
Term of Reference (TOR) – WEBINAR 

“Becoming Successful Change Agent in Health Professions Education” 

 

LATAR BELAKANG 

Pendidikan kedokteran dan kesehatan saat ini terus berkembang maju dan selalu 

dinamis. Berbagai inovasi dalam pendidikan kedokteran dan kesehatan harus selalu 

dilakukan untuk menciptakan program pendidikan kedokteran dan kesehatan yang efektif 

dan menghasilkan layanan kesehatan berkualitas tinggi di kemudian hari.  

Berbagai macam inovasi pendidikan tersebut memerlukan agen - agen perubahan 

(change agent). Membangkitkan perubahan dalam pendidikan kedokteran dan kesehatan 

mungkin telah sering dan banyak dibahas, namun faktanya hal itu bukanlah suatu tugas dan 

tanggungjawab yang mudah.  

Institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan adalah sistem yang tidak mudah 

diubah/“not easily rocked”. Pendekatan yang seringkali “top-down”, pengaruh senioritas 

dan sudut pandang mereka mungkin dapat membuat para inisiator dan inovator pendidikan 

menjadi bersikap berbeda pada gagasan dan inovasi yang telah dipikirkannya (Sharma N., 

2017). Tidak jarang muncul pendapat yang berseberangan, ataupun kritik dari para kolega 

pendidik terhadap ide - ide inovasi baru yang ada. Dalam situasi ini, menjadi inisiator 

perubahan bukanlah pekerjaan yang mudah, terlebih apabila kita sendirian yang akhinya 

memunculkan rasa keputusasaan dan tidak lagi bersemangat dan terdorong untuk menjadi 

inisiator perubahan itu sendiri, bahkan mungkin pula ada yang akhirnya meninggalkan 

idealisme dan pemikiran inovatif dalam dunia pendidikan kedokteran dan kesehatan.  

Untuk itulah, sangat perlu adanya strategi baru bagi para change agent ini agar 

mampu menginisiasi suatu perubahan dengan baik dalam pendidikan kedokteran dan 

kesehatan.  

 

TUJUAN  

Webinar bertujuan untuk:  

 Memberikan wawasan baru tentang bagaimana menjadi agen perubahan dalam 

pendidikan kedokteran dan kesehatan yang sukses, tangguh, dan mampu bertahan 

dalam segala tantangannya.  



 Sekaligus menjadi sarana bertukar pikiran dan pengalaman (sharing) dan diskusi 

mengenai berbagai tantangan dalam menginisiasi inovasi dan perubahan dalam 

pendidikan kedokteran dan kesehatan saat ini.   

 

PESERTA 

Peserta webinar:  

 Staf Medical Education Unit di Institusi Pendidikan Kedokteran  

 Para alumni Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. 

 Para pendidik dan staf yang turut terlibat dan berkiprah di pengembangan 

pendidikan kesehatan.  

 

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

 Webinar akan dilaksanakan pada:  

Hari / Tanggal : Senin, 21 Oktober 2019 

Waktu  : 10.00 – 12.00 WIB  

Tempat (live) : Common room, Gd. Litbang lt. 1, Jl. Medika FK - KMK UGM (estimasi) 

 

NARASUMBER DAN FASILITATOR 

 Narasumber : dr. Widyandana, MHPE, Ph.D, Sp.M  

 Co-Fasilitator : dr. Saverina Nungky Dian Hapsari 

COURSE DIRECTOR  

 dr. Widyandana, MHPE, Ph.D, Sp.M 

 

JADWAL KEGIATAN 

 10:00 – 10.05 WIB : Pembukaan dan Perkenalan 

 10.05 – 10.15 WIB : Pre-test (online) 

 10.15 – 10.35 WIB : Topik Materi – I: Bagaimana Menginisiasi Perubahan? 

 10.35 – 11.00 WIB : Diskusi Tanya Jawab Topik Materi – I 

 11.00 – 11.20 WIB : Topik Materi – II: Tips: Strategi Change Agent yang Sukes. 

 11.20 – 11.45 WIB : Diskusi Tanya Jawab Topik Materi – II 

 11.45 – 11.55 WIB : Pre-test (online) 

 11.55 – 12.00 WIB : Penutupan 



INFORMASI DAN PENDAFTARAN 

Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika FK-KMK UGM 

Telepon : (0274) 562139 

Email  : medicaleducation@ugm.ac.id 

 

Peserta webinar dapat mengikuti dengan mengakses pada link berikut: 

Link Webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/5978677341502680065 

Webinar ID: 707-717-387 
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