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GELOMBANG KEDUA PENGEMBANGAN
JURNAL MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
(JMPK) telah mencapai tahun ke 15 penerbitannya
dan merupakan satu-satunya jurnal di Indonesia yang
mendedikasikan isinya untuk pengembangan kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan. Berawal dari naskah-naskah yang disusun oleh penulis
dari kalangan internal Fakultas Kedokteran UGM
(termasuk kontribusi dari peserta yang sedang menempuh pendidikan berbagai program), selama
beberapa tahun terakhir kontribusi naskah telah
berasal dari berbagai penjuru dan institusi di Indonesia. Dalam setiap penerbitan, separoh halaman
jurnal diperuntukkan bagi penulis di luar Fakultas
Kedokteran UGM. Hal ini menunjukkan bahwa
eksistensi JMPK telah diterima dan dibutuhkan
secara nasional.
Sejak tahun 1998, Prof Laksono Trisnantoro sebagai pemimpin redaksi JMPK telah menginisiasi,
mengembangkan, meningkatkan profil dan kualitas
jurnal yang dibuktikan melalui status akreditasi
bersama tim editor: Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc.,
MPH.,Ph.D., Prof.dr. Hari Kusnanto, SU., Dr.PH.,
Dr. Dra. Sri Suryawati, Apt., drg. Yulita Hendrartini,
M.Kes., dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA., dan dr.
Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph. D.
Sejumlah 483 artikel telah diterbitkan di JMPK
sejak dimulainya penerbitan jurnal ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi tim editor selama
ini untuk JMPK, dan tetap mengharapkan kontribusinya sebagai mitra bestari dalam perjalanan panjang
jurnal ini selanjutnya. Semoga jurnal baru yang akan
dirintis, yaitu Jurnal Kebijakan Kesehatan, akan segera hadir di Indonesia untuk mendorong pengembangan ilmu dan implementasi kebijakan kesehatan.
Dengan rencana penerbitan jurnal baru tersebut,
maka sesuai dengan namanya, JMPK akan memfokuskan misinya untuk menyebarluaskan dan mendiskusikan berbagai tulisan ilmiah mengenai manajemen pelayanan kesehatan. Isi jurnal berupa artikel
hasil penelitian yang berkaitan dengan manajemen
rumah sakit, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen pelayanan klinis, asuransi kesehatan, dan
masalah yang relevan dengan manajemen pelayanan kesehatan. Rubrik makalah kebijakan menjadi
ditiadakan. Mulai edisi Juni 2012, naskah-naskah
yang lebih mengarah pada kebijakan kesehatan akan
dikirim ke Jurnal Kebijakan Kesehatan dan terdapat
revisi petunjuk bagi penulis. Selain naskah berupa

hasil penelitian, kami tetap mengharapkan kontribusi
aktif para penulis/pembaca untuk resensi buku-buku
baru yang terbit dua tahun terakhir dan korespondensi. Saran-saran terhadap pengembangan JMPK
secara umum juga sangat diharapkan.
Bagaimana pengembangan jurnal ini ke depan?
Beberapa pemikiran untuk pengembangan pada
gelombang JMPK selanjutnya akan berfokus pada
upaya untuk: (1) Mendorong sistem yang mempermudah komunikasi antara pengelola jurnal, mitra bestari dan penulis sehingga penulis dapat mengetahui
status review naskahnya, yaitu melalui sistem
online-submission; (2) Membuat call for paper untuk
topik-topik khusus dalam manajemen pelayanan
kesehatan secara periodik; (3) Meningkatkan kerja
sama dengan pihak lain untuk penerbitan edisi
khusus; (4) Meningkatkan kualitas artikel yang terbit
di JMPK melalui proses review yang berkesinambungan dan edukatif untuk mendukung para penulis.
Keempat pengembangan tersebut diharapkan dapat
kami kembangkan bersama tim editor JMPK yang
baru, dengan meningkatkan keterlibatan perguruan
tinggi di luar UGM. Terima kasih kepada, dr, Ari
Probandari MPH, PhD (Universitas Sebelas Maret
Surakarta), dr. Vierra Wardhani M.Kes (Universitas
Brawijaya), akan kesediaannya untuk bergabung
dalam tim editorial JMPK serta kepada dr. Yodi
Mahendradhata MSc, PhD (Universitas Gadjah
Mada), Prof.dr. Hari Kusnanto, SU., Dr. PH (Universitas Gadjah Mada) yang tetap bergabung dalam
tim. Kami percaya bahwa pengalaman tim editor
serta pengembangan riset manajemen pelayanan
kesehatan yang semakin kuat akan membawa energi baru untuk menghasilkan sinergi yang kuat dalam
mempertahankan kelangsungan JMPK.
Akhir kata, edisi Desember 2012 akan mengangkat tema manajemen pelayanan kesehatan dan
keselamatan pasien. Untuk itu, kami mendorong para penulis dari berbagai institusi pendidikan, penelitian, organisasi pelayanan kesehatan (rumah sakit,
Puskesmas dan lainnya), Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan, lembaga asuransi kesehatan serta
asosiasi profesi untuk mengirimkan naskahnya yang
sesuai dengan tema tersebut.
Adi Utarini (adiutarini@gmail.com)
Yodi Mahendradhata (yodi_mahendradhata@yahoo.co.uk)
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