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LATAR BELAKANG 
• Teknologi informasi (TI) dan komunikasi komputer sebagai MANAJEMEN 

INFORMASI, merupakan salah satu tool penting dalam peradaban 
manusia untuk memperoleh derasnya arus informasi.  

• Di dunia medis, perkembangan pengetahuan sangat cepat (± 750.000  
artikel terbaru di jurnal kedokteran dipublikasikan tiap tahun). Dokter 
akan cepat tertinggal jika tidak memanfaatkan berbagai tool untuk 
mengudapte perkembangan terbaru. Selain memiliki potensi dalam 
memfilter data dan mengolah menjadi informasi, TI mampu menyimpan 
informasi  dengan jumlah kapasitas jauh lebih banyak dibanding cara  
manual.  

• Konvergensi TI memungkinkan data kesehatan dishare secara mudah 
dan cepat, sebagai wadah komunikasi antar profesi.  

 



TUJUAN 

AGAR INFORMASI DAN KOMUNIKASI  

SESAMA ANGGOTA IDI, SESAMA PENGURUS IDI,  ANTARA 
ANGGOTA DAN PENGURUS,  

TETAP TER-UPDATE  



 
Menyusun Tampilan & Meng-update Berita IDI 
 

Uraian Alasan Output Ket 14 15 16 17 

Meng-update 

Website 

(struktur 

organisasi 

IDI, Program 

kerja, dll) 

Recruitment 

tenaga web 

master (IT)  

Agar informasi dan 

komunikasi sesama 

anggota tetap ter-

update terutama 

dalam hal alur 

prosedural pengurusan 

berkas yg berhubungan 

dg aktifitas anggota 

(P2KB, seminar, STR, 

SIP, Rekomendasi , dll) 

Terlaksana 
update 
berita dalam 
web site  

• Sasaran: 
Anggota IDI 
 
• Kebutuhan: 
1. Tenaga IT 
2. Modem, 

pulsa UL 
3. Biaya 

perawatan, 
modifikasi, 
dll 

Nov  2014 s/d Juni 
2017 

Lanjutan 4 → 

SPO Sie Humas & Dumas rev.docx


MANFAAT 
• Mengenal IDI lebih dekat  sejarah, visi, misi, susunan pengurus, tugas IDI 

• Melayani kebutuhan anggota IDI secara online  KTA, STR, SI, 
Rekomendasi 

• Reminder P2KB 

• Mengetahui kegiatan IDI  yang lalu sekarang dan yang akan datang 

      diharapkan juga dapat digunakan sebagai media informasi  

           kegiatan  di Dinkes, RS, Klinik, Puskesmas, dll  

• Pusat informasi kesehatan secara online: info kesehatan umum, 
perkembangan dunia kedokteran/kesehatan, penelitian,  akses journal dan 
teman2 sejawat jua dapat mengiklankan bisnisnya di web kita (tentunya 
dengan memperhatikan kaidah2 yang ada 

• Sarana informasi bursa kerja 

• Info umum  wisata , kuliner, iklan sehat 

• Wadah komunikasi interaktif: saran, pertanyaan, kritik sehat 

 

 

 



New Era : difference w/before 

Benefit dengan hosting sendiri: 

•  tidak akan masuk iklan yang junk dll[ .org ] 

• Kemungkinan di hack kecil 

• Kita dapat mengelola website kita secara: Independen, 
swadana, swakelola, swaguna dan untuk kita semua 

 

 



MEDIA KOMUNIKASI IDI CAB KABUPATEN 
BEKASI 
• FACEBOOK       : IDI KABUPATEN BEKASI 

 
 
 
 
 
 
 

 
• EMAIL HUMAS DUMAS : idikabupatenbekasi@ymail.com 

 
• MILIS GRUP IDI: idi_kabupatenbekasi@yahoogroups.com 

 
• EMAIL UNTUK KIRIM NASKAH BULETIN DAN WEBSITE :  

humasidikabbekasi@gmail.com  
• WEBSITE IDI CAB KABUPATEN BEKASI :  http://idikabbekasi.org/ 
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BULETIN IDI CAB KABUPATEN BEKASI 



WEB DOKTER dan IDI 
• www.tanyadokter.com 

• www.klikdokter.com 

• www.tanyadok.com 

• tanyadokterspog.com 

• www.doktermuslimah.com 

• konsultasi-dokter.blogspot.com 

• www.klikdokter.com 

• doktersehat.com 

• www.tanyadokterku 

• Situs Web berbagai cabang IDI di Indonesia 
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ALUR PENGIRIMAN NASKAH 

KONTRIBUTOR 

Mengirim naskah  
dan/atau foto  

ke email : 

humasidikabbekasi.com 

 

EDITOR 

Melakukan editing  
narasi 

EKSEKUTOR 

Ketua IDI dan Ka Humas 
menyatakan 
persetujuan 

WEBSITER 

Pengelola WEBSITE 
melakukan upload 
informasi 

Kontributor :  seluruh anggota IDI, setiap Bidang   IDI ( 1 org ditunjuk  Ka Kabid) 
Editor :  redaksi  Humas 
Eksekutor : Ka IDI, Ka Humas 
Websiter : petugas  pengelola IT 
  

ONE GATE SYSTEM 



HARAPAN 

• Seluruh anggota IDI adalah KONTRIBUTOR 

• Memanfaatkan WEB IDI sbg sarana komunikasi interaktif 

• Menjaga up-date informasi berbasis online 

• Meningkatkan mutu Web IDI 

• Kontribusi aktif dari teman2 sejawat karena kelangsungan 
website ini sebagian besar tergantung partisipasi aktif teman2 

 



TERIMA  
KASIH 




