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Assalamu’alaikum Warrahmatullahiwabarakatuh, 
 
Yang kami hormati Bapak Dekan FK UGM, Bapak Ibu Para Undangan, Peserta, 
Narasumber, Panitia Acara Seminar dan Pelatihan Indonesian Healthcare Quality 
Networking dari PMPK FK-UGM dan RSUP Persahabatan, 
 
Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan beribu syukur ke hadapanNya karena 
hanya dengan perkenan Dia Yang Maha Pandai dan Maha Bijak lah kita semua dapat 
saling berbagi ilmu dan pengalaman pada hari yang berbahagia ini.   
  
Kebutuhan untuk dapat menyiapkan RS dan sarana pelayanan kesehatan Indonesia 
sebagai lembaga yang lebih akuntabel, transparan dan mampu menghasilkan pelayanan 
kesehatan yang aman dan bermutu bagi masyarakat merupakan hal yang tidak dapat 
ditawar lagi. Kebutuhan adanya sistem dan mekanisme terpadu dari pembuat kebijakan  
dan pelaksana di lapangan menjadi hal inti dalam upaya pengembangan sistem 
manajemen kesehatan di Indonesia. Pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit  
berdasarkan kefasihan penguasaan manajemen mutu yang berbasis pengetahuan terkini  
dirasakan berperan penting dalam menjalankan rantai pelayanan kesehatan di seluruh 
dunia.  
 
Bertitik tolak pada tujuan pelayanan terbaik bagi pasien,  RSUP Persahabatan dan PMPK 
FK UGM yang telah bekerja sama di bidang manajemen RS selama dua tahun terakhir, 
mencoba menyelenggarakan suatu acara Seminar dan Workshop yang sarat dengan topik 
sehari-hari  yang berkaitan erat dengan mutu pelayanan kesehatan dalam kaitan kegiatan 
Indonesian Healthcare Quality Networking. Kajian dan kiat berbagai aspek pelayanan 
kesehatan berbasis klinik dikemukakan sesuai dengan pengalaman masing-masing 
narasumber. Manfaat penting pertemuan ini  terutama  adanya penerapan konsep break-
through initiative yang merupakan pola pikir terarah dalam solusi manajemen pelayanan 
kesehatan terpadu. 
             
Acara pre- dan post-forum ditujukan sebagai bahan perbandingan implementasi kegiatan 
yang telah dilaksanakan di RS Persahabatan yang merupakan RS Rujukan Respirasi 
Nasional di Indonesia, antara lain mengenai Pengelolaan Klinik Stop Merokok, 
Pengelolaan MDR-TB di RS, Audit Medik dan Penerapan Awal Konsep Green Hospital. 
Kegiatan Green Hospital (GH) merupakan kerja sama juga dengan PERSI yang 
melibatkan RS Persahabatan, RSK Dharmais dan RSUD Dr Syamsudin Sukabumi yang 
ke depan akan mengusulkan panduan untuk GH di Indonesia kepada Kementerian 
Kesehatan RI. 
 



Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang berperan aktif dan 
telah bekerja keras demi suksesnya acara ini. Terima kasih juga kepada IHQN dan PMPK 
FK-UGM yang telah memberikan kesempatan kepada RSUP Persahabatan untuk bekerja 
sama. Semoga pertemuan ini dapat membuahkan banyak pemikiran baru dalam mencapai 
mutu layanan kesehatan terbaik bagi pasien di Indonesia. 
 
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 
 
Dr Prijanti Z Soepandi, SpP(K) 
Direktur Utama RSUP Persahabatan Jakarta         
 


