Pusatt Manajemen
n Pelayanan Kesehatan
K
(Centter for Health Service Manaagement)
Faku
ultas Kedokteeran Universiitas Gadjah M
Mada

P
PRESS
RELEEASE
Grrand Laun
nching
Prograam Penyeb
baran Ilmu Berbasis Websitee
(Web‐based Know
wledge Dissseminatio
on Progra
am)
9 Januari 2013 pukkul 13.00 WIB
W
d Hotel Saantika Premiere Jakaarta,
di
Jl. Aipd
da KS Tubun No. 7, Slipi, Jakarta 11410
0
Pusat M
Manajemen Pelayanan
n Kesehatan
n (PMPK) merupakan
m
ssalah satu pusat
p
di
baw
wah struktur Fakultas Kedokteran
n Universitaas Gadjah Mada.
M
Secara umum kegiatan
k
yang dilaksanaakan oleh PMPK terb
bagi dalam Divisi Man
najemen R
Rumah sakitt, Divisi
Keb
bijakan Kessehatan Pu
ublik dan Manajemen
M
n, Divisi Manajemen
M
Mutu dan
n Divisi
Man
najemen Beencana.
Mulai JJanuari tahun 2013, secara
s
resm
mi PMPK akkan membuka kegiataan baru
beru
upa: Prograam Penyeb
baran Ilmu (Knowledg
ge Dissemin
nation Prog
gram). Proggram ini
diseelenggarakaan dengan menggunak
m
kan media eelektronik berupa
b
website. Berbaggai ilmu
pen
ngetahuan di
d bidang ke
ebijakan keesehatan daan manajem
men kesehaatan dikelola untuk
diseebarluaskan
n ke seluruh
h penggunaa di Indonessia dan di seluruh dunia melalui jaringan
j
inteernet.
Men
ngapa melaakukan proggram ini?
Adaa berbagai p
pendorong untuk
u
menyyelenggarakkan program
m ini, antaraa lain:
Perttama, Univversitas Gaadjah Madaa merupakkan pergurruan tinggi yang salaah satu
orieentasinya adalah
a
untu
uk membaantu pengeembangan masyarakatt di daeraah sulit.
Mettode penyeebaran ilmu melalui weeb saat ini menjadi
m
alteernatif yangg efisien. Te
eknologi
teleekomunikasi dan inform
matika berkkembang ceepat dan mampu menjjangkau ke seluruh
kabupaten di In
ndonesia.
Ked
dua, penyeb
baran ilmu ini ditujukaan pula unttuk mempengaruhi kebijakan kessehatan.
Dalaam hal ini p
para pengam
mbil kebijakkan di Indon
nesia sudah akrab denggan teknolo
ogi web,
sehingga hasil‐‐hasil penelitian dan pemikiran
p
d
dapat
lebih
h cepat sam
mpai ke pengambil
kebijakan. Pen
nyebaran ilmu diduku
ung oleh Alert
A
System
m yang akaan menyam
mpaikan
notiifikasi kepaada para piihak yang membutuh
m
kan inform
masi terbaru
u terkait ke
ebijakan
keseehatan dan manajemeen kesehatan.
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Ketiiga, berbaggai sumber bacaan dan ilmu di dunia
d
sudah
h banyak yyang mengggunakan
pen
ndekatan teerbuka. Den
ngan prinsip terbuka, akan lebih
h mudah baagi para peengguna
Proggram ini untuk menggu
unakan ilmu
u pengetahuan.
Secara singkat dapat
d
dinyaatakan bah
hwa pengggunaan teknologi we
eb dan
elekktronik, memungkinkan secara praaktis penyeebaran ilmu kebijakan d
dan manajeemen ke
selu
uruh pelosok indonesiaa. Dengan menggunaka
m
an sistem Open‐
O
Accesss, penyebarran ilmu
ini diharapkan
n dapat din
nikmati selu
uruh pihakk yang mem
mbutuhkan tanpa terkendala
lokaasi geografiss dan dana..
Di dalam
m web Proggram Penyeebaran Ilmu
u ini, terdapat tiga kelo
ompok besar, yaitu:
dan (3)
(1) website keebijakan kessehatan; (2
2) website‐w
website maanajemen kesehatan;
k
bagai website mengen
nai topik prioritas dalam pelayanaan dan pendidikan kessehatan.
berb
Di setiap web, terdapat beerbagai isi yang
y
saling terkait,
t
antaara lain:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelatihan Jarak Jauh yang
tatap mukaa, atau yang murni
y
disertaai dengan pertemuan
p
jarak jauh.
Audio dan video
v
streaming untukk berbagai p
pertemuan ilmiah
i
dan p
perkuliahan
n.
Buku elektrronik
Referensi yyang open access
a
Jurnal Kebijjakan Keseh
hatan Indon
nesia dan Ju
urnal Manajjemen Pelayyanan Kesehatan
Reportase pertemuan ilmiah dan kunjungan‐kunjungan
n belajar.
Policy brieff
Komunikasi virtual
Perundang‐undangan
dan berbaggai rubrik lain sesuai de
engan kebutuhan.

Silakan melaku
ukan akses di
d berbagai web sesuai minat andaa.

Alam
mat kantor:
Geduung IKM Baru, Sayap Utara Ltt.2
Jl. Faarmako Sekip Utara,
U
Yogyakarrta 55281 Indonnesia
Telp/Fax: (0274) 5449425 (Huntingg)

Pusatt Manajemen
n Pelayanan Kesehatan
K
(Centter for Health Service Manaagement)
Faku
ultas Kedokteeran Universiitas Gadjah M
Mada

Daftar web
bsite dalam Program Peenyebaran IIlmu:

Web
bsite Kebijaakan :
•

Kebijakan Kesehattan Indonesiia
onesia.net)
(www..kebijakankesehatanindo

Web
bsite-website Manajemeen :
•

Manajemen Rumaah Sakit
(www..manajemenrumahsakit.net)

•

Manajemen Pelayanan Kesehaatan
(www..manajemen‐pelayanankkesehatan.neet)

•

Manajemen Pemb
biayaan Kese
ehatan
nkesehatan.net)
(www..manajemen‐pembiayaan

•

Manajemen Pendiidikan Kedokkteran Keseh
hatan
(www..manajemen‐pendidikankedokterankkesehatan.neet)

Web
bsite-website Isu Priorittas :
•

Bencan
na Kesehataan
(www..bencana‐kessehatan.net))

•

Kesehaatan Ibu dan
n Anak
(www..kesehatan‐ib
buanak.net)

•

Desenttralisasi Kesehatan
(www..desentralisaasi‐kesehatan
n.net)

•

Mutu Pelayanan
P
K
Kesehatan
(www..mutupelayanankesehataan.net)
Web
bsite-website Jurnal :
•

Jurnal Manajemen
n Pelayanan Kesehatan
(www..jmpk‐onlinee.net)

•

Jurnal Kebijakan Kesehatan
K
Indonesia
(www.jurnal.kebijaakankesehattanindonesiaa.net)
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