Ideal
Rasio Tempat Tldur RS
(per 1.000 penduduk)

1,3
(276.525 TI)

1,9
(395.824 TI)

Malaysia: 1,9 & Turki: 2,7

Rasio Dokter Spesialis (per 1.000
penduduk)

0,13

0,28

Malaysia: 0,2 & Turki: 1,2

Raslo Dokter Umum (per 1.000
penduduk)

0,52

1,12

Malaysia: 1,3 & Turki: 0,6

31,9%

83% (2024)

Puskesmas dengan 9 Nakes
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Gambar 6: Pelayanan Kesehatan IPuskesmas, RS, Nakesl
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paparan
mengenai
Pandemi
COVID-19 dan Urgensi Reformasi Sistem Kesehatan
Nasional. Mengaitkan pengalaman pandemi dengan
perilaku masyarakat dapat menarik kesimpulan
mengenai sektor kesehatan yang perlu dibenahi
sejauh ini, meliputi pelayanan kesehatan, tenaga
kesehatan, dan manajemen bencana. Beliau
menjelaskan bagaimana sistem kesehatan bekerja
dari tahap surveilans yang meliputi testing, tracing
dan isolasi, serta pengumpulan data. Kemudian dari
surveilans dibagi menjadi: 111 preventif dan promotif,
dan 121 kuratif dan rehabilitasi. Dalam strategi
preventif dan promotif ada anjuran untuk mencuci
tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak,
yang ditujukan untuk merubah perilaku publik.
Sedangkan strategi kuratif dan rehabilitasi lebih
kepada tata laksana pengobatan yang berupa obat,
isolasi, APO, dan juga ventilator. Sebelumnya,
anjuran untuk mencuci tangan sudah lama
digalakkan
untuk
penurunan
stunting
dan
menurunkan angka kematian bayi. Pesan layanan
publik ini sebenarnya universal dan tidak hanya untuk
mengatasi pandemi COVID-19.
Merujuk pada data surveilan, jumlah kasus per 3 Juni
2020 di Indonesia mencapai 28.223 orang. Jumlah
orang yang dites per 1 kasus positif untuk Indonesia
adalah 8.7 orang. Penghitungan didasarkan dari
jumlah kasus positif dibagi jumlah tes. Hasil ideal
adalah skor di bawah 5%. Dengan penghitungan
tersebut, Indonesia memiliki skor 11,46% yang
berarti masih jauh di bawah angka ideal.
Dengan adanya pandemi COVID-19, sistem kesehatan
berbagai negara diuji. Indonesia sendiri memiliki
enam kunci reformasi sistem kesehatan nasional
yang meliputi: 11I Pendidikan dan penempatan tenaga
kesehatan; 121 Penguatan fungsi promotif-preventif
dan digitalisasi puskesmas; 131 Peningkatan
kapasitas dan pemerataan RS; 141 Produksi
kefarmasian dan alat kesehatan dalam negeri; 151
Sistem surveilan penyakit, perluasan penemuan
penyakit dan imunisasi dasar lengkap; 161
Pembiayaan
kesehatan
dan
pemberdayaan
masyarakat.

(4) Domestic pharmaceutical and medical device
production; (5) Disease surveillance system, expansion of
disease discovery and complete basic immunization; (6)
Health financing and community empowerment.

