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KERANGKA PAPARAN
1) Pendahuluan
2) Isue kesehatan dan Ketahanan Kesehatan
Nasional
3) Kesehatan Semesta (BPJS)
4) Disrupsi Kesehatan
5) Rekomondasi Pembangunan Kesehatan
2020-2024
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Ikatan Senat Mahasiswa
Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI)
Kepelopran Pemuda .... Sumpah Pemuda - Kemerdekaan RI - Mengisi Kemerdekaan Era Mellenium

"Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari
akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan ku guncangkan dunia.
Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa
mengubah dunia." (Soekarno)

"Bermimpilah setinggi langit, karena bila engkau jatuh,
engkau akan jatuh diantara bintang-bintang". (Soekarno)
Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, Jangan Sekalisekali Melupakan Sejarah”. (Soekarno)
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Seminar Nasional Mukernas ISMKMI XVII
TUJUAN KEGIATAN
1. Tumbuhnya kesadran untuk optimalisasi revolusi
industri 4.0 dalam bidang kesehatan.
2. Memberikan gambaran inovasi kesehatan di era
revolusi industri 4.0 dalam upaya pencapaian
kesehatan menuju Indonesia Sehat.
3.Terciptanya komitmen dan pandangan yang luas
untuk membangun Indonesia sehat secara bersamasama.
4. Membangun kesadaran untuk menjadikan upaya
Preventif dan Promotif sebagai prioritas
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ERA REVOLUSI DIGITAL 4.0 - DISRUPSI
Penyatuan dunia di era digitalisasi saat ini, dengan ketersedian
instrumen bantu "komunikasi" yang berkecepatan sangat tinggi
pada semua dimensi kehidupan, telah "menegasikan" batas
privasi indidual serta "otoritas" batas wilayah suatu negara.
Fhenomena disrupsi sosial, menuntut respon yang tepat dari
setiap rezim pemerintahan dalam "mengawal" tranformasi
tatanan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang terintegrasi
dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Politik "post truth" yang merasionalisasikan melalui narasi
"penggalan fakta", yang di simpangkan, untuk membangun
persepsi dan emosi "entitas" masyarakat tertentu tanpa
memperdulikan makna realita sosial yang terjadi sesungguhnya
(HH)
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Isue Kesehatan Indonesia

Isue Panas ; Covid 19
Isue Hangat; BPJS, Stunting, Farmasi,
Peralatan Kesehatan, Digitalisasi pelayanan
kesehatan
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Covid 19
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19
Jenis virus corona (influenja) yang bisa ditularkan antar manusia,
layak umumnya virus habitat sesungguhnya hidup di luar manusia,
terjadi mutasi sehingga dapat masuk ke sel manusia, menimbulkan
sakit (bagi yang staminanya rendah), dengan tingkat fatality 3%
(rendah).
Dampak buruk; akibat kepanikan akibat Persepsi masyarakat yang
keliru (informasi kurang, keyakinan akan kemampuan penanganan
negara rendah.... Ketahanan Nasional Bidang Kesehatan Harus
ditingkatkan.
Strategi penangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
Pemberdayaan masyarakat melalui pemgetahuan dalam mencegah,
penyebaran, dan cara menyikapi bila ada tersangka kasus.
Perawatan kasus ... Litbangkes dan RS
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Lembah Kesehatan Indonesia
Di masa mendatang Ketahanan nasional Bidang Kesehatan;
Gagasan membangun "Lembaga pusat penelitian dan pengembangan
Tropical Deseasse Berbasis Genomyc" Dalam kerangka
pengembangan industri farmasi dan kecantikan, di Univ Palangka
Raya bekerja sama dengan UGM. "LEMBAH KESEHATAN
PALANGKARAYA"
Misi;
1) Kemandirian kesehatan Indonesia
2) Pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional berbasis industri
kesehatan tropis.
Visi; Poros Kesehatan Tropis Dunia.
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Lembah Kesehatan Indonesia
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Universal Health Coverage
(Kesehatan Bagi Semua/semesta/BPJS)
Hak atas kesehatan:
mandat konstitusi, UUD 1945, pasal 28H; "Bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”
pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DHAM), pasal 12
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- BPJS;
Pelaksanaan UU no 24 tahun 2011, tentang BPJS (periode SBY), atas
mandat UU no 40 tahun 2004, tentang SJSN (periode Megawati)
*penyusunan dan penetapan UU BPJS, "melewati batas waktu 5 th
mandat UU SJSN" akibat kekutiran pemerintah atas kebutuhan
pembiayaan, bersamaan dengan isue "obama care" di Amerika, yang
menimbulkan keguncangan wall strett, dan pemerintahan "shut down".
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Universal Health Coverage
(Kesehatan Bagi Semua/Kesehatan semesta/BPJS)
Sejak awal bermasalah;
1. Substansi UU no 40; kurang berpihak pada keterwakilan
masyarakat sbg anggota DJSN,
2. Peran DJSN teramputasi melalui struktur organisasi DJSN,
terutama independen ketua dan sekretarit DJSN ex oficio wakil
pemerintah.
3. Pelaksanaan UU BPJS tidak konsisten, terutama proses
transformasi Jamsostek, Taspen, Askes, Asabri,
KETENTUAN PERALIHAN, pasal 52, UU BPJS;
1. PT Jamsostek, Taspen, Asabri, Askes masih berlaku selama belum
disesuaikan denga UU BPJS
2. Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan (2016)
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Universal Health Coverage
(Kesehatan Bagi Semua/Kesehatan semesta/BPJS)

Kesimpulan Permasalahan kesehatan;
1. Kerancuan KELEMBAGAAN tata kelola pembangunan kesehatan,
sebagai akibat permasalahan carut marut transformasi Jamsostek,
Taspen, Asabri dan Askes ke BPJS, mengakibatkan terjadinaya
kerancuan peran Kemenkes (sebagai regulator dengan BPJS
(oprator pelaksana BPJS) dan Pemda (pelaksana keduanya). ...
indikasi adanya kendali kepentingan diluar kepentingan kesehatan
bagi masyarakat (mafia kesehatan)
2. Kebijakan politik kesehatan yang arah kebijakannya lebih berpihak
pada paradigma sakit (Bertumpu pada RS), dibandingkan dengan
paradigma sehat yang bertumpu pada 6 pelayanan dasar
puskesmas.
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Rekomondasi Bagi Pembangunan Kesehatan
Sejalan dengan semangat ISMKMI XVII, "sistem kesehatan yang
bertumpu pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit
merupakan prinsip dasar untuk menyelenggarakan pembangunan
kesehatan yang revolusioner", dan 4 tujuan seminar:
1. Arah kebijakan sesuai dengan esensi substansi UU no 36, 2009,
Kesehatan, yang memandatkan prioritas "paradigma sehat",
dengan dukungan sistem rujukan "paradigma sakit" yang
dioptimalkan melalui pendekatan digital dalam pelayanan
kesehatan di era disrupsi saat ini.
2. Pelaksanaan reformasi sistem kesehatan nasional secara "kafah"
yang menetapkan arah kebijakan berdasarkan pada paradigma
sehat, melalui SPM pada 6 pelayanan kesehatan dasar, didukung
dengan penggunanaan indikator manajerial (24 IPKM) menetapkan
instrumen intevensi dalam rangka optimalnya pelaksnanaan 6
kegiatan pelayanan kesehatan dasar di perdesaan.
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Rekomondasi Bagi Pembangunan Kesehatan

•

•

Bentuk Badan Pertimbangan Nasional (pasal 175,176), untuk
meningkatkan dukungan seluruh pihak, melalui peran Kemenko
PMK dalam meningkatkan efektifitas pembangunan berwawasan
kesehatan, melalui integrasi program Kementerian Kesehatan,
PU, Pertanian, Kemendagri, Kemendesa, mewujudkan kesehatan
bagi semua
Linbang Ketahananan Kesehatan Nasional; 1)Diserupsi
kesehatan, 2)Farmakologi Tropical Desease sabagai salah satu
basis ekonomi nasional, 3)Kesehatan Forensik, 4)Kesehatan
Kelautan, 5)Kesehatan Dirgantara, 6)Pengobatan Tradisional,
7)Kemandirian Alat Kesehatan 8)Kemandirian Gizi Desa. 9)Dokter
Komunitas (HH)
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“TRANFORMASI KESEHATAN
INDONESIA DI ERA REVOLUSI
INDUSTRI 4.0”
Beberapa ciri terjadinya disruspi adalah:
• Kemitraan (Koloborasi)
• Efisiensi dan efektivitas biaya karena proses bisnis menjadi
sederhana
• Kualitas yang dihasilkan lebih baik
• Menciptakan pasar baru
• Mudah diakses dan dijangkau
• Menjadi lebih smart (menghemat waktu dan akurat)
SAAT INI SEDANG BERKEMBANG SANGAT CEPAT
KECERDASAN "AI" YANG MEMILIKI KELIBIHAN "PRESISI" DAN
"EFISIEN" BAGI PELAYANAN KESEHATAN
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“TRANFORMASI KESEHATAN
INDONESIA DI ERA REVOLUSI
INDUSTRI 4.0”
Dalam RPJMN 2020-2024
SDGS DIGITAL bagi Manusia sejahtera dan berkualitas pada;
Tujuan 2, tanpa kelaparan;
• Meningkatkan produksi pangan melalui precision and smart
agriculture
• Meningkatkan kandungan gizi dengan smart food yang
diproduksi oleh bioteknologi mutakhir
Tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera
• Mengembangkan sistem peringatan dini untuk pencegahan
penyakit menular dengan menggabungkan berbagai jenis
data pemantauan
Tujuan 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
• Membuat Smart Cities yang berkelanjutan
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Nasehat Para Tokoh Peradaban Dunia
1. “It is not the strongest of the species that survive, nor the most
intelligent, but the one most responsive to change.”(Yang akan
bertahan hidup bukanlah spesies yang paling kuat, bukan pula yang
paling pintar; akan tetapi yang paling mampu berubah) – Charles
Darwin
2. "All our dreams can come true if we have the courage to pursue
them.”(Semua mimpi kita bisa menjadi nyata jika kita memiliki
keberanian untuk mengejarnya)—Walt Disney
3. “Twenty years from now you will be more disappointed by the things
that you didn’t do than by the ones you did do.”(Dua puluh tahun
dari sekarang kamu akan lebih menyesalkan hal-hal yang tidak
kamu kerjakan daripada yang sudah kamu lakukan) –Mark Twain
4. “Thoughts give birth to actions, actions spawned a habit, habit bore
the character, and the character created fate.” (Pikiran melahirkan
tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan
membuahkan karakter, dan karakter menciptakan nasib)Aristoteles
Kebaikan adalah hal yang bisa didengar orang tuli dan bisa dilihat oleh orang buta (Mark Twain)
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