yakin bahwa komitmen ini akan semakin meningkatkan 
dampak positif yang sudah dihasilkan. 

 CIMSA adalah sebuah organisasi mahasiswa kedokteran yang kegiatannya didasarkan 
pada aktivitas yang berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia. CIMSA memiliki 
divisi-divisi yang bergerak berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat maupun 
dunia. Menurut Satria Nur Sya’ban, presiden CIMSA periode 2015 – 2016, pernyataan 
kebijakan ini dibuat sebagai acuan kegiatan-kegiatan CIMSA dalam mewujudkan Sustainable 
Development Goals karena sudah saatnya mahasiswa kedokteran Indonesia memberikan 
dampak yang nyata bagi pembangunan dunia yang lebih baik. Sustainable Development 
Goals adalah kelanjutan dari Millenium Development Goals yang telah disahkan oleh para 
pemimpin dunia pada tanggal 25 September 2015 dan berlaku hingga 2030. Sustainable 
Development Goals ini berisi 17 goals dan 169 target yang memiliki fokus pada manusia, 
planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kerjasama dengan mengintegrasikan tiga dimensi 
pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

 Pernyataan kebijakan ini bukan hanya sekedar tulisan, tetapi apa yang tertulis di 
dalamnya akan menjadi acuan dalam aktivitas-aktivitas CIMSA. Dalam pernyataan kebijakan 
ini, CIMSA berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam perwujudan Sustainable 
Development Goals di Indonesia dengan berfokus pada tujuan dan target yang sesuai dengan 
pergerakan organisasi tanpa mengabaikan tiga dimensi penting dari pembangunan 
berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan.CIMSA senantiasa mendukung dan 
membantu program pemerintah Indonesia di bidang Sustainable Development Goals.CIMSA 
akan mengimplementasikan tujuan dan target Sustainable Development Goals dalam 
aktivitas-aktivitas CIMSA. CIMSA juga mendorong dan mengajak seluruh mahasiswa 



 

kedokteran Indonesia, private sector,dan organisasi-organisasi yang sesuai dengan visi 
CIMSA, untuk berkolaborasi dan melakukan aksi nyata dalam perwujudan Sustainable 
Development Goals di Indonesia. CIMSA berharap pernyataan kebijakan ini dapat 
memberikan inspirasi dan gambaran akan aksi nyata yang dapat dilakukan dalam perwujudan 
Sustainable Development Goals. 
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