Inovasi Eropa untuk mendukung
meningkatnya permintaan di bidang
perawatan kesehatan & medis di Indonesia
INDONESIA, 7 Desember 2020 – Sejak tanggal 8 hingga 11 Desember
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2020, lebih dari 50 perusahaan Eropa akan menjalankan misi bisnis
virtual ke Asia Tenggara untuk mencari kemitraan jangka panjang dengan
rumah sakit, pusat rehabilitasi, pusat diagnostik, laboratorium, dan
distributor di wilayah ini. Misi bisnis virtual Teknologi Perawatan
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jarak jauh, peralatan bedah, peralatan rumah sakit, peralatan rehabilitasi,
pengelolaan limbah medis, dan persediaan perawatan gigi, yang banyak
di antaranya sangat dibutuhkan di wilayah tersebut.
Pertumbuhan di dalam pasar perawatan kesehatan Asia terutama
digerakkan oleh pertumbuhan populasi lansia yang cepat, meningkatnya
kemakmuran, dan meningkatnya kejadian penyakit kronis, seperti
diabetes,

obesitas,

penyakit

kardiovaskular,

dan

kanker

yang

membutuhkan perawatan medis yang intensif dan berulang.
Secara historis, sistem perawatan kesehatan di banyak negara Asia
Tenggara masih kurang berkembang dan terlalu luas. Dibandingkan
dengan pasar negara maju, Asia Tenggara jauh tertinggal dalam hal
jumlah dokter, ranjang rumah sakit, dan ukuran infrastruktur perawatan
kesehatan. Untuk mengurangi tekanan pada sumber daya perawatan
kesehatan publik, pemerintah di wilayah ini beralih ke sektor swasta untuk
menjadi pemimpin dalam penyediaan infrastruktur fisik. Kebijakan dan
kolaborasi yang ramah investasi diperlukan untuk menciptakan
ekosistem perawatan kesehatan yang lebih kuat.
Indonesia memiliki rata-rata 1,17 ranjang rumah sakit per seribu populasi,
yang merupakan yang terendah di ASEAN1. Lebih lanjut, di suatu negara
yang hanya memiliki 0,4 dokter per populasi seribu orang, dan geografi
yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, solusi kesehatan jarak jauh akan
menjadikan perawatan kesehatan lebih mudah diakses hingga ke wilayah
terjauh, dan membantu mengurangi tekanan pada sistem perawatan
kesehatan yang sudah ada. Penggunaan aplikasi perawatan kesehatan
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mengumpulkan, dan membagikan data pasien.
Permintaan untuk alat kesehatan akan didorong oleh perluasan rumah
sakit dan klinik swasta dan pemerintah serta perbaikan fasilitas yang ada.
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Proses impor perangkat medis diharapkan agar tidak terlalu rumit,
terutama seiring dengan upaya pemerintah untuk terus melakukan
perbaikan regulasi tentang kemudahan dalam menjalankan bisnis. Selain
itu, Indonesia juga merupakan anggota ASEAN Medical Device Directive
(AMDD)

atau

Pengaturan

Peralatan

Kesehatan

ASEAN,

yaitu

seperangkat pengarahan yang bertujuan untuk menyelaraskan peraturan
di seluruh wilayah ini dan mewajibkan produsen perangkat medis untuk
mendaftarkan perangkat mereka di negara anggota mana pun tempat
mereka melakukan produksi.
“Hal ini memberikan peluang besar bagi perusahaan Eropa yang akan
memperkenalkan produk dan solusi mereka,” kata Y.M. Vincent Piket,
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
“Saya merasa senang karena misi bisnis dapat berlanjut melalui platform
virtual. Pandemi global dan pembatasan perjalanan tidak menghentikan
kita untuk memulai diskusi antara perusahaan-perusahaan Eropa dan
pelaku usaha di Indonesia. Inilah untuk pertama kalinya misi bisnis
Teknologi Perawatan Kesehatan & Medis hadir di Indonesia. Saya yakin
bahwa produk dan solusi Eropa dapat memenuhi kebutuhan Indonesia
dan mendukung permintaan yang terus meningkat di negara ini,” lanjut
Duta Besar Piket.
Program EU Business Avenues di Asia Tenggara berfungsi untuk
membantu perusahaan Eropa memperluas bisnis mereka ke wilayah ini,
melalui pelatihan, temu bisnis, dan layanan dukungan bisnis lainnya .
1

https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-healthcare-industry-growing-

opportunities-foreign-investors/
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Tentang EU Business Avenues di Asia Tenggara
Program EU Business Avenues di Asia Tenggara menyediakan rangkaian
pelayanan khusus lengkap yang meliputi kebutuhan bisnis, budaya, dan hukum
- Studi Pasar, Pelatihan Kesadaran Budaya Bisnis, dan Pertemuan Bisnis.
Semua ini diharapkan untuk memfasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha
lokal, dalam bentuk joint venture (perusahaan patungan), distributor, atau
perjanjian pemberian lisensi, serta memperlancar dan mempercepat proses
masuknya produk ke pasar lokal.
Inisiatif yang didanai oleh Uni Eropa ini diluncurkan pada bulan Juni 2016, dan
bertujuan untuk menghadirkan hingga 1.000 UKM Eropa dalam misi bisnis
bertarget di Asia Tenggara selama lima tahun ke depan untuk membantu mereka
agar dapat mengembangkan bisnis mereka ke luar Eropa. Dibangun di atas
konsep temu bisnis dan layanan dukungan bisnis, program Business Avenues
membantu perusahaan-perusahaan Eropa untuk menjalankan kolaborasi bisnis
jangka panjang di beberapa pasar, termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam,
Indonesia, Filipina, dan Thailand.
Sejak tahun 2016-2020, misi bisnis di bawah program ini akan mencakup sektorsektor berikut: Desain Eropa Kontemporer, Teknologi Konstruksi & Bangunan,
Teknologi Lingkungan & Air, Makanan & Minuman Organik, Teknologi Energi
Hijau, Teknologi Perawatan Kesehatan & Medis, serta Teknologi Informasi &
Komunikasi.
Untuk
informasi
lebih
lanjut,
kunjungi
www.eubusinessavenues.com.
Daftar lengkap dari perusahaan yang berpartisipasi dalam misi bisnis ini dan
deskripsi singkat dari perusahaan/produk mereka dapat ditemukan di
https://www.eubusinessavenues.com/business-missions/healthcare-medicaltechnologies-2020/exhibitor-directory
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