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KATA PENGANTAR

Keberadaan teknologi mempermudah masyarakat untuk melakukan
berbagai kegiatan dan mendapatkan informasi dengan cepat, tepat, dan mudah.
Pendemi Covid-19 mendorong pemanfaatan teknologi di berbagai sektor,
termasuk pada Sektor Jasa Kesehatan. Berdasarkan unggahan Kominfo pada
tahun 2020, terdapat peningkatan penggunaan suara dan data internet sebesar 5
hingga 10 persen.
Pembatasan kegiatan masyarakat berdampak terhadap kinerja berbagai
sektor perdagangan. Pedagang-pedagang yang menggunakan cara berdagang
secara konvensional (offline) banyak yang terpaksa menutup gerai-gerainya akibat
pandemi yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Berbagai sumber berita
menyampaikan terkait berbagai kasus PHK dan jatuhnya bisnis-bisnis yang
bahkan telah tergolong bisnis raksasa, mengingat pandemi membatasi seluruh
aktivitas masyarakat.
Perdagangan secara digital menjadi salah satu alternatif terbaik untuk
membantu memperbaiki kondisi perekonmian yang tertekan akibat pandemi.
Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada
tahun 2019-2020, sebesar 73,7% penduduk Indonesia menggunakan internet,
dengan jumlah penetrasi internet terbesar secara berturut-turut adalah Jawa
(55,7%), Sumatera (21,6%), serta Sulawesi, Maluku, dan Papua (10,9%) Jumlah
ini bertumbuh sebesar 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Banyaknya
masyarakat yang menggunakan internet membuka peluang bagi masyarakat untuk
melakukan bisnis secara digital.
Pemanfaatan teknologi digital dalam sektor jasa kesehatan memungkinkan
untuk terus dikembangkan. Pengembangan tersebut dapat berasal dari sistem,
infrastruktur, bahkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada proses
pengembangan ketiga unsur tersebut, tantangan-tantangan akan terus
bermunculan, sehingga perlu kerja sama baik antar lembaga pemerintah atau pun
dengan pihak swasta. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi dan
meningkatkan sinergi berbagai pihak untuk bangkit dari pandemi.
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BAB I
PERDAGANGAN JASA SEKTOR JASA KESEHATAN

Perdagangan Jasa secara Umum
Perdagangan jasa terus tumbuh dengan cepat. Semakin meluasnya
perdagangan jasa dapat mendorong peningkatan jumlah lapangan kerja,
khususnya dalam profesi profesional. Peningkatan perdagangan jasa tersebut juga
mencakup perdagangan jasa secara digital yang akan dapat mendorong inovasi.
Adapun berdasarkan data dari World Trade Organization (WTO), perdagangan
jasa Indonesia dengan mitra dagang di seluruh dunia cenderung mengalami
peningkatan dari tahun 2014 hingga 2019.
Sektor jasa telah membantu perekonomian Indonesia selama masa
pemulihan ekonomi pasca krisis keuangan Asia hingga sekarang. Sektor jasa yang
berperan penting untuk pemulihan ekonomi Indonesia dilakukan melalui
perdagangan jasa telekomunikasi, komputer dan konstruksi begitu pula dengan
jasa transportasi, distribusi dan logistik. Untuk saat ini, sektor jasa memiliki peran
yang lebih besar daripada sektor pertanian dan manufaktur, baik dari peran
penyediaan lapangan kerja maupun output-nya. Perdagangan jasa membantu
meningkatkan daya saing industri manufaktur dan eksportir domestik. Produktivitas
dalam industri manufaktur dapat ditingkatkan sebagai hasil peningkatan efisiensi
sektor-sektor jasa. Lapangan kerja di bidang jasa diciptakan secara langsung oleh
ekspor jasa, serta secara tidak langsung oleh ekspor dari sektor-sektor lainnya.
Hal ini menunjukan adanya keterkaitan antara sektor industri dan sektor jasa.
Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor jasa terhadap PDB meningkat
dari 44% menjadi lebih dari 50%, sementara penyerapan tenaga kerja meningkat
dengan besaran serupa, yaitu hampir 50%. Dari sisi ekspor, ekspor jasa Indonesia
terus mengalami peningkatan dari 22,22 miliar US$ pada tahun 2015 menjadi
31,64 miliar US$ pada tahun 2019. Meskipun demikian, impor jasa Indonesia juga
terus mengalami peningkatan pada periode yang sama, yaitu dari 30,91 miliar US$
menjadi 39,28 miliar US$ pada tahun 2019.
Pembangunan sektor jasa yang menyeluruh dan berkelanjutan sangat
diperlukan untuk mendukung salah satu visi dan misi RPJMN 2020-2024, yakni
mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Peningkatan perdagangan jasa tidak
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lepas dari peran perjanjian perdagangan antar negara. Perjanjian perdagangan
bebas menghilangkan berbagai hambatan dalam perdagangan jasa, baik
perdagangan jasa secara elektronik (moda 1), konsumsi di luar negeri (moda 2),
investasi atau ditujukan untuk komersial (moda 3), atau perpindahan tenaga
professional (moda 4). Adapun penjelasan terkait modes of supply subsektorsubsektor jasa yang diperdagangakan tersebut adalah sebagai berikut.


Mode 1 atau Cross Border Supply, mengacu pada penyediaan jasa dari
wilayah suatu negara ke wilayah negara lainnya (lintas batas).



Mode 2 atau Consumption Abroad, mengacu pada pergerakan fisik
konsumen jasa ke lokasi di mana jasa disediakan dan dikonsumsi.



Mode 3 atau Commercial Presence, mengacu pada pembentukan afiliasi
perusahaan atau anak perusahaan dari perusahaan jasa asing. Moda ini
analog dengan investasi asing langsung (FDI) di bidang jasa transportasi.



Mode 4 atau Movement of Natural Persons, mengacu pada perpindahan
sementara penyedia jasa untuk memberikan jasa kepada klien di pasar luar
negeri.

Berdasarkan data yang diambil dari OECD, pada tahun 2019, jumlah ekspor
jasa Indonesia sebesar 30,8 milyar dollar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan
yang cukup signifikan dari tahun 2018 yang hanya sebesar 37,3 milyar dollar. Tiga
sektor jasa ekspor yang menjadi unggulan Indonesia pada tahun 2019 secara
berturut-turut adalah sektor jasa pada personal travel, other business services, dan
business travel. Secara rinci, kontribusi masing-masing sektor terhadap ekspor
Indonesia dengan mitra dagang seluruh dunia dapat ditunjukkan melalui gambar
terlampir.
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Gambar 1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Komitmen Sektor Jasa Kesehatan pada Perundingan Jasa Internasional
Adapun sektor-sektor jasa kesehatan yang dikomitmenkan dibagi
berdasarkan sektor-sektor yang telah disepakati pada General Agreement on
Trade in Services (GATS). Sektor jasa kesehatan dikomitmenkan oleh Indonesia
dengan negara mitra, pada forum-forum perdagangan jasa internasional baik
secara bilateral (IKCEPA, IECEPA, IACEPA, IJEPA, dll), dan regional (AFAS,
ATISA, AANZFTA, AKFTA, AJCEP, dll). Namun, pada GATS sendiri, Indonesia
belum mengkomitmenkan sektor jasa kesehatan.
Komitmen Indonesia atas jasa kesehatan di berbagai perundingan memiliki
potensi yang besar untuk dimanfaatkan. Adapun sektor kesehatan yang masuk
dalam perdagangan jasa (W/120) mencakup professional services (medical and
dental services, veterinary services, services provided by midwives, nurses,
physiotherapists, and para-medical personnel) dan health related and social
services (hospital services, other human health services, social services, dan
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other). Pada sektor jasa kesehatan, subsektor jasa kesehatan yang termasuk
kategori adalah pelayanan jasa rumah sakit. Profesi kesehatan seperti dokter,
perawat, dan kefarmasian masuk dalam kategori sektor jasa bisnis. Meskipun
demikian, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan perkembangan salah
satunya akan dapat berdampak terhadap sektor yang lain. Lebih lanjut terkait
liberalisasi sektor jasa kesehatan, disebutkan bahwa komitmen akses pasar
subsektor jasa kesehatan (professional services) dengan PMA terbesar adalah
pada perjanjian ASEAN (70%), diikuti dengan IACEPA (67%) dan IKCEPA dan
RCEP (51%), sedangkan subsektor jasa rumah sakit (CPC 9311) dikomitmenkan
di seluruh fora perjanjian bilateral dan regional.
Sektor jasa kesehatan adalah salah satu sektor jasa yang tumbuh dengan
cepat di negara-negara di dunia. Sektor jasa kesehatan tumbuh semakin cepat di
era pandemi dengan adanya berbagai temuan-temuan penelitian dan dukungan
teknologi. Pada tulisan Chanda (2002) yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan
Dunia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu World Health Organization (WHO),
disebutkan bahwa globalisasi sektor jasa kesehatan ditunjukkan melalui pelayanan
kesehatan lintas batas, baik melalui perpindahan penyedia jasa kesehatan atau
konsumen. Perpindahan tersebut tidak terbatas pada perpindahan orang, namun
juga melalui berbagai moda, salah satunya melalui elektronik.
Implementasi perdagangan pada sektor jasa kesehatan selama ini
dilakukan melalui kerja sama-kerja sama rumah sakit atau lembaga penyedia jasa
kesehatan, pertukaran tenaga ahli atau spesialis, dan medical tourism.
Perkembangan pesat sektor jasa kesehatan juga ditandai dengan mobilitas profesi
tenaga ahli kesehatan dari satu negara ke negara lain, baik permanen atau
sementara yang semakin meningkat. Investasi jasa kesehatan pada rumah sakit,
asuransi jasa kesahatan pun terus diminati. Terdapat juga pertumbuhan tren di
negara-negara dunia untuk membentuk wisata medis berstandar internasional.
Klasifikasi produk jasa sektor kesehatan tercantum pada MTN.GNS/W/120
tanggal 10 Juli 1991 tentang Daftar Klasifikasi Sektor Jasa. Klasifikasi ini dikenal
juga sebagai klasifikasi sektor jasa W120. Klasifikasi ini menjadi dasar
pengklasifikasian komitmen perdagangan internasional di bidang jasa yang banyak
digunakan oleh negara anggota WTO sebagai referensi. Adapun sektor jasa
diklasifikasikan menjadi 12 (dua belas) sektor utama, yaitu :
1) Jasa Bisnis (termasuk jasa profesional dan jasa komputer)
2) Jasa Komunikasi
3) Jasa Konstruksi dan Teknik Terkait
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4) Jasa Distribusi
5) Jasa Pendidikan
6) Jasa Lingkungan
7) Jasa Keuangan (termasuk asuransi non-banking dan perbankan)
8) Jasa Kesehatan dan Sosial
9) Jasa Wisata dan Travel
10) Jasa Rekreasi, Budaya dan Olahraga
11) Jasa Transportasi
12) Jasa-jasa Lainnya

Sektor jasa kesehatan merupakan salah satu dari 12 (dua belas) klasifikasi
sektor utama jasa. Perdagangan internasional jasa kesehatan mencakup human
health services, other human health services dan social services. Definisi jasa
kesehatan adalah jasa-jasa yang diklasifikasikan oleh WTO sebagai jasa
kesehatan. Adapun jasa Kesehatan berdasarkan klasifikasi WTO terbagi menjadi 4
(empat) subsektor yaitu :


Hospital Services (Human Health Services)



Medical and Dental Services (Human Health Services)



Other Human Health Services



Social Services (with accomodation and without accomodation)
Tabel Ruang Lingkup Jasa Kesehatan
CORRESPONDING CPC

SUB-SECTORS
Human Health Services

931

Hospital Services

9311/93110

Medical and Dental Services

9312

General Medical Services

93121
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CORRESPONDING CPC

SUB-SECTORS
Specialized Medical Services

93122

Dental Services

93123

Other Human Health Services

9319

Deliveries and related Services, nursines

93191

physiotherapeutic and para-medical services

93192

Ambulance Services

93193

Residential Health Facilities Services than Hospital
Services

93199

Veterinary Services

932/9320

Veterinary Services for Pet Animals

93201

Other Veterinary Services

93209

Social Services

933

Social Services with Accomodation

9331

Welfare Services delivered through residential
Institutions to Old Persons and the Handicapped

93311

Welfare Services delivered through
Institutions to Children and Other Clients

93312

Residential

Other Social Services with Accomodation

93319

Other Social Services without Accomodation

9332

Child-Day-Care Services Including Day-Care for the
Handicapped

93321

Guidance and Counselling Services to Children

93322
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SUB-SECTORS

CORRESPONDING CPC

Welfare Services not Delivered through Residential
Institutions

93323

Vocational Rehabilitation Services

93324

Other Social Services without Accomodation

93329

Tabel 1.1 Subsektor Jasa Kesehatan
Sumber : UN CPC

Berdasarkan pengelompokan keahlian konsultasi menurut DICON (Data on
Individual Consultants), ADB (Asian Development Bank) memberikan klasifikasi
industri jasa keahlian terkait sektor jasa kesehatan menjadi beberapa spesialisasi:
HEALTH SPECIALIST

DICON CODE

HEALTH SPECIALIST, Administration and
Management of Health Services

1801000000

HEALTH SPECIALIST, Admn and Mgnt –
Education/Training

1801040000

HEALTH SPECIALIST, Admn and Mgnt –
Evaluation/Monitoring Health Services

1801030000

HEALTH SPECIALIST, Admn and Mgnt – Hospital
Administration

1801010000

HEALTH SPECIALIST, Admn and Mgnt – MIS,
Management of Health Services

1801060000

HEALTH SPECIALIST, Admn and Mgnt – MIS
Hospitals

1801070000

HEALTH SPECIALIST, Admn and Mgnt - MIS
Management of Health Services

1801020000

HEALTH SPECIALIST, Admn and Mgnt – Public
Administration

1801050000
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HEALTH SPECIALIST

DICON CODE

HEALTH SPECIALIST, Demography

1808000000

HEALTH SPECIALIST, Demography, Data Collection
and Surveys

1808010000

HEALTH SPECIALIST, Demography, Data Processing

1808020000

HEALTH SPECIALIST, Demography, Demographic
Analysis

1808030000

HEALTH SPECIALIST, Demography, Economic
Demography

1808040000

HEALTH SPECIALIST, Demography, Manpower
Planning

1808050000

HEALTH SPECIALIST, Demography, Migration

1808060000

HEALTH SPECIALIST, Health Care

1803000000

HEALTH SPECIALIST, Health Care – Communicable
Disease Control

1803030000

HEALTH SPECIALIST, Health Care – General Public
Health / Epidemiology

1803010000

HEALTH SPECIALIST, Health Care – Health Info,
Education Communication

1803050000

HEALTH SPECIALIST, Health Care – Health Services
Devt

1803020000

HEALTH SPECIALIST, Health Care – Health Trans
Ambulance Services Delivery

1803070000

HEALTH SPECIALIST, Health Care – Nutrition

1803040000

HEALTH SPECIALIST, Health Care – Out-of Hospital
Care

1803060000
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HEALTH SPECIALIST

DICON CODE

HEALTH SPECIALIST, Health Financing

1806010000

HEALTH SPECIALIST, Health Financing

1806020000

HEALTH SPECIALIST, Health Financing

1806040000

HEALTH SPECIALIST, Health Financing

1806030000

Tabel 1.2 Pengelompokan Keahlian Konsultasi
Sumber : DICON ADB

Seiring dengan perkembangan jaman, sektor jasa kesehatan tidak hanya
ditangani oleh pemerintah tapi demi peningkatan kualitas dan peningkatan daya
saing pada sektor jasa ini, mulai dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini terlihat
dengan banyak rumah sakit swasta yang menyediakan fasilitas, sarana dan
tenaga medis yang baik dan tidak kalah dengan apa yang disediakan oleh
pemerintah. Bahkan dengan adanya nilai ekonomis yang lebih tinggi, pihak swasta
telah mampu menyediakan fasilitas dan sarana yang lebih memadai.
Terkait dengan peningkatan kualitas jasa kesehatan dan potensi ekonomis
yang dapat menyumbang pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia, adalah
dengan melakukan perdagangan internasional jasa kesehatan.
Perdagangan internasional jasa kesehatan merupakan salah satu sektor
perdagangan jasa yang sedang mengalami pertumbuhan di banyak negara.
Pertumbuhan tersebut ditandai dengan banyaknya tenaga profesional bidang
kesehatan yang melakukan migrasi ke negara lain, biasanya dengan alasan ingin
mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik.
Pertumbuhan tersebut juga ditandai dengan adanya peningkatan signifikan dalam
hal investasi oleh penyedia jasa rumah sakit dan perusahaan asuransi kesehatan
asing untuk mencari akses pasar yang baru. Selain itu, terlihat pula semakin
banyak negara yang ingin menarik konsumen di bidang kesehatan dari negaranegara lain melalui penggabungan jasa wisata dan kesehatan (medical tourism).
Perdagangan internasional jasa kesehatan mencakup jasa bernilai tambah
yang bersifat semi, menengah dan tinggi yang bukan hanya mencakup jasa
kesehatan secara modern tetapi juga tradisional (traditional medicine) yang
didefinisikan sebagai:
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“…praktik, pendekatan, pengetahuan dan kepercayaan
tentang kesehatan yang mencakup obat-obatan berbasiskan
tumbuhan, hewan dan mineral, terapi spiritual, teknik dan
penerapan manual, yang diterapkan secara tunggal atau
digabungkan untuk merawat, mendiagnosis dan mencegah
penyakit atau menjaga kesehatan.”1

Jasa kesehatan adalah salah satu sektor yang paling sedikit
dikomitmenkan. Kurang lebih 50 negara anggota WTO (EC-27 dihitung satu) yang
membuat komitmen pada salah satu dari empat sub-sektor jasa kesehatan,
sebagian besar merupakan komitmen dalam pelayanan rumah sakit. Tingkat
komitmen dalam jasa profesional kesehatan pada umumnya memiliki kedalaman
komitmen yang sama.
Sebagai penerapan perdagangan internasional jasa kesehatan pada 4
(empat) mode, dapat diamati contohnya sebagai berikut. perdagangan
internasional jasa kesehatan dilakukan melalui 4 moda penyediaan jasa (mode of
supply), yaitu:
Mode 1: Cross Border Supply – Perdagangan Lintas Batas
Jasa diperdagangkan secara lintas batas dengan cara yang sama
sebagaimana barang diperdagangkan. Pada jasa kesehatan, kegiatan pada mode
ini meliputi, penyediaan pelayanan kesehatan, seperti konsultasi diagnosis klinis
melalui pengiriman spesimen laboratorium, menggunakan media surat. Bahkan,
beberapa negara telah menggunakan berbagai pelayanan telehealth, termasuk
telepathology, teleradiology dan telepsychiatry. Mereka juga telah memiliki banyak
inisiatif seperti telemedicine. Sebagai contoh, telediagnostic, monitoring dan jasa
konsultasi yang disediakan oleh rumah sakit di Amerika Serikat untuk rumah sakit
di Timur Tengah dan Mediterania, dan dokter di India yang memberikan pelayanan
telepathology ke rumah sakit di Bangladesh dan Nepal. Pelayanan jasa kesehatan
jarak jauh juga disediakan untuk rumah sakit di provinsi-provinsi terpencil di pesisir
China, misalnya untuk pasien di Macao, Daerah Administratif Khusus Cina, dan
beberapa negara di Asia Tenggara.
Mode 2: Consumption Abroad – Konsumsi di Luar Negeri
Dalam mode ini, pasien di negara berkembang mencari perawatan khusus
yang berkualitas tinggi rumah sakit di negara-negara maju atau di negara-negara
1 http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/index.html, diakses pada tanggal 17
Desember 2021, pk. 16.15
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tetangga yang memiliki standar pelayanan kesehatan yang unggul. Kondisi yang
dapat juga terjadi adalah pasien dari negara-negara maju mencari perawatan atau
pengobatan alternatif yang terjangkau dan berkualitas tinggi di negara
berkembang.
Beberapa negara berkembang melakukan ekspor jasa kesehatan melalui
mode 2 ini. Misalnya, Kuba yang telah melakukan upaya untuk menarik pasien
asing dari Amerika Latin, Karibia, Eropa, dan Rusia untuk rumah sakit khusus yang
memberikan perawatan yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
Kuba juga mengemas pelayanannya dengan berfokus pada pengobatan penyakit
kulit tertentu—yang tidak dapat disembuhkan di negara lain—dan pada
pengembangan prosedur baru dan obat-obatan, seperti untuk retinopati pigmen
atau vitiligo. Pada tahun 1995-1996, lebih dari 25.000 pasien asing pergi ke Kuba
untuk pengobatan, diperkirakan menghasilkan 25 juta USD dalam penjualan
pelayanan kesehatan bagi orang asing2.
Mode 3: Commercial Presence – Keberadaan Komersial
Sebagai contoh penerapan pada mode ini, sebuah rumah sakit Australia
dapat berdiri di Indonesia. Pada saat rumah sakit milik Australia memasok jasa
kepada para pasien di Indonesia, ia mengekspor jasa ke Indonesia. Australia
mengekspor jasa kesehatan ke Indonesia dan Indonesia mengimpor jasa dari
Australia. Sebagian besar jasa diperdagangkan melalui cara ini.
Keberadaan komersial melibatkan pendirian rumah sakit, klinik, pusat
diagnostik dan pengobatan, serta panti jompo. Negara-negara seperti India,
Indonesia, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand telah menjadi semakin terbuka terhadap
investasi asing langsung. Misalnya, India telah membuka akses pasarnya terhadap
kepemilikan saham asing (foreign equity participation/FEP) sebesar 90%, sehingga
sebuah perusahaan Jerman dapat memiliki memiliki 90% kepemilikan saham
untuk membangun rumah sakit dengan 200-tempat tidur di Delhi. Beberapa
perusahaan rumah sakit spesialis sedang dibangun dengan kolaborasi antara
perusahaan India dan asing, termasuk pusat jantung senilai 40 juta USD, yang
didirikan oleh konsorsium antara Australia, Kanada, dan India. Perusahaan rumah
sakit di negara-negara berkembang juga membangun kehadiran komersial luar
negeri. Sebagai contoh, kelompok rumah sakit Apollo di India telah mendirikan
rumah sakit di luar negeri dan berencana untuk menginvestasikan sekitar 4 miliar
USD untuk membangun 15 rumah sakit baru di Malaysia, Nepal, dan Sri Lanka 3.

2 Bulletin of the World Health Organization 2002, 80
3 Chanda, Rupa. Trade in Health Services.
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Mode 4: Movement of Natural persons – Perpindahan Tenaga Penyedia
Jasa
Dalam sektor jasa kesehatan, hal ini dapat digambarkan dengan adanya
perpindahan tenaga kesehatan dari suatu negara ke negara lain, termasuk dokter,
spesialis, perawat, paramedis, bidan, teknisi, konsultan, pelatih, manajemen
personalia medis, dan profesional lainnya. Perpindahan tenaga profesional
perawatan kesehatan baik sementara maupun permanen, masing-masing memiliki
implikasi hukum, sosial dan ekonomi yang berbeda bagi negara sumber dan tuan
rumah.
Arus perpindahan natural persons terutama didorong untuk mendapatkan
devisa dan mendorong kerja sama antara pemerintah. Sebagai contoh, China dan
Kuba mengirim tenaga kesehatan kontrak jangka pendek ke negara-negara di
Afrika, di bawah pengawasan pemerintah atau perawat Indonesia dapat dikontrak
sementara untuk menyediakan jasa keperawatan di Jepang. Perawat Indonesia
tersebut mengekspor jasa kesehatan profesional ke Jepang dan Jepang
mengimpor jasa kesehatan profesional dari Indonesia.
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BAB II
SEKTOR JASA KESEHATAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024

Sektor Kesehatan dalam Sustainable Development Growth (SDGs)
Sektor jasa kesehatan memiliki kontribusi penting dalam tujuan
pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh United Nations atau
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan
tersebut adalah untuk kehidupan sehat dan sejahtera. Berikut merupakan 17
tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan tujuan bersama negaranegara di dunia.

Gambar 2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Adapun tanggung jawab bidang kesehatan dengan target tahun 2030
meliputi:
a.

mengurangi rasio angka kematian ibu;

b.

mengakhiri kematian baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh
negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian
Balita;
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c.

mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis yang
terabaikan, memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit
menular lainnya;

d.

mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak
menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan
mental dan kesejahteraan;

e.

memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk
penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan;

f.

mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari
kecelakaan lalu lintas (2020);

g.

menjamin akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan
reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan Pendidikan, dan
integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional;

h.

mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko
keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses
terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan
terjangkau bagi semua orang;

i.

secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan
kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah;

j.

memperkuat pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control
WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat;

k.

mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular
dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang,
menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai
The Doha Declaration tentang The TRIPS Agreement and Public Health, yang
menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh
ketentuan dalam kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak
Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan
masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua;

l.

meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen,
pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara
berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang
pulau kecil; serta
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m. memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang
peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional
dan global.

Sektor Jasa dalam RPJMN
Adapun empat pilar RPJMN IV 2020-2024 adalah sebagai berikut seperti
tertera pada gambar di bawah ini (Bappenas RPJMN 2020-2024).

Gambar 2.2. Pilar RPJMN 2020-2024

Peraturan Presiden No.18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu
kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan dalam
lima tahun ke depan adalah melalui transformasi struktural. Dalam rangka
mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan tersebut, perbaikan transformasi
struktural untuk peningkatan kesejahteraan umumnya didorong oleh revitalisasi
industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui
transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa. Sementara itu, industri jasa mampu
menjadi motor pertumbuhan ekonomi, di antaranya industri jasa informasi dan
komunikasi dan industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masingmasing sebesar 8,8 dan 7,4% per tahun. Secara keseluruhan, ekspor barang dan
jasa tumbuh rata-rata 6,21 – 7,67% per tahun. (Narasi RPJMN, Bappenas).
Pembangunan ekonomi lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan
ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber
daya ekonomi. Dalam memanfaatkan sumber daya tersebut untuk memproduksi
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barang dan jasa dengan value-added yang tinggi akan dapat memenuhi pasar
dalam negeri dan ekspor. Adapun hasilnya diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomui yang cukup tinggi yang ditunjukkan dengan keberlanjutan
daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan
kesejahteraan secara adil dan merata.

Sektor Jasa Kesehatan dalam RPJMN
Sektor jasa kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai
salah satu pilar RPJMN 2020-2024 merupakan dua hal yang kovalen. Salah satu
agenda RPJMN 2020-2024 adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya saing, dimana pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif,
terampil dan berkarakter salah satunya melalui peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Oleh karena itu, sektor
jasa kesehatan merupakan salah satu aspek dan agenda penting dari RPJMN
2020-2024.
Indonesia tengah melakukan program yang didukung oleh RPJMN berupa
penguatan pelaksanaan jaminan sosial, yang tercermin melalui Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit yang
diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta integrasi data JKN
dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS
kesehatan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan bagi pemangku
kepentingan. Selain itu, pembangunan kesejahteraan melalui penyempurnaan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan terus ditingkatkan. Sistem jaminan
kesehatan nasional diharapkan akan terus berkelanjutan dan mencakup seluruh
masyarakat Indonesia. Integrasi seluruh program yang dikelola oleh BPJS akan
membantu perluasan cakupan kepesertaan. Adapun penguatan health technoligy
assessment (HTA) juga menjadi salah satu program yang dikelola oleh
pemerintah.
Adapun terkait agenda untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, agenda tersebut menekankan
pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dengan
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan
pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, e-health merupakan salah satu proses
inovasi dan pemanfaatan teknologi yang dapat diaplikasikan ke masyarakat dalam
rangka menduku mutu pelayanan kesehatan semesta. Adapun agenda-agenda
spesifik lain dalam mendukung mutu pelayanan kesehatan semesta adalah
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melalui: 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan
kesehatan reproduksi; 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3) peningkatan
pengendalian penyakit; 4) penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS); dan 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan
makanan.
Adapun agenda-agenda spesifik lain yang dimaksud oleh RPJMN 20202024 meliputi penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan
pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari
pelayanan kesehatan dasar; penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan
kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan
standar fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan dan pelaksanaan rencana
induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; termasuk juga
pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan
sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem
rujukan.
Namun, Indonesia masih mengalami kekurangan dalam melakukan
pendistribusian pelayanan jasa kesehatan hingga ke pelosok wilayah Indonesia.
Menurut narasi RPJMN (Bappenas, 2020), ketimpangan kinerja sistem kesehatan
antar wilayah di Indonesia juga masih tinggi, misalnya cakupan imunisasi yang
masih rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan
tenaga kesehatan juga menumpuk di area Jawa-Bali dan daerah-daerah
perkotaan. Salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi
yang memadai adalah masih banyaknya wilayah atau desa-desa yang tidak
terlayani akses telekomunikasi dan internet, yaitu sekitar 4.474 desa (Narasi
RPJMN, Bappenas). Padahal akses telekomunikasi dan internet menjadi sarana
penyampaian dan pengumpulan informasi yang efektif sehingga pelayanan kepada
masyarakat menjadi lebih cepat, optimal dan memiliki benefit. Pemerintah terus
mendorong penyediaan akses internet pelayanan kesehatan melalui telemedicine
dalam rangka mendukung pelayanan pasien yang lebih efektif, apalagi ditambah
dengan realitas bahwa saat ini masih terdapat 42% rumah sakit dan 62,7%
puskesmas yang belum terlayani akses internet.
Dalam hal ini, melalui RPJMN, pemerintah melakukan pemenuhan dan
peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada pengembangan
paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan
alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi
pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di
daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan
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yang didukung penyediaan insentif finansial dan non-finansial; pengembangan
mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan;
perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan
kesehatan dasar; pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak
memenuhi standar kualitas; dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan
tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi
keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan
(Bappenas, RPJMN 2020-2024).
Selain itu, dalam rangka distribusi adil pelayanan jasa kesehatan nasional,
pemerintah juga tengah melakukan penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian
dan pengembangan kesehatan yang difokuskan pada:
a. pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang
memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan
mendorong pemenuhan SPM kesehatan;
b. integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan
daerah termasuk penerapan sistem single entry;
c. inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media
promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan termasuk big data;
peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif
berbasis bukti;
d. pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan e-mark cukai
dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan
kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan
e. penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi
intervensi, serta adanya evaluasi sistem kesehatan dalam mendukung
pencapaian prioritas nasional. (Bappenas, RPJMN 2020-2024).
Untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa kesehatan, pemerintah Indonesia
juga memiliki agenda pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi sebagai arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung
pemanfaatan infrastruktur TIK salah satunya melalui perluasan pelayanan digital
kesehatan. Dalam hal ini, e-health merupakan salah satu sistem yang didukung
oleh agenda RPJMN ini, yang juga mengalami tantangan-tantangan, salah satunya
ketimpangan akses internet di berbagai wilayah di Indonesia.
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BAB III
PERATURAN DOMESTIK TERKAIT SEKTOR KESEHATAN DAN E-HEALTH DI INDONESIA

Peraturan Domestik Terkait Sektor Jasa Kesehatan
Dalam melakukan perundingan perdagangan jasa, salah satu yang perlu diperhatikan adalah domestic
regulations. Dalam melakukan perundingan perlu mengidentifikasi peraturan-peraturan domestik yang berlaku agar
dalam memberikan komitmen atau offer dan dalam hal pembukaan pasar perdagangan jasa kesehatan dapat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan domestik juga erat kaitannya dengan kesepakatan
dalam perjanjian internasional. Berikut ini merupakan peraturan-peraturan domestik di Indonesia yang terkait dengan
perdagangan jasa kesehatan.
Tabel 3.1.
Peraturan Indonesia Teridentifikasi yang Berkaitan Dengan Perdagangan Internasional Jasa Kesehatan
Jenis Instrumen Hukum

Nama Singkat

Nama Lengkap

Undang-Undang

UU No. 13/2003

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (diterapkan pada profesi, Tenaga
Kerja dan SDM Kesehatan)

Undang-Undang

UU No. 20/2003

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional (khususnya pendidikan
bagi Tenaga Medis dan Kesehatan)

Undang-Undang

UU No. 29/2004

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran
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Jenis Instrumen Hukum

Nama Singkat

Nama Lengkap

Undang-Undang

UU No. 40/2004

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang

UU No. 36/2009

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan (pada Bab V Pasal 21; Pemerintah
mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Undang-Undang

UU No.44/2009

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit

Undang-Undang

UU No. 6/2011

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216)

Peraturan Pemerintah

PP No. 32/1996

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang
Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah

PP No. 31/2006

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Peraturan Pemerintah

PP No. 38/2007

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat,
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah
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Jenis Instrumen Hukum

Nama Singkat

Nama Lengkap
Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah

PP No. 65/2012

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 Tentang
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak

Peraturan Pemerintah

PP No. 97/2012

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan IMTA

Peraturan Presiden

PERPRES No. 76/2007

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang
Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden

PERPRES No. 77/2007

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha
Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal

Peraturan Presiden

PERPRES No. 111/2007

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan
Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden

PERPRES No. 72/2014

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang
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Jenis Instrumen Hukum

Nama Singkat

Nama Lengkap
Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

Peraturan Menteri

PERMEN No.
441/MENKES/PER/XI/1980

Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
441/MEN.KES/PER/XI/1980 Tentang Pembatasan
Penggunaan Tenaga Kesehatan Asing

Peraturan Menteri

PERMEN No.
645/MENKES/PER/IX/1986

Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
645/MENKES/PER/IX/1986 Tentang Pendayagunaan
Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Peraturan Menteri

PERMEN No.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
920/MENKES/PER/XII/1986 920/MENKES/PER/XII/1986
Tentang
Upaya
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik

Peraturan Menteri

PERMEN No. 159b/1988

Peraturan Menteri

PERMEN No.
378/MENKES/PER/V/1993

Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
378/MENKES/PER/V/1993 Tentang
Pelaksanaan
Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta

Peraturan Menteri

PERMEN No.
571/MENKES/PER/IV/1993

Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
571/MENKES/PER/VII/1993
Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat
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Peraturan Menteri Kesehatan
Tentang Rumah Sakit

Nomor

159b/1988

Jenis Instrumen Hukum

Nama Singkat

Nama Lengkap

Peraturan Menteri

PERMEN No.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1173/MENKES/PER/X/2004 1173/MENKES/PER/X/2004 Tentang Rumah Sakit
Gigi dan Mulut

Peraturan Menteri

PERMEN No.
512/MENKES/PER/IV/2007

Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
512/MENKES/PER/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri

PERMEN No.

Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah
Sakit

147/MENKES/PER/I/2010
Peraturan Menteri

PERMEN No.
317/MENKES/PER/III/2010

Peraturan Menteri

PERMEN No.
411/MENKES/PER/III/2010

Peraturan Menteri

PERMEN No.
317/MENKES/PER/III/2010

Peraturan Menteri

PERMEN No.

Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan
Tenaga Kesehatan Berwarga Negara Asing di
Indonesia
Peraturan
Menteri
411/MENKES/PER/III/2010
Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
317/MENKES/PER/III/2010 Tentang Pendayagunaan
Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia
Peraturan
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Kesehatan
Nomor
Tentang Laboratorium

Menteri

Kesehatan

Nomor

Jenis Instrumen Hukum

Nama Singkat

Nama Lengkap

28/MENKES/PER/I/2011

28/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik

Peraturan Menteri

PERMEN No.
1893/MENKES/PER/IX/201
1

Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1893/MENKES/PER/IX/2011 Tentang Unit Layanan
Pengadaan
Kemenkes
(Pengaturan
Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
secara
Lebih
Terintregasi/Terpadu, efektif dan efisien, terbuka,
berdayasaing, tidak diskriminatif dan akuntabel)

Peraturan Menteri

PERMEN No. 47/2012

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2012
Tentang Pendayagunaan Perawat Ke Luar Negeri

Peraturan Menteri

PERMEN No. 46/2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013
Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri

PERMEN No. 67/2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013
Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga
Negara Asing

Peraturan Menteri

PERMEN No. 67/2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan
Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015
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Jenis Instrumen Hukum

Nama Singkat

Nama Lengkap

Peraturan Menteri

PERMEN No. 16/2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (dapat menjadi peraturan yang diterapkan pada
Tenaga Kerja dan SDM Kesehatan WNA)

Peraturan Menteri

PERMEN No. 35/2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun
2015 Tentang Penyempurnaan konten PERMEN No.
16/2015 terkait Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing

Peraturan Menteri

PERMEN No. 37/2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun
2015 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke
Luar Negeri

Keputusan Menteri

KEPMEN No.
282/MENKES/SK/II/1993

Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
282/MENKES/SK/III/1993 Tentang Pola Tarif Rumah
Sakit Swasta

Keputusan Menteri

KEPMEN No.
702/MENKES/SK/VIII/1993

Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
702/MENKES/SK/VIII/1993
Tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak
Tetap Selama Masa Bakti

Keputusan Menteri

KEPMEN No.
1207.A/MENKES/VIII/2000

Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1207.A/MENKES/VIII/2000 Tentang Pendayagunaan
Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
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Jenis Instrumen Hukum

Nama Singkat

Nama Lengkap

Keputusan Menteri

KEPMEN No. 191/
MENKESKESOS/SK/II/2001

Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial
Nomor
191/MENKES-KESOS/SK/II/2001
Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 157/MENKES/SK/III/1999 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
159b/MENKES.PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit

Keputusan Menteri

KEPMEN No.
1239/MENKES/SK/XI/2001

Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1239/MENKES/SK/XI/2001 Tentang Registrasi dan
Praktik Perawat

Keputusan Menteri

KEPMEN No.
1392/MENKES/SK/XII/2001

Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1392/MENKES/SK/XII/2001 Tentang Registrasi dan
Izin Kerja Perawat Gigi

Keputusan Menteri

KEPMEN No.
04/MENKES/SK/I/2002

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
04/MENKES/SK/I/2002
Kesehatan Swasta

Keputusan Menteri

KEPMEN No.
900/MENKES/SK/VII/2002

Keputusan Menteri

KEPMEN No. 69/MEN/2004
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Tentang

Laboratorium

Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
900/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan
Praktik Bidan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP69/MEN/III/V/2004 Tentang Perubahan Lampiran
Kepmenakertrans Nomor : KEP.227/MEN/2003 mengenai

Jenis Instrumen Hukum

Nama Singkat

Nama Lengkap
Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Keputusan Menteri

KEPMEN No.
1033/MENKES/SK/XI/2006

Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman
Umum Perencanaan Pinjaman Dan Atau Hibah Luar
Negeri Bidang Kesehatan

Keputusan Menteri

KEPMEN No.
74/MENKES/SK/V/2012

Keputusan Menteri Kesehatan tentang Staf Khusus
Menteri Kesehatan Bidang Kerjasama Internasional
Dan Kelembagaan

Keputusan Direktur Jenderal

SKDIRJEN No.
K.00.06.3.5.5797/1998

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.3.5.5797
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan
Kesehatan Swasta di Bidang Medik Spesialis (1998)

Keputusan Direktur Jenderal

SKDIRJEN No.
HK.00.06.1.5.787/1999

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan Nomor K.00.06.1.5.787
Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.5797 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta di Bidang Medik Spesialis (1999)

Keputusan Direktur Jenderal

SKDIRJEN No.
664/BINKESMAS/DJ/V/198
7 1999

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan
Masyarakat
Departemen
Kesehatan
Nomor
664/BINKESMAS/DJ/V/1987
Tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di
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Jenis Instrumen Hukum

Nama Singkat

Nama Lengkap
Bidang Medik Dasar

Peraturan Domestik terkait Digitalisasi Jasa Kesehatan
Peraturan terkait yang mendukung praktek perdagangan secara elektronik tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016). Pada Undang-Undang tersebut, pemanfaatan teknologi Informasi dan
transaksi elektronik ditujukan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di
bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

31

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan
penyelenggara teknologi informasi.
Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, upaya dalam memperkuat sistem
kesehatan berbasis elektronik di Indonesia, dicantumkan pada Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi EKesehatan Nasional. Kerangka kerja dalam melaksanakan strategi tersebut
meliputi 7 elemen:
1. tata kelola dan kepemimpinan (governance and leadership);
2. strategi dan investasi (strategy and investment);
3. pelayanan dan aplikasi (services and application);
4. standar dan interoperabilitas (standards and interoperability);
5. infrastruktur (infrastructure);
6. peraturan, kebijakan, dan pemenuhan kebijakan (legislation, policy, and
compliance); dan
7. sumberdaya manusia (workforce).
Peraturan-peraturan domestik tersebut mendorong agar sektor jasa
kesehatan, khususnya dalam penerapannya terkait e-health semakin berkembang.
Pembangunan sistem kesehatan yang terintegrasi secara elektronik yang
didukung dengan elemen-elemen strategi sesuai dengan Permenkes di atas
merupakan bentuk-bentuk dukungan dalam pelayanan kesehatan yang semakin
baik dan menjangkau cakupan dan masyarakat yang lebih luas.
Selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 192/MENKES/SK/VI/2012 tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan
Sistem Informasi Kesehatan Indonesia juga menyebutkan bahwa electronic health
adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor kesehatan,
terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Kerja sama antar instansi
yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, telekomunikasi dan informatika,
serta pendidikan harus dikoordinasikan dengan baik. Sinergi tersebut sangat
diperlukan demi mencapai tujuan pembangunan sistem kesehatan elektronik (ehealth).
Adapun peraturan domestik lain yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, dimana pemerintah wajib memberikan kemudahan
kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam
upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Akses terhadap informasi
kesehatan tersebut merupakan hak masyarakat yang harus diatur oleh
32

pemerintah. Undang-Undang Kesehatan tersebut juga mengatur tentang teknologi
kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan teknologi kesehatan adalah cara,
metode, proses, atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan
disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan yang menghasilkan
nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu
kehidupan masyarakat.
Adapun beberapa peraturan-peraturan domestik lain yang memiliki
keterkaitan dengan sektor jasa kesehatan dan sistem perdagangan elektronik yang
sedikit banyak akan berpengaruh terhadap implementasi perdagangan sektor jasa
digital secara umum, baik saat ini ataupun di masa mendatang adalah:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta
Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map ECommerce) Tahun 2017-2019;
f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020
tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat; dan
i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik.

Salah satu elemen yang didukung oleh pemerintah terkait pelayanan jasa
kesehatan adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
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kesehatan bertujuan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk
teknologi, dan teknologi informasi kesehatan dalam rangka mendukung
pembangunan kesehatan. Pengembangan teknologi, produk teknologi, teknologi
informasi dan informasi kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan
hak kekayaan intelektual (HKI). Adapun untuk penelitian penyakit infeksi yang
muncul baru atau berulang (new emerging atau re emerging diseases) yang dapat
menyebabkan kepedulian kesehatan dan kedaruratan kesehatan masyarakat
(public health emergency of international concern/PHEIC) harus dipertimbangkan
kemanfaatan (benefit sharing) dan penelusuran ulang asal muasalnya (tracking
system) demi untuk kepentingan nasional.
Adapun peraturan-peraturan domestik tersebut berkontribusi untuk
membentuk ekosistem e-health yang efektif dan efisien. Peraturan-peraturan
domestik tersebut juga sedikit ataupun banyak memiliki keterkaitan dengan
komitmen-komitmen pada perjanjian internasional yang dimiliki oleh Indonesia.
Keberadaan e-health dengan sistem yang optimal dan pengaturan regulasi
domestik yang memberikan rasa aman dan nyaman dalam praktek perdagangan
jasa kesehatan akan dapat menjadi sebuah kekuatan daya saing Indonesia di
masa mendatang.
Pentingnya regulasi domestik yang mengatur e-health merupakan bentuk
payung hukum untuk memastikan keselamatan pasien dan perlindungan
konsumen kesehatan. Regulasi domestik sebagai bentuk implementasi atas
kewajiban pemerintah dalam menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas
dalam era Industri 4.0 ini. Dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna jasa
kesehatan, peraturan diperlukan untuk menjamin dalam mendapatkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan memenuhi standar yang ditentukan. Pelayanan
medis yang berkualitas dan sesuai standar akan meminimalisir kemungkinan
timbulnya masalah kesehatan lainnya dan perlindungan kerahasiaan catatan
medis. Di sisi lain, bagi penyedia jasa kesehatan, regulasi domestik yang
diterbitkan oleh pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap
layanan yang diberikan. Adapun regulasi tersebut dapat berupa pedoman ataupun
pengaturan dalam bidang kesehatan berbasis sistem elektronik.
Regulasi domestik yang telah dibuat oleh pemerintah, perlu didukung
dengan kerja sama pemerintah, penyedia jasa kesehatan, dan edukasi masyarakat
yang memadai untuk memperkecil kemungkinan resiko yang dapat ditimbulkan
dari penerapan e-health. Berdasarkan Policy Brief Kementerian Kesehatan,
Kementerian Kesehatan menilai perlunya kerja sama antara Kementerian
Kesehatan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, organisasi
profesi kesehatan, Yayasan Perlindungan Konsumen dan pemangku kepentingan
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yang terkait, membentuk kelembagaan IPPS (Institusi Pengatur dan Pengawasan
Sektor) untuk melakukan pengawasan konten pelayananan kesehatan berbasis
elektronik atau digital.
Pada Policy Brief tersebut dicantumkan beberapa poin penting pada
substansi yang menjadi dasar pemikiran pentingnya penyusunan regulasi terkait
pelayanan kesehatan berbasis elektornik adalah:
a. Revisi Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang mengutamakan prinsip patient safety
melalui pengaturan mekanisme dan persyaratan dokter dan perlunya
pengaturan izin praktek;
b. Revisi Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan
Kedokteran yang mempertimbangkan jenis tindakan medis yang
diperbolehkan dan diatur dalam standar pelayanan kesehatan berbasis
sistem elektronik;
c. Revisi Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
yang merupakan bentuk antisipasi dan mengatasi insiden yang mungkin
terjadi;
d. Revisi Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis yang
mengatur kerahasiaan dan keamanan data (perlu melibatkan
Kemenkominfo) dan perlunya menyusun standar aplikasi;
e. Penerbitan regulasi tentang pemeriksaan laboratorium secara digital yang
dirasa diperlukan atau mendukung implementasi pelayanan kesehatan
digital;
f. Penerbitan regulasi tentang pengawasan dan pencegahan yang dapat
berupa monitoring dan evaluasi;
g. Penerbitan payung hukum regulasi pelayanan kesehatan;
h. Penerbitan regulasi tentang penjualan obat melalui apotek online dan resep
elektronik; serta
i. Memperkuat manajemen, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan
kemungkinan adanya potensi pelayanan kesehatan digital lainnya.
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BAB IV
POTENSI PERUNDINGAN INTERNASIONAL DI SEKTOR JASA KESEHATAN

Indonesia perlu melakukan identifikasi sektor dan sub-sektor ataupun usaha
penunjang yang akses pasarnya dapat dimasuki oleh investasi asing. Demikian
pula dengan penawaran (offers) yang telah diajukan oleh negara-negara anggota
WTO lainnya pada Doha Round mencakup jasa bisnis, komunikasi, konstruksi,
distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata (tourism),
rekreasi kebudayaan dan olahraga, transportasi, dan jasa-jasa lainnya, dimana
Indonesia masih dalam tahap klarifikasi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka
dilakukan kajian terhadap perkembangan jasa-jasa usulan posisi Indonesia dalam
perundingan General Agreement on Trade in Services (GATS) ke depan. Namun,
Indonesia belum mengkomitmenkan sektor jasa kesehatan di GATS.
Kesepakatan/Kerja Sama Perdagangan Internasional Sektor Jasa Kesehatan
Negara anggota WTO mempunyai fleksibilitas untuk memodifikasi sektorsektor jasa yang ada atau menambah klasifikasi sektor jasa ini agar sesuai dengan
kebutuhan masing-masing negara anggota yang tercermin pada schedule of
commitment tiap negara tersebut.
Selain pada sektor jasa kesehatan dan sosial (health related and social
services), klasifikasi sektor jasa kesehatan juga terdapat pada sektor jasa bisnis,
dengan detail sebagai berikut:
Klasifikasi Perdagangan Internasional dalam Jasa Kesehatan
Sektor/Sub-Sektor Jasa Kesehatan

CPC Terkait

1. JASA BISNIS (yang relevan dengan jasa kesehatan)
h. Jasa kedokteran umum dan kedokteran gigi

9312

i. Jasa yang disediakan oleh bidan, perawat, fisioterapis,
dan tenaga paramedis

93191

8. JASA TERKAIT KESEHATAN DAN SOSIAL
A. Jasa Rumah Sakit

9311
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B. Jasa Kesehatan Manusia Lainnya

9319 (selain 93191)

C. Jasa Sosial

933

D. Lainnya

Tanpa CPC

Tabel 4.1. Klasifikasi Perdagangan Internasional dalam Jasa Kesehatan
Sumber: W/120

Terkait dengan bidang pekerjaan utama sektor jasa kesehatan, terdapat
sejumlah bidang pekerjaan pada Jasa Bisnis dan Jasa Terkait Kesehatan dan
Sosial yang relevan, antara lain:
Bidang Pekerjaan Utama dalam Jasa Kesehatan
Sektor/Sub-Sektor Jasa Kesehatan

Bidang Pekerjaan

Tingkat
Keterampilan

1. JASA BISNIS (yang relevan dengan jasa kesehatan)
- Dokter umum
h. Jasa kedokteran umum dan
kedokteran gigi (CPC 9312)

- Dokter spesialis

Tinggi

- Dokter gigi
- Bidan
i. Jasa yang disediakan oleh bidan,
perawat, fisioterapis, dan tenaga
paramedis (CPC 93191)

- Perawat
- Fisioterapis

Menengah

- Paramedis
- 8. JASA TERKAIT KESEHATAN DAN SOSIAL
- Spesialis manajemen
rumah sakit

A. Jasa Rumah Sakit (CPC 9311)

- Spesialis administrasi
rumah sakit
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Menengah

- Pengemudi ambulans

B. Jasa Kesehatan Manusia Lainnya
(CPC 9319 selain 93191)

- Spesialis kesehatan
sarana rumah tinggal

Menengah

- Pengasuh
spesialis
untuk usia lanjut dan
penyandang cacat
- Pengasuh
spesialis
untuk anak-anak dan
pelanggan lainya
- Pengasuh
spesialis
yang
menyediakan
jasa
pengasuhan
anak
termasuk
pengasuhan
untuk
penyandang cacat

C. Jasa Sosial (CPC 933)

Semi terampil

- Pemasok
jasa
bimbingan
dan
konseling anak-anak
- Spesialis
jasa
kejuruan

penyedia
rehabilitasi

- Praktisi pengobatan
alternatif

D. Lainnya

Menengah

Tabel 4.2. Bidang Pekerjaan Utama dalam Jasa Kesehatan
Sumber: Laporan Nasehat Kebijakan Jasa Kesehatan AIPEG-TAMF, 2009

Berdasarkan hasil-hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional
pada sektor jasa kesehatan, Indonesia telah memberikan komitmen yang
berbeda pada berbagai sub-sektor yang dikomitmenkan, baik pada berbagai fora
ASEAN dan ASEAN+, maupun kesepakatan bilateral seperti pada Perundingan
antara Indonesia - Jepang (IJ-EPA), IECEPA, Indonesia - Australia (IACEPA),
dan Indonesia - Korea (IKCEPA). Hal ini kemungkinan dilakukan karena terdapat
perbedaan kepentingan di setiap kesepakatan yang ada.
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Komitmen dan Offer Sektor Jasa Kesehatan Indonesia di Berbagai Fora
Sektor jasa kesehatan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk
dikembangkan, mengingat cukup banyaknya komitmen antara Indonesia dengan
mitra dagang yang mempermudah kemudahan akses pasar perdagangan jasa
kesehatan. Komitmen yang dibuat Indonesia tersebut dilakukan dalam bentuk
perjanjian baik secara bilateral, regional, ataupun multilateral. Pada perjanjian
tersebut, terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Indonesia dengan negara mitra
yang kemudian dicantumkan dalam Schedule of Commitment (SOC).
Pada beberapa halaman selanjutnya, terlampir beberapa komitmen pada
sektor jasa kesehatan yang telah dilakukan oleh Indonesia pada berbagai forum
perundingan perdagangan internasional.
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1. ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Protocol 10
Sector or Subsector

Limitation on Market Access

Limitation on National Treatment

(1)

None

(1)

None

(2)

None

(2)

None

(3)

Unbound

(3)

Unbound

(1)

None

(1)

None

(2)

None

(2)

None

(3)

Joint venture with foreign
equity participation up to 70%

(3)

As indicated in the Horizontal
Section and General
Conditions

HEALTHCARE SERVICES
Clinic of
services

specialised

medical

(only for registered health
institution,
with
3
sub
specialistic/super
specialistic
medical care/more specific than
specialistic medical care) (CPC
93122)
Clinic of specialised dental
services, only for registered
health institution, with specialistic
dental care, provided by hospital
of more than 50 dental units and
chairs) (CPC 93123)
Clinic of specialised medical
services (only for registered
health institution, with 3 sub
specialistic/super
specialistic
medical care/more specific than
specialistic medical care) in
Makassar and Manado (CPC
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Sector or Subsector

Limitation on Market Access

Limitation on National Treatment

93122)

The health professionals shall
be Indonesian

Clinic of specialised dental
services, only for registered
health institution, with specialistic
dental care, provided by hospital
of more than 50 dental units and
chairs) in Makassar and Manado
(CPC 93123)
Other Veterinary Services (CPC
93209)

(1)

None

(1)

None

(2)

None

(2)

None

(3)

Joint venture company with
foreign equity participation up
to 70 per cent

(3)

Subject to Qualification and
Licensing requirement and
procedure including
registration

Nursing services

(1)

None

(1)

None

(only for specialistic care)

(2)

None

(2)

None

(CPC 93191)

(3)

Unbound

(3)

Unbound

Nursing
services
(only for
specialistic care) in Medan and

(1)

None

(1)

None

(2)

None

(2)

None

Exclusively covers only Poultry
Farms Consultant Services
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Sector or Subsector
Surabaya

Limitation on Market Access

Limitation on National Treatment

(3)

(3)

(CPC 93191)

Joint venture company with
foreign equity participation up
to 51%

As indicated in the Horizontal
Section and General
Conditions
The health professionals shall
be Indonesian

Nursing
services
(only for
specialistic care) in capital
province of East Indonesia region
(except
in
Makassar
and
Manado) (CPC 93191)

(1)

None

(1)

None

(2)

None

(2)

None

(3)

Joint venture company with
foreign equity participation up
to 70%

(3)

As indicated in the Horizontal
Section and General
Conditions
The health professionals shall
be Indonesian

Hospital services (only for
specialist and super specialist
medical care/more specific than
specialist medical care, provided
by hospital of more than 200
beds) (CPC 9311)

(1)

None

(1)

None

(2)

None

(2)

None

(3)

Unbound

(3)

Unbound

Hospital services

(1)

None

(1)

None

(only for specialist and super
specialist medical care/more

(2)

None

(2)

None

(3)

Joint venture with foreign

(3)

As indicated in the Horizontal
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Sector or Subsector

Limitation on Market Access

specific than specialist medical
care, provided by hospital of
more than 200 beds) in Medan
and Surabaya (CPC 9311)

Limitation on National Treatment

equity participation up to 51 %

Section and General
Conditions
The health professionals shall
be Indonesian

Hospital services

(1)

None

(1)

None

(only for specialist and super
specialist medical care/more
specific than specialist medical
care, provided by hospital of
more than 200 beds) in capital
province of East Indonesia region
(except
in
Makassar
and
Manado) (CPC 9311)

(2)

None

(2)

None

(3)

Joint venture with foreign
equity participation up to 70 %

(3)

As indicated in the Horizontal
Section and General
Conditions

Other Human Health Services
(CPC 9319 other than 93191)

(1)

None

(1)

None

(2)

None

(2)

None

Limited to Residential health
facilities services than hospital
services only (CPC 93193)

(3)

Joint venture foreign equity
participation up to 70 %

(3)

Subject to Qualification and
Licensing requirement and
procedure including
registration

Social Services

(1)

None

(1)

None

(Social welfare services for the

(2)

None

(2)

None

The health professionals shall
be Indonesian
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Sector or Subsector

Limitation on Market Access

Limitation on National Treatment

(3)

Joint venture foreign equity
participation up to 70 %

(3)

Services shall be delivered
indiscriminately

D. Other

(1)

None

(1)

None

Specialistic centre in government
/ public hospital in capital city of
East Indonesia region e.g. cancer
specialistic care centre, cardiac
centre, haemodialysis centre

(2)

None

(2)

None

(3)

Aggregate foreign equity
participation is permitted up to
70% provided that: up to 49%
through foreign direct
investment, and the remaining
percentage through other
mechanism

(3)

The health professionals shall
be Indonesian

elderly)
(Social welfare services
persons with disabilities)
Social welfare
education

training

for
and

Social workers and care workers

2. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
Sector or Subsector

Limitation on Market Access

Limitation on National Treatment

I. HORIZONTAL COMMITMENTS

3) Commercial Presence of the
foreign service provider(s) may
be in the form of joint venture

3)

ALL SECTORS INCLUDED IN THIS
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The Income Tax Law provides
that non-resident taxpayers will
be subject to withholding tax of

Sector or Subsector

Limitation on Market Access

SCHEDULE

Limitation on National Treatment

and/or representative office,
unless mentioned otherwise.

Joint venture should
following requirements:

meet

the

(i)

should be in the form of
Limited Liability Enterprise
(Perseroan Terbatas/PT),

(ii)

not more than 49% of the
capital share of the Limited
Liability
Enterprise
(Perseroan
Terbatas/PT),
may be owned by foreign
partner(s).

20% if they derive the following
income from Indonesian source:
(a)

interest

(b)

royalties

(c)

dividend

(d)

fee from service performed in
Indonesia

The tax rate can be changed due to
tax treaty.
Land Acquisition
Undang-Undang Pokok Agraria
(Land Law) No. 5 of 1960 stipulates
that no foreigners (juridical and
natural persons) are allowed to own
land.
However, a joint venture
enterprise could hold the right for
land use (Hak Guna Usaha) and
building
rights
(Hak
Guna
Bangunan), and they may rent/lease
land and property.

4) Expatriate Charges
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Sector or Subsector

Limitation on Market Access

Limitation on National Treatment
Any foreign natural persons
supplying services are subject to
charges levied by Governments
Labour Laws and Regulations.
Any expatriate employed by a
joint-venture
enterprise,
representatives office, and/or
other types of juridical person
and/or an individual services
provider must hold a valid
working permit issued by the
Ministry of Manpower and
Transmigration.

4)

Subject to Indonesian Labour
and Immigration Laws and
Regulations, only directors,
managers
and
technical
experts/advisors,
unless
mentioned
otherwise,
are
allowed to stay for two years
and could be extended for a
maximum two times subject to
two years extension each time.
Manager and technical experts
(intra corporate transfer) are
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Sector or Subsector

Limitation on Market Access

Limitation on National Treatment

allowed based on an economic
needs test.
The entry and temporary stay of
business visitor(s) is (are)
permitted for a period of 60
days and could be extended
maximum for 120 days.
GENERAL CONDITIONS :
Commercial presence of the foreign service provider is permitted only through health institution which is registered
in Indonesia and must establish partnership with local partner. Establishment limited to the cities of Medan and
Surabaya.
Hospital services (CPC 9311)

1)

None

1)

None

(only for specialistic and super 2)
specialistic
medical
care/more 3)
specific than specialistic
medical
care, provided by hospital of more
than 300 beds)
-

None

2)

None

As indicated in the Horizontal
Section and General Conditions
:

3)

The health professionals shall
be Indonesian.

-

The hospital shall be managed
by Board of Directors chaired
by Indonesian medical doctor
Approval subject to the social
function of hospital services
47

Sector or Subsector

Limitation on Market Access

Limitation on National Treatment

offered
-

The medical services shall be
provided by persons with
medical licenses issued by
Ministry of Health and Health
professional
organization/council

-

Foreign health professionals
are obliged to transfer medical
knowledge and professional
capabilities to Indonesian health
professional as consultant only

-

A non Indonesian health
professional
employed
as
managers or as technical
experts shall have at least two
Indonesian under studies during
his/her term

4)

Unbound except as indicated in
the Horizontal Section.

4)

Unbound except as indicated in
the Horizontal Section.

None

1)

None

None

2)

None

As indicated in the Horizontal

3)

Subject to Qualification and

Hospital services (nursing services in 1)
hospital) (CPC 9311)
2)
3)
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Sector or Subsector

Limitation on Market Access
Section and General Conditions
:
-

The hospital shall be managed
by Board of Directors chaired
by Indonesian medical doctor

-

Approval subject to the social
function of hospital services
offered

-

The medical services shall be
provided by persons with
medical licenses issued by
Ministry of Health and Health
professional
organization/council

-

Foreign health professionals
are obliged to transfer medical
knowledge and professional
capabilities to Indonesian health
professional as consultant only

-

A non Indonesian health
professional
employed
as
managers or as technical
experts shall have at least two
Indonesian under studies during
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Limitation on National Treatment
Licensing
requirement
and
procedure including registration

Sector or Subsector

Limitation on Market Access

Limitation on National Treatment

his/her term
4)
4)

Unbound
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Unbound except for nursing
services supplied by natural
persons of Japan as provided
for in Section 5 of Part 2 of
Annex 10..

3. Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IECEPA)

Sector Or Sub-Sector

Market Access

National Treatment

HORIZONTAL COMMITMENT
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS 3)
SCHEDULE

Commercial presence of foreign
service provider(s) may be in
the form of joint venture and/or
representative office, unless
mentioned otherwise.
Joint ventures shall meet the
following requirements:

3) Non-resident tax payers will be
subject to Indonesian tax laws
and regulations.

3)

Land Acquisition

(ii) not more than 49% of the
capital share of the Limited
Liability Company (Perseroan
Terbatas/PT), may be owned by
foreign partner(s).

In accordance to Indonesian
laws and regulations, foreigners
(juridical and natural persons)
are not allowed to own land.
However, a joint venture
company can hold the right for
land use (Hak Guna Usaha)
and building rights (Hak Guna
Bangunan),
and
it
may
rent/lease land and property.

A joint venture supplying
services through commercial
presence in Indonesia shall
have a minimum investment in

1), 2), 3), 4) Indonesia reserves
the right to adopt or maintain
any measure for the protection

(i)

In the form of Limited Liability
Company
(Perseroan
Terbatas/PT); and
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Sector Or Sub-Sector

Market Access

National Treatment

accordance with domestic laws
and regulations
4)

Subject to Indonesian Labour
and Immigration Laws and
Regulations, only directors,
managers and specialist, unless
mentioned
otherwise,
are
allowed to stay for two years
with the possibility of one year
extension.

Manager and specialist (intra
corporate transfer) are allowed
based on economic needs
test/based
on
Indonesian
Labour and Immigration Laws
and Regulations.

The entry and temporary stay of
business visitor(s) is permitted
for a period of 60 days and
could be extended every 30
days
with
maximum
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of Indonesian essential security
interests.
4) Obligation to pay compensation
Employers are obliged to pay
compensation for each foreign
worker they employ.
Every employer that employs
foreign worker is under an
obligation to obtain written
permission
from
related
Ministers.
A foreign worker is not allowed
to occupy positions that deal
with personnel and/or occupy
certain positions pursuant to
Indonesian
Laws
and
Regulations.
Any natural person shall meet
professional
qualification
requirements.

Sector Or Sub-Sector

Market Access

National Treatment

accumulated stay for 180 days.
Installers:
Qualified specialists who are
employees of a company
located in an EFTA State not
having commercial presence in
Indonesia, supplying installation
services for machinery or
industrial equipment.
The supply of that service has to
occur on a fee or contractual
basis (installation contract) for a
period of not more than three
months between the builder of
the machinery or equipment
and
the
owner
of
that
machinery or equipment, both
of them being companies
(excluding any supply of
services in connection with
companies supplying services
as defined by CPC 872).
Only for services supplied to
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Sector Or Sub-Sector

Market Access

National Treatment

manufacturing sectors and subsectors that require high
technology and high capital and
where
installation
services
cannot be provided by domestic
installers.
8. HEALTH RELATED AND SOCIAL SERVICES
General conditions on health related and social services:
Commercial presence of foreign service providers is permitted only through a health institution which is registered in
Indonesia and must establish partnership with local partner. Establishment limited to the cities of Medan and
Surabaya.
Hospital services

1)

None

1)

None

(only for specialist and super 2)
specialist medical care/more specific 3)
than
specialist
medical
care,
provided by hospital of more than
300 beds)
(CPC 9311)

None

2)

None

-

None except as indicated in 3)
the horizontal section and
general conditions:
The hospital shall be managed
by a Board of Directors
chaired by an Indonesian
medical doctor
Approval subject to the social
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Unbound

Sector Or Sub-Sector

Market Access

National Treatment

function of the
services offered

hospital

-

The medical services shall be
provided by persons with
medical licenses issued by the
Ministry of Health and Health
professional
organisation/council

-

Foreign health professionals
are obliged to transfer medical
knowledge and professional
capabilities to Indonesian
health
professionals
as
consultant only

-

A non Indonesian health
professional employed as
manager or as specialist shall
have at least two Indonesians
under studies during his/her
term

4)

Unbound

4)
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Unbound

4. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IACEPA)
Sector or Sub-sector

Limitations on Market
Access

Limitations on National
Treatment

HORIZONTAL COMMITMENTS
All sectors included in this 3)
Appendix and the below subsectors as follows:
• Legal services (CPC 861),
only for advisory services
on
foreign
and
international law;
• Postal
Services
(CPC
7511)
and
Courier
Services
(CPC
7512)
(KBLI
53102Commercial
Postal)
excluding Intercity delivery
and
Universal
Post
Services; and

Commercial Presence
through
the
constitution,
acquisition
or
maintenance of an
enterprise shall be in
the form of a limited
liability
company
denoted
as
PT
(‘Perseroan Terbatas’),
unless
otherwise
specified.

3) Non-resident taxpayers
will be subject to
withholding tax of 20 per
cent if they derive the
following income from
an Indonesian source:
(a) interest;
(b) royalties;
(c) dividend;
(d) fee
from
service
performed in Indonesia.
3)

• International
Passenger
Transport (CPC 7211) and
International
Freight
Transport (CPC 7212)
excluding Cabotage.

The right of ownership
of land (hak milik) is
restricted to Indonesian
nationals only.

Notwithstanding the above,
foreign nationals and
foreign
companies
incorporated
and
domiciled in Indonesia
may acquire land and
56

Additional
Commitments

Sector or Sub-sector

Limitations on Market
Access

Limitations on National
Treatment
property on the basis of
the following rights:
(a) Leasehold (hak guna
usaha), granted to a
foreign company for a
maximum period of 35
years and may be
extended for a further
period of 25 years.
(b) Building rights (hak
guna
bangunan),
granted to a foreign
company
for
a
maximum period of 30
years and may be
extended for a further
period of 20 years.
(c) right of use (hak pakai)
granted to:
(1) a foreign national for
a maximum period of 30
years and may be
extended for a further
period of 20 years;
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Additional
Commitments

Sector or Sub-sector

Limitations on Market
Access

Limitations on National
Treatment
(2) a foreign company
for a maximum period of
25 years and may be
extended for a further
period of 20 years.
(d)

Right of lease (hak
sewa), accorded to a
foreign national and a
foreign company for a
definite period as may
be agreed by the
parties.
Such acquisitions of
land and property must
be approved by the
relevant
authority,
subject
to
such
conditions
and
restrictions as may be
imposed
by
that
authority.

3) Indonesia reserves the
right to adopt or maintain
any measure relating to
the
privatisation,
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Additional
Commitments

Sector or Sub-sector

Limitations on Market
Access

Limitations on National
Treatment
corporatisation,
commercialisation
or
divestment
of
Government
assets,
entities
or
agencies
including:
(a) limitations on ownership
of assets;
(b) transfer or disposal of
equity interests or their
assets;
(c) the right of foreign
investors or their
(d) investments to control
their
assets;
and
nationality of the senior
management
or
members of the board of
directors.
For greater certainty:
a) where Indonesia transfers
an interest in an existing
state
enterprise
to
another state enterprise,
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Additional
Commitments

Sector or Sub-sector

Limitations on Market
Access

Limitations on National
Treatment
such transfer shall not
be considered to be an
initial
transfer
or
disposal of the interest
for purposes of this
entry; and
b) where Indonesia transfers
or disposes of an
interest in an existing
state
enterprise
in
multiple
phases,
subparagraph (a) shall
apply separately to each
such phase.
3) A joint venture supplying
services
through
commercial presence in
Indonesia must have a
total investment value of
greater than IDR. 10
billion (excluding land
and buildings), except in
sectors and subsectors
where Indonesia has
made
commitments
under GATS or the
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Additional
Commitments

Sector or Sub-sector

Limitations on Market
Access

Limitations on National
Treatment

Additional
Commitments

ASEAN-Australia-New
Zealand Free Trade
Agreement (AANZFTA).
1), 2), 3), 4) Indonesia
reserves the right to
adopt or maintain any
measure
for
the
protection of Indonesian
essential
security
interests.
4)

Unbound, except for
categories as indicated
in
Chapter
12
(Movement of Natural
Persons).

4)

Unbound, except for
categories as indicated
in
Chapter
12
(Movement of Natural
Persons).

HEALTH RELATED AND SOCIAL SERVICES
Hospital
93110)7

Services (CPC 1)

None

1)

None

2)

None

2)

None

3)

None, except joint
venture requirement.

3)

None, except:
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a) No more than 67 per
cent of the capital
share in a joint
venture
shall
be

Foreign
class
B
hospital may phase
up from 100 to 250
beds
within
two
years as provided in
its business plan
submitted at the time
of application

Sector or Sub-sector

Limitations on Market
Access

Limitations on National
Treatment
owned by foreigners;
Foreign hospital may
only establish class A
or class B hospital, as
defined by Minister of
Health Regulation No.
56 of 2014 on the
classification
and
licencing
of
hospitals as at the
date of signature of
this Agreement; and
b) May only employ
foreign
health
professionals to the
extent that there are
not
sufficiently
qualified Indonesians.

Other
Human
Health 1)
Services (CPC 9319) only for 2)
• Ambulance (CPC 93192)
3)

None

1)

None

None

2)

None

None, except joint
venture requirement.

3)

None, except:
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a) No more than 67 per
cent of the capital
share in a joint

Additional
Commitments
for establishment

Sector or Sub-sector

Limitations on Market
Access

Limitations on National
Treatment
venture
shall
be
owned by foreigners;
b) May only employ
foreign
health
professionals to the
extent that there are
not
sufficiently
qualified Indonesians;
c) Must be established
in a class A or B
hospital-owned
premises, as defined
by Minister of Health
Regulation No. 56 of
2014
on
the
classification
and
licencing of hospitals
as at the date of
signature
of
this
Agreement; and
d) The
management
shall be integrated
with the hospital.

•

Welfare

Services

1)

None

1)
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None

Additional
Commitments

Sector or Sub-sector

Limitations on Market
Access

Delivered Through
2)
Residential Institutions to 3)
Old Persons
and the
Handicapped

Limitations on National
Treatment

None

2)

None

None, except joint
venture requirement.

3)

None, except:

(CPC 93311)

•

Welfare
services
not
delivered
through
residential institutions

a) No more than 67 per
cent of the capital
share in a joint
venture
shall
be
owned by foreigners;
and
b)

(CPC 93323)

64

May only employ
foreign
health
professionals to the
extent that there are
not
sufficiently
qualified Indonesians.

Additional
Commitments

5. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA)
Sector or Sub-sector

Limitations on Market Access

Limitations on National Treatment

I. HORIZONTAL COMMITMENTS
All sectors included in this
schedule – unless otherwise
specified in each commited
sector

3)

Commercial Presence of the 3) Non-resident taxpayers will be
foreign services provider(s) shall
subject to withholding tax of 20%
be in the form of joint venture
if they derive the following income
and/or representative office,
from an Indonesian source, inter
unless mentioned otherwise.
alia:
Joint venture should meet the
following requirements:

a) should be in the form of Limited
Liability Enterprise (Perseroan
Terbatas/PT);

a) interest;
b) royalties;
c) dividend; or
d) fee from service performed in
Indonesia.

b) not more than 49% of the capital
share of the Limited Liability
Enterprise
(Perseroan Land Acquisition
Terbatas/PT), may be owned by
Undang-Undang
Pokok
Agraria
foreign partner(s).
(Land Law) No. 5 of 1960 stipulates
that no foreigners (juridical and
natural persons) are allowed to own
land.
However, a joint venture
enterprise could hold the right for
land use (Hak Guna Usaha) and
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Sector or Sub-sector

Limitations on Market Access

Limitations on National Treatment
building
rights
(Hak
Guna
Bangunan), and they may rent/lease
land and property.
A joint venture supplying services
through commercial presence in
Indonesia must have a total
investment value of greater than IDR
10 billion4
(excluding land and
buildings), except in sectors and
subsectors where Indonesia has
made commitments under GATS.

1), 2), 3), 4) Indonesia reserves the
right to adopt or maintain any
measure for the protection of
Indonesian
essential
security
interests.

1), 2), 3), 4) Indonesia reserves the
right to adopt or maintain any
measure for the protection of
Indonesian
essential
security
interests.
1), 2), 3), 4) National treatment may
not apply to any measures relating to
the
issuance
of
investment
implementation licenses/permits5 at

4
5

This inscription of the said value shall be without prejudice to the time value of money.
For illustrative purposes, this may include a location permit or a building permit.
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Sector or Sub-sector

Limitations on Market Access

Limitations on National Treatment

1), 2), 3), 4) All measures governing
permanent residents are unbound,
except to the level committed in the
GATS.

the provincial level6 , which shall be
considered on a case by case basis

1), 2), 3), 4) All measures governing
permanent residents are unbound,
except to the level committed in the
GATS.
HEALTH RELATED AND SOCIAL SERVICES
A. Hospital Services
Hospital Services for Specialist and
Sub-specialist Medical Services in
Class A and B Hospitals and
Provide more than 250 Beds (CPC
9311)

1) None

1)

None

2) None

2)

None

3) None,
except
commercial 3)
presence only permitted in the
form of:
a) joint operation by establishing
a representative office in
Indonesia; or
b) joint venture requirement with
no more than 67% of the

6

For the purposes of this horizontal commitment, ‘provincial level’ means the regional level of government.
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None, except:
a) may only employ foreign
health professionals if there
are not sufficient qualified
Indonesians;
b) the hospital shall be managed
by Board of Directors chaired
by Indonesian medical doctor;

Sector or Sub-sector

Limitations on Market Access

Limitations on National Treatment

capital share shall be owned
by foreigners.

c) foreign hospital may only
establish for specialistic
services and sub-specialistic
services of a class A or class
B hospital.
4)

Unbound

Unbound

1)

None

2)

None

2)

None

3)

None, except joint venture 3)
requirement with no more than
51% of the capital share shall be
owned by foreigners.

4)

Unbound, except as specified in
and subject to Appendix 6-B-2
and highest management in a
representative office shall be
Indonesian.

1)

B. Other Human Health Services
Other Human
limited only
Services which
Integrated in
Hospital.
(CPC 93191)

Health Services
to Acupuncture
Established and
Class A or B

None, except:
a) joint venture requirements;
b) the health management in
structural level shall be
Indonesian; and
c) may only employ foreign
health professionals to the
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Sector or Sub-sector

Limitations on Market Access

Limitations on National Treatment
extent that there
sufficient
Indonesians.

are not
qualified

4)

Unbound

4)

Unbound

Other Veterinary Services

1)

None

1)

None

(CPC 93209)

2)

None

2)

None

3)

None, except joint venture 3)
requirement with no more than
51% of the capital shall be
owned by foreigners.

None, except joint venture
requirement and license fee
requirement for foreign service
suppliers that may vary from that
applicable to Indonesian service
suppliers.

4)

Unbound, except as specified in 4)
and subject to Appendix 6-B-2.

Unbound, except as specified in
and subject to Appendix 6-B-2.

Social Services (CPC 933)

1)

None

1)

None

a) social welfare services for the
elderly;

2)

None

2)

None

3)

None, except joint venture
requirement.

3)

None, except may only employ
foreign health professionals if
there are not sufficient qualified

Exclusively covers only for
Poultry
Farms
Consultant
Services

C. Social Services

b) social welfare services for
persons with disabilities; and
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Sector or Sub-sector
c)

social welfare training and
education Social workers and
care workers.

Limitations on Market Access

Limitations on National Treatment
Indonesians.

4)

Unbound

4)

Unbound

6. ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)
Sector / subsector
I. HORIZONTAL COMMITMENTS
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS
SCHEDULE

Limitations on Market access
3)

Limitations on National treatment

Commercial Presence of the 3) Land Acquisition Undang-Undang
foreign service provider(s) may
Pokok Agraria (Land Law) No. 5
be in the form of joint venture
of 1960 stipulates that no
and/or representative office,
foreigners (juridical and natural
unless mentioned otherwise.
persons) are allowed to own
land. However, a joint venture
Joint venture should meet the
enterprise could hold the right for
following requirements:
land use (Hak Guna Usaha) and
building rights (Hak Guna
Bangunan), and they may
a) Should be in the form of
rent/lease land and property.
Limited Liability Enterprise
Any juridical and natural persons
(Perseroan Terbatas/PT),
should
meet
professional
b) Not more than 49% of the
qualification requirements.
capital share of the Limited
Liability
Enterprise
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Sector / subsector

Limitations on Market access

Limitations on National treatment

(Perseroan
Terbatas/PT),
may be owned by foreign
partner(s).
GENERAL CONDITIONS
Commercial presence of the foreign service provider is permitted only through health institution which is registered in
Indonesia and must establish partnership with local partner. Establishment limited to the cities of Medan and
Surabaya.
Hospital services (CPC 9311)

1)

None

1)

None

(only for specialistic and super
specialistic
medical
care/more
specific than specialistic medical
care, provided by hospital of more
than 300 beds)

2)

None

2)

None

3)

As indicated in the Horizontal 3)
Section and General Conditions :
- The hospital shall be managed
by Board of Directors chaired
by Indonesian medical doctor
- Approval subject to the social
function of hospital services
offered
- The medical services shall be
provided by persons with
medical licenses issued by
Ministry of Health and Health
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The health professionals shall be
Indonesian.

Sector / subsector

Limitations on Market access

Limitations on National treatment

professional
organization/council
4)

Unbound

4)
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Unbound

BAB V
DIGITALISASI PERDAGANGAN SEKTOR JASA KESEHATAN DI INDONESIA

WHO telah mengeluarkan resolusi mengenai electronic health (e-health)
bernomor 58.28 tahun 2005. Dalam resolusi tersebut, WHO mendorong kepada
setiap negara untuk:
1. Menyusun rencana strategis jangka panjang untuk mengembangkan pelayanan
electronic health di berbagai bidang di kesehatan baik untuk administrasi
kesehatan, kerangka legal dan regulasi, infrastruktur serta mekanisme
kemitraan publik dan swasta.
2. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk
electronic health.
3. Membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga profit untuk
mendukung electronic health.
4. Mengembangkan electronic health yang menjangkau masyarakat, khususnya
yang rawan terhadap permasalahan kesehatan (vulnerable) dan sesuai dengan
kebutuhan mereka.
5. Memobilisasi kerja sama lintas sektor dalam mengadopsi norma dan standar
electronic health, evaluasi, prinsip-prinsip cost-effectiveness dalam electronic
health
untuk menjamin mutu, etika dan keamanan dengan tetap
mengedepankan kerahasiaan, privasi, equity dan equality.
6. Mengembangkan center of excellence dan jejaring electronic health.
7. Mengembangkan model sistem informasi kesehatan masyarakat untuk
surveilans, respon dan emergency.
Berdasarkan hasil penelitian Rock Health, sebuah perusahaan yang
bergerak dalam bidang kesehatan berbasis digital di Amerika Serikat, telah
menemukan bahwa saat ini ada sekitar 13.000 aplikasi kesehatan digital. Para
pasien saat ini secara bertahap telah mengikuti perkembangan tren menggunakan
aplikasi kesehatan digital. Rock Health sebagai penyedia pelayanan ekosistem
kesehatan digital bekerja menjelaskan kekuatan perawatan kesehatan secara
mobile serta dampak teknologi pada bidang kesehatan.
Menurut J.C. Healy pemeran utama dalam lingkungan e-health adalah
(Kristianto, 2013):


Agensi dari PBB dan badan internasional yang berhubungan dengan
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kesehatan, telekomunikasi, dan perdagangan


Otoritas pemerintah tingkat nasional sampai daerah yang berhubungan
dengan kesehatan dan telekomunikasi



Institusi pendidikan dan riset



Para profesional di bidang kesehatan beserta asosiasinya



Para pelanggan, pasien, dan asosiasinya



Organisasi nonpemerintah



Pihak industri kesehatan dan telekomunikasi



Media Massa.

E-health dapat dilihat sebagai solusi enterprise atau korporat dalam bidang
kesehatan yang melibatkan dukungan seluruh aspek tatanan pemerintahan,
seperti rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, industri farmasi, institusi
pendidikan tinggi (yang berhubungan dengan kesehatan), poliklinik, dan
sebagainya. Jika e-health ini didukung sepenuhnya oleh pihak kependudukan dan
administrasi masyarakat dalam lingkup daerah, kota, propinsi, atau nasional, maka
e-health akan menjadi sebuah aplikasi masa depan yang mendukung optimalisasi
sistem kesehatan masyarakat. Sesuai dalam RPJMN 2020-2024, peningkatan
pelayanan kesehatan melalui transformasi digital merupakan salah satu sasaran
dan arah kebijakan pemerintah Indonesia. Adapun pengarusutamaan transformasi
digital pada pembangunan manusia adalah melalui optimalisasi pelayanan
kesehatan; integrasi pelayanan kesehatan; dan penyimpanan rekaman data
pasien dengan menggunakan Big Data; serta implementasi telemedicine yang
efektif.
Salah satu permasalahan penyediaan pelayanan jasa kesehatan di
Indonesia adalah keterbatasan distribusi tenaga kerja kesehatan. Indonesia
dihadapkan pada keterbatasan jumlah tenaga kesehatan. Rasio dokter umum per
100.000 penduduk di Indonesia hanya mencapai 30.98. Nilai tersebut berada di
bawah rasio dokter ideal menurut Indikator Indonesia Sehat 2010, yaitu 40 per
100.000 penduduk. Lebih lanjut, rasio perawat untuk 100.000 penduduk Indonesia
pada tahun 2014 adalah 94,07 dimana hal ini juga di bawah ideal, dimana
seharusnya terdapat 150 perawat untuk 100.000 penduduk. Sementara itu, rasio
bidan juga rendah dimana pada tahun 2014 rasio bidan hanya 49,56 per 100.000
penduduk, dimana rasio seharusnya adalah 100 bida per 100.000 penduduk
(Prasetya et al, 2018).
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Adapun rasio dokter negara-negara anggota ASEAN menunjukkan rasio
dokter spesialis di Indonesia yang juga masih rendah dibandingkan negara-negara
ASEAN lainnya, dengan Singapura dan Filipina memiliki rasio diatas 100,
sementara negara-negara lainnya dikisaran antara 20-80. Indonesia tercatat
memiliki rasio paling kecil, yaitu 8,14. Ditemukan juga bahwa ketersediaan dokter,
khususnya dokter spesialis, hanya berada pada wilayah-wilayah Indonesia yang
tergolong maju, seperti Indonesia bagian barat. Melihat data rasio tersebut,
kebutuhan akan ketersediaan dokter masih sangat kurang di dalam negeri.
Kekurangan tenaga medis ahli, adanya distribusi tenaga medis yang tidak merata,
serta kendala geografis (jarak dan jenis bentang alam) menjadi tantangan utama
dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam mengatasi
permasalahan tersebut, pelayanan kesehatan berbasis ICT dapat menjadi salah
satu solusi.
Munculnya industri perawatan kesehatan digital saat ini telah membuat
langkah yang sangat signifikan di antara para penyedia pelayanan kesehatan.
Rock Health menemukan sekitar 75% pengobatan medis kecil dan medium serta
ruang praktik dokter gigi akan mempergunakan perangkat teknologi berupa tablet
dalam beberapa tahun mendatang. Bahkan hampir 40% dokter telah
menggunakan aplikasi pengobatan untuk kegiatan kesehariannya. Penggunan
teknologi di bidang kesehatan ini tentunya akan mengurangi biaya perawatan
kesehatan serta meningkatkan skala para ahli kesehatan membantu banyak
orang7.
Indonesia adalah negara kepulauan dimana terbagi dalam beberapa pulau
utama, dan wilayah-wilayah pulau kecil yang terpisah-pisah. Perdagangan jasa
kesehatan semakin pesat berkembang di Indonesia. Oleh karena itu implementasi
distribusi pelayanan jasa kesehatan untuk masyarakat memiliki tantangan
tersendiri. Oleh karena itu, pada tahun 1985, Indonesia mulai mengembangkan ehealth, dengan tujuan untuk mengintegrasikan sistem dan praktik jasa kesehatan
di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dan terbagi dalam
wilayah-wilayah yang terpisah, sehingga e-health didorong untuk mengoptimalkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan (Nugraha dan
Aknuranda, 2017). Perkembangan aplikasi e-health di Indonesia telah memberikan
hasil yang menjanjikan dalam menyediakan jasa kesehatan, namun dalam
implementasinya masih belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah
Indonesia.
7 (http://www.plimbi.com/article/10659/perkembangan-teknologi-di-bidang-kesehatan),
diakses pada tanggal 17 Desember 2021
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Pada prinsipnya, e-health merujuk pada pengguunan ICT (Information and
Communication Technologies) untuk membantu performa dari masyarakat dalam
memperoleh pelayanan jasa kesehatan dengan lebih efektif, efisien, dan aman. Ehealth merupakan suatu sistem yang meliputi proses pertukaran data kesehatan
personal antara rumah sakit atau tempat pelayanan jasa kesehatan dan medical
centers. Hal ini meliputi penggunaan ICT untuk menghubungkan dengan elemenelemen fungsional yang mendukung pelayanan jasa kesehatan.
E-health mengakomodasi beberapa pelayanan seperti electronic health
record (EHR), telemedicine, informasi kesehatan konsumen, manajemen
pengetahuan kesehatan, tim virtal jasa kesehatan, mobile health, sistem informasi
health care, dll (Kristianto, 2013 pada Nugraha dan Aknuranda, 2017). ICT juga
dapat berperan meningkatkan efisiensi dan memperluas akses pelayanan
kesehatan di dalam negeri, khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang
terbatas akses infrastrukturnya. Apabila pemanfaatan ICT dilaksanakan dengan
tepat sasaran, tidak menutup kemungkinan, kontribusi sektor jasa kesehatan di
Indonesia akan semakin berkembang pesat.
Jenis teknologi electronic health yang memiliki kemungkinan besar untuk
dapat diterapkan di Indonesia adalah mobile health dan telemedicine. Pada
kecanggihan elektronik saat ini, masyarakat semakin sadar bahwa internet dapat
digunakan untuk mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan.
Kemudahan akses atas internet semakin meningkat mendorong fitur aplikasi
internet jasa kesehatan seperti Halodoc, Alodokter, dan aplikasi kesehatan lainnya,
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Pengembangan electronic health perlu didasarkan pada kebutuhan
pengguna akan pelayanan kesehatan, sehingga akan tercipta electronic health
yang tepat sasaran. Salah satu bentuk dari electronic health adalah telemedicine,
yang merupakan konsep praktek kedokteran yang sangat bermanfaat untuk
mendukung diagnosis maupun konsultasi medis jarak jauh. Telemedicine dapat
menjembatani kekurangan tenaga spesialis kesehatan disuatu tempat dan
menawarkan pelayanan kesehatan cepat yang dibatasi jarak. Telemedicine sangat
tergantung pada tingkat ketersediaan infrastruktur informasi dan teknologi di suatu
daerah dan juga tingkat biaya operasional yang tersedia untuk menyediakan
pelayanan telemedicine.
Pada sejarahnya, sejak tahun 1985, e-health di Indonesia berkembang
secara perlahan-lahan namun pasti. Penggunaan e-health dimulai dengan
penggunaan penyediaan pelayanan jasa kesehatan antara tenaga kesehatan
dengan pasien dengan melakukan diagnosa pasien secara digital dimana pada
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awal perkembangannya beberapa aplikasi e-health telah menggunakan platform
PC dan telepon seluler. Sampai tahun 2014, tercatat terdapat media pertukaran
informasi kesehatan dengan menggunakan teknologi aplikasi. Berikut gambaran
perkembangan penggunaan teknologi dari tahun ke tahun.

Gambar 5.1. Teknologi yang digunakan untuk e-health dari tahun ke tahun,
sumber: Nugraha dan Aknuranda, 2017, hal 2444

Rosadi (2017) menyampaikan bahwa e-health merupakan salah satu
rencana aksi World Summit on the Information Society (WSIS) Geneva 2003. Ehealth juga merupakan aplikasi berbasis ICT untuk industri pelayanan kesehatan.
Pengguna akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang
melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi
medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan
pasien sebagai konsumen. Namun, meskipun perkembangan e-health semakin
melejit, Delloitte Indonesia melaporkan hanya sekitar 10% dari jumlah penduduk di
Indonesia yang telah menggunakan aplikasi digital kesehatan, dimana sebanyak
61,2% masyarakat memilih untuk tidak menggunakan aplikasi kesehatan karena
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kurangnya kepercayaan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang tidak dilakukan
secara tatap-muka.8
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada tahun 2017
menyatakan bahwa sebanyak 51% masyarakat Indonesia yang menggunakan
aplikasi kesehatan telah memanfaatkan aplikasi guna mencari informasi
kesehatan, sedangkan sebanyak 14.05% menggunakannya untuk melakukan
konsultasi dengan tenaga kesehatan. Dalam survey yang dilakukan Deloitte, para
pengguna yang menggunakan aplikasi kesehatan menyatakan bahwa alasan
utama pemanfaatan tersebut adalah kepraktisan dan kenyamanan dalam
menggunakan aplikasi kesehatan.
Revolusi digital di bidang kesehatan ini juga didukung oleh pesatnya
teknologi dan inovasi di bidang kesehatan yang semakin mengarah pada teknologi
kesehatan yang bersifat inklusif dan mendorong penggunanya untuk melakukan
banyak aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan jasa kesehatan, mulai dari
mencari informasi kesehatan, berkonsultasi dengan dokter, mendapatkan resep,
rekam medis online, dan pembelian obat secara online. Di Indonesia, model ehealth juga telah diterapkan pada jasa laboratorium. Adapun faktor dominan yang
secara langsung mempengaruhi konsumen laboratorium yang telah menggunakan
sistem e-health adalah intensi konsumen untuk mengadopsi karakteristik teknologi
kesehatan (Riana et al, 2021).
Aspek lain yang diperhatikan untuk pelaksanaan e-health di Indonesia
adalah pengembangan intelligent e-health yang akan berpengaruh secara tidak
langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Perkembangan ekonomi dan pelayanan jasa kesehatan di Indonesia merupakan
suatu korelasi yang akan berkontribusi pada kesehatan nasional, dan pada
akhirnya akan berpengaruh pada kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan
(Prasetya et al, 2018). Meningkatkan implementasi penyediaan jasa kesehatan
juga akan berkontribusi pada PDB Indonesia, dimana negara-negara Asia lain
seperti Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan dan Thailand, yang telah sukses
mengimplementasikan pelayanan jasa kesehatan dan berkontribusi pada
sustained economic growth.
Implementasi e-health untuk Indonesia akan menjembatani kekurangan
tenaga ahli kesehatan dan tenaga kesehatan dikarenakan rasio dokter, perawat,
dan bidan yang kurang ideal. Pasien akan merasa nyaman ketika memiliki akses
online untuk mengamankan kesehatan pribadinya dan petugas kesehatan, akan
8https://ekonomi.bisnis.com/read/20190819/12/1138279/penggunaan-aplikasi-kesehatandi-indonesia-baru-10-dari-total-penduduk diakses pada tanggal 17 Desember 2021
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mengamankan pekerjaannya dengan perawatan kesehatan yang efisien dan
efektif tanpa perawatan yang salah. Informasi yang sah dari media sosial akan
memberikan kepercayaan yang sangat besar dari penduduk Indonesia dalam hal
mengamankan kesehatan mereka di mana pasien dan petugas kesehatan akan
dibantu dengan data yang valid untuk mengatasi masalah kesehatan.

Gambar 5.2. Gambaran Pasar Sektor Kesehatan Berbasis Teknologi

Berdasarkan Ken Research, adanya teknologi menjadi solusi atas masalah
yang dihadapi jasa kesehatan yang menerapkan sistem yang lama lama.
Segmentasi pasar teknologi kesehatan Indonesia adalah berupa e-pharmacy,
konsultasi online, dan sistem booking pelayanan kesehatan. Adapun pasar
konsultasi online meningkat hingga 185% pada periode 2019-2020.
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BAB VI
TANTANGAN E-HEALTH DAN PANDEMI COVID-19

Meningkatnya pengguna internet dan ponsel pada masyarakat mendorong
pemanfaatan e-health terutama pada masa pandemi ini. Teknologi informasi dan
komunikasi di Indonesia, menurut Global Information Technology Report untuk
Asia Pasifik memiliki nilai 3,75 dari 7 nilai tertinggi dan menduduki ranking 15,
dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan (Kristianto, 2013). Adapun
untuk kepemilikan telepon seluler di Indonesia, menurut The World Bank,
jumlahnya semakin meningkat, yaitu di atas 20% dari total jumlah penduduk
Indonesia, dimana hal ini berarti dapat digunakan untuk akses internet.
Dengan tujuan untuk mengurangi transmisi risiko, fasilitas kesehatan dan
penyedia pelayanan jasa kesehatan meminimalisasi kegiatan tatap muka melalui
optimalisasi teknologi e-health untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan dan
komunitas dari ekspos virus covid-19. Selain penggunaan ICT untuk
mempromosikan distance clinical care, e-health dilakukan untuk mendukung
pendidikan dan administrasi kesehatan (Sutarsa et al, 2020). Amerika Serikat dan
China menjadi dua negara pelopor e-health pada saat pandemi, dimana Indonesia
menjadi salah satu negara berkembang yang secara cukup mempraktikkan hal ini
di masa pandemi. Pandemi menyediakan suatu kesempatan untuk evolusi yang
cepat pada pemberian pelayanan jasa kesehatan, perlindungan data kesehatan
pribadi, konsultasi kesehatan dan perawatan. Hal ini diharapkan dapat menjadi
“new normal” di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
Meskipun disadari bahwa pelayanan jasa kesehatan melalui ICT memiliki
proses dan hasil yang kurang optimal dibandingkan dengan pelayanan secara
langsung, terdapat perhatian khusus untuk mengkompromikan hal ini, sehubungan
dengan semakin meningginya kasus covid-19 di berbagai negara di dunia,
termasuk Indonesia. Hal ini menjadi trade-off yang harus diterima oleh masyarakat.
Dengan telemedicine menjadi opsi yang dapat dipilih oleh berbagai negara
termasuk Indonesia, Indonesia sendiri memiliki proses adaptasi dan tantangan
dalam menghadapi skala besar teknologi e-health. Dengan kenyataan bahwa
Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi terbanyak ke-4
sedunia dan dengan distribusi pelayanan jasa kesehatan yang minim, Indonesia
menghadapi tantangan berupa minimnya infrastruktur e-health dan kesiapannya,
apalagi dengan adaptasi sosio-kultural yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.
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Adapun tantangan-tantangan e-health pada masa pandemi covid-19 di
Indonesia adalah sebagai berikut (Sutarsa et al, 2020):
1. Implementasi teknologi e-health bergantung pada fungsi elektronik dan
internet serta pelayanan komunikasi selular. Infrastruktur ini dianggap belum
tersebar secara merata lintas wilayah Indonesia. Beberapa fasilitas
kesehatan dan komunitas di bagian timur Indonesia masih menghadapi
limited access to technologies dan broadband internet, apalagi masih
terdapat wilayah yang belum memiliki listrik. Hal ini berarti bahwa pelayanan
jasa kesehatan melalui ICT hanya dapat dipraktikkan pada wilayah
Indonesia yang kaya, seperti Jawa dan Sumatera. Ketidakadilan pada
persebaran infrastruktur ini memiliki arti bahwa pemerintah perlu mendorong
maksimalnya infrastruktur dasar pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau;
mendorong asesmen kesehatan sistematis dan perencanaan yang
dibutuhkan untuk mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang memiliki
kelengkapan fungsi untuk mengimplementasikan e-health; serta
memastikan kesiapan dan keberadaan jaringan penyedia pelayanan jasa
kesehatan melalui e-health.
2. Telemedicine belum terintegrasikan ke dalam praktik rutin pelayanan
kesehatan di Indonesia, sebagian besar karena kurangnya penerimaan oleh
profesional kesehatan dan kurangnya manfaat yang dirasakan oleh pasian.
Oleh karena itu, adopsi telemedicine di sistem pelayanan kesehatan di
Indonesia sangat pelan meskipun terdapat peningkatan konsumsi internet
yang signifikan dalam dua dekade ini. Telemedicine diasumsikan kurang
efektif daripada pelayanan kesehatan face-to-face dalam melaksanakan
hubungan theraupetic antara penyedia pelayanan jasa kesehatan dengan
pasien. Lebih jauh lagi, pemeriksaan fisik tidak dapat digantikan dengan
jasa kesehatan digital, yang berakibat pada rendahnya kualitas jasa
kesehatan. Dalam perawatan primer, strategi triase untuk menyaring pasien
yang membutuhkan konsultasi tatap muka akan tetap menjadi tantangan
selama dan setelah pandemi COVID-19.
Namun, di balik semua itu, di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, dapat
ditemukan transformasi jasa e-health yang cukup signifikan. Pandemi covid-19
telah mengkatalisasi proliferasi alat-alat e-health, misalnya tracing apps, sistem
booking online, penjualan obat online dan jasa pengirimannya, serta materi-materi
pendidikan kesehatan online. Telah terdapat juga peningkatan kegiatan konsultasi
kesehatan melalui e-health. Di samping itu, telah terdapat eskalasi yang cukup
tinggi pada penggunaan ponsel di Indonesia, dimana 50% penduduk Indonesia
pada penjuru usia telah menggunakan ponsel dan internet secara reguler. Sebagai
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contoh, terdapat pilot project “Desa Broadband” yang diimplementasikan di 50
desa, yang menyediakan kesempatan lebih jauh untuk meningkatkan penggunaan
e-health secara nasional.
Melihat perkembangan yang cukup pesat, terdapat skenario bagi Indonesia
untuk meningkatkan implementasi e-health selama dan setelah pandemi covid-19.
Pertama, pandemi covid-19 telah menyorot keadaan bahwa literasi kesehatan
yang rendah adalah isu kesehatan umum yang diremehkan. Banyak segmen
masyarakat dilaporkan tidak memiliki kompetensi untuk mendapatkan, menyaring,
dan mengaplikasikan informasi kesehatan. Padahal di satu sisi, literasi kesehatan
adalah elemen yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit.
Meningkatkan literasi kesehatan juga menjadi salah satu strategi untuk mengatur
transmisi risiko selama pandemi berlangsung. Hal ini tentunya juga dilakukan
dengan mengaplikasikan informasi e-health secara tepat dan efisien untuk
menyelesaikan isu kesehatan. Implementasi teknologi e-health sangat penting
dalam diseminasi informasi kesehatan dalam skala yang besar, apalagi selama
pandemi ini, dimana komunikasi risiko kesehatan masyarakat mendorong
perubahan perilaku protektif. Untuk jangka panjang, hal ini akan menciptakan
permintaan yang lebih besar untuk mengadopsi teknologi e-health secara lebih
dalam dengan level penggunaan sistem e-health yang lebih tinggi.
Selain itu, pandemi covid-19 telah membuat sistem jasa kesehatan
menerima metode konsultasi melalui telefon dan video conference sebagai salah
satu cara bagi penyedia pelayanan jasa kesehatan untuk memberikan pelayanan
kepada pasien. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kapabilitas fasilitas
kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien melalui platform digital.
Hal ini dapat diartikan bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia perlu mengadopsi ehealth services berdasarkan pada kapasitas dan permintaan dari masyarakat atau
komunitas. Asesmen kapasitas lokal untuk mengimplementasikan e-health juga
perlu dilakukan guna mengidentifikasi segmen masyarakat mana yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut. Kedepannya, penyedia pelayanan jasa
kesehatan diharuskan untuk terus mengadopsi modalitas-modalitas e-health
sebagai metode untuk melayani masyarakat selama pandemi berlangsung. Tidak
hanya perawatan dan konsultasi kesehatan, administrasi dan rekam medis online
harus terus dimonitor, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Di samping isu
kesehatan, isu asuransi kesehatan juga harus terintegrasi ke dalam skema
Asuransi Kesehatan Nasional yang juga akan mendukung praktik e-health pada
jaringan penyedia pelayanan kesehatan e-health.
Aplikasi dokter online juga menjadi salah satu sistem yang marak terjadi
ketika pandemi covid, dan menjadi semakin relevan dengan situasi yang terjadi.
82

Bisa dikatakan, pandemi telah meningkatkan level penggunaan aplikasi dokter
online, meskipun masih terbatas pada konsultasi dan pembelian obat secara
online. Tidak dapat ditampik konsultasi tatap muka memang memperkuat
diagnosis dokter pada pasiennya, namun bukan berarti e-health tidak membantu
kondisi pandemi dan transmisi risiko pada era ini. Namun demikian, dibutuhkan
integrasi data yang lebih canggih dalam keberadaan pelayanan jasa kesehatan
secara daring. Peranan Perlindungan Data Pribadi (PDP), keamanan data, dan
verifikasi identitas dapat menjadi standar dalam memastikan masyarakat yang
tepat untuk mendapatkan pelayanan e-health yang akurat berdasarkan data rekam
medisnya. Sayangnya integrasi rekam medis online masih belum
diimplementasikan secara optimal, bahkan masih belum terintegrasi sama sekali.
Disampaikan lebih jauh bahwa proses pelayanan dengan menggunakan program
e-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan
data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu
sejauh mana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi
pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan ICT
(Rosadi, 2017).
Adapun tantangan-tantangan dalam negeri lain pada digitalisasi pelayanan
kesehatan dan pelayanan medis jarak jauh, terutama melalui aplikasi telemedicine
yang menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitasfasilitas kesehatan menggunakan peralatan ”video conference, adalah sebagai
berikut.
1. Infrastruktur jaringan komunikasi masih kurang
Masih terbatasnya infrastruktur ICT di beberapa daerah pada praktiknya
menjadi tantangan tersendiri dari kurang meratanya penyebaran dan
memengaruhi kelancaran atas implementasi e-health. Inisiatif Pusat Layanan
Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan
(MPLIK) dari Kementerian Kominfo merupakan salah satu alternatif yang dapat
dimanfaatkan guna mengatasi hal ini sembari menunggu selesainya inisiatif
Palapa Ring untuk penyiapan infrastruktur ICT. Namun demikian, infrastruktur
ICT hanyalah salah satu aspek dari ICT, dimana masih diperlukan
pengembangan dari sisi konten, aplikasi, SDM pendukung, selain juga hal
dasar seperti listrik yang stabil yang juga masih menjadi salah satu faktor
penghambat.
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2. Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TIK untuk operasional telemedicine
(telemedis)
SDM berperan penting dalam teknologi. Telemedis tentunya memerlukan
perangkat pendukung yang high technology, sehingga memerlukan SDM yang
berkualitas dalam hal informasi teknologi. Salah satu tantangan dari
penerapan sistem telemedis adalah ketersediaan jumlah SDM dalam bidang
kesehatan yang mampu menangani perangkat telemedis secara teknis.
Pemahaman tenaga kesehatan di rumah sakit terhadap potensi ICT terkadang
menjadi lemah karena pemahaman yang keliru. Oleh karena itu penguatan
pada aspek pengetahuan dan ketrampilan merupakan salah satu kunci strategi
dalam hal ini.

3. Tarif pelayanan telemedicine (telemedis) belum ditetapkan.
Penerapan telemedis di Indonesia terhambat oleh sejumlah faktor, dimana
satu di antaranya adalah mahalnya biaya penyelenggaran infrastruktur
teknologi informasi. Dengan infrastruktur teknologi informasi yang masih
mahal, perkembangan telemedis akan terhambat karena menjadi tidak feasible
untuk dipasarkan. Kecepatan perkembangan telemedicine di Indonesia, akan
sejajar dengan harga infrastruktur teknologi informasi, khususnya biaya
internet. Semakin menurun harga tersebut, semakin cepat pula perkembangan
telemedicine.

4. Aspek legal dan standar keamanan sistem aplikasi
Penerapan program e-health pada saat yang bersamaan juga dapat
menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum seperti: (1) hukum yang
terkait dengan perlindungan atas data pribadi pasien; (2) hukum yang terkait
dengan perlindungan hukum bagi pasien. Dalam perkembangan ekonomi yang
modern, informasi termasuk data pribadi merupakan aset berharga yang
mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan oleh kalangan
bisnis. Informasi pribadi tersebut juga memiliki bahaya yang cukup serius
apabila dimanfaatkan oleh Pihak-Pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh
karena itu, pemerintah perlu memberikan perlindungan atas data pribadi
warga negaranya apabila sistem aplikasi kesehatan digunakan oleh
masyarakat umum. Adanya perlindungan terhadap privasi data pribadi akan
meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna pelayanan jasa kesehatan
terutama yang berbasis elektronik. Perlindungan akan memberikan rasa
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nyaman bagi pengguna pada saat melakukan transaksi melalui internet dan
keyakinan adanya perlindungan atas data pribadinya.

Di Indonesia, permasalahan hukum akan timbul mengingat belum ada
regulasi yang mengatur perlindungan privasi atas data pribadi pasien. Hal ini dapat
menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan seperti data pribadi pasien akan
dikompilasi, diakses dan disebarluaskan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan
dan persetujuan dari pasien. Penyalahgunaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan ekonomi.
Pengaturan data pribadi muncul sebagai suatu hak individu untuk menentukan
apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak.
Selain itu individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan
pemindahan data pribadi tersebut.
Namun, di satu sisi, terdapat juga kritik terhadap sistem informasi kesehatan
nasional yang mengalami tantangan misalnya koordinasi yang lemah antara
pemerintah pusat, provinsi dan daerah, ditunjukkan dengan adanya penggunaan
yang kurang dalam sistem infomasi dan decision making, dimana hal ini
memerlukan integrasi data kesehatan pada fasilitas kesehatan, promosi
kesehatan, dan health financing, juga pada resource for health (HRH), partisipasi
masyarakat dan manajemen kesehatan (Prasetya et al, 2018).
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BAB VII
PENUTUP

KESIMPULAN
Perundingan Perdagangan Internasional Jasa Kesehatan
Dari hasil informasi dan pengamatan yang telah dikumpulkan khususnya
terkait sektor jasa kesehatan dan analisis dari komitmen/offer yang telah dimiliki
Indonesia di berbagai forum, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Sektor jasa kesehatan merupakan salah satu sektor yang memiliki sensitivitas
yang tinggi dan memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan public needs. Hal
ini menyebabkan adanya berbagai kepentingan yang bersinggungan dalam
penyediaan jasa kesehatan di Indonesia, yaitu dari pemerintah, swasta dan
masyarakat.
2. Dengan terdapatnya kaitan erat antara sektor jasa kesehatan dengan
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kualitas jasa kesehatan yang baik, hal
ini mempengaruhi tingkat komitmen yang dimiliki oleh suatu negara pada sektor
jasa ini, termasuk Indonesia.
3. Indonesia telah memiliki komitmen sektor jasa kesehatan dengan perbedaan
jumlah
sub-sektor
yang
dikomitmenkan
pada
masing-masing
kesepakatan/forum perdagangan jasa internasional. Keberbedaan jumlah subsektor dan pada Mode 3 dan Mode 4 pembukaan akses pasar dan perlakuan
nasional adalah berdasarkan tinjauan kepentingan Indonesia dalam
perdagangan jasa kesehatan di berbagai forum perundingan internasional.
4. Dari komitmen dan offer yang dibuat pada setiap forum perdagangan
internasional juga dapat dilihat bahwa Indonesia masih menerapkan prinsip
kehati-hatian pada komitmen di sub sektor jasa kesehatan, hal ini terlihat dari
sub sektor jasa kesehatan yang dikomitmenkan dan tingkat kedalaman
komitmen yang dibuat di masing-masing fora.
5. Telaah terhadap dokumen kesepakatan serta referensi terkait dapat digunakan
untuk mengetahui perkembangan perundingan perdagangan jasa kesehatan
Indonesia pada berbagai forum perundingan internasional.
6. Terkait domestic regulations sektor kesehatan, dalam melakukan perundingan
perlu mengidentifikasi peraturan-peraturan domestik yang berlaku agar dalam
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memberikan komitmen atau offer dan dalam hal pembukaan pasar perdagangan
jasa kesehatan dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Juga Peraturan domestik erat kaitannya dengan kesepakatan dalam
perjanjian internasional.

Digitalisasi Kesehatan (E-health) di Indonesia
Perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat berkontribusi
pada dampak yang cukup besar dalam seluruh aspek kehidupan dan membawa
manusia saat ini masuk ke dalam era globalisasi, dimana pada era ini manusia
memerlukan informasi yang terbaru dengan cepat, praktis, efisien dan akurat serta
dapat diandalkan, salah satunya adalah pada bidang kesehatan. Di Indonesia,
terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam penggunaan pelayanan jasa
kesehatan secara online, dimana pengobatan dan perawatan secara jarak jauh
semakin feasible di samping adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik oleh
pemerintah, penyedia jasa kesehatan dan masyarakat Indonesia. Terdapat
kecenderungan dalam meningkatnya pengguna internet untuk berkonsultasi
dengan tenaga ahli kesehatan, serta dalam mencari informasi kesehatan, bahkan
pembelian obat secara online.
Semakin meningkatnya keberagaman penyakit sesuai perkembangan
jaman, ditambah dengan situasi pandemi covid-19 mengubah gaya hidup
masyarakat, dimana hal ini akan berpengaruh juga terhadap aksesibilitas manusia
terhadap pelayanan kesehatan yang lebih praktis. ICT memiliki potensi yang cukup
besar untuk mengatasi masalah ini, dimana hal ini juga terjadi baik pada negara
maju maupun berkembang seperti Indonesia. E-health di Indonesia dalam hal ini
telah menyediakan akses cepat, cost effective, dan perawatan kesehatan yang
berkualitas bagi penduduk Indonesia.
Peranan komputer dalam mengelola dan melaksanakan pertukaran data
kesehatan menjadi aspek vital dalam pelaksanaan e-health. Isu perlindungan data
pribadi (PDP), misalnya menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi e-health.
Data kesehatan tidak hanya beripa teks, bahkan dapat berupa data gambar, suara
dan metode multimedia lainnya. Oleh karena itu, diperlukan juga peran pemerintah
dalam menghadapi tantangan-tantangan kesehatan, salah satunya dengan cara
mendukung melalui pembuatan regulasi-regulasi domestik dalam rangka
implementasi e-health di Indonesia yang optimal. Secara teknis, diperlukan juga
infrastruktur ICT yang didukung oleh pemerintah, yang memiliki kemampuan
proses yang tinggi untuk dapat mengolah data yang ada menjadi informasi yang
berharga bagi suatu keputusan pelayanan kesehatan.
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Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, terdapat peningkatan biaya
pelayanan kesehatan, dimana banyak masyarakat yang tidak mendapatkan
kesempatan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Tidak efektifnya
catatan kesehatan yang masih mengandalkan dokumen kertas, banyak
menimbulkan kesalahan dan mengurangi produktivitas pelayanan, meskipun
penyediaan pelayanan kesehatan secara tatap muka memang lebih terpercaya
dibandingkan dengan aplikasi online. Namun, e-health tetap harus dilakukan
karena kondisi Indonesia yang memiliki distribusi pelayanan kesehatan yang tidak
merata di berbagai wilayah. Pemerintah di tingkat lokal maupun pusat juga
mendapat tantangan untuk menanggulangi meningkatkan biaya pelayanan
kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, serta bertanggungjawab
terhadap pemantauan kesehatan umum dan kemungkinan penyebaran penyakit
menular tertentu. Mengembangkan layanan e-health akan dapat membantu
penyedia pelayanan kesehatan termasuk pemerintah untuk mencapai hal tersebut.
Implementasi e-health akan menyediakan kesempatan untuk seluruh pihak
untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi, dalam pengumpulan dan analisa data
kesehatan dari waktu ke waktu. E-health juga bermanfaat untuk membantu
pemerintah dengan mendorong dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya
untuk saling bertukar infomasi secara elektronik, mengambil data rekam medis
pasien kapan dan dimana diperlukan, dan melakukan kolaborasi dengan memberi
pelayanan jasa kesehatan lainnya secara real time melalui internet. Penyediaan
pelayanan kesehatan seperti ini akan memberikan banyak sekali penghematan
dari sisi biaya dokumen dan administrasi pelayanan secara fisik dan memberikan
keuntungan pemberian keputusan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada
pasien dengan lebih cepat.
E-health sangat diperlukan di Indonesia mengingat kondisi wilayah
Indonesia yang tersebar di berbagai propinsi sehingga program e-health dapat
menyediakan jasa pelayanan yang lebih efisien dengan menjangkau daerah
terpencil dan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara efisien
dan efektif. Namun demikian dalam konteks perlindungan privasi atas data pribadi
(PDP) pasien, perlu disiapkan regulasi dan keamanan oleh pemerintah.
Regulasi yang ada saat ini seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008,
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik, pengaturannya masih umum dan belum menerapkan
prinsip-prinsip perlindungan data pribadi (PDP) yang spesifik, sehingga belum
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dapat memberikan perlindungan yang maksimal, sehingga kemungkinan potensi
penyalahgunaan data pribadi atau rekam medis milik pasien masih dapat terjadi.
Namun, dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah mencoba menanggulangi
masalah PDP melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2017 tentang Strategi E-Kesehatan Nasional, dimana peraturan-peraturan
spesifik dan turunan lainnya tengah didiskusikan dalam rangka mengoptimalkan
pelaksanaan e-health di Indonesia.

SARAN
Meskipun telah dilaksanakan mulai tahun 1985, penerapan e-health di
Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama dan terdapat beberapa tantangan
dan kendala yang harus diselesaikan secara matang, seperti infrastruktur ICT,
aspek legal, dan sekuritas dikarenakan e-health dilakukan secara online.
Infrastruktur telekomunikasi untuk berbagai wilayah terpencil harus ditingkatkan,
seperti jaringan listrik dan jaringan internet yang belum memadai dan teratur.
Adapun terkait aspek legal, perlu diperhatikan kehadiran regulasi mengenai
perlakuan terhadap data pribadi pasien dalam pelayanan e-health di Indonesia.
Sistem kesehatan juga akan tertata dan terkelola dengan baik melalui penyediaan
pelayanan kesehatan berkualitas, merata, dan responsif yang didukung oleh
ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sediaan farmasi dan alat
kesehatan yang memadai dan merata.
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