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Survei Kebutuhan, Persepsi, dan
Permintaan Layanan Kesehatan
di Masyarakat dalam Situasi
Pandemi COVID-19
Abstrak
Pandemi COVID-19 menyebabkan beban besar pada
sistem layanan kesehatan
hambatan yang ada di

dan memperparah
masyarakat dalam

mengakses layanan kesehatan. Survei ini bertujuan
untuk mengidentiﬁkasi kebutuhan dan persepsi
masyarakat terkait efektivitas penggunaan layanan
kesehatan selama pandemi di 15 provinsi. Survei ini
dilakukan dengan wawancara melalui telepon
kepada 748 responden yang berasal dari 187
desa/kelurahan. Dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif, survei ini menemukan
bahwa masih terdapat kebutuhan kesehatan yang
tidak terpenuhi selama pandemi. Pandemi juga
memparah hambatan untuk mengakses layanan
kesehatan esensial dan penyediaan layanan berbasis
masyarakat. Dalam hal vaksinasi COVID-19, masih
terdapat masyarakat yang enggan melakukan
vaksinasi karena adanya kekhawatiran terhadap efek
samping. Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat
masih merasakan hambatan dalam mengakses dan
menggunakan layanan kesehatan selama masa
pandemi. Diperlukan peran serta dan kolaborasi dari
lintas sektor di berbagai jenjang untuk dapat
mengurangi hambatan-hambatan tersebut.

Latar Belakang
Pandemi COVID-19 menyebabkan beban sistem
kesehatan di Indonesia semakin besar ketika fasilitas
kesehatan dan tenaga kesehatan harus berupaya
merespon
pandemi
COVID-19
dan
tetap
mempertahankan penyediaan layanan kesehatan
esensial bagi masyarakat. Temuan WHO Global
Pulse
Survey
2021
melaporkan
pandemi
menyebabkan gangguan setidaknya pada satu
layanan kesehatan esensial terhadap 94% negara
yang berpartisipasi dalam survei (WHO, 2021). Selain
itu, dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 juga
memperburuk hambatan yang telah ada dalam
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kesehatan.
banyaknya

Hal ini,
rumah

salah satunya
tangga yang

disebabkan
kehilangan

pekerjaan sehingga menyebabkan berkurangnya
pendapatan rumah tangga atau hilangnya asuransi
kesehatan (UNICEF et al., 2021; Badan Pusat Statistik,
2020). Di sisi lain, beredarnya informasi yang tidak
akurat membuat masyarakat takut dan ragu untuk
mengakses layanan kesehatan yang mereka
butuhkan. Hal tersebut dapat meningkatkan angka
kesakitan yang dapat dicegah dan meningkatkan
jumlah kematian yang disebabkan secara langsung
atau tidak langsung oleh COVID-19.
Asesmen ini memberikan informasi dari level akar
rumput tentang persepsi masyarakat mengenai
kebutuhan layanan kesehatan saat ini, perilaku
mencari perawatan, hambatan yang mempengaruhi
permintaan layanan, mengevaluasi adaptasi layanan,
dan gangguan terhadap layanan kesehatan berbasis
masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19. Survei
ini sangat penting untuk melengkapi kesenjangan
data dan meningkatkan pemahaman pemangku
kepentingan tentang keadaan saat ini. Hasil
penelitian ini akan membantu pemerintah pusat dan
pemerintah daerah untuk merumuskan strategi
dalam melakukan mobilisasi sumber daya serta
mitigasi risiko dari dampak langsung dan tidak
langsung dari pandemi COVID-19.a

Metode
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
telepon yang dilaksanakan pada 2 Juli hingga 18
Agustus 2021. Survei ini melibatkan responden kunci
untuk
mempresentasikan
kondisi
dalam
masyarakat. Pendekatan utama yang digunakan
dalam survei ini adalah pendekatan kuantitatif. Ada
lima area yang dinilai dalam penelitian ini yang
terdiri dari 1) kebutuhan kesehatan yang belum
terpenuhi; 2) hambatan untuk menggunakan
layanan kesehatan esensial; 3) sikap terhadap
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COVID-19 dan vaksinasi; 4) aset dan kerentanan

diperparah dengan adanya gangguan pada

masyarakat; dan 5) hambatan dalam penyediaan
layanan berbasis masyarakat. Sebagai tambahan

penyedia layanan kesehatan selama gelombang
kedua COVID-19.

pada

pendekatan

kuantitatif,

survei

ini

juga

menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan
melalui wawancara mendalam untuk memperkuat

2. Hambatan untuk mencari layanan kesehatan
esensial di masyarakat

temuan dari pendekatan kuantitatif.

Lebih dari seperempat responden menyatakan

Jumlah sampel pada pendekatan kuantitatif
sebanyak 187 desa dengan 748 responden yang

bahwa masyarakat masih mengalami kesulitan
dalam mengakses layanan kesehatan yang
mereka butuhkan bahkan pada periode sebelum

berlokasi di 59 kabupaten di 15 provinsi. Dari sini, 25
desa yang terdiri dari 75 responden dipilih secara
purposif untuk sampel pendekatan kualitatif.
Pemilihan sampel kualitatif didasarkan pada angka
kasus COVID-19 di desa/kelurahan dan akses
geograﬁs ke fasilitas kesehatan. Pada pendekatan
kuantitatif, terdapat empat jenis responden di
masing-masing desa/kelurahan, yang terdiri dari
perangkat desa/kelurahan, kader kesehatan, tokoh
agama, dan perwakilan masyarakat sipil. Pada
pendekatan
kualitatif,
hanya
terdapat
tiga
responden yang dipilih di setiap desa/kelurahan,
yaitu
perangkat
desa/kelurahan,
perwakilan
organisasi masyarakat sipil, dan kader kesehatan.

Temuan Utama
1.

Kebutuhan dan penggunaan layanan
kesehatan esensial di masyarakat
Sebagian
besar
responden
(41%-92%)
menyatakan
bahwa
masyarakat
dapat
memperoleh layanan kesehatan esensial yang
dibutuhkan dalam tiga bulan terakhir. Layanan
persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan
terlatih
(92%),
layanan
imunisasi
(90%),
pemeriksaan kehamilan (90%), dan layanan
kontrasepsi (83%) merupakan layanan yang
paling banyak dilaporkan dapat digunakan oleh
lebih dari separuh atau sebagian besar
masyarakat
yang
membutuhkan.
Kader
kesehatan dan bidan desa kemungkinan
berperan penting dalam membantu fasilitas
kesehatan
untuk
mempertahankan
layanan-layanan tersebut. Namun, terdapat
5%-18% responden yang masih melaporkan
adanya layanan kesehatan esensial yang tidak
terpenuhi di masyarakat (Gambar 1). Kebutuhan
layanan kesehatan esensial yang tidak terpenuhi
dilaporkan tertinggi pada layanan medis darurat
(18%), operasi elektif terencana (14%), pengobatan
penyakit kronis (14%), dan kesehatan mental
(14%). Tidak terpenuhinya layanan kesehatan
tersebut
mungkin
disebabkan
karena
terbatasnya akses dan fasilitas kesehatan di
daerah
tempat
tinggal
responden
yang
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pandemi COVID-19. Masalah akses ﬁsik dan biaya
seperti tingginya biaya layanan kesehatan, jarak
ke fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi
untuk

fasilitas

kesehatan,

serta

persepsi

keterbatasan tenaga kesehatan dan peralatan
menjadi
hambatan
yang
paling
sering
disebutkan oleh responden. Pandemi COVID-19
mungkin memperparah akses layanan kesehatan
di masyarakat. Lebih dari separuh responden
memiliki persepsi bahwa terdapat perubahan
dalam mengakses layanan kesehatan di
masyarakat dalam tiga bulan terakhir. Khawatir
terinfeksi COVID-19 di fasilitas kesehatan atau
ketika meninggalkan rumah, khawatir sengaja
didiagnosis COVID-19 dan/atau melakukan tes
COVID-19, serta adanya penutupan/kelebihan
kapasitas dari fasilitas kesehatan adalah
jenis-jenis hambatan yang sering disebutkan oleh
responden yang melaporkan adanya perubahan
dalam mengakses layanan kesehatan.
3. Sikap terhadap COVID-19 dan vaksinasi
Lebih dari separuh responden menyatakan
bahwa sebagian besar masyarakat masih
khawatir dengan penyebaran COVID-19 dalam
tiga bulan terakhir. Meskipun demikian, seperti
yang terlihat pada Gambar 2, terdapat 27%
responden yang menyatakan bahwa sebagian
besar masyarakat enggan untuk mendapatkan
vaksin COVID-19. Penolakan vaksin terlihat lebih
tinggi
untuk
anak-anak,
sebanyak
33%
responden menyatakan bahwa orang tua
enggan untuk memberikan vaksin COVID-19
untuk anak mereka. Kekhawatiran terhadap efek
samping dari vaksin COVID-19 menjadi alasan
utama penolakan vaksin di masyarakat, baik
untuk orang dewasa maupun anak-anak.
Kurangnya edukasi dan informasi mengenai
vaksin COVID-19 serta masifnya penyebaran
informasi yang salah (misinformation) terkait
efek samping vaksin berkontribusi secara
signiﬁkan
terhadap
penolakan
vaksinasi
COVID-19 di masyarakat.
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4. Aset dan kerentanan masyarakat
Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang

5. Hambatan dalam penyediaan layanan
berbasis masyarakat

signiﬁkan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Pedagang kaki lima dan pemilik warung lokal

Meskipun sebagian besar kader kesehatan
memiliki persepsi bahwa mereka berisiko tinggi

menjadi kelompok masyarakat yang dilaporkan

terpapar COVID-19 yang dikarenakan tingginya

paling terdampak dari pandemi. Besarnya
dampak
pandemi
terhadap
kehidupan

intensitas mereka bertemu orang lain dalam
menjalankan aktivitas penjangkauan, masih

masyarakat

adanya

terdapat kader kesehatan yang melaporkan

inisiatif
dalam
bidang
pendidikan, kesehatan, dan

sedikitnya dukungan atau bahkan tidak ada
dukungan sama sekali untuk melaksanakan

kebersihan lingkungan yang diinisiasi baik oleh
pemerintah, sektor swasta, maupun unsur dari

tugas. Dukungan ﬁnansial dan alat pelindung diri
merupakan jenis-jenis dukungan yang paling

masyarakat

dibutuhkan

telah

peningkatan
sosio-ekonomi,

sendiri.

mendorong

Bantuan

tunai

dan

oleh

kader

kesehatan

untuk

penyediaan paket makanan/sembako adalah
jenis inisiatif sosio-ekonomi dan pendidikan yang

melaksanakan
tugasnya.
Mayoritas
kader
kesehatan melaporkan tidak terdapat perubahan

dilaporkan

signiﬁkan

paling

banyak

mengalami

dalam

penyediaan

seluruh

jenis

peningkatan di masyarakat dalam tiga bulan
terakhir.
Sementara
itu,
distribusi
paket

layanan dalam tiga bulan terakhir. Meskipun
demikian, seperti yang terlihat pada Gambar 3,

higienitas,

dan

layanan imunisasi di posyandu dan aktivitas

penyediaan fasilitas cuci tangan merupakan
inisiatif yang dilaporkan paling mengalami
peningkatan di masyarakat dalam tiga bulan
terakhir.

penjangkauan
penyakit
tidak
menular
merupakan
layanan
yang
paling
sering
dilaporkan
mengalami
penurunan
atau

aktivitas

promosi

kesehatan,

ditangguhkan dibandingkan dengan periode
sebelum pandemi COVID-19. Penerapan protokol
kesehatan sebagai upaya untuk meminimalisasi
transmisi COVID-19 menjadi alasan yang paling
sering disebutkan oleh kader kesehatan terkait
dengan
gangguan
penyediaan
layanan
kesehatan berbasis masyarakat dalam tiga bulan
terakhir.
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Gambar 1. Proporsi masyarakat yang dapat menerima layanan kesehatan
yang dibutuhkan dalam tiga bulan terakhir (N=748)
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Gambar 2. Proporsi masyarakat yang bersedia mendapatkan vaksin
COVID-19 untuk diri sendiri dan anak mereka (N=748)
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Gambar 3. Perubahan layanan kesehatan berbasis masyarakat (N=181)
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Rekomendasi Kebijakan
Untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan memperkuat kesiapan layanan
kesehatan selama dan setelah pandemi, berikut adalah rekomendasi yang menargetkan secara spesiﬁk kepada
setiap pemangku kebijakan.
Strategi

Aktivitas

I. Kementerian Kesehatan
1. Alokasi anggaran dan sumberdaya
yang memadai untuk memperkuat
layanan kesehatan primer di
wilayah terpencil

Memprioritaskan alokasi anggaran dan sumber daya untuk
pelayanan kesehatan primer, terutama untuk daerah tertinggal
dari segi persediaan obat-obatan, staf terampil, infrastruktur dan
kebutuhan logistik lainnya

2. Distribusi tenaga kesehatan terlatih
yang merata

1. Menyediakan dan memastikan perencanaan yang memadai
dari pemerataan tenaga kesehatan terampil, meliputi lembaga
pendidikan, kualiﬁkasi, hingga insentif di seluruh wilayah
2. Bersama organisasi profesi, memberikan pedoman dan
kemungkinan pengalihan tugas di antara tenaga kesehatan
ketika sumber daya yang ada tidak memadai

3. Dukungan yang layak bagi kader
kesehatan

Memberikan pelatihan terkait COVID-19, seperti surveilans
berbasis masyarakat (misalnya pelacakan kontak, pemantauan
dan pelaporan kasus, dll), serta tentang Komunikasi Risiko dan
Keterlibatan Masyarakat (RCCE)

4. Integrasi layanan kesehatan primer

1. Memastikan fasilitas kesehatan swasta memiliki kapasitas dan
sumber daya untuk menyediakan layanan kesehatan esensial
dan membantu mempertahankan pemberian perawatan
kesehatan esensial;
2. Integrasi data, sistem informasi, serta pemberian layanan di
seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan primer swasta untuk
meminimalkan kontak yang tidak perlu antara pasien dan
petugas kesehatan dengan menyediakan layanan terpadu dan
membantu pengambilan keputusan yang berbasis bukti

5. Pemerataan distribusi vaksin

1. Bersama Kemensos, melatih dan melibatkan kader kesehatan
dan aktor masyarakat untuk memetakan kelompok rentan,
mempromosikan informasi tentang tindakan pencegahan
COVID-19, keamanan dan manfaat vaksin COVID-19, serta
potensi risiko apabila tidak divaksinasi
2. Bekerja sama dengan Kemendagri, khususnya kependudukan
dan dinas pencatatan sipil untuk menyediakan pelayanan yang
terintegrasi antara vaksin dan persyaratan administrasi

6. Penguatan kolaborasi pusat
komunikasi krisis

1. Memastikan pembentukan pusat komunikasi krisis di tingkat
pusat
2. Memastikan pembentukan pusat komunikasi krisis di semua
tingkat daerah yang terintegrasi dalam gugus tugas COVID-19 di
daerah
3. Berkolaborasi dengan Kominfo untuk melakukan pemantauan,
pelatihan dan berbagi informasi secara berkala ke tingkat
provinsi yang memungkinkan informasi tersebut dapat
disampaikan ke semua tingkatan, termasuk tingkat masyarakat.
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Strategi

Aktivitas

7. Infrastruktur untuk pendekatan
inovatif

1. Membuat peraturan dan pedoman teknis untuk memasukkan
layanan telemedicine/telehealth
2. Memberikan pedoman dan supervisi bagi fasilitas kesehatan
untuk mengadopsi sistem pendaftaran dan janji temu pasien
secara daring
3. Meningkatkan citra positif puskesmas dengan mengoptimalkan
pengendalian infeksi dan tindakan pencegahan serta
mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
mencari pelayanan kesehatan jika diperlukan.

II. Kementerian lain yang terkait
Meliputi Kementerian Desa, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam
Negeri, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, dan Kementerian
Ketenagakerjaan

1. Dukungan yang layak bagi kader
kesehatan

1. Mengatur standar minimal besaran insentif/transportasi yang
diterima oleh kader kesehatan dalam dana desa atau dana
alokasi khusus
2. Memfasilitasi tersedianya perlindungan yang memadai bagi
kader kesehatan, yang mencakup alat perlindungan diri standar
dan tes COVID-19
3. Melembagakan peran dan insentif kader kesehatan secara
formal dalam peraturan, pedoman dan anggaran
4. Mengakui peran tenaga kesehatan masyarakat sebagai ﬁrst line
responder di masa pandemi, salah satunya dengan memberikan
sertiﬁkat

2. Memastikan aksesibilitas
infrastruktur dan transportasi ke
fasilitas kesehatan

Kementerian yang bekerja sama harus memastikan tersedianya
infrastruktur yang memadai dan transportasi publik yang dapat
diakses

3. Mengurangi hambatan keuangan

1. Kemensos bekerjasama dengan JKN dan Kemenkes
mengintegrasikan JKN ke dalam program yang menyasar
kelompok rentan
2. Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan JKN dan
Kemenkes mendorong sektor formal dan informal untuk
mengakses JKN bagi pegawainya

4. Penyediaan data yang valid dan
real time dari penerima manfaat

1. Kemensos bekerjasama dengan BPS di tingkat nasional dan
daerah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran DTKS (Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial)
2. Menjamin keterpaduan dan aksesibilitas data dari dan kepada
pemangku kepentingan untuk menjamin penyaluran bantuan
sosial yang tepat sasaran dan merata
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Strategi

Aktivitas

III. Pemerintah daerah
Meliputi Dinas Kesehatan Provinsi (Dinkes), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Bina Pembangunan Daerah (Bangda),
Bappeda, dan departemen terkait lainnya.

1. Menguatkan dan mengoptimalisasi
kesiapan layanan pusat kesehatan
masyarakat (puskesmas)

Menjamin aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan
yang berkualitas di tingkat masyarakat melalui penyediaan
layanan kesehatan esensial, ketersediaan tenaga kesehatan yang
terampil, penyediaan obat-obatan esensial, peralatan dan logistik
yang diperlukan

2. Ketersediaan pengawasan teknis,
pemantauan, dan evaluasi

Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten
memberikan supervisi teknis, monitoring dan evaluasi secara
berkala bagi petugas kesehatan dan kader kesehatan untuk
memungkinkan pembelajaran formatif serta kebijakan dan
intervensi yang efektif

3. Ketersediaan sumber daya yang
mencukupi bagi kader kesehatan
masyarakat

1. Pemerintah daerah harus memastikan tersedianya dana yang
diperlukan untuk memberikan perlindungan, alat, dan insentif
keuangan bagi petugas kesehatan masyarakat, misalnya
melalui dana desa/kelurahan.
2. Sangat penting untuk memastikan bahwa insentif keuangan
bagi kader kesehatan diberikan tepat waktu setiap bulan dan
dikompensasikan dengan benar.

4. Mengurangi hambatan keuangan

1. Dinas sosial daerah memberikan bantuan sosial tambahan yang
diperlukan bagi masyarakat atau menargetkan lebih banyak
penerima manfaat di bawah program saat ini
2. Berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan setempat
untuk memberikan informasi dan asistensi kepada masyarakat
untuk mengakses JKN

5. Kesiapan dan ketahanan
masyarakat

Pengembangan rencana manajemen pandemi masyarakat
termasuk persiapan, respons, pemulihan, dan mitigasi, di mana
setiap anggota masyarakat terlibat dan memahami peran dan
tanggung jawab mereka selama pandemi. Pemerintah daerah
dapat mendukung melalui pemberian bantuan teknis,
pengawasan, dan alokasi sumber daya.

6. Mobilisasi sumberdaya untuk
mendukung masyarakat rentan

1. Pemerintah daerah dan pihak lintas sektor dapat memobilisasi
dan mengkoordinasikan sumber daya untuk memberikan
insentif atau bantuan keuangan bagi masyarakat.
2. Pemerintah dan/atau swasta dapat membantu meringankan
beban masyarakat akibat pandemi, misalnya dengan
memberikan
pinjaman
dengan
bunga
rendah
atau
menciptakan lapangan kerja baru dan mempekerjakan orang
lokal.
3. OMS dan organisasi berbasis agama lainnya dapat membantu
mengumpulkan dan memobilisasi sumber daya dan
memperluas ke lebih banyak komunitas.

7. Infrastruktur untuk pendekatan
inovatif

1. Membuat peraturan dan pedoman teknis untuk memasukkan
layanan telemedicine/telehealth
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Strategi

Aktivitas

IV. Pusat layanan kesehatan primer (Puskesmas)
1. Sistem komunikasi risiko kesehatan
yang efektif dan responsif

1. Mengkoordinasikan dan membekali tenaga kesehatan, kader
kesehatan, dan tokoh masyarakat dengan kemampuan
melakukan komunikasi risiko serta promosi kesehatan,
khususnya dalam menyampaikan manfaat dan potensi risiko
vaksinasi COVID-19 secara informatif namun persuasif
2. Dalam mengatasi diskriminasi yang bersumber dari tenaga
kesehatan, diperlukan peningkatan kapasitas rutin dan
diseminasi studi berbasis bukti kepada staf kesehatan dan kader
kesehatan
3. Melibatkan tokoh yang dipercaya di masyarakat untuk
mengatasi stigma yang ditujukan kepada para penyintas
COVID-19

2. Mengurangi hambatan keuangan

1. Akses yang lebih baik terhadap JKN melalui sosialisasi dan
fasilitasi lebih lanjut untuk mengakses JKN bagi masyarakat di
tingkat terkecil (desa/kelurahan)
2. Mengkomunikasikan dan mengadvokasi kebutuhan bantuan
keuangan pasien kepada pemangku kepentingan lokal lainnya
dalam forum multisektoral

3. Penyediaan bantuan teknis dan
pengawasan terhadap upaya
kesehatan berbasis masyarakat

Mengkoordinasikan dan memberikan bantuan teknis dan
pengawasan terhadap upaya kesehatan berbasis masyarakat,
seperti surveilans berbasis masyarakat, posyandu, dan sebagainya.
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