Laksono Trisnantoro, lahir di Yogyakarta tanggal 27 Agustus 1961. Perjalanan karier sebagai
dosen di Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM dimulai sebagai asisten
pada penelitian Manajemen Puskesmas di Program Pendidikan Kedokteran Komunitas sewaktu
masih menjadi mahasiswa FK-UGM pada tahun 1984. Menyelesaikan pendidikan dokter di FKUGM pada tahun 1987, dan meneruskan ke Program Master dalam Ekonomi Kesehatan di
Departement of Economic and Related Studies, University of York Inggris pada tahun 1988
dengan beasiswa HEDERA Project dari pemerintah Belanda. Pilihan pendidikan saat itu dianggap
aneh karena masih jarang dokter yang mempelajari ekonomi kesehatan sampai level master di
Fakultas Ekonomi. Pada tahun 1989, meneruskan ke Pendidikan Program PhD di London of
School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) dalam program kerja sama dengan London
School of Economic and Political Sciences (LSE). Pendidikan S3 ini dibiayai oleh Rockefeller
Foundation melalui Grant yang kompetitif. Penekanan pada pendidikan S3-nya adalah pada
kebijakan dan manajemen kesehatan.
Sepulang dari Inggris pada awal tahun 1990, secara sistematis memulai pekerjaan besar
dalam pengembangan infrastruktur untuk memajukan manajemen kesehatan di Universitas Gadjah
Mada dan Indonesia pada umumnya. Dalam pengembangan pendidikan formal tenaga manajer
rumah sakit dan lembaga pelayanan kesehatan, mempunyai peran kunci saat pendirian Magister
Manajemen Rumahsakit (1992), Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
(1995), serta Magister Asuransi Kesehatan (1999) di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat,
Program Pascasarjana UGM.
Pada tahun 1997, mendirikan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan sebuah lembaga
penelitian, konsultasi, dan pelatihan di FK-UGM. Pada tahun 1998, bersama-sama dengan para
dosen FK-UGM dan FKG–UGM yang mempunyai perhatian pada pengembangan ilmu manajemen
di kesehatan, menerbitkan Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan di Indonesia, yang kemudian
terakreditasi oleh Depatemen Pendidikan pada tahun 2000. Dengan menerbitkan Jurnal
Manajemen Pelayanan Kesehatan, maka infrastruktur dalam pengembangan ilmu manajemen di
kesehatan telah lengkap didirikan.
Kesibukan saat ini adalah mengajar, meneliti dan memberikan berbagai pelayanan kepada
masyarakat melaui konsultasi, pelatihan,dan seminar-seminar.”Memahami Penggunaan Ilmu
Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit” merupakan karya tulis pertama dalam bentuk buku,
disamping puluhan artikel yang telah ditulis untuk berbagai jurnal dan pertemuan ilmiah, serta
modul-modul pelatihan. Buku kedua yang akan diterbitkan pada tahun 2004 adalah “Aspek
Strategis dalam Manajemen Rumah Sakit.”

