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Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) menyambut dengan hangat para peserta Seminar 
Ilmiah 20 Tahun MMR UGM dan Forum Mutu Nasional IHQN ke-8 di Kampus Fakultas Kedokteran 
Universitas Gadjah Mada (FK-UGM). Universitas Gadjah Mada merupakan universitas negeri tertua 
di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949. 
UGM merupakan penggabungan dan pendirian kembali dari berbagai balai pendidikan, sekolah 
tinggi, perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, Klaten dan Surakarta dan juga inisiatif dari Bandung 
(Sekolah Tinggi Teknik dan Institut Pasteur), RS Tegalyoso dan Keraton Yogyakarta. 
 
Sepenggal sejarah tersebut memberikan bukti bahwa Indonesia mampu berkembang bila ada sinergi 
dari berbagai lembaga/institusi dan kegiatan/upaya dengan semangat gotong-royong. Pelajaran 
jaman sekolah dasar dulu mengatakan bahwa gotong-royong adalah ciri khas bangsa Indonesia, 
merupakan suatu kegiatan sosial dari masing-masing individu untuk meringankan beban yang 
sedang dipikul oleh individu lain atau sekelompok masyarakat, didasari karena rasa kebersamaan 
dan sikap tanpa pamrih. Sang guru kemudian juga mengatakan kalau hanya di Indonesia, kita bisa 
menemukan sikap gotong royong ini karena di negara lain tidak ada sikap ini dikarenakan saling acuh 
tak acuh terhadap lingkungan di sekitarnya. 
 
Apa benar? 
 
Sejak 2005 IHQN berusaha menjadi salah satu jejaring kerjasama antara berbagai komponen dan 
berbagai pihak yang memiliki kepedulian dan tekad untuk meningkatkan mutu dan keselamatan 
pelayanan kesehatan di Indonesia. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan baik tehnis pelaksanaan 
maupun ditingkat kebijakan, baik dalam skala daerah, nasional maupun regional dan internasional. 
Namun upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien “tidak akan ada titik akhir”, masih 
diperlukan banyak kerjasama antar institusi dan berbagai inovasi, uji coba dan perbaikan dari 
berbagai upaya mutu untuk memastikan kesesuaian antara teori dan perencanaan dengan 
pelaksanaan dan hasil yang diperoleh. 
 
Untuk itu pada tahun ini IHQN menghaturkan rasa terimakasih kepada MMR UGM dan PMPK FK-
UGM yang telah bersedia berkerjasama untuk menyelenggarakan Seminar dan Forum Mutu dengan 
tema "Mendorong Patient- Centered Care Dalam Pendidikan Manajer dan Manajer Klinis di Rumah 
Sakit". Pada Forum ini kita akan mengetahui apa saja yang telah dan yang perlu kita lakukan untuk 
bergotong-royong meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia 
  
Selamat mengikuti seminar dan selamat membangun networking. 
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