
RUMUSAN KESIMPULAN WEBINAR KOLABORASI SESI XVIII 

Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai  berikut: 

1. Menurut Vivek Kumar (2020), saat ini terdapat beberapa peluang bidang industri alat dan 

teknologi kesehatan yang dapat tumbuh pada masa pandemi maupun pasca pandemi 

covid-19. Peluang tersebut antara lain: 1) Life sciences; 2) Digital health; 3) Advanced 

Medical Technology; dan 4) Medical Imaging.  

2. Bagi Indonesia, wabah Pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum untuk 

mempercepat implementasi Inpres no 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan 

Industri Farmasi Dan Alkes yang melibatkan peran 12 Kementerian/Lembaga. Percepatan 

pelaksanaan Inpres ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan 

alkes, serta guna mendorong penguasaan nasional atas teknologi dan inovasi. 

3. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) 

mengkoordinasikan beberapa pihak dari kementerian dan lembaga pemerintah, rumah 

sakit, universitas, serta industri untuk merespon dan menanggulangi pandemi secara 

cepat. Berbekal pengalaman puluhan tahun, para peneliti dan perekayasa yang 

tergabung dalam Konsorsium COVID-19 hadir dengan solusi berupa 57 inovasi untuk 

penanganan COVID-19. Produk-produk tersebut meliputi instrumen pencegahan 

penularan COVID-19, instrumen skrining dan diagnosis, alat kesehatan dan pendukung, 

serta terapi dan obat. 

4. Pada dasarnya Indonesia memiliki pasar alat kesehatan yang luas dan kuat. Pada tahun 

2020 diperkirakan pasar alat kesehatan Indonesia bernilai 1,5-2 Miliar US$. Seluruh 

produk terserap pada seluruh faskes di Indonesia maupun masyarakat secara langsung. 

Pasar kesehatan Indonesia yang mencakup 272 Juta jiwa penduduk dengan belanja 

kesehatan mencapai 114,97 US$/jiwa (World Bank, 2020).  

5. Namun demikian kemandirian pasar dan industri alat kesehatan di Indonesia saat ini 

masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini kondisi pasar alat 

kesehatan di Indonesia lebih dari 80% produknya diserap oleh Pemerintah melalui 

APBN/APBD. Selain itu masih terjadi ketergantungan impor alat kesehatan dan bahan 

baku alat kesehatan yang mencapai 90%. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

minat penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri dari pasar kesehatan lokal (faktor 

trust). Penyebab lainnya adalah masih rendahnya riset alat kesehatan teknologi tinggi 

dan terbatasnya sumber daya pendukung riset yang berdampak pada rendahnya output 

riset yang mendukung pengembangan kapasitas industri lokal. 

6. Saat ini Pemerintah berusaha untuk melakukan kebijakan hilirisasi riset alat kesehatan. 

Hilirisasi merupakan hal yang penting diterapkan dalam industri kesehatan, karena 

inovasi tidak cukup hanya penelitian saja, namun harus bisa diterapkan dan direplikasi/ 

didayagunakan/ diproduksi sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

Dengan demikian berbagai inovasi kesehatan dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya. 



7. Berdasarkan identifikasi ASPAKI (2020) Kendala utama dalam pengembangan inovasi 

dalam negeri adalah kurang berkelindannya output inovasi Perguruan Tinggi dan 

Lembaga Riset (PT/LR) dengan inovasi industri, sehingga banyak hasil inovasi PT/LR yang 

tidak ekonomis saat diproduksi bahkan belum siap diproduksi (masih prototype). KEndala 

lainnya adalah tidak terjadinya kesepakatan kerjasama antara PT/LR dengan industri 

khususnya dalam hal pembelian hak cipta/royalti/investasi bersama. Selain itu menurut 

identifikasi ASPAKI (2020) terdapat beberapa kendala lainnya dalam mengembangkan 

inovasi di Indonesia antara lain: inovasi perguruan tinggi dan lembaga riset yang lebih 

berfokus pada iptek (bukan industri); luaran inovasi perguruan tinggi dan lembaga riset 

adalah HAKI dan Publikasi Ilmiah, Inovasi industri lebih berfokus pada produk (sesuai 

kebutuhan konsumen), dan output inovasi industri adalah produk yang dapat dijual.  

Terima kasih. 

 

 


