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Perhimpunan Dokter Manajemen Medik. 
(PDMMII)  

 

  organisasi yang mewadahi seluruh dokter umum dan   

       spesialis yang berminat dalam bidang manajemen klinis 

    organisasi profesi Dokter Manajemen Medik yang 

 

  bernaung dibawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI),  

 

  didirikan tahun 2001. 

 



Misi dari PDMM  

• mendorong peningkatan kemampuan manajerial 
pada professional medik dalam clinical governance. 

• meningkatkan akuntabilitas pelayanan medis melalui 
Kedokteran Berbasis Bukti (Evidence based 
Medicine). 

• mengembangkan profesionalisme secara 
berkesinambungan/ berkelanjutan  

 



Anggota PDMMI 

Dokter yang berminat pada manajemen medik 

Rumah sakit/Fasyankes ; tidak terbatas pada pimpinan/ 
manajer 

Pemerintah (Kementerian/dinkes ) 

Pelayanan Primer (paraktik mandiri) 

 

 

 

 

 idealnya semua dokter yang terkait dalam penyusunan 
peraturan dan kebijakan klinis, pengelolaan dan pengawasan 
pelayanan klinis  wajib memahami clinical governance 

 para dokter yang berpraktik di rumah sakit dan sarana 
pelayanan kesehatan lain maupun praktik mandiri wajib  
memahami dan menerapkan Clinical governance  

 dalam rangka peningkatan mutu berkesinambuangan  

pengertian governace  meliputi tanggung jawab 
dan kewajiban untuk membuat peraturan, 

mengelola dan mengawasi pelayanan  publik 



Upaya PDMMI 

Peningkatan 
kompetensi 
manajemen 

medik 

Peningkatan 
mutu 

profesionalisme 

Peningkatan 
mutu pelayanan 

kesehatan 



Kerja Sama 
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Asosiasi RS 

 



Kerja sama yang telah dilaksanakan 

iNSTITUSI KEGIATAN 

PMPK Penyusunan Modul 

IDI cabang Pelatihan Audit Medik 

Kemkes (Ditjen BUK dh Yanmed) Pelatihan Audit Klinik/audit Medik 
Pelatihan manajemen Kamar Operasi 

Kemkes (Biro Kepegawaian) Sosialisasi Clinical Governance dan manajemen medik 

Rumah Sakit      Pelatihan dan bimbingan Audit Medik   



Hasil Kerja Sama 

Evaluasi 

Belum dilaksanakan 

Monitoring 

Hanya sebagian kecil  

Pelaksanaan  

pelatihan 



Principles of Quality Improvement 

“Quality is never an accident; it is always the result of 
high intention, sincere effort, intelligent direction and 
skillful execution; it represents the wise choice of many 
alternatives.”  
 
   William Foster 
   (many variations attributed to others) 

Peningkatan mutu profesi dan mutu pelayanan 



Imagine… 

 A program in which local and national 
partnerships continually enrich our daily work 
and our strategic growth. 



               
 Jejaring Kerja Sama Mutu 

• Seluruh stakeholder dapat mengidentifikasi dan 
mengembangkan pengukuran mutu baik mutu pelayanan 
klinis maupun mutu manajemen RS yang relevan untuk dapat 
dapat diterapkan diberbagai RS 

• IHQN dapat memfasilitasi dan pengumpulan data, pengolahan 
dan analisis data 

• IHQN dapat menjadi pusat referensi dan sharing data dan 
informasi mutu pelayanan kesehatan nasional 

 

 

 

Harapan  PDMMI 
 



Harapan 

 Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 
PDMMI,Askes/BPJS Kesehatan dan IQHN, 
berkolaborasi melalui kerjasama dengan rumah 
sakit/sarana pelayanan kesehatan dan para 
praktisi,  

   untuk melaksanakan pengukuran peningkatan 
kualitas yang berkesinambungan dari suatu atau 
beberapa program kesehatan yang disepakati,  

 agar hasil evaluasi dapat digunakan untuk 
memperbaiki mutu pelayanan 



 
AF4Q Hospital Quality Network (HQN): 

Three Distinct QI Programs 

Reducing 
Readmissions 

Increasing 
Throughput 

Improving 
Language 
Services 



 




