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KATA PENGANTAR

Ketika membaca buku terbitan World Health Organization (WHO)
yang beijudul "The World Health Report 2000, Health Systems: Improving
Performance" kami menyadari bahwa kesehatan masyarakat Indonesia
temyata berada di peringkat rendah di bawah Thailand, Malaysia, Sri Lanka,
dan Brunei Darussalam. Terlepas dari sahih-tidaknya data yang digunakan
WHO dalam pemeringkatan tersebut, kita patut mawas diri dan menyadari
bahwa ada yang kurang dalam Sistem Kesehatan kita.

Terpacu oleh hasrat untuk membantu pejabat-pejabat kesehatan di
Daerah dalam mengkaji Sistem Kesehatan Daerahnya, kami telah mencoba
menyadur secara bebas buku WHO tadi, sebagai bahan bacaan untuk
menambah wawasan. Tentu dengan dicoba dibumbui kebijakan-kebijakan
nasional kita di bidang kesehatan, khususnya Visi dan Misi bam
Pembangunan Kesehatan serta desentralisasi menuju Otonomi Daerah di
bidang kesehatan.

Sebagai saduran bebas, buku ini bukan mempakan terjemahan persis
dari buku WHO, melainkan memuat hanya hal-hal yang dianggap pokok
saja. Pengkalimatannya pun tidak tepat benar dengan susunan kalimat-
kalimat aslinya dalam Bahasa Inggeris. Walaupun diusahakan untuk sedapat
mungkin tidak kehilangan makna penting dan benang merahnya.

Semoga buku kecil ini benar-benar bermanfaat bagi para pejabat
kesehatan di Daerah sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dengan
demikian akan membantu upaya pejabat-pejabat tersebut mengkaji dan
menata kembali Sistem-sistem Kesehatan Daerahnya menuju tertatanya
Sistem Kesehatan Nasional dalam rangka mencapai Indonesia Sehat 2010.
Dengan itu, mudah-mudahan peringkat kesehatan masyarakat kita dalam
tatanan global akan naik di masa-masa mendatang.

Jakarta, 2 Juli 2001

Bambang Hartono,SKM,M.Sc.MM.

Pcnnldcin SiMcm Kcsehatmi Daeroh
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BAB I

PENDAHULUAN

Sejak 1 Januari tahun 2001, Indonesia menerapkan kebijakan yang
sangat fundamental dalam rangka refoimasi di segala bidang, yaitu
penerapan dua buah Undang-Undang (UU) yang menjamin terlaksananya
Otonomi Daerah. Kedua UU tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sementara itu, di bidang kesehatan juga telah berlangsung reformasi

yang ditandai dengan ditetapkannya Visi bam Pembangunan Kesehatan
yang memancang tahun 2010 sebagai pencapaian tujuan (goal) Indonesia
Sehat. Reformasi di bidang kesehatan perlu dilakukan karena masih adanya
ketimpangan hasil pembangunan kesehatan antar Daerah dan antar golongan
masyarakat, masih tertinggalnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia bila
dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan kurangnya kemandirian
dalam pembangunan kesehatan. Selain itu, reformasi bidang kesehatan
diperlukan juga karena adanya lima fenomena utama yang mempunyai
pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan, yaitu:
1. Pembahan-pembahan mendasar dalam dinamika kependudukan yang

mendorong lahimya transisi demografis dan transisi epidemiologis.
2. Temuan-temuan substansial dalam ilmu pengetahuan dan teknologi

kedokteran yang membuka cakrawala bam dalam memandang proses
hidup, sehat, sakit, dan mati.

3. Tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas serta
pesatnya revolusi di bidang informasi, telekomunikasi, dan transportasi.

4. Pembahan lingkungan yang berpengamh terhadap derajat kesehatan dan
upaya-upaya kesehatan.

5. Demokratisasi di segala bidang yang memmtut pemberdayaan dan
kemitraan dalam pembangunan kesehatan.
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Untuk dapat meningkatkan daya tangkal dan daya juang
pembangunan kesehatan yang merupakan modal utama pembangunan
nasional, diperlukan rumusan kebijakan pembangunan kesehatan yang tepat.
Paradigma pembangunan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan
kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif hams diubah msnjadi
Paradigma Sehat. Yaitu paradigma pembangunan kesehatan yang lebih
mengutamakan upaya-upaya promotif dan preventif tanpa mengaliaikan
upaya-upaya kuratif dan rehabilitatif.

Paradigma Sehat mempakan modal pembangunan kesehatan yang
dalam jangka panjang akan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap
dan bertindak mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Yaitu
melalui kesadaran terhadap pentingnya upaya-upaya kesehatan yang bijrsifat
promotif dan preventif.

Gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin d icapai
melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan nsgara
yang individunya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat,
memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu
secara adit dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang set nggi-
tingginya. Gambaran keadaan masyarakat Indonesia di masa depan dari
sudut pandang pembangunan kesehatan atau Visi Kesehatan dinyatakan
sebagaiINDONESIA SEHAT2010.

Lingkungan yang diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya
keadaan sehat. Yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, cukup air bersih,
memadai sanitasinya, sehat perumahan dan permukimannya, perencmaan
kawasannya berwawasan kesehatan, dan masyarakatnya hidup tc long-
menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

Perilaku masyarakat yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif
dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko teijadinya
penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif
dalam gerakan kesehatan masyarakat. Sedangkan kemampuan masyjirakat
yang diharapkan adalah kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang



bermutu tanpa hambatan, baik yang bersifat ekonomis maupun non-
ekonomis. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan
kesehatan yang memuaskan pengguna serta diselenggarakan sesuai dengan
standar dan etika pelayanan profesi.

Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup
sehat serta meningkatnya kemampuan masyarakat, derajat kesehatan
individu, keluarga dan masyarakat akan dapat ditingkatkan secara optimal.

Guna mencapai semua itu, telah pula ditetapkan Misi Pembangunan
Kesehatan yang mencakup:

1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,

merata dan teijangkau.

4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan
masyarakat beserta lingkungaimya.

Untuk dapat terselenggaranya Misi tersebut, empat Strategi
Pembangunan Kesehatan telah ditetapkan, yaitu:
1. Pembangunan berwawasan kesehatan.
2. Profesionalisme.

3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).

4. Desentralisasi.

Semua kebijakan pembangunan yang sedang dan atau akan ditetapkan
hendaknya memiliki wawasan kesehatan. Diharapkan setiap program
pembangunan yang diselenggarakan memberikan kontribusi positif terhadap
pembentukan lingkungan sehat, penciptaan perilaku sehat, dan peningkatan
d^jat kesehatan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya-upaya agar
semua penentu kebijakan memahami hakikat pembangunan berwawasan
kesehatan. Selain itu juga perlu dilakukan penjabaran konsep tersebut ke
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dalam bentuk operasionalnya berupa Sistem Kesehatan, serta diruinuskan
indikator dan ukuran-ukuran untuk menilainya.

Profesionalisme diwujudkan melalui penerapan kemajuaii ilmu
pengetahuan dan teknologi serta penerapan nilai-nilai moral dan etika
profesi. Untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu
diperlukan penerapan pelbagai kemajuan ibnu pengetahuan dan telmologi
kedokteran dan kesehatan pada umumnya. Dalam hal ini pengemjangan
sumber daya manusia sebagai pemberi pelayanan kesehatan meripakan
unsur kunci. Pengembangan sumber daya manusia diperlukan agar tenaga
kesehatan dapat selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahujin dan
teknologi. Penerapan nilai-nilai moral dan etika profesi menghendaid agar
tenaga kesehatan pelaksana pelayanan kesehatan selalu menjunjung tinggi
sumpah dan kode etik profesi. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan / e arah
penerapan etika dan standar profesi, pendidikan dan pelatihan berdasar
standar kompetensi, akreditasi dan legislasi tenaga kesehatan, serta ipaya-
upaya peningkatan kualitas lainnya. Ini berarti bahwa perai aktif
organisasi profesi hams dikembangkan.

Untuk memantapkan kemandirian masyarakat dalam pola hidup
sehat perlu digalang peran aktif masyarakat seluas-luasnya, termasuk dalam
rangka pembiayaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
(JPKM) adalah wujud nyata dari peran aktif tersebut. JPKM adalah
penataan sistem pembiayaan kesehatan dalam bentuk mobilisasi mmber
dana masyarakat, yang apabila berhasil dilaksanakan akan mempunyai
dampak besar terhadap percepatan pemerataan dan kerterjangkauan
pelayanan kesehatan.

Demi keberhasilan pembangunan kesehatan, penyelenggaraan
pelbagai upaya kesehatan hams berangkat dari masalah dan potensi s])esifik
setiap daerah. Dengan demikian desentralisasi dianggap sebagai strategi
yang tepat untuk pengelolaan pembangunan kesehatan di masa mencatang.
Desentralisasi pada dasamya mempakan pendelegasian kewenangan



kepada Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan
kebutuhan, aspirasi, dan potensi setempat.

Menurut UU No. 22 tahun 1999, Daerah Provinsi memiliki

kewenangan desentralisasi terbatas, sedangkan Daerah Kabupaten/Kota
memiliki kewenangan desentralisasi luas. Di lain pihak, Pemerintah Pusat
diizinkan oleh UU tersebut untuk mendelegasikan kewenangan kepada

Daerah Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah Pusat (dekonsentrasi).
Kewenangan dekonsentrasi ini tidak boleh didelegasikan sampai ke tingkat
Kabupaten/Kota. Dengan demikian, UU memberikan kewenangan
dekonsentrasi ini secara luas kepada Daerah Provinsi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, yang
merupakan tindak lanjut atau penjabaran dari UU No. 22 tahim 1999,
mengurai kewenangan desentralisasi terbatas Daerah Provinsi ini ke dalam
lima hal, yaitu:

1. Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan.
2. Pengelolaan dan perizinan sarana dan prasarana kesehatan khusus.
3. Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
4. Surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah dan kejadian luar

biasa.

5. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan
tertentu antar kabupaten/kota, pendidikan tenaga kesehatan, dan
pelatihan kesehatan.

Sedangkan kewenangan dekonsentrasi imtuk Daerah Provinsi, karena
memang tidak diatur dalam PP No. 25 tahun 2000, sementara didapat dari
Surat Edaran Menteri Kesehatan (SE Menkes) No. 1107 tahun 2000. Dalam
SE Menkes tersebut dinyatakan bahwa kewenangan dekonsentrasi Daerah
Provinsi di bidang kesehatan meliputi:
1. Penetapan Sistem Kesehatan Provinsi.
2. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah provinsi.
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3. Pengawasan aspek/dampak pembangiman wilayah provinsi terhadap
kesehatan.

4. Pembinaan dan pengawasan penerapan kebijakan, standar, pedomjan dan
Iain-lain di bidang kesehatan.

5. Perizinan dan akreditasi sarana kesehatan dan sistem pembiayaan
kesehatan skala provinsi.

6. Penyelenggaraan sarana kesehatan skala provinsi.
7. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan termasuk kesehatan pel^buhan

domestik.

8. Registrasi dan uji sertifikasi tenaga kesehatan.
9. Fasilitasi pendayagunaan tenaga kesehatan.
10. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi skala provinj
11. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi skala provinsi.
12. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan provinsi.
13. Lain-lain yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

UU No. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa Daerah Kabupate i/Kota
memiliki kewenangan desentralisasi luas. Kewenangan Daerah Kabi paten/
Kota di bidang kesehatan juga tidak diatur dalam PP No. 25 tahun 2000
karena UU No. 22 tahun 1999 pada dasamya meletakkan semua
kewenangan pemerintahan pada Daerah Kabupaten/Kota (kecuali lima
kewenangan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 UU No. 22 tahun 1999).
Namun demikian, demi kejelasan, Menteri Kesehatan dalam SE Menkes No.
1107 tahun 2000 merinci juga kewenangan untuk Daerah Kabupaten/Kota
yang disebut sebagai kewenangan minimal. Menurut SB Menkes tej^ebut,
kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan meliputi:
1. Pengaturan dan pengorganisasian Sistem Kesehatan Kabupaten/Ko ta.
2. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah kabupaten/kota.
3. Perizinan keija/praktek tenaga kesehatan.

4. Perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan lingkup kabupaten/ko a.
5. Perizinan pelayanan distribusi obat skala kabupaten/kota.



6. Pendayagunaan tenaga kesehatan.

7. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui JPKM dan Iain-
lain.

8. Penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat.
9. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hngkup kabupaten/kota.
10. Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah skala kabupaten/

kota.

11. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak
pembangunan kabupaten/kota terhadap kesehatan.

12. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial.
13. Pencegahan , dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif skala kabupaten/kota.
14. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.
15. Penelitian dan pengembangan kesehatan skala kabupaten/kota.
16. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi lingkup

kabupaten /kota.

17. Bimbingan dan pengendalian pengobatan tradisional.
18. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan sarana kesehatan dan

kesehatan lingkungan.

19. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri makanan rumah tangga.
20. Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan kesehatan dasar.
21. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan kabupaten/kota.

Bilamana disimak uraian kewenangan tersebut di atas, jelas bahwa baik
Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan
untuk menetapkan, mengatur dan mengorganisasikan Sistem Kesehatan
setempat, tentu dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan Pemerintah
Pusat dan Sistem Kesehatan Nasional.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, maka buku "Penataan
Sistem Kesehatan Daerah" ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan
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bacaan atau referensi bagi Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupatcn/Kota
dalam menata kembali Sistem Kesehataimya.

Selain beipedoman kepada kebijakan Pemerintah yang berlaku di
bidang kesehatan, buku ini juga merupakan saduran bebas dari buki *The
World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performancu". Hal
in! tidak lain agar Sistem-sistem Kesehatan, termasuk Sistem Kesehatan
Daerah dan Nasional yang dikembangkan di Indonesia dapat
dipeibandingkan kineijanya dengan kineija Sistem Kesehatan Njssional
negara-negara lain dalam rangka '^benchmarking** di era globalisasi.

Buku ini pada dasamya merupakan buku panduan memasak ("cook
book**) yang bersifat umum dan luwes. Dengan demikian, dalam meityusun
Sistem Kesehatannya, daerah dituntut untuk berimprovisasi seluas-luasnya.
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BAB 11

PENGERTIAN SISTEM KESEHATAN

Dalam situasi yang rumit seperti saat ini memang sulit untuk

menimuskan secara tegas apa yang disebut dengan Sistem Kesehatan, apa

komponen-komponennya, dan bagaimana cara keijanya. Untuk
memudahkan dalam buku ini yang dimaksud dengan Sistem Kesehatan

adalah semua kegiatan yang secara bersama-sama diarahkan untuk

mencapai tujuan utama berupa peningkatan dan pemeliharaan kesehatan.

Berdasar pada pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa

setiap wilayah pasti memiliki Sistem Kesehatan, walaupun mungkin Sistem

Kesehatan itu kurang atau tidak terkoordinasi.

Pada hakikatnya, kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Sistem

Kesehatan dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu (1) Pemberian

pelayanan kesehatan, dan (2) Pembiayaan upaya kesehatan. Dalam hal ini
Sistem Kesehatan di suatu wilayah sebenamya bertujuan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat wilayah tersebut melalui

pemberian pelayanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari kerugian

akibat mengeluarkan banyak biaya karena sakit yang dideritanya.

Kesemuanya itu diselenggarakan dengan memperhatikan harga diri atau hak

azasi masyarakat. Atau dengan kata lain, Sistem Kesehatan suatu wilayah

memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat wilayah yang bersangkutan.

2. Merespon harapan-harapan atau kebutuhan masyarakat wilayah yang

bersangkutan sesuai dengan harga diri atau hak azasi manusia.

3. Memberikan perlindungan finansial terhadap kemungkinan dikeluarican-

nya biaya akibat penyakit yang diderita oleh masyarakat bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan umum tersebut di atas, Sistem Kesehatan

memiliki empat fimgsi, yaitu:

Penataan Sistem Kesehatan Daerah



1. Pelayanan kesehatan.

2. Pembiayaan kesehatan.

3. Pengembangan sumber daya kesehatan.

4. Pengawasan dan pengarahan.

Pelayanan kesehatan merupakan proses memberikan dan mei gelola
masukan di dalam kegiatan produksi jasa kesehatan yang terjadi dalam
suatu tatanan organisasi tertentu. Kesemuanya itu mengarah Icepada
dilakukannya serangkaian intervensi terhadap masalah-masalah kesehatan
yang ada. Dalam hal ini, unsur penting yang perlu diperhatikan adalah
hubungan antara pemberi pelayanan dengan pengguna C^penibeli**)
pelayanan, akuntabilitas pemberi pelayanan, manajemen yang dipraktekkan
oleh masing-masing pemberi pelayanan, dan hubungan antara btrbagai
pemberi pelayanan yang ada.

Pembiayaan kesehatan adalah proses penarikan dana dart ̂ umber
dana (primer, yaitu rumah tangga atau perusahaan, maupun sekunder, yaitu
pemerintah dan lembaga-lembaga donor), penghimpunan dana terscbut di
badan-badan tertentu, dan pengalokasian dana untuk kegiatan-kegiatan
para pemberi pelayanan.

Sumber daya kesehatan tidak hanya berupa dana^ melainkali juga
tenaga kesehatan, obat, peralatan kesehatan, prasarana dan i\arana
kesehatan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Pengembangan
sumber daya kesehatan melibatkan beibagai organisasi yang menghiisilkan
sumber daya tersebut seperti lembaga pendidikan tenaga kesehatan, ipdustri
fannasi, lembaga penelitian kesehatan, dan Iain-lain.

Pengawasan dan pengarahan adalah fungsi yang hams dipegatjg oleh
aparat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
Pengawasan dan pengarahan ini pada hakikatnya terdiri atas pen dapan
kebijakan kesehatan, pengaturan di bidang kesehatan, serta penilaian
kinerja dan penyediaan informasi kesehatan.
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Fungsi Sistem Kesehatan d^at dilihat dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Fungsi-Fungsi Sistem Kesehatan

PENGA

WASAN

&

PENGA

RAHAN

PEMBIAYAAN KESEHATAN

•  Penarikan Dana

•  Penghimpunan Dana
•  Pengalol^an Dana

PENGEM

BANGAN

SDMBER

DAYA

PELAYANAN KESEHATAN

•  Pelayanan Indlvidu
•  Pelayanan Masyarakat
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BABin

PENATAAN

PELAYANAN KESEHATAN

Karena tujuanpokok suatu Sistem Kesehatan adalah meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, maka fiingsi utama dari Sistem Kes?hatan
adalah memberikan pelayanan kesehatan, Bukan berarti bahwa lungsi-
fungsi lain tidak penting. Fungsi-fungsi lain juga penting karena jungsi-
fimgsi itu menunjang pemberian pelayanan kesehatan. Oleh sebiib itu,
merupakan kegagalan besar suatu Sistem Kesehatan apabila sistem tiTsebut
temyata tidak dapst melakukan intervensi-intervensi kesehatan yang efektif
dan tegangkau bagi masyarakat yang seharusnya menikmatinya.

Kadang kala kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya keterainpilan
petugas kesehatan, karena kurang tersedianya chat dan peralatan kes(;hatan,
karena kekeliruan dalam penetapan tarif, atau karena pengorganisasian
Sistem Kesehatan yang keliru.

Kekeliruan pengorganisasian ds^at disebabkan oleh kek^iruan
dalam menata hubungan antar berbagai penyedia pelayanan, yang mengarah
kepada teijadinya kekeliruan dalam menetapkan pelayanan apa yan^; harus
diberikan, kepada siapa pelayanan diberikan, dan sebagainya.

A. MANUSIA DALAM PELAYANAN KESEHAAN

Pelayanan kesehatan adalah tempat di mana manusia bertemu secara

langsung sebagai pemberi dan pemakai dari intervensi kesehatan
yang ditawarkan. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan dalam
Gambar 2, manusia sebenamya dapat memainkan lebih dari seked^ dua
peranitu.
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Gambar 2. Berbagai Peran Manusia Daiam Sistem Kesehatan.

Kontributor

Konsu
Pasien atau

Kelompok Sasaran
Warga
nesara

a = Pembiayaan

b = Pengarahan

c = Produksi barang & jasa

d = Perilaku kesehatan

Pemberi

Pelayana

Di dalam pelayanan kesehatan, manusia merupakan pasien (bila itu
intervensi klinik) atau kelompok sasaran (bila itu intervensi kesehatan
masyarakat). Dalam pelayanan kesehatan tersebut manusia dapat pula
berperan sebagai konsumen karena mereka berperilaku yang mempengaruhi
kesehatannya (misalnya pilihan dalam penggunaan pelayanan kesehatan).

Kerap kali pilihan yang dibuat seseorang, khususnya dalam hal
menggunakan pelayanan kesehatan, dipengaruhi oleh kepedulian atau
kemampuan merespon dari pemberi pelayanan. Pemanfaatan pelayanan
kesehatan tidak tergantung hanya kepada persepsi konsumen tentang
kebutuhannya atau tentang kemungkinan dapat diperolehnya manfaat dari
pelayanan tersebut. Melainkan juga dipengaruhi oleh hubungan antara
pemberi pelayanan dengan konsumennya, yang mencakup aspek-aspek
kerahasiaan, persetujuan, kebebasan memilih, ketulusan, dan ketaatan
kepada janji. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan
yang memiliki kepedulian adalah pelayanan kesehatan yang memperhatikan
harga diri atau hak azasi manusia serta kemandirian dan kerahasiaan klien.
Pelayanan kesehatan yang demikian akan memperlakukan seseorang bukan
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sekedar sebagai pasien atau penerima pelayanan kesehatan, melunkan

sebagai manusia seutuhnya.

Manusia juga berperan sebagai penyumbang atau kontributor dalam

pembiayaan kesehatan. Di banyak Sistem Kesehatan, berpuluh ribii atau
bahkan beijuta-juta masyarakat miskin hams membayar semua pelayanan
kesehatan yang didapatnya di kala sakit. Di Sistem Kesehatan yang mcmiliki
pengaturan pembiayaan kesehatan yang adil, masyarakat yang tidal: sakit
membantu membiayai Sistem Kesehatan. Yaitu melalui pembayaran pajak
atau kepesertaan dalam asuransi kesehatan. Dengan demikian yang berperan
sebagai penyumbang atau kontributor tidak hams pasien atau konsumen.

Akhimya, sebagai warga negara — dan khususnya sebagai pejabat
pemerintah yang mewakili warga negara dan melindungi kepertingan
mereka —manusia juga berperan dalam Sistem Kesehatan sebagai pengarah
atau pengendali. Manusia berperan sebagai pemberi pelayanan, konsumen,

penyumbang, dan pengarah dalam Sistem Kesehatan hanya sepanjang masa
dewasanya. Sementara itu, manusia dapat berperan sebagai pasien kapan
saja sejak lahir sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan

hams dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada semua golongan umur.
Hal ini tentu saja menyebabkan kesulitan untuk memilih pelayanan mana
yang hams diutamakah dan bagaimana mengorganisasikannya karena orang
akan berhadapan dengan risiko berbeda pada usia yang berbeda.

Selain variasi dalam usia terdapat pula perbedaan nyata dalam pola
penyakit di antara berbagai daerah dan di antara berbagai kelompok
masyarakat. Pada umunmya kelompok masyarakat miskin lebih banyak
menderita penyakit-penyakit infeksi dibanding mereka yang berkecu mpan.
Akan tetapi dua puluh tahun mendatang masyarakat miskin pun akan rentan
terhadap penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah yang be kaitan
dengan kebiasaan merokok. Oleh karena itu tampaknya lebih baik Sistem
Kesehatan difokuskan kepada pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan
penyakit yang diderita oleh banyak orang dan mengakibatkan kerugian

besar.
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I  Namun demikian betapapun, Sistem Kesehatan harus dapat
memberikan pelayanan-pelayanan atau intervensi-intervensi yang bersifat
khusus. Jadi walaupun pilihan sudah dijatuhkan kepada penanganan
terhads^ satu atau dua penyakit tertentu, tetap saja harus dilakukan
penentuan prioritas intervensi mana yang diutamakan.

B. MEMILIH INTERVENSI

Dalam memilih intervensi yang akan diselenggarakan melalui Sistem
Kesehatan, beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dapatnya
diperoleh hasil yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang
ada. Dalam hal ini berarti harus dilakukan analisis efektivitas-biaya ("cost-
effective analysis"). Analisis ini merupakan dasar untuk memberikan
prioritas tinggi terhadap intervensi-intervensi yang menjanjikan hasil paling
besar dari dana yang dimiliki. Prioritas rendah diberikan kepada intervensi-
intervensi yang v^ralaupun memberikan keuntungan besar bagi individu-
individu tetapi tidak demikian bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

Menggabung perhitungan biaya dengan ukuran efektivitas intervensi-
intervensi dan menggunakannya untuk menetapkan prioritas memang
merupakan pendekatan yang belum lama berkembang. Yang sudah lama
digunakan di negara-negara berkembang adalah penerapan teknik analisis
efektivitas-biaya dalam program-program pemberantasan penyakit tertentu.

Tabel 1 berikut ini menyajikan contoh intervensi-intervensi yang,
bila dilaksanakan dengan baik, akan dapat secara bermakna menurunkan
angka penyakit, khususnya di antara masyarakat miskin, dengan biaya yang
masih dapat dipertanggungjawabkan.

Idealnya, pelayanan-pelayanan yang memiliki ciri demikian
seharusnya murah biayanya, sehingga dapat diterapkan terhadap masyarakat
luas. Namun demikian memang tidak dijamin bahwa biaya rendah per-
nyawa yang dapat diselamatkan atau per-tahun usia sehat yang dapat dicapai
berarti pula biaya rendah per-orang.
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Tabel 1. Intervensi-lntervensi Yang Memiliki Potensi Dampak
Terhadap Kesehatan Masyarakat

Contoh Intervensi Kegiatan Utama Intervensi

Pengobatan tuberkulosis Tindakan pengobatan yang diobs
separa langsiing

(DOTS): pemberian kemoterapi
pendek ter-standarisasi di bawah penga
selama tahap awal (2-3 bulan) kepada
orang yang dahaknya positif TB.

ervasi

angka

ivasan

semua

Intervensi-intervensi

dalam rangka kesehatan
dan keselamatan ibu

Keluarga berencana, perawatan pn
pertolongan persalinan yang bersih
aman oleh petugas terlatih, perawatan
persalinan, dan perawatan obstetrik es
bagi kehamilan berisiko tinggi dan d
komplikasi.

natal,

dan

pasca

ensial

engan

Keluarga berencana Pemberian informasi dan pendidikan;
sediaan alat kontrasepsi dan pengguna
secara benar.

keter-

umya

Kesehatan sekolah Pendidikan kesehatan dan intervensi

termasuk pengobatan kecacingan
pemberian makanan tambahan.

gizi,
dan

Penanganan penyakit

anak secara terintegrasi
Penanganan kasus infeksi saluran nafas

diare,malaria, campak dan kurang
akut,

gizi;

Besar

le"]



i

i

imunisasi, konseling pemberian ASI dan

makanan bayi/anak, pemberian tambahan

nutrisi mikro dan zat besi, serta pengobatan

kecacingan.

Pencegahan HIV/AIDS Informasi terarah bagi pekeija seks,

penyadaran melalui pendidikan massal,
konseling, skrining, pengobatan massal
penyakit menular seksual, penyediaan darah
yang aman.

Pengobatan penyakit
menular seksual

Penanganan kasus menggunakan diag-nosis
gejala dan algoritma pengobatan standar.

Imunisasi (EPI Plus) BCG pada saat lahir; OPV pada saat lahir, usia
6, usia 10, dan usia 14 bulan; HepB pada saat
lahir, usia 6 dan 9 bulan (tidak wajib); TT
untuk sejumlah wanita pada usia subur.

Malaria Penanganan kasus (penemuan dini dan
pengobatan segera) dan tindakan pencegahan
(misalnya penggunaan kelambu).

Pengendalian tembakau Pengenaan pajak tembakau, pemberian
informasi, pengurangan kadar nikotin,
tindakan hukum.

Penanganan penyakit

tidak menular dan

kecelakaan

Skrining dini terseleksi dan pencegahan
sekunder
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Dengan demikian analisis efektivitas-biaya merupakan alat penting
untuk mengidentiflkasi pelayanan-pelayanan yang akan membsrikan
kontribusi paling besar terhadap peningkatan derajat kesehatan dengan
sumber day a yang tersedia. Akan tetapi teknik ini hams diterapkan teihadap
intervensi dan bukan terhadap penyakit atau penyebabnya. Syaiat ini
mengandung arti bahwa yang dievaluasi adalah sejumlah intervensi. Sudah
barang tentu untuk daerah yang sangat kaya dengan altematif intervensi
yang hanya sedikit, teknik ini tidak perlu dilakukan. Selain itu, aialisis
semacam ini memang tidak dapat digunakan untuk mengidentiflkasi
kesalahan alokasi sumber daya. Hal ini dikarenakan fokusnya adalal pada
evaluasi teknologi dan mengabaikan distribusi dari sumber daya produktif
dan kegiatan-kegiatan yang saat ini berlaku.

Biaya intervensi juga dapat bervariasi menumt daerah, konteks, dan
cara intervensinya. Generalisasi yang dilakukan secara sembarangar akan
mengakibatkan kesalahan yang serius dalam perencanaan dan pelaksjinaan,
walau bagi intervensi yang efektif sekalipun. Oleh karena itu, wahupun
dalam cakupan yang kecil, analisis di tiap daerah perlu dilakukan untuk
menghindari kesalahan tersebut. Dapat juga analisis ini dilakukan dengan
mengacu kepada analisis yang pemah dilakukan di tingkat yang lebih tinggi
dan kemudian dikonfirmasi hal-hal khususnya secara lebih terinci di daerah
yang bersangkutan.

Variasi dalam biaya dan hasil di antara berbagai intervensi dapat
dilakukan apabila suatu kombinasi dari beberapa intervensi temyata cocok
untuk menghadapi suatu penyakit. Mengambil contoh malaria misalnya, di
suatu daerah yang anggaran kesehatannya rendah dan angka penyaJdtnya
tinggi, penanganan kasus dan propilaksis untuk wanita hamil memiakan

kombinasi yang efektif dengan biaya yang teijangkau. Bila anggaran dapat
ditingkatkan maka intervensi dapat ditambah dengan penggunaan keliimbu.
Intervensi ini akan mencegah bertambahnya kasus tetapi tentu saja
menambah biaya per-keuntungan kesehatan yang diperoleh. Esiimasi
tunggal berdasar analisis efektivitas-biaya dari program pemberaiitasan
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m^aria dapat menjerumuskan kita ke dalam kesimpulan yang kelini bahwa
program tersebut terlalu mahal. Misalnya bila estimasi itu didasarkan kepada
suatu program yang mengkombinasikan semua altematif intervensi yang
secara teknis layak dilaksanakan.

Kesalahan penggunaan analisis efektivitas-biaya dapat pula
menyebabkan rendahnya estimasi terhadap biaya nyata dari suatu program
pemberantasan. Yaitu jika estimasi tersebut berdasarkan kepada biaya dan
efektivitas dari satu jenis pendekatan yang sebenamya terdiri atas banyak
intervensi.

Semua kendala tersebut di atas menunjukkan bahwa walau mendasarkan

hanya pada satu kriteria yaitu efektivitas-biaya, analisis terhadap potensi
Sistem Kesehatan akhimya beijalan secara menyeluruh. Yaitu dimulai
dengan analisis terhadap kondisi saat ini dalam hal kemampuan, kegiatan
dan hasil-hasil yang dicapai, untuk kemudian mempertimbangkan langkah-
langkah apa yang dapat diambil dari titik awal tersebut imtuk menambah,
mengubah atau mengurangi pelayanan kesehatan.

Analisis efektivitias-biaya memang tepat digunakan dalam rangka
mengupayakan tingkat pelayanan kesehatan yang terbaik. Akan tetapi
teknik ini kurang cocok digunakan dalam rangka mencapai tujuan kedua
dari Sistem Kesehatan, yaitu mengikis ketimpangan atau ketidakmerataan
pelayanan. Penduduk yang memiliki derajat kesehatan di bawah rata-rata
mungkin sekali rendah responnya terhadj^ intervensi-intervensi yang
dilakukan atau karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk merespon

intervensi tersebut. Sehubungan dengan ini maka tampaknya diperlukan
teknik lain dalam rangka mempertimbangkan distribusi pelayanan
kesehatan. Efektivitas-biaya hanyalah salah satu dari paling tidak sembilan
kriteria yang perlu diperhatikan dalam menata Sistem Kesehatan.

Suatu Sistem Kesehatan harus dapat melindungi masyarakat dari

risiko finansial dan konsisten dengan tujuan menciptakan kontribusi
finansial yang adil di bidang kesehatan. Ini berarti bahwa biaya merupakan
sesuatu yang penting. Bukan hanya dalam kaitannya dengan hasil yang
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dicapai, melainkan juga berkaitan dengan sumber biaya tersebut, penKdntah
atau swasta. Suatu Sistem Kesehatan hams dapat mengupayakan keadilan
baik secara horisontal maupun secara vertikal. Yaitu dengan nnmberi
perlakuan sama terhadap mereka yang mempunyai kebutuhan kesshatan
sama, dan memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang mem])unyai
kebutuhan terbesar. Selain itu, Sistem Kesehatan juga hams menjamin
hahwa orang sehat mensuhsidi orang sakit, tetapi juga bahwa beban
pembiayaan disebar secara merata dengan mengupayakan agar orang kaya
mensubsidi orang miskin. Hal ini ker^kali menyebabkan adanya kebijakan
untuk menggunakan anggaran pemerintah hanya untuk melayani orang-
orang miskin.

Uang negara umumnya merupakan sumber utama, bahkan kenip kali
satu-satunya sumber, untuk membiayai kepentingan umum ("public goods")
yang biasanya tidak diselenggarakan oleh swasta. Hal ini karena pombeli
tidak dapat menikmatinya secara eksklusif sedangkan yang bukan pcmbeli
tidak mungkin dicegah untuk tidak ikut menikmati. Hal yang sama eijadi
pada hal-hal setengah umum ("partly public goods") yang memiliki
ekstemalitas (limpahan keuntungan kepada bukan pembeli) besar.
Permintaan secara perorangan untuk pelayanan semacam ini biasanys tidak
cukup memadai. Intervensi jenis ini umunmya dijumpai di bidang
pemberantasan penyakit menular.

Di bidang ini menangani satu orang dapat berarti mencegah banyak
orang lain tertular. Apa lagi bila yang ditangani itu lingkungannya, Para
analis dan pengambil keputusan juga mempersoalkan tentang pe lunya
pengambilan keputusan dalam hal alokasi sumber daya yang mempen ̂aruhi
keseluruhan Sistem Kesehatan mempertimbangkan kepentingan masyjrakat.
Misalnya memberikan prioritas kepada penderita sangat parah dan yang
berkaitan dengan peningkatan kesehatan generasi mendatang. Gam bar 3
berikut menyajikan altematif-altematif dalam pemanfaatan dana pemerintah
atau dana yang dimandatkan oleh rakyat.
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Gambar 3. Pertanyaan-Pertanyaan Dalam Menetapkan Intervensi

I  Vang Akan Diselenggarakan dan Dibiayai.

Tidak
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Tidak
Va
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Ke pasarJangan Adakan
Diadakan Dg. Biaya
Jangan Adakan
Diadakan Dg. Biaya

Swasta ?

Cost-efliective?

Pemerlntah ?

Asuransi Memadai?

Biaya Sangat Besar?Pemlntaan Cukup?

Untungkan si Miskin?

Eksternalitas Besar ?

Kepentingan Umum?

Pemerintah

Gambar di atas menunjukkan bagaimana berbagai kriteria dipertim-
bangkan secara berurutan dan bagaimana kriteria-kriteria itu dapat
digunakan imtuk menetapkan apakah suatu intervensi layak diselenggarakan
atau tidak. Cara menetapkan prioritas ini memaksa kita untuk

memperhatikan dua hal yaitu hasil dan keadilan dalam pembiayaan. Cara ini
jiiga menekankan pentingnya kegiatan kesehatan masyarakat dengan
niempertimbangkan terlebih dulu kepentingan umum.

Menggimakan hanya kriteria beban penyakit dan efektivitas-biaya
serta mengabaikan kriteria-kriteria lain dalam menetapkan prioritas akan
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menimbulkan **persaingan*' di antara pengusul-pengusul intervensi. N^asing-

masing berusaha membuktikan bahwa program yang diusulkannya mcmiliki

manfaat yang besar dengan biaya yang lebih rendah. Kerapkali c engan

mengabaikan faktor-faktor lain. Hal ini tidak jarang menimbulkan estimasi

lebih rendah terhadap biaya nyata dari program-program tersebiit dan

mengabaikan konsekuensi munculnya biaya-biaya ikutan pada saat program

dilaksanakan.

Pendekatan yang terlalu sempit juga akan mengakibatkan diabaikan-

nya peran dari sektor pemerintah yang hams melindungi masyarakat jniskin

dan mencegah gagalnya pasar asuransi (yaitu kecenderungan asuransi untuk

menyingkirkan mereka yang sesungguhnya sangat membutuhkan pelayanan
kesehatan, karena mereka memiliki risiko sakit yang sangat besar).

Sistem Kesehatan hams memberikan pelayanan yang didasarkan
pada berbagai kriteria. Sistem Kesehatan yang hanya berdasarkar pada

pertimbangan efektivitas-biaya mimgkin saja dapat menghasilkan hu'apan
hidup yang lebih panjang atau pemerataan yang lebih baik atau Icedua-

duanya. Tetapi sistem semacam ini akan kurang memperhatikan apa yang
diinginkan dan diharapkan masyarakat.

Yang membuat penetapan prioritas di antara berbagai inh rvensi

menjadi sangat sulit adalah karena bermacam kriteria yang ada tidak selalu

bersesuaian C^compatible**). Misalnya, efisiensi dan pemerataan kenip kali

mempakan dua hal yang saling bertentangan. Efektivitias-biaya bukaji satu-

satunya cara untuk mengesahkan pembelanjaan pelayanan kesehatan, tetapi

teknik ini mempakan alat uji yang hams dilakukan dalam meneapkan
intervensi yang akan dilaksanakan. Teknik ini boleh diabaikan hanya bila

biaya untuk intervensi cukup rendah dan sasarannya bukan orang riiskin,
sehingga intervensi itu dapat dilepas saja ke dalam mekanisme pasai. Atau

bila pembayaran praupaya ('^prepayment") dapat melindimgi masy arakat

dari risiko beban pengeluaran yang sangat tinggi. Penetapan prioritas dalam

suatu Sistem Kesehatan adalah kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai

macam kriteria yaitu teknis, etika, dan politik. Dengan demikian piioritas
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y^g telah ditetapkan dapat saja diubah di kemudian hari sesuai dengan
p^galaman dalam pelaksanaan, reaksi dari masyarakat, dan inersia dari
p^biayaandaninvestasi.

I  Dalam praktek, penetapan priontas membutuhkan banyak sekali
informasi, dimulai dari informasi atau data epidemiologis. Banyak kemajuan

telah dicapai dalam rangka memahami kesehatan dan pola-pola penyakit.

Termasuk analisis terhadap faktor-faktor risiko yang dalam suatu waktu

b^engaruh terhadap beberapa penyakit. Yang paling menonjol dari antara
fa^or-faktor semacam ini adalah gizi buruk di kalangan anak-anak,
penyediaan air yang jelek, dan kegiatan sanitasi yang tidak baik. Faktor-

faktor risiko lain meliputi perilaku seksual yang tidak aman, alkohol, polusi
dalam ruangan, tembakau, bahaya berkaitan dengan pekeijaan, hipertensi,

dain kurangnya aktivitas fisik. Pelayanan kesehatan masyarakat di suatu
daerah harus diarahkan untuk menangani faktor-faktor risiko yang

sesungguhnya dapat dicegah ini. Tentu dengan memperhatikan kondisi

d^rah setempat. Misalnya saja dalam hal menangani salah gizi
("malnutrition"). Penyebab masalah gizi ini mungkin berbeda antara satu

daerah dengan daerah lain dan bahkan satu lokasi dengan lokasi lain. Di
suatu daerah atau lokasi, masalah gizi itu berkaitan dengan gabungan antara
kekurangan gizi mikro dengan kekurangan kalori yang absolut.Tetapi di

daerah atau lokasi lain masalah gizi tersebut dapat berupa "salah kalori" dan

biikan "kurang kalori". Yaitu akibat diit yang terlalu banyak lemak atau
makanan yang telah diawetkan.

I  Walaupun suatu daerah telah memiliki data atau informasi yang baik
tentang pola-pola dari risiko dan penyakit di daerah tersebut, alangkah lebih
baiknya bila informasi itu dapat diurai lebih detil. Misalnya berdasarkan
tingkat pendapatan, jenis kelamin, usia, dan Iain-lain. Bahkan kalau

mungkin juga berdasarkan perilaku sehat masyarakat atau pola mereka
menggunakan fasilitas kesehatan. Tanpa informasi semacam ini, sulit

dilakukan penilaian terhadap intervensi-intervensi yang dilaksanakan, sebab
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intervensi yang sama mimgkin menghasilkan dampak beibeda teihadap
kelompok masyarakat yang berbeda.

Berkaitan dengan pengumpulan data, disarankan untuk melengkapi
data tentang faktor-faktor risiko, status kesehatan, dan kegiatan intervensi
yang didapat melalui pencatatan dan pelaporan dengan data yang didapat
dari survei, diskusi fokus atau metode kualitatif lain, dan penelitian-
penelitian akademis. Hal ini tidak lain agar data dan infonnasi yang ditniliki
benar-benar menceiminkan kebutuhan masyarakat setempat.

C. MERASIONALKAN PELAYANAN

Menyelenggarakan pelayanan-pelayanan menurut urutan prioritas akan
memberikan nilai paling tinggi dengan mengabaikan pelayanan-pelayanan
lain, dalam kenyataan sulit dilakukan. Bila keputusan ini dilepas kepada
mekanisme pasar, maka pasar akan melakukan dengan merasioiialkan
pelayanan-pelayanan tersebut dari segi harga. Itu berarti bahwa siapa yang
mendsqiatkan pelayanan apa ditentukan tidak hanya oleh nilai dari pelayanan
tersebut, melainkan juga oleh siapa yang memiliki sarana untuk
mendapatkannya. Prioritas tidak ditentukan oleh seseorang, melainkan oleh
proses atau mekanisme pasar. Tentu saja hal ini merupakan hal yang
terburuk bagi urusan kesehatan. Oleh karena itu, setiap Sistem Kesehatan
harus dapat menjawab pertanyaan: cara atau mekanisme apa yang sebsiknya
digunakan, khususnya dalam kondisi kelangkaan sumber daya?

Di daerah yang kemampuan keuangannya kurang, m^alah
penentuan prioritas dan merasionalkan pelayanan memang merupakan
masalah yang sangat berat.

Pendekatan yang umum dilakukan dalam merasionalkan pelayanan
adalah dengan mengawasi pengeluaran secara ketat. Yaitu dmgan
memfokuskan pelayanan kepada hal-hal yang teijangkau saja. Teknik
pengetatan biaya ini banyak dilakukan di negara-negara dengan tingkat
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pehdapatan rendah seperti negara-negara di Afrika dan Asia. Bahkan
sebelum tahun 1990an pun Inggris juga mener^kan teknik ini.

I  Kelemahan utama dari pendekatan ini adalah bahwa di daerah-daerah
yang kemampuan keuangannya kurang, pengawasan pengeluaran secara
ketat dapat menyebabkan menurunnya standar dan kualitas pelayanan, Jika
sumber daya dikuasai oleh kelompok yang mampu, maka kelompok-
keiompok yang sesungguhnya rawan boleh jadi akan terabaikan. Dalam
keadaan seperti ini, anggaran yang ada biasanya memang dikuasai oleh
pemberi pelayanan yang secara politis lebih kuat, yaitu para spesialis dan
rumah sakit. Dengan demikian maka penduduk yang benar-benar
memerlukan pelayanan kesehatan lalu taiabaikan. Atau dengan kata lain,
pendekatan yang hanya mengandalkan pengetatan biaya pelayanan
kesehatan dapat berakibat terabaikannya segmen-segmen tertentu dari
masyarakat.

Pendekatan kedua adalah merasionalkan pelayanan secara eksplisit,

yaitu dengan mengeluarkan pelayanan-pelayanan tertentu dari paket
mengikuti prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas.
Pendekatan yang pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun
1980an ini, saat ini secara parsial diterapkan di Negeri Belanda, Selandia
Baru, Norwegia, Swedia, dan Negara Bagian Oregon (Amerika Serikat).
Semuanya menggunakan kombinasi kriteria sosial, politik, dan efektivitas
biaya.

Pendekatan ini merupakan langkah maju dibanding pendekatan
pengetatan biaya. Kelemahan yang utama adalah bahwa dalam kehidupan
nyata para penyedia pelayanan dihadapkan kepada tuntutan akan pelayanan-
pelayanan di luar yang telah ditetapkan. Mereka umumnya bereaksi terhadap
tuntutan tersebut dengan salah satu dari dua cara. Pertama, mensubsidi-
siiangkan pelayanan-pelayanan di luar paket, atau kedua, dengan menarik
p^mbayaran ekstra untuk pelayanan-pelayanan di luar paket. Cara yang
pertama akan mengakibatkan menurunnya biaya untuk pelayanan-pelayanan
dalam paket. Sedangkan cara kedua akan meningkatkan beban masyarakat
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atau menambah pengeluaran "out of pocket" sehingga mengliambat
pencapaian tujuan melindungi masyarakat secara finansial. Upaya-upaya
untuk mencegah teijadinya reaksi para pemberi pelayanan ini temyat^ gagal
di mana-mana.

Masalah lain yang dihadapi dalam merasionalkan pelayanan adalah
bahwa temyata terdapat **keterbatasan-keterbatasan bagi rasionditas

Terutama bila rasionalitas itu mumi ditet^kan dengan analisis efektivitas-

biaya. Para politisi, pemberi pelayanan, dan masyarakat akan
memperhatikan semua kriteria yang dibahas di atas, sehingga bolih jadi
akan sangat skeptis terhadap estimasi-estimasi yang melandasi penetapan

prioritas. Oleh karena itu keberhasilan pendekatan eksplisit ini tergantung

kepada penerimaan dan dukungan dari para pemberi pelayanan kesiehatan
dan masyarakat sebagai konsumennya.

Jadi sebenamya tidak ada cara terbaik imtuk merasicnalkan

pelayanan kesehatan. Bahkan di dalam tatanan yang pelayanan kesehsitannya
dibiayai secara pra-upaya, khususnya yang dibiayai oleh masyarakat atau

atas mandat masyarakat. Gambar 4 di bawah ini menyajikan empat
pendekatan yang disederhanakan berdasarkan kombinasi antara biaya
pelayanan per-orang dan berapa seringnya pelayanan dibu uhkan.

Umumnya, pelayanan-pelayanan yang sangat tinggi biayanya jarang

dibutuhkan. Sementara itu, pelayanan-pelayanan yang biayanya sedar g lebih

banyak dibutuhkan. Kurva bagian atas di setiap kotak menurjukkan

bagaimana kiranya gambaran tuntutan ("demand") akan pehyanan-

pelayanan yang berbeda tanpa adanya upaya rasionalisasi. Yaitu jika setiap
kebutuhan dinyatakan sebagai tuntutan dan tidak terdapat hambataii harga

niaupun hambatan-hambatan lain untuk mendapatkan pelayaniin. Ini
menimjukkan upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh suatu Sistem

Kesehatan.

Salah satu cara untuk membatasi pemberian pelayanan adalah

dengan tidak memasukkan pelayanan-pelayanan yang jarang dibutuhlian dan

beibiaya tinggi. Hal ini relatif upu^ <lunia asuransi kesehatan.
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dengan cara tidak memasukkan pelayanan-pelayanan tertentu atau

d^gan menyeleksi klien. Pendekatan ini dapat, tetapi tidak selalu,
konsisten dengan pendekatan efektivitas-biaya, dan merupakan bentuk yang
sangat cocok untuk daerah yang teibatas sumber dayanya. Tetapi hal ini
berarti meningkatkan risiko masyarakat secara finansial, jika untuk
mendapatkan pelayanan-pelayanan yang jarang dibutuhkan tadi masyarakat
hams membayar sendiri ("out of pocket"). Bahkan dapat menimbulkan

bencana jika sama sekali tidak tersedia.

Gambar 4. Berbagai cara merasionalkan intervensi kesehatan
Menggunakan biaya dan frekuensi kebutuhan sebagai

Rasionalisasi dengan tidak
mensubsidi intervensi

berbiaya tinggi
Frekuensi kebutuhan

Intervensi

Disediakan dirasuSlBiisi....^.^^^
secara

Satuan biaya intervensi

Rasionalisasi seinruh

intervensi dengan proporsi
sama

Frekuensi kebutuhan

Intervensi Disi

Secara penuh

Rasionalisasi dengan tidak
mensubsidi intervensi

berbiaya rendah
Frekuensi kebutuhan

Intervensi dise

penuh

Inte^ensi
dirasionalisi

Satuan biaya intervensi

Rasionalisasi tanpa
dihubungkan dengan biaya
Ataupun frekuensi
kebutuhan

nterven

tevj^ensi Lnsecnaican

Secara penuh

Satuan biaya intervensi Satuan biaya intervensi
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Pendekatan kebalikannya adalah dengan tidak memasukkan sama

sekali pelayanan-pelayanan yang sering dibutuhkan dan biayanya rbndah
Pelayanan-pelayanan tersebut hams dibayar sendiri oleh masyarakat C'out of

pockef). Pendekatan ini tampaknya hanya akan mengurangi biaya

administrasi, dan tidak menghasilkan penghematan yang berarti.

Kelemahannya sudah jelas, yaitu menyebabkan kaum miskin terpapar
kepada risiko finansial yang bagi kaum berada tidak mempakan hanbatan,

sehingga memperlebar kesenjangan dalam distribusi finansial. Oleh carena

itu untuk kaum miskin, rasionalisasi pelayanan hendaknya tidak hanya
mempertimbangkan harga pelayanan.

Kotak terakhir dalam Gambar 4 menunjukkan pendekatan ekkplisit,
sehingga rasionalisasi berdampak lebih parah bagi sejumlah pelayanan
dibanding pelayanan-pelayanan lain. Bila hal ini dilaksanakan, maka

pengawasan terhadap pelayanan-pelayanan yang menjadi prioritas hams

ditegakkan untuk menjaga kualitas. Tentu saja, rasionalisasinya hams
didasarkan kepada kriteria yang sesuai, sehingga rasionalisasi ttrsebut
benar-benar mendukung lebih baiknya kineija Sistem Kesehatan.

D. MENGORGANISASIKAN PELAYANAN KESEHATAN

Penet^an prioritas biasanya dianggap sebagai tugas dari sektor
pemerintah, khususnya dalam kaitan dengan penggunaan dana masy arakat
atau yang dimandatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak nenjadi
masalah s^akah pelayanan kesehatan itu diselenggarakan oleh pemerintah
atau oleh swasta. Yang menjadi masalah adalah dengan mengkontrak swasta

atau memberi penggantian kepada mereka dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan, pemerintah hams tetap dapat menjaga agar piioritas
yang telah ditetapkan dipatuhi. Sektor swasta biasanya tidak memperliatikan
pelayanan yang bersifat sukarela. Bagian dari Sistem Kesehatan ini memang

merespon tuntutan C*demand**) dan bukan kebutuhan ("need*')- Oleh karena

itu perlu dicermati kemungkinan masyarakat miskin hams mengeljiarkan
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biaya sendiri akibat meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan
yang tidak disediakan oleh pemerintah. Untuk itu, sejumlah prioritas dapat
dipaksakan untuk dilaksanakan oleh sektor swasta melalui peraturan.
Misalnya dengan mengharuskan semua asuransi kesehatan swasta mencakup
pelayanan kesehatan dasar esensial. Atau dengan membatasi tingkat
k^enangan pemberi pelayanan atau penyelenggara asuransi kesehatan
swasta menyeleksi pasien atau klien atas dasar risiko. Ini termasuk tugas-
tugas pengarahan yang akan diuraikan dalam bab yang akan datang.

Di luar dari prioritas dan cara-cara melakukan rasionalisasi, satu
Sistem Kesehatan dengan Sistem Kesehatan lain dapat sangat berbeda dalam
cara-cara pelayanan kesehatan yang sesungguhnya dilaksanakan. Yaitu
menyangkut aspek siapa yang mendapat manfaat dari intervensi mana,
seberapa efisien intervensi-intervensi yang dilaksakanan, dan seberapa
responsifkah sistem yang ada. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan
kenyataan bahwa ada faktor-faktor lain di luar prioritas, peraturan dan
anggaran pemerintah. Faktor itu adalah kecenderungan para pemberi
pelayanan kesehatan untuk menetapkan sendiri siapa yang akan dilayani,
pelayanan apa yang akan diberikan, dan bagaimana pelayanan tersebut
diselenggarakan. Seberapa besar toleransi akan diberikan kepada
k^enderungan ini merupakan salah satu dari sejumlah pertanyaan penting
yalng hams dijawab oleh Sistem Kesehatan. Jawaban dari pertanyaan ini
tergantung kepada bagaimana pengorganisasian dan pengaturannya yang
secara bersama-sama akan menentukan insentif atau keuntungan apa yang

dapat diperoleh para pemberi pelayanan kesehatan.
I  Hubimgan antara organisasi-organisasi, pengaturan, dan intervensi

adalah sempa dengan hubungan antara pemain, aturan main, dan obyek
permainan. Organisasi-organisasi adalah para pemain — yaitu misalnya
praktek perorangan, Puskesmas, rumah sakit, klinik, apotek, dan program-
program kesehatan masyarakat. Pengaturan adalah aturan resmi atau
kebiasaan tidak resmi —yaitu rambu-rambu sosial yang membatasi interaksi
antar manusia, berikut mekanisme imtuk menegakkan aturan tersebut.
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Pengaturan terpenting yang mempenganihi sistem pemberian pehyanan
kesehatan adalah pengaturan yang bersifat pengarahan (pemerintahan,
diseminasi informasi, koordinasi, dan regulasi) serta yang menyangkut
pembayaran atau tarif. IntervensU dalam bentuk pelayanan sebaguimana
dibahas di atas, adalah obyek permainan — yaitu mencakup tindakan klinis,
kegiatan kesehatan masyarakat, dan kegiatan lintas sektor yang bersifat
peningkatan kesehatan. Insentif adalah keuntungan atau sanksi yang
dihadapi oieh para pemberi pelayanan sebagai konsekuensi iidanya
organisasi di mana mereka bekeqa, pengaturan yang menentukar keija
organisasi, dan intervensi yang mereka selenggarakan.

Antar daerah maupun di dalam suatu daerah akan terdapat ped)edaan
yang nyata mengenai unsur-unsur tersebut. Hal ini merupakan cerminin dari
kompleksitas proses produksi intervensi-intervensi di bidang kesehatan serta
perbedaan dalam kultur dan budaya. Faktor-faktor yang berpengaruh paling
kuat terhadap pelayanan medis dan kesehatan masyarakat adalah s ruktur
atau bentuk organisasi, konfigurasi penyelenggaraan pelayanan, sistem
imbalan atau insentif, dan saling-hubung antar pelayanan. Pelayanan
kesehatan bersangkut-paut dengan aset yang sangat berharga, yaitu tubuh
manusia, yang jauh berbeda sifatnya dengan aset yang diurus oleh l)idang
ekonomi. Namun terdapat sejumlah aspek mengenai bagaimana pehiyanan
dihasilkan, yang mirip dengan apa yang terdapat di bidang ekonomi.

1. Bentuk-bentuk Organisasi

Pelayanan kesehatan dapat diorganisasikan dalam tiga cara — nielalui
hirarkhi birokratis, melalui kontrak jangka panjang dengan kendali non-
pasar tertentu, atau melalui interaksi langsung jangka pendek berbasij pasar
antara pasien dengan pemberi pelayanan. Cara-cara ini dapat diterapkan baik
pelayanan kesehatan itu diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh
swasta.

Ketiga cara tersebut dapat digunakan sekaligus dalam kom )inasi.
Misalnya, pelayanan-pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh
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p^erintah diselenggarakan secara hirarkhis, sedangkan pelayanan-
pelayanan kesehatan swasta dapat berbentuk pelayanan atas dasar kontrak
(melalui asuransi kesehatan) dan interaksi langsung antara pasien dengan
pemberi pelayanan ("out of pocket**).

Masing-masing cara memiliki kelebihan dan kelemahannya sesuai
dengan konteks dan penerapannya di berbagai pelayanan. Pada saat
diperlukan koordinasi yang sangat kuat antar pelayanan kesehatan yang
ada, maka bentuk hirarkhi tepat untuk diterapkan, Di beberapa negara
berkembang, penerapan bentuk ini temyata telah dapat meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan menjamin keberhasilan
program-program kesehatan masyarakat. Tetapi birokrasi hirarkhis juga
memiliki kelemahan yang cukup serius bila ditinjau dari segi penyediaan
pelayanan kesehatan. Birokrasi sangat rowan terhadap penguasaan oleh
para birokrat yang memiliki interes-interes pribadi dan para pemberi
pelayanan kesehatan yang bekerja di dalamnya. Pada umumnya birokrasi
itii buruk dalam hal kerampingan organisasi dan ketepatan dalam
p^netapan prioritas. Birokrasi juga dikenal dengan kecenderungannya untuk
m^nyalahgunakan kewenangan monopoli dan kelemahannya dalam
nienjamin kebenaran informasi. Setelah beijalan lama, banyak orgamsasi
birokrasi lalu menjadi terlalu kaku, tidak efisien, dan menghasilkan
pelayanan kesehatan yang bermutu rendah, tidak peduli (responsif) terhadq)
kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang dilayaninya. Hal inilah yang
k^mudian menyebabkan munculnya reformasi di bidang kesehatan akhir-

I

akhir ini.

j  Pada saat dibutuhkan inovasi dan respon yang luwes terhadap
kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya dalam rangka pengembangan obat
d^ peralatan kesehatan baru, maka bentuk pasar lebih tepat. Tetapi
h^bungan pasar langsung antara pasien dengan pemberi pelayanan untuk
bidang kesehatan memiliki kelemahan yang cukup penting. Yaitu
menyebabkan anggota masyarakat terpapar k^ada risiko flnansial dari
sakitnya. Kecuali bila pembiayaan kesehatan telah dikelola dengan baik
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dalam suatu sistem. Di samping itu, dengan bentuk ini juga sulit atau bahkan
tidak mungkin dijamin bahwa interaksi yang teijadi berdasarkan kepada
prioritas demi kepentingan pasien.

Oleh karena adanya kelemahan dari bentuk hirarkhis dan hubimgan
pasar langsung ("out of pocket") di bidang kesehatan, banyak negaia lalu
mengembangkan sistem kontrak. Ini dimaksudkan untuk menggabungkan
kelebihan dari dua cara tersebut, yaitu memmg/dnkan keluwesan dan inovasi
sambil tetap menjaga kendali atas tujuan-tujuan strategis dan perlind mgan
finansial.

2. Koniigurasi Penyelenggaraan Pelayanan

Pelayanan kesehatan, sebagaimana produk lain, dapat diselenggsrakan
dalam konfigurasi yang tersebar, terpusat, atau gabungan keduanya.

Konfigurasi tersebar umumnya diterapkan dalam kegiatan-kegiatan
yang tidak terpengaruh oleh skala ekonomis (harga tetap baik untuk skala
besar maupun skala kecil), seperti pelayanan dasar termasuk pelayranan
kesehatan anak, ̂ otik, kesehatan gigi, program kesehatan masyarakat,
konsultasi, pelayanan sosial, dan pelayanan yang berbasis masyarakat atau
keluarga. Pelayanan ambulatori semacam ini umumnya berupa ke patan
yang sangat luas kisarkmya dengan berbagai tingkat kompleksitas.

Pelayanan tersebar dan kompetitif yang diselenggarakan oleh unit-
unit kecil akan berfungsi dengan baik apabila pasamya mendukung. "etapi
untuk bidang kesehatan hal ini sulit dicapai karena pasar biasanya tidak
mendukung (lemah). Upaya untuk mengatasi kelemahan pasar d mgan
mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang tersebar tadi ke dalam stuktur
birokrasi hampir selalu gagal karena masalah motivasi dan akuntabilitas.
Pengawasan ketat sulit dilaksanakan, sementara pengawasan yang
berlebihan justru merugikan. Pendekatan yang dianggap lebih berhasil
adalah dengan menciptakan hubungan kontraktual berlandaskan pada
reputasiprofesional serta rasa tanggungjawab dan komitmenyang kuit. Di



I

nclgara-negara tertentu seperti Denmark dan Norwegia pelayanan kesehatan
atas dasar hubungan kontraktual ini telah lama diterapkan dengan sukses.

I  Konfigurasi terpusat umumnya diterapkan untuk kegiatan-kegiatan
seperti pelayanan rumah sakit, pusat laboratorium kesehatan masyarakat,
dan Iain-lain yang dipengaruhi oleh skala ekonomis. Kegiatan-kegiatan atau
intervensi semacam ini bersifat sangat spesialistik dan mahal serta
memerlukan keijasama dari banyak orang dengan berbagai keahlian.
Beb^^a bagian memerlukan pengamatan yang tenis-menenis (misalnya
perawatan pasca bedah) dan kondisi yang sangat steril (misalnya kamar
operasi). Akuntabilitas biasanya dapat ditegakkan melalui pengamatan
langsung terhadap basil keija atau dampaknya. Sebagian besar tenaga dapat
dijpekeijakan dengan sistem reguler atau sebagai tenaga paruh-waktu, dan
biikan dengan sistem kontrak, karena cara ini lebih tepat. Beberapa negara
mengintegrasikan pelayanan dalam konfigurasi ini dengan birokrasi. Akan
tetapi mereka kemudian menghadapi masalah-masalah yang diakibatkan
ol^h kelemahan bentuk birokrasi.

{  Konfigurasi terpusat mempunyai batas atas dan batas bawah untuk
efisiensi. Untuk batas atas misalnya, rumah sakit dengan jumlah tempat tidur
1000 sampai 2000 buah temyata cenderung untuk terlalu terspesialisasi,
pfoduktivitasnya rendah, dan mutu pelayanannya juga rendah. Untuk batas
bawah, dapat dijumpai banyak masalah apabila pelayanan spesialistik
diselenggarakan oleh unit-unit yang terlalu kecil. Di banyak negara
b^rkembang umum dijumpai Rumah Sakit Kabupaten atau rumah sakit
swasta yang beroperasi dengan kapasitas 20-50 tempat tidur. Temyata
kerapkali angka pemanfaatan tempat tidur (BOR) mereka rendah dan karena
itii maka para petugasnya kurang memiliki kesempatan untuk memelihara
(^a lagi mengembangkan) kemampuannya. Oleh karena itu mereka hams
dilibatkan dalam sistem mjukan yang memungkinkan mereka menangani
kasus-kasus yang lebih banyak dan lebih sulit.

I  Konfigurasi gabungan terletak di antara dua konfigurasi. Banyak
kegiatan yang memiliki dampak potensial luas cocok diselenggarakan
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dengan konfigurasi ini. Program-program pemberantasan penyakit menular

seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV/AIDS banyak keberhasilannya karena

beberapa unsur strategisnya dikoordinasikan secara terpusat. Sementu-a itu,
unsur-unsur operasionalnya kadang kala lebih efektif bila diselenggarakan

dengan cara dikontrakkan kepada pemberi-pemberi pelayanan lokaL

Dari uraian di atas jelas bahwa tantangan di bidang pehyanan
kesehatan adalah berupa mengupayakan keseimbangan. Yaitu keseim ̂angan
antara kebijakan yang bersifat umum (luas) dengan keleluasaan ba p para
manajer dan pemberi pelayanan untuk berionovasi dan menyejuaikan
kebijakan tersebut dengan kebutuhan dan konteks lokal secara d namis.

Pelayanan medis dan program kesehatan masyarakat yang dilaksanakan
melalui birokrasi terpusat yang kaku biasanya kurang berhasil. Akan lebih
efektif bila pelayanan medis dan program kesehatan masyarakat t ;rsebut
dimungkinkan untuk disesuaikan bentuknya melalui negosiasi dan aiaptasi
sepanjang pelaksanaannya, agar petugas-petugasnya menjadi lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Memang dalam hal ini diperlukan manajer-
manajer yang dapat menjaga agar kebijakan umum tetap terpelihara tanpa
mengorbankan keluwesan organisasi.

3. Penataan Insentif

Para pemberi pelayanan kesehatan memerlukan keluwesan bukaii untuk

sembarang tujuan, melainkan agar mereka dapat merespon insentif yang
telah ditetapkan dengan baik. Yaitu insentif yang ditata melalui aturar dalam
organisasi maupun dalam kelembagaan (peraturan perundang-uniangan
yang berlaku). Oleh karena itu, peninjauan kembali sistem insentif ysng ada
sangat diperlukan gima dapat menciptakan lingkungan yang kondusif,
mengubah sistem pengawasan, memeratakan hak untuk mem])eroleh
pendapatan, dan membagi risiko finansial.

Terdapat berbagai cara untuk mengubah sistem insentif dalam

pelayanan kesehatan. Pada dasamya cara-cara itu adalah berupa
pendelegasian wewenang atau desentralisasi. Pendelegasian wewenang ini
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dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, oleh
pemerintah kepada swasta, atau oleh pemilik kepada unit-unit pelayanan
kesehatan yang dimilikinya, Dalam setiap pendelegasian wewenang tersebut
terdapat penibahan terhadap satu atau lebih insentif yang berpengaruh
kepada perilaku organisasi. Gambar 5 menunjukkan hubungan antara
bentuk organisasi sebagaimana telah dibahas di depan, dengan lima insentif
berikut:

I  3.1. Otonomi (hak mengambil keputusan), yang menyangkut hubungan
I  antara organisasi dengan pemiliknya, dengan pembeli dalam ikatan

kontrak, dan dengan konsumen pada umumnya. Hak mengambil
keputusan mencakup kewenangan untuk mengatur susunan dan
tingkat masukan, mengendalikan keluaran, menetapkan ruang
lingkup kegiatan, manajemen keuangan, penyelenggaraan kegiatan

I  klinis dan non-klinis, manajemen strategis, dan strategi pemasaran
(bila perlu).

3.2. Akuntabilitas. Karena hak mengambil keputusan sudah
didelegasikan, maka pemerintah akan kehilangan kemampuannya

i  untuk meminta pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara
langsung melalui hirarkhi. Oleh karena itu, bila otonomi
meningkat, maka akuntabilitas hams diupayakan tidak lagi melalui
pengawasan hirarkhis, melainkan melalui pemantauan, peraturan,
dan insentif ekonomis yang tercakup dalam kontrak.

3.3. Paparan Terhadap Pasar atau derajat pendapatan yang diporoleh
melalui kompetisi bukan melalui alok^i anggaran langsung.
Kepesertaan dalam pasar tidak selalu berimplikasi pembiayaan dari
saku masyarakat ("out of pocket")- Kepesertaan ini lebih
dimaksudkan untuk menimbulkan persaingan di antara organisasi-
organisasi penyedia pelayanan untuk menyediakan pelayanan yang
sudah di bayar di muka C^prepaid**) dengan sebaik-baiknya.

3.4. Tanggung Jawab Finansial yang berkaitan dengan diijinkannya
untuk menghadapi risiko kemgian maupun menerima keimtungan.
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dil

Hal ini akan menentukan ada/tidaknya insentif finansial bagf
manajer dan staf bila mereka melaksanakan pelayanan
efektif dan efisien. Dengan diberikan keluasan otonomi

mereka juga berhak mengatur arus uang dan mendapatkan
dari upayanya itu. Namun demikian hak ini memang hams
secara jelas dan terinci untuk menghindari masalah di bel
ban.

3.5. Subsidi. Pada saat organisasi memasuki pasar, maka ia menglj;
risiko finansial bericaitan dengan biaya-biaya yang hilang
biaya pelayanan untuk orang miskin. Pemberian otonomi
demikian hams disertai dengan menumnkan risiko ini,
melalui pemberian subsidi atau dana perlindungan (proteksi^
kaum miskin.

Gambar 5. Berbagai Insentif Internal Dalam Tiga Jenis Strnktur
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Seberapa jauh suatu daerah dapat memisahkan penyediaan pelayanan
k^sehatan dari kendali birokrasi dan memasukkannya ke dalam lingkungan
y^g mendorong kineija melalui sistem insentif tergantung kepada:
1, Hakikat dari pelayanan.

Kemampuan menciptakan akuntabilitas publik melalui mekanisme
seperti misalnya pengaturan atau kontrak.

I  Insentif organisatoris terasa amat penting khususnya di rumah sakit oleh
karena rumah sakit merupakan penyedia pelayanan kesehatan yang cukup
besar. Rumah sakit merupakan organisasi pelayanan kesehatan yang sangat
rumit ("complex") dan perannya telah mengalami perubahan secara cepat
akibat berubahnya perimbangan antara rawat inap dengan rawat jalan
("^bulatory"). Ditambah lagi dengan adanya peningkatan beban fmansial
yang hams ditanggungnya. Oleh karena itu, bagaimana mengorganisasikan
pelayanan rumah sakit dan bagaimana mengintegrasikannya dengan
peUyanan kesehatan lain mempakan pertanyaan yang sulit menjawabnya.

I  Negara-negara yang telah secara konsisten melaksanakan kelima hal
tersebut di atas temyata lebih berhasil dalam pelayanan rumah sakitnya.
Misalnya saja di Singapura, di mana rumah sakit diberi cukup banyak
otonomi dalam pengambilan keputusan manajemen sejak dari pengadaan
bairang sampai kepada manajemen personalia. Akuntabilitas ditegakkan
melalui kontrak dan bukan melalui pengendalian hirarkhis. Dengan demikian
rumah sakit lalu berkompetisi satu sama lain dalam menarik pasien dan
menyimpan kelebihan pemasukannya. Untuk orang-orang miskin, pemerintah
m^nyediakan secara jelas subsidi, walaupun masih dilaksanakan juga subsidi
silang untuk menutup biaya-biaya tertentu. Dari evaluasi yang dilakukan
diketahui bahwa reformasi tersebut telah berhasil meningkatkan kepedulian
(**responsivene&s") dari rumah sakit terhadap para pasiennya. Di samping itu
juga meningkatkan efisiensi dalam manajemen sumber daya, tanpa
mengabaikan tanggung jawab terhadap kaum miskin.
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Salah satu cara yang juga dicoba di banyak negara dalam

meningkatkan pemaparan nimah sakit terhadap pasar adalah cengan
menyerahkan sejumlah kegiatan nimah sakit kepada pihak lain untuk
menyelenggarakannya ("outsourcing"). Di Thailand telah dilaporkan adanya
keberhasilan dalam "outsourcing" pemeliharaan peralatan medis, di Afrika
Selatan dalam penyelenggaraan manajemen, dan di Bombay (India) dalam
pelayanan gizi dan binatu. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat lebih <;fisien
karena diselenggarakan oleh rekanan yang profesional. Namun deniikian,
dalam beberapa hal tertentu, "outsourcing" di bidang pelayanan klinik
memang lebih sulit karena hilangnya kendali strategis terhadap beberapa
bagian dari proses produksi, berubahnya manajemen pembiayaan, dan
kesulitan dalam memantau mutu.

Banyak intervensi kesehatan masyarakat, seperti misalnya program
pemberantasan malaria, program perbaikan gizi, dan Iain-lain yang
sebenamya dapat dilaksanakan melalui kontrak jangka panjang dengan
organisasi-organisasi non-pemerintah. Selain itu, pelayanan rawat jalan
sebenamya dapat juga diserahkan kepada dokter, dokter gigi, apoteker, dan
petugas-petugas kesehatan lain yang berpraktek swasta.

Dalam hal rumah sakit, pelayanan rawat jalan yang dibuat olonom
akan berkineija lebih baik apabila tidak terdapat pertentangan antara lujuan
organisasi dengan sistem insentif yang diselenggarakan. Gambar 6 berikut
menyajikan sejumlah contoh insentif organisatoris untuk pelayanan rawat
jalan.

Gambar 6. Contoh Insentif Organisatoris Untuk Pelayanan Rawat Jalan

Organisasi Yang Dikelola Contoh Dari Berbagai Negara

Fasilitas kesehatan

perorangan

Belarusia: Poliklinik meneima

anggaran dan dapat menahan untuk
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Organisasi Yang Dikelola Contoh Dari Berbagai Negara

Fasilitas kesahatan

perorangan

Belarusia: Poliklinik menerima

anggaran dan dapat menahan untuk

keperluan mereka, dana yang diperoleh

dari pasien.
Burkina Faso: Dibangun puskesmas-

puskesmas yang dikelola oleh
masyarakat dengan koordinasi

pemerintah. Sepertiga kebutuhan diberi
oleh pemerintah dan diberi wewenang
untuk mengelola dana dari masyarakat.

Pegawai puskesmas masih merupakan

pegawai pemerintah.
Mali: Puskesmas-puskesmas yang inde-
penden merupakan milik dari organisasi-
organisasi non-pro fit yang berbentuk
koperasi. Dibiayai dan dikelola oleh
organisasi-organisasi masyarakat dan
merekrut sendiri pegawainya.

Praktek Dokter umuro Kroasia: Semula dokter-dokter umum

adalah pegawai pemerintah yang digaji
untuk menyelenggarakan pelayanan

rawat jalan. Kini mereka dilepas sebagai
praktisi swasta yang independen.
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3. Integrasi Pelayanan

Pada saat organisasi-organisasi pelayanan kesehatan seperti i^mah
sakit dan puskesmas menjadi otonom, maka sistem kesehatan menghidapi
ancaman berupa terfragmentasinya pelayanan kesehatan, Fragm mtasi
dapsA teijadi di antara penyedia pelayanan setingkat (rumah sakit, Iclinik
rawat jalan, atau program kesehatan masyarakat) atau di antara pelayanan
kesehatan dasar dengan pelayanan kesehatan rujukan. Fragmentasi senacam

ini menimbulkan dampak negatif baik terhadap efisiensi maupim pemeiataan
dalam pelayanan rujukan. Kecuali bila diberlakukan kebijakan-kebijakan
tertentu yang jelas untuk mengupayakan integrasi di antara orgarisasi-

organisasi pelayanan kesehatan tersebut. Tetapi kebijakan tadi dapat
mengakibatkan organisasi-organisasi pelayanan kesehatan menjadi semi-
otonom dan bukan otonom penuh.

Salah satu cara untuk menjaga otonomi tanpa menimbulkan
fragmentasi adalah dengan menciptakan integrasi maya atau integrasi \irtual

(*Virtual integration'*) dan bukan integrasi tradisional yang vertikal. Dalam

integrasi vertikal suatu puskesmas dikomando oleh suatu rumah saki ; atau

Dinas Kesehatan. Hal ini akan menurunkan kepedulian puskesmas teisebut

terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dalam integrasi virtual tidak

terdapat garis komahdo. Integrasi virtual berarti mendayagunakan sistem
komunikasi moderen untuk tukar-menukar informasi secara cepat tanpa

diganggu oleh perasaan dikendalikan. Di negara maju seperti Amerika pun,
integrasi vertikal, misalnya dalam hal pemeliharaan kesehatan ("liealth

maintenance organization" - HMO), sudah mulai tergeser oleh integrasi
virtual.

Namun demikian, upaya menciptakan integrasi virtual biasanya

menghadapi tiga masalah yang berkaitan dengan desentralisasi, pemimhan
antara pembayar dengan penyedia pelayanan^ dan pengenaan tarif.

Masalah yang berkaitan dengan desentralisasi adalah kenyataan

bahwa desentralisasi atau pemberian otonomi tidak otomatis menghilaigkan

masalah internal organisasi dari rumah sakit dan pelayanan kesehatan lain.
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Di beberapa negara, pemberian otonomi temyata tidak otomatis mengubah

masalah kekurangan dana yang dialami oleh unit-unit pelayanan kesehatan.

Pemberian otonomi juga tidak otomatis mengatasi masalah kelemahan

manajemen, masalah subsidi bagi orang miskin, dan Iain-lain. Betapa pun,
unit-unit pelayanan kesehatan hams siap melakukan sendiri upaya-upaya
untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Pada saat dilakukan pemisahan antara pembayar dengan penyedia
pelayanan biasanya juga akan timbul masalah. Di sejumlah negara telah
teijadi konflik antara pembayar yang bempa instansi pemerintah (yang
sekaligus punya kewenangan mengatur) dengan penyedia pelayanan yang
dikontraknya. Di Hungaria, Undang-Undang memberikan kewenangan
k^ada sebuah Badan Asuransi Kesehatan Nasional yang dikendalikan oleh
serikat-serikat buruh, bertindak sebagai pembayar. Selama delapan tahun

teijadi konflik antara Badan ini dengan Departemen Keuangan mengenai
kebijakan fiskal dan pengawasan keuangan, sampai akhimya Undang-
Undang yang bersangkutan dicabut. Konflik ini dikarenakan para penyedia
pelayanan kerapkali tidak dibayar tepat pada waktunya.

Pengenaan tarif juga dapat menimbulkan masalah atau pertentangan
antara sistem pembayaran di muka (praupaya) dengan pembayaran
mengikuti pasar. Hal ini temtama dialami pada masa-masa krisis di mana
kondisi keuangan rakyat dan negara menurun drastis. Sistem pembayaran
praupaya tidak dapat memberikan jaminan akibat nilai uang yang menumn.
Sedangkan pembayaran mengikuti pasar akan menciptakan kesenjangan
("inequality**) dalam pembebanan biaya kesehatan kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik,
kepedulian yang besar, dan kontribusi finansial yang adil, Sistem Kesehatan
hams dapat menetapkan prioritas dan menyusun mekanisme yang akan
menggiring para penyedia pelayanan kesehatan melaksanakan prioritas
tersebut. Ini bukan pekeijaan yang mudah. Prioritas hams mencerminkan
berbagai kriteria yang kadang kala saling bertentangan dan penetapannya
memerlukan dukungan informasi yang baik, yang pada umumnya tidak
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dimiliki oleh Sistem Kesehatan bersangkutan. Untuk membuat priori^ itu
efektif, diperlukan mekanisme rasionalisasi, strukturisasi organisasi, serta
penataan peraturan pemndang-undangan dan insentif bagi para peiiyedia
pelayanan. Kesemuanya itu hams konsisten satu sama lain dan s elaras
dengan tujuan-tujuan Sistem Kesehatan.
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BAB IV

PENATAAN SUMBER DAYA

Penyediaan pelayanan kesehatan secara efisien memerlukan
perimbangan yang tepat dalam hal keuangan antar berbagai masukan yang
digunakan dalam pelayanan kesehatan tersebut. Dokter, perawat dan tenaga
kesehatan lain dalam jumlah yang banyak tidak akan ada artinya tanpa
adanya sarana kesehatan yang cukup peralatan dan bahan-bahannya. Sumber
daya hams dialokasikan baik untuk investasi dalam keterampilan, fasilitas
dan peralatan, maupun untuk pemeliharaan infrastmktur yang ada. Selain
itu, perimbangan ini juga hams tems dijaga dari waktu ke waktu dan antar
satu daerah dengan daerah lain. Dalam kenyataan, ketidakseimbangan antara
investasi dengan biaya operasional dan di antara berbagai kategori masukan
sering teijadi. Hal ini biasanya lalu menimbulkan hambatan-hambatan dalam
mencapai kineija yang memuaskan. Investasi-investasi bam hams ditetapkan
secara cermat untuk mengurangi ketidakseimbangan yang bisa teijadi di
masa depan. Kombinasi berbagai masukan juga hams dipantau secara
teratur. Pedoman kebijakan dan sistem insentif yang jelas hams diberikan
kepada pihak-pihak pembayar maupun penyedia pelayanan agar mereka
dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dalam rangka merespon
kebutuhan dan harapan masyarakat di bidang kesehatan.

A. MENYEIMBANGKAN SUMBERDAVA

Penyediaan pelayanan kesehatan menyangkut upaya meramu atau
menggabung sejumlah besar sumberdaya untuk menghasilkan rangkaian dari
berbagai macam pelayanan. Gambar 7 menyajikan tiga sumberdaya utama
bagi sistem kesehatan, yaitu sumberdaya manusia, sarana fisik, dan bahan-
bahan. Gambar itu juga menunjukkan bagaimana sumberdaya uang
(finansial) digunakan untuk membeli sumberdaya utama tersebut, baik
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dalam bentuk investasi maupun pembiayaan operasional. Sebag
dalam industri lain, keputusan investasi di bidang kesehatan me
sesuatu yang sangat kritis karena pada umumnya tidak dapat diperbali
sudah telanjur.

Kenyataan bahwa keputusan membuat investasi juga berada
kewenangan sektor kesehatan, membuat pekeijaan menyeimbk
sumberdaya menjadi lebih sulit. Misalnya saja, pendidikan dokter
kewenangannya berada di sektor pendidikan dan kewenangan i
fasilitas dan peralatannya bahkan juga dimiliki oleh sektor swasta.
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Modal atau kapital adalah aset produktif yang selama ini dimiliki.

T^naga kesehatan yang terlatih dan sarana kesehatan maupun benda-

benda tak bergerak lainnya adalah bagian dari kapital atau modal bagi

Sistem Kesehatan. Sedangkan investasi adalah setiap tambahan terhadap

modal atau kapital yang telah dimiliki. Misalnya penambahan jumlah
dokter, penambahan kendaraan, pemasangan komputer, dan Iain-lain.

Kemajuan di bidang teknologi telah mempercepat usia produktif dari
beberapa kapital. Demikian pun cara mengelola aset. Dengan pengelolaan
dan pemeliharaan yang baik, gedung dan peralatan akan lebih tahan lama.
Oleh karena itu perencanaan pemeliharaan aset sangat perlu diperhatikan

baik terhadap aset fisik maupun non-flsik.
Sumber Daya Manusia secara konseptual dapat diperlakukan serupa

dengan sumber daya fisik. Yaitu dengan memeliharanya melalui pendidikan
dan pelatihan sebagai alat utama untuk selalu menyesuaikan tenaga-tenaga
kesehatan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak
seperti sumber daya fisik, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi
tidak akan rusak karena digunakan. Tetapi sebagaimana peralatan,

pengetahuan dan keterampilan yang sudah "kuno" akan ketinggalan oleh
datangnya teknologi-teknologi baru. Oleh karena itulah maka tenaga
kesehatan pun perlu dipelihara. Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan
dalam jabatan sangat diperlukan untuk menjaga agar keterampilan yang
dimiliki selalu dapat mengikuti kemajuan teknologi. Kapital dalam bentuk
tenaga kesehatan pada saatnya juga akan hilang, yaitu dengan adanya
pensiun dan kematian.

Dalam pengertian luas, investasi juga berarti program, kegiatan, atau
proyek baru. Biaya investasi kapital adalah semua biaya yang teijadi hanya
sekali (untuk memulai suatu kegiatan). Sedangkan biaya operasional adalah
biaya-biaya yang dikeluarkan dalam jangka panjang yang biasanya
niengikuti suatu investasi kapital, untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
yang telah dimulai.
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Investasi adalah kegiatan kritis untuk menyesuaikan kapital yang

sudah ada dan menciptakan aset-aset baru yang produktif. Penyesuaian

semacam ini biasanya teijadi secara bertahap sepanjang waktu. Oleh karena

itu dapat dikatakan bahwa infrastruktur fisik Rumah Sakit Umum Daerah

yang saat ini dimiliki, sebenamya merupakan produk dari suatu evolus i yang

telah beijalan bertahun-tahun.

Bilamana sumber daya finansial dalam keadaan terbatas, maka

perimbangan antara pengeluaran investasi dengan pengeluaran-penge uaran
lain hams benar-benar dicermati. Untuk ini diperlukan suatu sistem

informasi yang baik. Tanpa mengetahui seberapa banyak investasi telah

dilakukan dan dalam bentuk apa saja, akan menyulitkan dalam pengambilan
keputusan menyangkut biaya operasionalnya. Kesulitan juga akan timbul

bila dikehendaki adanya keputusan tentang mubazir atau tidaknya suatu
kapital, agar biayanya dapat dialihkan ke sumber daya lain.

Sumber Daya Manusia Kesehatan, yaitu berbagai jenis fenaga

kesehatan klinik maupun non-klinik yang melaksanakan upaya med s dan
intervensi kesehatan masyarakat, memang mempakan masukan yang jaling
penting bagi Sistem Kesehatan. Kineija dari pelayanan kesehatan sangat
tergantung kepada pengetahuan, keterampilan, dan motivasi dari orang-
orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan teisebut.

Selain itu, pengeluaran untuk tenaga kesehatan, yang bempa gaji dan upah,
biasanya mempakan porsi terbesar dalam anggaran kesehatan. Wahupun
hams tetap disadari bahwa tenaga kesehatan itu pun tidak akan dapat bskerja

secara efektif tanpa adanya kapital fisik, yaitu sarana kesehatan, dan barang-
barang habis pakai seperti obat, dan Iain-lain. Oleh karena itu, ketigii jenis

sumber daya ini hams selalu diupayakan keseimbangannya.

Altematif tindakan apa yang hams dilakukan untuk menangani suatu

penyakit? Hamskah dilaksanakan pelayanan kesehatan di mmah sakit atau

di sarana kesehatan dasar saja? Tingkat pengetahuan dan keteranpilan
bagaimana yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan itu? Semua

pertanyaan ini pada dasamya memiliki persamaan. Semuanya bersangkut-
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paut dengan keluwesan (fleksibilitas) dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan, yaitu kemungkinan untuk mensubsitusi satu intervensi dengan
intervensi lain atau satu sumber daya dengan sumber daya lain sambil tetap

mempertahankan efektivitas pelayanan kesehatan tersebut.
Sistem Kesehatan memang suatu sistem yang padat karya dan

memerlukan tenaga-tenaga yang berkualifikasi dan berpengalaman agar
sistem tersebut beijalan dengan baik. Selain diperlukan keseimbangan
antara tenaga kesehatan dengan sumber daya Jisik, dalam rangka
pelaksanaan Paradigma Sehat juga diperlukan keseimbangan antara tenaga
pengobatan di satu pihak dengan tenaga promotif dan preventif di pihak
lain. Perhatian juga hams diberikan dalam pemberian tugas-tugas agar dapat
dijaga keseimbangan antara kualifikasi seorang tenaga kesehatan dengan
tugas yang diberikan kepadanya. Adalah suatu pemborosan apabila seorang
dokter ditempatkan di suatu sarana kesehatan yang sangat terpencil sehingga
tidak setiap hari ia mendapatkan pasien untuk melaksanakan tugasnya.
Keseimbangan juga perlu diperhatikan dalam hal jumlah tenaga kesehatan.
Tidak selalu penambahan jumlah tenaga kesehatan akan meningkatkan
kineija suatu sarana kesehatan. Misalnya saja, di suatu Puskesmas yang
hanya memiliki seorang perawat, penambahan seorang perawat lagi
mungkin akan meningkatkan kineija Puskesmas tersebut. Tetapi apabila
suatu Puskesmas telah memiliki lima orang perawat, penambahan perawat

kemungkinan besar hanya akan menambah biaya dan tidak meningkatkan
kineija Puskesmas. Sistem Kesehatan dapat saja memiliki banyak tenaga
kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan yang bagus. Tetapi
bilamana kebutuhan kesehatan di masa mendatang, prioritas, dan sumber
daya yang saat ini dimiliki tidak diperhitungkan, pada saatnya Sistem
Kesehatan itu akan menghadapi kesulitan (krisis). Misalnya bila Sistem
Kesehatan itu mengabaikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi
tenaga-tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan mendatang, atau bila
distribusi tenaga kesehatan berdasarkan usia kurang diperhatikan (pada suatu
saat boleh jadi sebagian besar perawat memasuki usia pensiun).
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Disadari bahwa betapapun baiknya pengetahuan dan keterainpilan
tenaga-tenaga kesehatan, tanpa sarana kesehatan yang baik serta pcalatan
diagnostik dan medis yang lengkap, pelayanan kesehatan tidak akan (fektif.

Kekurangan sumber daya pelengkap juga berdampak kepada menuinnnya
motivasi para tenaga kesehatan, sesuatu yang dapat mengurangi ka )asitas
dan produktivitas tenaga-tenaga kesehatan tersebut. Motivasi tidak

tergantung hanya kepada kondisi kerja, tetapi juga insentif dan kompensasi
Jinansial seperti pendapatan dan penghasilan lain, Yang juga tidak kalah

pentingnya adalah manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan

dan kemungkinan untuk memperoleh kemajuan secara profesional.
Manusia sebagai makhluk berfikir, sangat berbeda dengan mesin,

sehingga sumber daya manusia tidak dapat dikelola sebagaimana mengelola
sumber daya fisik. Tenaga kesehatan, khususnya dokter, meneitukan

sumber daya lain yang akan digunakan. Terlalu banyak dokter berarti
berlebihannya pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter. Hal ini kei-apkali
menjadi tidak efisien, dan bahkan tidak efektif.

Insentif dan manajemen sumber daya manusia juga memiliki dampak
terhadap penggunaan sumber daya kesehatan lain. Misalnya saja, banyak
sistem asuransi kesehatan yang mendorong para dokter untuk menggiinakan
atau tidak menggunakan peralatan medis tertentu, pengujian laboralorium
tertentu, atau obat-<)bat tertentu.

Perbedaan lain antara sumber daya manusia dengan sumbe: daya
fisik adalah bahwa dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain tidak hanya
termotivasi oleh kondisi keija, pendapatan dan manajemen. Mereti juga
dipengaruhi oleh keyakinan tentang bagaimana masa depannya^ ata^; dasar
pengalaman yang dirasakannya, atau dari ceritera orang-orang lain.

Jika seorang tenaga kesehatan yang berkualitas yakin bahwa
pendapatan dan kondisi keijanya di masa mendatang akan menurun, maka

segala tindakannya akan terpengaruh oleh motivasi tersebut. ''Bayangan
masa depan*' ini dapat secara sistematis menurunkan terns kineijanya.
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I  Langkah pertama untuk mencegah hal ini adalah dengan
mengupayakan keseimbangan di antara berbagai jenis sumber daya dan
antara biaya investasi dengan biaya operasional. Mungkin, bagian yang
paling penting dari upaya ini adalah memberikan kepastian adanya insentif
perorangan dalam bentuk peningkatan pendapatan, peluang karir, dan
perbaikan kondisi keija.

Tidak sebagaimana sumber daya fisik, sumber daya manusia tidak
dapat dibuang begitu saja pada saat keterampilannya sudah tidak diperlukan
atau ketinggalan jaman. Bahkan bila tenaga kesehatan itu adalah pegawai
negeri, maka pemberhentian bukan merupakan sesuatu yang mudah.

Tidak terdapat norma absolut berkaitan dengan rasio yang benar
antara dokter atau perawat dengan penduduk. Kerapkali yang digunakan
untuk menetapkan kekurangan atau kelebihan adalah cara sederhana saja.
Yaitu dengan menghitung secara kasar kebutuhan dan prioritas, kemudian
membandingkannya dengan daerah tetangga atau daerah lain yang tingkat
perkembangannya serupa. Betapapun, cara ini juga membutuhkan data yang
baik tentang tenaga kesehatan yang saat ini tersedia dan penyebarannya
secara geografis maupun secara profesional.

Untuk meningkatkan pendayagunaan tenaga kesehatan dengan
sebaik-baiknya, tiga strategi berikut dapat dilakukan:
1. Meningkatkan efisiensi tenaga kesehatan yang tersedia dengan

melakukan distribusi geografis yang sebaik-baiknya.
2. Meningkatkan penggunaan tenaga yang memiliki banyak keterampilan

("multiskilled"), bila mungkin.

3. Menjamin kesesuaian ("match") antara keterampilan dengan tugas.

B. MENGIKUTI PERKEMBANGAN IPTEK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) — seperti
munculnya obat baru atau alat diagnostik baru — dapat secara
bermakna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengatasi
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masalah-masalah kesehatan. Maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa

IPTEK dapat meningkatkan kineija dari pelayanan kesehatan. Eiengan
demikian kemampuan mengikuti perkembangan IPTEK dapat dicnggap
sebagai tantangan bagi Sistem Kesehatan.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, kemajuan revolusio^er di
bidang medis dan teknologi kesehatan telah menggeser garis batas antara
nimah sakit, pelayanan kesehatan dasar, dan parawatan kesehatan

masyarakat. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan hams segera memperl atikan
hal ini.

Antibiotik mempakan contoh dari pengetahuan bam yang
mempengamhi stmktur biaya. Sejak penggunaannya pada tahun 1 )40an,
pasien yang menderita infeksi bakterial telah dapat dirawat di mmsh saja
atau di klinik-klinik kecil, tidak lagi di mmah-mmah sakit khusus. Ini perarti

telah teijadi penghematan biaya yang cukup besar.

Sebagaimana disebutkan di depan, Sistem Kesehatan hams dapat
menjaga keseimbangan antar masukannya. Ini berarti bahwa peng{;unaan
IPTEK bam hams dipertimbangkan secara cermat pula oleh sebab tidak
jarang IPTEK bam itu mahal, sehingga memgikan kaum miskin. Biaya
untuk sejumlah IPTEK dapat ditentukan secara lokal di tingkat £>aerah,
tetapi beberapa yang lain mungkin ditentukan di tingkat nasional atau
bahkan intemasional. Misalnya harga obat-obat tertentu.

C. PRODUKSI SUMBER DAYA KESEHATAN

Dewasa ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar masukan untuk

pelayanan kesehatan diproduksi oleh sektor swasta. Tidak terkecuali tenaga
kesehatan terdidik. Untuk beberapa hal pengawasan dari Pemerintah Daerah

masih perlu ditingkatkan. Misalnya yang berkaitan dengan produksi t maga-
tenaga kesehatan terdidik seperti perawat, tenaga-tenaga pengasub anak
C*baby sitters**) dan barang-barang habis pakai (perban, alkohol, dan lain

lain). Peraturan Daerah diperlukan untuk menjamin agar mutu dan standar
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sumber daya yang dihasilkan swasta itu memenuhi syarat. Juga agar
informasi yang disampaikan tentang produk tersebut jujur dan teperlihara
kompetisi yang baik di pasar.

Sebagian obat, bahan habis pakai dan peralatan medis memang
diproduksi dengan subsidi dari Pemerintah (melalui Badan-badan Usaha
Milik Negara). Dengan adanya subsidi ini boleh jadi harga memang menjadi
murah. Akan tetapi perlu diwaspadai bahwa industri yang disubsidi
Pemerintah semacam ini cenderung menghasilkan produk yang rendah

mutunya, kurang inovatif, teknologi yang digunakannya ketinggalan jaman,
cara keijanya tidak efisien, dan kerapkali distribusi produknya pun lambat.

Keputusan untuk membangun kapital fisik seperti rumah sakit atau
sarana kesehatan lain memerlukan perhatian yang cermat. Klinik-klinik
rawat jalan, laboratorium, apotik, dan sarana kesehatan kecil lain umumnya
membutuhkan modal tidak terlalu besar,

Dengan demikian sektor swasta mungkin sekali mampu
menyelenggarakannya sendiri. Tetapi untuk sarana kesehatan yang besar
biasanya Pemerintahlah yang menyelenggarakan, atau diselenggarakan
bersama antara Pemerintah dengan Swasta. Untuk sarana kesehatan yang

besar seperti rumah sakit, kecermatan pertimbangan itu sangat diperlukan.
Sekali sudah dibangun, secara politis sebuah rumah sakit besar sulit untuk
ditutup.

Sementara itu, investasi yang telah dilakukan di masa lampau tidak
dapat diabaikan. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa sarana-sarana
kesehatan tidak dapat berfungsi dengan baik akibat pemeliharaan yang
jelek dan kurangnya obat serta bahan-bahan.

Kendaraan kerap kali tidak dipelihara dengan baik, sehingga pada
suatu saat dapat mengganggu kegiatan operasional. Hal lain yang juga
menjadi penyebab kurang berfungsinya sumber daya yang telah diproduksi
adalah kurangnya keterampilan, kurang baiknya sistem informasi keuangan,
kakunya sistem anggaran, dan fragmentasi dalam penugasan.
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D. PERUBAHAN POLAINVESTASI

Pengalaman menunjukkan bahwa secara politis mengubah pola inv^estasi
dan profil sumber daya yang saat ini berlaku sangatlah sulit. Setiap rupiah
yang dibelanjakan untuk suatu investasi di bidang kesehatan adalah

pendapatan bagi seseorang, sehingga oleh karenanya menimbulkan interes

pribadi ("vested interest")- Jika pendapatan itu cukup besar, maka orang
yang bersangkutan tentu akan mempertahankannya. la akan melobi ke sana
ke man agar perubahan tidak dilakukan, kecuali jika menambah besar
pendapatannya itu. Penolakan dan lobi semacam ini dapat datang baik dari
pihak industri kesehatan maupun pihak-pihak lain.

Pada masa yang lalu, investasi di bidang kesehatan banyak diatahkan
kepada upaya kuratif seperti rumah sakit dan pengadaan doktei serta
spesialis. Pengembangan rumah sakit banyak difokuskan
peningkatan jumlah tempat tidur. Dalam kenyataan, peningkatan
tempat tidur ini tidak dapat diikuti dengan perubahan teknolog yang

cepada

umlah

digunakan. Sehingga dengan demikian, walaupun peningkatan tempat tidur
tidak menyebabkan peningkatan biaya yang berarti, tetapi juga tidak
meningkatkan intensitas pelayanan kesehatan. Hal ini karena kurangya biaya
untuk pemeliharaan dan untuk operasional pelayanan kesehatan akibat
peningkatan jumlah tempat tidur.

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya perlu dipertimbangk^n hal-
hal yang telah dilakukan di sejumlah negara. Banyak negara mulai berupaya
mengurangi besar rumah sakitnya, dan rumah-rumah sakit kecil yang tidak
efisien ditutup untuk dijadikan sarana lain. Dengan meningkatkan teknis
penanganan pasien dan pelayanan rawat jalan yang lebih murah, , umlah
tempat tidur rumah sakit yang ada pun dikurangi dan lamanya hari rawat
diturunkan. Ini sekedar mencerminkan bahwa rumah sakit mulai

menerapkan strategi baru dalam menghadapi perubahan tuntutan mas3'arakat
dan lingkungan.
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BABV

PENATAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

Sistem pembiayaan kesehatan untuk pelayanan kesehatan memiliki

dampak terhadap seberapa adilkah beban pembayaran didistribusikan di
antara masyarakat. Dapatkah kaum kaya dan mereka yang sehat mensubsidi
mereka yang miskin dan sakit? Dalam rangka menjamin keadilan dan
perlindungan terhadap risiko finansial, hams terdapat sistem pembayaran
praupaya ("prepayment") yang cukup kuat. Si miskin hams disubsidi
(melalui subsidi silang dari kelompok risiko rendah kepada kelompok risiko
tinggi), fragmentasi pengelolaan dana hams dihindari, dan hams terdapat
sistem alokasi atau pembayaran yang strategis untuk meningkatkan keluaran
dan kepedulian dari Sistem Kesehatan.

A. HAKIKAT KERJA PEMBIAYAAN KESEHATAN

Tujuan dari pembiayaan kesehatan adalah tersedianya dana dan
terciptanya insentif fmansial yang benar bagi para penyedia pelayanan
kesehatan, agar setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan
pribadi maupun kesehatan masyarakat. Ini berarti upaya merigurangi atau
memperkecil kemungkinan seseorang tidak dapat membayar biaya
pelayanan kesehatan, atau mengalami kesulitan dalam memperoleh
pelayanan kesehatan tersebut.

Untuk menjamin para individu memiliki akses terhadap pelayanan
kesehatan, tiga fungsi pembiayaan kesehatan yang saling berkait hams
diperhatikan, yaitu: penarikan dana, penghimpunan dan pengelolaannya,

serta pengalokasian atau penggunaannya. Tantangan yang utama adalah
dapat diciptakannya pedoman teknis, organisasi, dan peraturan pemndang-
undangan agar interaksi ketiganya dapat melindungi masyarakat secara
finansial dan seadil-adilnya. Di samping itu juga menciptakan insentif bagi
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para penyedia pelayanan kesehatan yang dapat memotivasi niereka
meningkatkan pelayanan dan kepeduliannya. Ketiga fungsi itu kerapkali
terintegrasi dalam satu organisasi.

1. PenarikanDana

Penarikan dana adalah proses di mana Sistem Kesehatan menerimd dana
dari rumah tangga dan organisasi-organisasi atau peruse haan

perusahaan maupun dari donor. Sistem Kesehatan dapat
mengembangkan berbagai cara dalam rangka menarik dana. Misalnya

melalui pajak umum, asuransi kesehatan semi pemerintah, asuransi

kesehatan swasta, pembayaran langsung masyarakat ("out of po(;ket"),

dan sumbangan-sumbangan.

2. Penghimpunan dan Pengelolaan Dana

Penghimpunan dan pengelolaan dana adalah akumulasi dan man^emen
terhadap dana yang telah terkumpul sedemikian rupa untuk menjamin
agar risiko pembayaran pelayanan kesehatan ditanggung r>ecara

bersama dan tidak oleh individu-individu. Penghimpunan dan

pengelolaan dana secara tradisional dikenal sebagai "fungsi janinan'
dalam Sistem Kesehatan, baik jaminan itu bersifat implisit (berasd dari

pajak umum) ataupun bersifat eksplisit (berasal dari skema asuransi).

Tujuan utamanya adalah untuk membagi risiko fmansial yang

diakibatkan oleh intervensi-intervensi kesehatan yang kehadiai annya

tidak dapat diduga dengan tepat. Jadi bila dalam penarikan dana temyata

masyarakat pada umumnya membayar langsung pelayanan kesehatan

yang diperolehnya ("out of pocket"), maka tidak akan terdapat upaya

penghimpunan dan pengelolaan dana tersebut.

Untuk kegiatan kesehatan masyarakat dan bahkan sejumlah aspek

kesehatan individu seperti pengujian kesehatan umum ("general check

up"), dana dapat langsung berpindah dari penarikan ke pengalokasian
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i  Ini merapakan hal yang perlu diperhatikan pada saat membuat peraturan
mengenai asuransi kesehatan semi pemerintah, karena dalam asuransi
orang biasanya hanya memilih intervensi yang probabilitasnya tinggi dan
biayanya rendah (relatif terhadap kemampuan membayar masyarakat).
Walaupun terdapat subsidi dari pemerintah. Pengelolaan dana
mengurangi ketidatq>astian baik bagi masyarakat maupun bagi penyedia
pelayanan kesehatan. Dengan meningkatkan dan menstabilkan tuntutan
("demand") dan arus dana, pengelolaan dana dapat meningkatkan
kemungkinan pasien mampu membayar pelayanan kesehatan.

3. Pengalokasian Dana
Pengalokasian atau penggunaan dana adalah proses di mana dana yang
terkumpul dibayarkan kepada para penyedia pelayanan agar mereka
menyediakan pelayanan atau melakukan intervensi kesehatan.
Pengalokasian dana dapat dilakukan secara pasif maupun secara
strategis. Pengalokasian dana secara pasif adalah pengalokasian
mengikuti anggaran atau sekedar membayar tagihan-tagihan pada saat
diajukan. Pengalokasian dana secara strategis adalah pengalokasian
dengan secara terus-menerus mencari jalan untuk memaksimumkan
kinerja Sistem Kesehatan melalui penetapan intervensi mana yang dapat
dilakukan, bagaimana caranya, dan siapa yang boleh menyelenggarakan.
Ini berarti secara aktif memilih intervensi dalam rangka mencapai
kineqa terbaik untuk individu maupun untuk seluruh masyarakat,
dengan cara mengkontrakkannya secara selektif disertai dengan skema
insentif.

PEMBAYARAN PRAUPAYA

Biasanya, diskusi-diskusi kebijakan berkaitan dengan Pembiayaan
Sistem Kesehatan berpusat pada pembandingan dampak antara pembiayaan
oleh pemerintah dengan pembiayaan oleh swasta terhadap kineija sistem.
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Namun demikian untuk pelayanan kesahatan individu bukan hal ini yang
menjadi pokok persoalan. Yang menjadi dikhotomi adalah antara
pembayaran praupaya (**prepayment") dengan pembayaran langsuni; ("out

of pocket"). Di negara kita, pembiayaan oleh swasta berkonotasi

pembayaran langsung atau paling-paling pembiayaan dengan sedikit

kontribusi dari asuransi kesehatan atau bentuk pengelolaan lain. Seba iknya,

pembiayaan oleh pemerintah atau semi pemerintah (berasal dari pajak umum
atau jaminan sosial) selalu dikaitkan dengan pembayaran praupaya dan
pengelolaan secara besar-besaran. Betapapun, cara para pen^ambil
keputusan mengorganisasikan pembiayaan dari pemerintah atau mc ngatur
pembiayaan dari swasta akan mempengaruhi empat diterminan dari cineija
pembiayaan Sistem Kesehatan. Yaitu: (1) seberapa jauh "prepay Tnent"
dilaksanakan, (2) seberapa jauh risiko diratakan, (3) seberapa jauh kaum
miskin disubsidi, dan (4) bagaimana pengalokasian strategisnya.

Suatu Sistem Kesehatan di mana individu-individu masyarakatnya
hams membayar pelayanan kesehatan dengan merogoh saku sendiri adalah

Sistem Kesehatan yang buruk. Sistem ini membatasi akses pehyanan
kesehatan hanya kepada mereka yang mampu dan karenany i lalu
menyisihkan kaum miskin. Sejumlah intervensi kesehatan penting
khususnya yang bempa hajat umum ("public good") kemungkinar besar
tidak akan pemah terdanai sama sekali. Keadilan dalam perlindungan
terhadap risiko finansial menuntut pemisahan secara tegas antara kontribusi

dengan penggunaan. Ini temtama berlaku untuk intervensi-intervensi yang
relatif berbiaya tinggi.

Selain menjamin perlindungan untuk tidak membayar lajigsung
sehingga membatasi akses, '^prepayment" juga memungkinkan
didistribusikannya risiko finansial di antara masyarakat. Hal ini tidak
mungkin diwujudkan melalui pembiayaan kesehatan yang mengardalkan
"out of pocket".

Seber^a jauh "prepayment" dapat dilaksanakan ditentukan oleh

mekanisme penarikan dana yang dilakukan dalam sistem tersebut. Penarikan
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dana melalui pajak umum memiingkinkan pemisahan secara tegas antara
kontribusi dengan penggunaan, sedangkan pembayaran langsung ("out of
pTOkef *) tidak. Tet^^i kenapsL saat ini kita masih banyak mengandalkan
pembayaran "out of pocket"?

Jawabannya adalah karena pemisahan kontribusi dari penggunaan
menuntut adanya badan-badan penanggung jawab penarikan dana yang
memiliki kapasitas institusional (legal) dan organisasional yang sangat kuat.
Penarikan pajak dari masyarakat adalah sesuatu yang memerlukan dukungan
peraturan perundang-undangan yang kuat.

Mekanisme penarikan dana yang lain seperti asuransi lebih mudah
dilaksanakan karena manfaat keikutsertaan jelas berkait dengan

kontribusinya. Apalagi peserta asuransi umumnya dibatasi hanya mereka
yang memiliki pekeijaan tetap, baik sebagai pegawai negeri maupun
pegawai swasta. Dengan begini menjadi mudah dana ditarik karena pihak
asmansi dapat memotongnya dari gaji. Kemudahan identifikasi dan
penarikan dana juga berlaku pada asuransi kesehatan sukarela atau dana
seiiat masyarakat yang tidak bersifat formal. Namun demikian, bila hendak
ditangani secara serius, cara inipun menghendaki pengorganisasian yang
besar dan landasan hukum yang cukup kuat juga.

i  Walaupun "prepayment" merupakan fondasi bagi pembiayaan
S^tem Kesehatan, pembayaran langsung ("out of pocket") tidakpula harus
d^baikan sama sekali. Khususnya bila dana yang terkumpul tidak terlalu
beLar mengingat kemampuan sebagian besar masyarakat. Pengeluaran "out
of pocket" ini bisa berwujud pembayaran tambahan ("co-payment") untuk
tujuan mengurangi "demand" terhadap pelayanan-pelayanan tertentu.
Pradekatan semacam ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti kuat
ad^ya penggunaan berlebihan terhadap pelayanan kesehatan tertentu akibat
diberlakukannya "prepayment" (ada "moral hazard"). Penerapan "co-
payment" memang dapat merasionalkan penggunaan pelayanan kesehatan
tertentu, tetapi tidak dapat merasionalkan "demand" dari konsumen. Dengan
kata lain, "co-payment" tidak akan dapat mendidik masyarakat untuk secara
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rasional membedakan mana pelayanan yang memang dibutubkan dan kapan
dibutuhkannya. Dengan demikian, cara ini kerapkali justru merugikan kaum
miskin.

Pelayanan kesehatan gratis tidak secara otomatis menyebabkan

penggunaan berlebihan terhadap pelayanan kesehatan tersebut. Pelayanan
kesehatan yang bebas pembayaran dalam kenyataan tidak sepenuhnya
teijangkau, khususnya oleh masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan adanya
biaya-biaya lain yang hams dikeluarkan seperti biaya transpor, biaya
"silnman", dan juga pengorbanan hilangnya waktu keija, dan Iain-lain.

Melihat potensi d^pak negatifhya terhadap pelayanan-pelayanan
kesehatan yang penting, khususnya terhadap kaum miskin, "co-pajment
sebaiknya tidak digunakan dengan tujuan menambah dana yang terkiimpul
Kecuali imtuk pelayanan-pelayanan kesehatan yang berbiaya rends ih dan
dapat diprediksi kebutuhannya. "Co-payment" lebih tepat ditevapkan
sebagai alat untuk mengatasi penggunaan berlebihan terhadap pelayanan-
pelayanan kesehatan tertentu (pada saat terdapat bukti akan hal ini). Atau
sebagai alat untuk secara implisit mengeluarkam pelayanan-pelcyanan
tertentu daripaket bilapengeluaran secara eksplisit tidakdimungkinkin.

Jadi, jika diinginkan adanya pemisahan kontribusi dari penggunaan,
maka pembayaran "out of pocket" sebaiknya tidak ditemskan. Kecusili jika
sama sekali tidak ditemukan cara lain. Pembayaran secara "prepayment
sebaiknya diterapkan untuk semua intervensi kesehatan, kecuali intervensi
intervensi yang berbiaya rendah, untuk menghindari biaya administras i yang
tidak perlu.

C. PENGELOLAAN DANA

Pengelolaan dana adalah cara terbaik untuk mendistribusikan risiko di

antara masyarakat (peserta). Walaupun terdapat pemisahan tegas antara
kontribusi dengan penggunaan, "prepayment" secara tersendiri tidal c akan
dapat menjamin pembiayaan yang adil jika dilakukan secara perseorangan
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(misalnya melalui rekening simpanan kesehatan). Dikatakan bahwa di
Amerika Serikat dan di Singapura, penerapan tabungan kesehatan ini telah

dapat mengurangi **moral hazard** dan menyebabkan konsumen menjadi
hemat dalam menggimakan pelayanan kesehatan. Namun demikian tidak ada

bnkti yang menunjukkan bahwa konsumen telah meningkat rasionalnya
dalam penggunaan pelayanan kesehatan tersebut. Mereka yang memiliki

tabungan banyak cenderung memaksakan untuk memperoleh pelayanan
sesuai pembayaran yang ditawarkannya. Akibatnya sangat sulit menerapkan
peraturan untuk menegakkan mutu pelayanan. Mereka yang berisiko tinggi
dan seharusnya mendapatkan suatu pelayanan kesehatan, yaitu penderita
atau orang tua, tidak memiliki akses karena tabungannya tidak mencukupi.
Sementara itu kaum muda dan mereka yang sehat, yang risikonya rendah,

telah membayar di muka (dalam bentuk tabungan) pelayanan kesehatan,
tanpa pemah menggunakannya sama sekali. Dana mereka ini seharusnya
d£^at membantu mereka yang berisiko tinggi tadi. Oleh karena itu yang
diperlukan untuk melengkapi '^prepayment** adalah suatu mekanisme yang
memungkinkan adanya subsidi silang dari mereka yang berisiko rendah
k^ada mereka yang berisiko tinggi tanpa merugikan yang pertama.

i  Walaupun "prepayment** dan pengelolaan dana merupakan kemajuan
dibanding "out of pocket**, cara ini sama sekali tidak mengacu kepada
p^dapatan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat lalu dapat mengambil
mWaat dari skala ekonomis dan subsidi silang. Pengelolaan dana memang
m^ungkinkan kesetaraan kontribusi tanpa memandang risiko finansial
ortog dalam hal pelayanan kesehatan. Tetapi cara ini juga memungkinkan
tegadinya subsidi silang dari kaum miskin berisiko rendah kepada kaum
kaya berisiko tinggi. Dalam masyarakat yang memperhatikan pemerataan
tidaklah menjadi soal subsidi itu diberikan oleh siap kepada siapa. Oleh
karena itu, pembiayaan kesehatan, selain memungkinkan subsidi silang dari
m^eka yang berisiko rendah kepada mereka yang berisiko tinggi, juga hams
m^gupayakan agar subsidi tersebut tidak berlangsung terbalik (lihat
Gambar 8). Sistem Kesehatan hams bempaya untuk mendistribusikan risiko
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dan mensubsidi kaum miskin melalui berbagai kombinap dari
pengorganisasian dan penerapan peraturan perundang-undangan. |

Gambar 8. Pengelolaan dana untuk mendistribusikan risikb, dan
subsidi silang untuk meningkatkan pemerataan

(arah panah menujukkan arus dari dana)

Pengelolaan Dana Konstrib
(pendapatan setara) k

Transfer Dana Penggunaan

Risiko

Rendah

Tinggi

Subsidi
(risiko setara)

Rendah

Pendapatan

Tinggi

Dalam praktek, Sistem Kesehatan pada umumnya dapat

mengupayakan pemerataan risiko dan subsidi silang melalui kombinasi dari

dua cara, yaitu: (1) pengelolaan dana dan (2) pemberian subsidi oleh

pemerintah. Subsidi silang juga dapat berlaku untuk anggota dari l)erbagai

pengelola dana (dalam sistem majemuk). Yaitu melalui mekanisne risiko

eksplisit dan penyetaraan pendapatan.

Pengelolaan dana skala besar lebih baik dibanding skala kecil karena

dapat meningkatkan sumber daya untuk pelayanan kesehatannya. I^emakin
besar skala pengelolaan dana, semakin besar patungan konstribusi yang dapat

dialokasikan secara eksklusif untuk pelayanan kesehatan. Pengelolaan skala



besar d^at mengambil manfaat dari skala ekonomis dalam administrasi,

mjemperkecil besamya kontribusi yang dibutuhkan, dan masih tetap dapat
menjaga tersedianya dana untuk membayar pelayanan kesehatan. Dengan

berkurangnya ketidakpastian, maka berarti tidak perlu disediakan terlalu

banyak dana cadangan untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga.

Dengan pengelola-pengelola dana skala kecil, bukan jumlah mereka

yang menjadi masalah, akan tetapi justru skala mereka. Banyak dari antara

mereka yang skalanya terlalu kecil, sehingga sebenamya tidak mungkin

untuk dapat beroperasi dengan baik. Dana yang terkumpul mungkin habis

hanya untuk urusan administrasi.

Oleh karena itu, Sistem Kesehatan hendaknya dapat menetapkan

kebijakan untuk mendorong lahimya pengelolaan dana kesehatan dalam

skala besar. Yaitu dengan cara memfasilitasinya melalui lahimya peraturan
perundang-undangan yang mendukung. Tentu tidak perlu hanya ada satu

pengelola dana. Kompetisi di antara pengelola dana tidak selumhnya buruk.

Hal ini dapat meningkatkan kepedulian mereka terhadap kebutuhan perserta
dan merangsang inovasi-inovasi.

Untuk daerah dengan pendapatan ekonomi rendah seperti daerah kita
pada umunmya, sektor formal biasanya sangat kecil. Oleh karena itu, yang

hams menjadi perhatian utama Sistem Kesehatan adalah mengupayakan

terciptanya pengelolaan dana pada tingkat masyarakat. Hambatan yang
mungkin dijumpai di sini adalah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada
pengelola dana lokal.

D. PENGALOKASIAN DANA

i  Sistem Kesehatan hams dapat menjamin tersedianya paket intervensi-
intervensi kesehatan dan pembiayaan kesehatan yang memadai sebagaimana
dibahas di muka. Sistem Kesehatan juga hams mengupayakan agar cara

melaksanakan intervensi-intervensi kesehatan itu membantu meningkatkan

kepedulian pelayanan kesehatan dan menjamin keadilan dalam pembiayaan
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kesehatan. Untuk itu diperlukan pengalokasian dana secara strategis. Akan
tetapi sebagaimana tersirat dalam uraian di muka, beban untuk meiijamin
efektivitas intervensi-intervensi kesehatan terutama terletak di pundalc para

penyedia pelayanan kesehatan. Untuk dapat memainkan perannya secara
efektif, mereka memerlukan masukan dan pengorganisasian yang meinadai,

serta insentif yang tepat (internal maupun ekstemal). Pengalokasian dana

memegang peran penting dalam menyediakan insentif ektemal bagi
penyedia pelayanan melalui mekanisme kontrak, anggaran dan pembs yaran.
Pengalokasian dana secara strategis menghadapi tiga tantangan pokok, yaitu:
(1) Intervensi apa yang hams disediakan? (2) Dari siapa interveiisi itu
dibeli/diadakan? dan (3) Bagaimana membeli/ mengadakan int(rvensi

tersebut?

Pengalokasian dana secara strategis membutuhkan pencarian secara

tems-menems intervensi-intervensi yang dapat dibeli, penyedia pelc yanan

teibaik yang dapat menyelenggarakan intervensi tersebut, dan mekimisme

pembayaran dan pengaturan kontrak terbaik untuk membayar intervensi
tadi. Mengidentifikasi penyedia pelayanan terbaik berarti mencari londisi
terbaik (misalnya akses pasien yang cepat kepada pelayanan). Berarti juga

membangun aliansi strategis untuk keijasama selanjutnya dengan penyedia
pelayanan yang bersangkutan dan imtuk menularkan hal-hal yan;^ baik

kepada penyedia-penyedia pelayanan lain.
Intervensi apa yang sebaiknya dibeli telah dibahas secara panjang

lebar dalam Bab Pelayanan Kesehatan. Dalam membeli pelayanan kesehatan

perorangan, faktor yang menentukan intervensi apa yang sebaiknya dibeli
terletak pada dua tingkatan. Tingkatan pertama sangat berkaitan dengan
pengawasan dan pengarahan. Di sini masyarakat menentukan (biasanya

secara implisit) bobot relatif dari tujuan Sistem Kesehatan — yaitu derajat

kesehatan, kepedulian, dan kontribusi yang adil dalam pemt iayaan

kesehatan. Caranya adalah dengan menentukan prioritas untuk program-

program tertentu yang dibiayai masyarakat (negara), atau melalui peraturan
dan insentif finansial untuk program-program yang dibiayai swasti. Bila
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pengawasan dan pengarahan ini lemah, maka bobot relatif tujuan Sistem
Kesehatan akan ditentukan secara "de facto" oleh pembeli dan kekuatan

pasar. Tingkatan kedua merupakan tanggung jawab pembeli. Ini berarti
bahwa pembeli bertanggung jawab untuk mengidentifikasi intervensi-
intervensi agar bobot relatif tujuan Sistem Kesehatan sebagaimana disebut di
atas, dapat dicapai, serta menentukan "co-payment" dan aspek-aspek
finansial lainnya. Ini berarti juga bahwa pembeli memiliki wewenang untuk
bemegosiasi dengan penyedia pelayanan kesehatan berkaitan dengan
jumlah, mutu, dan ketersediaan intervensi-intervensi yang dibeli.

Organisasi pembeli pelayanan kesehatan juga harus menentukan dari
siapa intervensi itu dibeli. Penentuan ini perlu dilakukan secara cermat agar
ia tidak terjebak terlibat dalam manajemen mikro si penyedia pelayanan
kesehatan. Dalam rangka mengendalikan biaya, mengutamakan perawatan
pencegahan, dan menjaga mutu pelayanan, pembeli harus memilih prioritas
di antara unit-unit yang akan dibeli. Yaitu misalnya, apakah akan membeli
intervensi individual, paket perawatan tertentu, semua perawatan untuk
individu dan kelompok, atau lainnya. Setiap unit yang dibeli hendaknya
dalam ukuran yang cukup besar dan menjamin perpaduan yang sesuai dari
pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan.

Berkaitan dengan bagaimana cara membeli, terdapat dua tujuan.
Pertama^ untuk menghindari pembelian yang bersifat mikro, yaitu membeli
intervensi dalam skala kecil. Memang dibenarkan juga untuk melakukan
pembelian secara mikro, tetapi hal ini terbatas kepada intervensi-intervensi
yang sangat rumit, sangat mahal, dan jarang diperlukan. Kedua, untuk
membuat dan melaksanakan mekanisme kontrak, penganggaran dan

pembayaran yang efektif. Penyediaan anggaran dan mekanisme pembayaran
kepada penyedia pelayanan kesehatan merupakan bagian yang penting dari
interaksi pembeli dengan penyedia pelayanan kesehatan. Bersama dengan
kontrak, ketiganya akan menciptakan lingkungan di mana penyedia
pelayanan mendapatkan insentif untuk bertindak sesuai dengan empat tujuan
berikut:
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1. Mencegah timbulnya masalah-masalah kesehatan pada diri peserta
2. Menyediakan pelayanan dan mengatasi masalah apabila m^alah

kesehatan temyata timbul.

3. Peduli (responsif) terhadap harapan-harapan peserta.

4. Menghemat biaya.

Tak satu jenis pun mekanisme penganggaran dan pembayaran Isecara

sendiri (''single") dapat mengatasi kesemua tujuan tersebut di atas isecara

simultan. Tabel 2 di bawah menunjukkan ciri-ciri dari sejumlah meksnisme

yang paling banyak digunakan dikaitkan dengan kemampuannya meicapai
keempat tujuan. Anggaran lini ("line item budget") dapat secara ^fektif
mengendalikan biaya, tetapi hanya mampu sedikit mencapai tiga tujuan
lainnya. Sebaliknya, pembayaran sesuai pelayanan ("fee-for-seivice")
mampu menjamin penyediaan pelayanan, tetapi temyata dapat msmacu
meningkatnya biaya. Oleh karena itu, pemheli hams mengginakan
kombinasi dari beberapa mekanisme penganggaran dan pembayaran untuk
mencapai keempat tujuan dengan baik.

Tabel 2. Mekanisme Pembayaran dan Perilaku Penyedia Pelayanan

Kesehatan

Perilaku

Penyedla^\^
Pelayanan Kes
Mekanisme

Mencegah
Timbulnya
Masalah Kes

Menyediakan
Pelayanan
Kesehatan

Merespon
Harapan
Peserta

MengI
Bia

emat

ya

- Anggaran Lini
- Anggaran
Global

- Kapitasi
(dengan kom-
petisi)

+/-

++

+-H-

—

+/-

+/-

++

++

++

++

+

+

4-
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1

- Pembayaran +/. ++ ++ +-f

Sesuai

Diagnosa
- Pembayaran +/- +++ +++

—

Sesuai

Pelayanan

Keterangan: +++ sangat positif,
— sangat negatif

positif, +/. kurang positif, — negatif.

Kapitasi adalah pembayaran tetap per-peserta kepada penyedia
pelayanan yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan yang
dibutuhkan. Cara ini sangat potensial mendorong pencegahan masaiah
kesehatan dan penghematan biaya sepanjang penyedia pelayanan kesehatan
itu masih mendapat keuntungan dari keduanya. Tetapi jika masa kontrak
terlalu pendek, sehingga tindakan pencegahan belum sampai memiliki
dampak^ maka pencegahan tak akan dilakukan. Cara ini juga tidak akan
efektif menghemat biaya, bila penyedia pelayanan kesehatan tidak
dipeibolehkan menggunakan sisa dana yang dq>at dihematnya.

Oleh sebab potensinya dalam mendorong upaya preventif (mencegah
timbulnya masaiah kesehatan) dan penghematan biaya, kapitasi sebaiknya
diterapkan dalam pembiayaan Sistem Kesehatan. Cara ini telah digunakan
di banyak negara di dunia, termasuk di negara Inggeris.

Sebagai kesimpulan dapat disampaikan di sini bahwa pembeli
pelayanan kesehatan hendaknya beralih orientasi dalam. menet2q>kan
mekanisme pembayaran, yaitu dari mempeihatikan sisi "supply** kepada
memperhatikan sisi "demand**. Dalam menyusim kontrak, gaya hendaknya
diubah, yaitu dari gaya kontrak implisit menjadi gaya kontrak eksplisit.
Sedangkan dalam hal pembayaran, orientasi hendaknya berubah dari "fee-
for-service** k^ada bentuk mekanisme pembayaran dengan pembagian
risiko. Untuk itu diperlukan kemampuan teknis yang tinggi, organisasi yang
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mantap, dan peraturan penindang-imdangan yang tepat, serta dukungan
politis.

E. PENGORGANISASIAN DAN INSENTIF

Selain berkontribusi melalui pembayaran **out of pocket", mas>arakat

juga melakukan kontribusi finansial melalui berbagai bentuk organisasi,

yaitu:

1. Dinas Kesehatan dan jajarannya. Kontribusi dalam hal ini berupa

pajak yang dibayar masyarakat yang akhimya turun ke Dinas Kes

dalam bentuk anggaran belanja pemerintah. Yaitu komponen kes

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. P.T. Asuransi Kesehatan (Askes). Kontribusi dalam hal ini khu^usnya
dilakukan oleh para pegawai negeri sipil, yaitu melalui premi

dipotong Iwgsung dari gaji sebesar 2,5 persen setiap bulan.

3. P.T. Asuransi Tenaga Keqa (Astek). Kontribusi dalam hal ini khu^usnya
dilakukan oleh para karyawan swasta, yang umumnya dibayar preminya
oleh perusahaan di mana mereka beketja.

4. Asuransi kesehatan swasta, yaitu bagi mereka yang mampu untuk
sukarela menjadi peserta.

5. Dana sehat dan Iain-lain bentuk pengelolaan dana sukarela

berkembang di masyarakat.

pajak-

ehatan

hatan

yang

secara

yang

Setiap organisasi tersebut menyelenggarakan teknis pemblayaan

kesehatan yang berbeda sesuai dengan ciri-cirinya.Demikian juga pehiyanan
kesehatan yang ditawarkan (untuk dibelikannya) pun berbeda-beds pula.

Sistem Kesehatan hams dapat mengkoordinasikan berbagai organisasi yang
melayani bermacam segmen masyarakat itu dalam rangka mencapai tujuan

dari Sistem Kesehatan.
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i  Setiap organisasi tersebut di atas juga berbeda dalam hal insentif
intemalnya. Misalnya saja Dinas Kesehatan dan jajarannya hams lebih
bwyak menanggung oning yang membutuhkan pelayanan tertentu secara
gratis (mandat sosial) dibanding asuransi kesehatan swasta atau bahkan P.T.
Askes sekalipun. Selain karena Undang-Undang, perbedaan ini juga akibat
berbedanya derajat paparan terhadap pasar dan akuntabiltas. Perbedaan ini
lebih lanjut mengakibatkan perbedaan respon dari masing-masing organisasi
terhadap mandat sosial tersebut. Misalnya, Dinas Kesehatan dan jajarannya
akan merespon mandat sosial dengan cara menyesuaikan mutu atau
memanfaatkan berbagai peluang intervensi, atau bahkan dengan mengajukan
defisit anggaran. Sementara itu, asuransi kesehatan mungkin akan merespon
mandat sosial dengan cara mencegah adanya peserta yang berisiko tinggi
dan memerlukan pelayanan tertentu tetapi secara gratis.

Untuk menghindari dampak negatif, khususnya dalam hal
pemerataan pelayanan kesehatan, diperlukan peraturan perundang-undangan
dan insentif ekstemal (misalnya mekanisme kompensasi risiko) yang dapat
melindungi kaum miskin dan mereka yang menderita sakit.

Hal tersebut di atas juga berkait dengan akuntabilitas. Oleh sebab
akuntabilitas Dinas Kesehatan dan jajarannya adalah kepada Pemerintah
Daerah, maka tanggung jawab finansial pun cenderung terbatas. Oleh karena
itii diperlukan insentif ekstemal untuk menjamin agar mereka juga peduli
(responsif) terhadap masyarakat (konsumen). Sementara itu, karena
aiomtabilitas asuransi kesehatan adalah kepada pemilik dan konsumen, maka
irisentif ekstemal diperlukan untuk menjamin agar paket-paket yang
disediakan dan praktek-praktek asuransi yang diselenggarakan sesuai
dengan kebijakan dan prioritas Pemerintah, adil secara finansial, dan juga
responsif.

!  Tabel 3 berikut ini menggambarkan bagaimana insentif intemal
dalam masing-masing bentuk organisasi. Dengan memperhatikan tabel ini
maka kiranya dapat diperhitungkan insentif ekstemal yang diperlukan untuk
masing-masing organisasi tersebut.
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Tabel 3. Insentif Internal Dalam Berbagai Organisasi Pembiayaan
Kesehatan

Bentuk

^rganisasi
Insentif

Internal

Dinas Kese

hatan &

Jajarannya

AsuransI

Kesehatan

Semi Pemerin

tah

Dana Sehat

dan bentuk^

sejenisnya

Asuna

Kesi}]

Swasi

nsi

hatan

;ta

- Wewenang

Mengambil

- Keputusan

(Otonomi)

- Akuntabilitas

- Kepada

- Paparan

Terhadap

- Pasar

- Tanggung Jawab

- Finansial

- Mandat Sosial

Terbatas

Pemerintah

Tak Ada

Tak Ada/

Terbatas

Besar

Ber-beda2,

Biasanya luas

Dewan/

Pemerintah

Ber-beda2,

Bisa besar

Kecil

Kecil

Luas

Pemilik/

Konsumen

Besar

Besar

Tak Ada/

Terbatas

Luaii

Pemil

Kon

Besjr

ik/

Bumen

Beszr

Tak

Terb

Ada/

atas

Untuk meningkatkan kineija Sistem Kesehatan, pengawasiin dan
pengarahan memang sangat diperlukan. Hal ini karena pentingnya insentif
ekstemal untuk mengkompensasi perbedaan dalam insentif intern; il dari
berbagai organisasi tersebut di atas.

Seperangkat insentif ekstemal (peraturan) akan mengenialikan
organisasi-organisasi yang berbeda tadi agar saling berinteraksi dengin baik
dalam Sistem Kesehatan. Tiga unsur utama dari insentif ekstemal yang akan
mempengaruhi perilaku organisasi-organisasi pembiayaan kesehatan aialah:
1. Peraturan tentang hubungan antara organisasi pembiayaan kesehatan

dengan pemiliknya. Kepemilikan (baik pemerintah maupun swasta)
biasanya memberikan kewenangan kepada pemilik untuk meujjambil
keputusan tentang penggunaan aset dan hak memperoleh pendapatan
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setelah kewajiban dipenuhi. Spesifikasi dan pembatasan dalam hal ini
merupakan unsur pokok yang perlu diperhatikan.

2, Peraturan tentang kebijakan pemerintah. Yaitu arahan-arahan
Pemerintah yang hams dipatuhi oleh organisasi-organisasi pembiayaan
kesehatan. Misalnya tentang penggunaan anggaran (untuk kantor
pemerintah), kriteria bagi mereka yang berhak mendapat subsidi, dan
prosedur audit. ^

3. Peraturan tentang mekanisme pengawasan. Yaitu rambu-rambu untuk
mengatur hubungan antara organisasi-organisasi pembiayaan kesehatan
dengan pihak Pemerintah maupun antara organisasi-organisasi
pembiayaan kesehatan dengan konsumen.
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BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGARAHAN

Pemerintah Daerah hams bertindak sebagai pengawas dan pengarah
terhadap sumber-sumber daya di daerahnya, memelihara dan

meningkatkannya untuk kepentingan masyarakat. Di bidang keseh£tan ini

berarti bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap manijemen
kesehatan anggota-anggota masyarakatnya. Pengawasan dan pengarahan di

rangka

)angun

arakat.

bidang kesehatan mempakan sesuatu yang sangat penting dalam
menciptakan pemerintahan yang baik. Yaitu dalam rangka mem
Sistem Kesehatan yang terbaik dan teradil bagi scluruh lapisan mas}
Kesehatan masyarakat hams selalu dijadikan prioritas dan menjadi taiiggung
jawab Pemerintah Daerah karena hal ini bcrsifat terus-meneriis dan

permanen. Di lingkungan Pemerintah Daerah itu, Dinas Kesehatanlah yang
hams berperan besar dalam rangka pengawasan dan pengarahan ini

Kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan hams meiieakup
peran aktif swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan pembiayaan
kesehatan, di samping peran dan kegiatan Pemerintah. Hanya dengan cara
ini Sistem Kesehatan secara keseluruhan diarahkan guna meneapai tujuan
pembangunan kesehatan Daerah. Pengawasan dan pengarahan mencakup
tugas-tugas menetapkan visi dan arah kebijakan kesehatan, menerapkan

peraturan perundang-undangan, melakukan advokasi, serta mengiin pidkan
dan menggimakan informasi.

A. PEMERINTAH SEBAGAI PENGAWAS DAN PENGARAH

Pengawasan dan pengarahan adalah fungsi terakhir dari empat

Sistem Kesehatan, dan oleh karenanya merupakan fungsi yang terp
Fungsi terpenting ini hams dilaksanakan oleh Pemerintah, oleh sebab
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pun pada akhimya tanggung jawab terhadap kineija Sistem Kesehatan
terletak di pundak Pemerintah.

Pengawasan dan pengarahan tidak hanya mempengaruhi fungsi-
fungsi lain, melainkan juga memungkinkan tercapainya tujuan dari Sistem
Kesehatan, yaitu meningkatnya kesehatan masyarakat, diresponnya harapan-
harapan masyarakat di bidang kesehatan, dan tercapainya keadilan dalam
kontribusi finansial di bidang kesehatan.

Sejumlah aspek dari pengawasan dan pengarahan hams dilakukan
oleh Pemerintah secara keselumhan, bukan hanya oleh sektor kesehatan. Hal

ini karena upaya mempengamhi perilaku dari pelaku-pelaku kesehatan di
sektor-sektor lain tidak mungkin hanya dilakukan oleh sektor kesehatan.
Kedekatan dan konsistensi dalam tindakan-tindakan antar sektor hams

dikembangkan melalui pembinaan keijasama atau koordinasi lintas sektor.
Di luar Pemerintah terdapat pihak lain yang juga hams melakukan

pengawasan dan pengarahan. Yaitu para pembeli pelayanan kesehatan dan
penyedia pelayanan kesehatan yang hams mengupayakan sebanyak mungkin
hasil dari sumber daya yang telah digunakannya. Namun demikian dalam
hal ini penggerak utamanya tetap Pemerintah.

Dewasa ini peran Pemerintah di bidang kesehatan hams bembah.
Harapan-harapan masyarakat terhadap Sistem Kesehatan kini menjadi
semakin besar. Namun demikian sementara itu, kemampuan Pemerintah

untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan membiayai pelayanan
kesehatan terasa makin terbatas. Tetapi tentu saja Pemerintah tidak boleh
tinggal diam menghadapi peningkatan tuntutan ("demand") masyarakat.
Namun demikian kiranya disepakati bahwa peran Pemerintah itu adalah
"lebih sedikit mendayung dan lebih banyak mengemudikan".

B. KEBIJAKAN KESEHATAN: VISI DAN ARAH

I  Kegiatan pertama yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka melakukan pengawasan dan pengarahan untuk menata kembali
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Sistem Kesehatan adalah menet£q)kan kebijakan kesehatan. Dengan
kebijakan kesehatan yang dinyatakan secara eksplisit dapat dicapai be])enq)a
hal, yaitu:

1. Kejelasan visi (gambaran) masa depan yang pada gilirannya akan
berguna sebagai tolok ukur ("benchmark") dalam jangka pendek dan
jangka menengah.

2. Kejelasan prioritas dan peran yang diharapkan dari berbagai pihak dalam
melaksanakan prioritas tersebut.

3. Adanya konsensus di bidang kesehatan dan pemberitahuan kepada
masyarakat tentang hal tersebut.

Tugas merumuskan dan menerapkan kebijakan kesehatan di Daera i jelas
berada di pundak Dinas Kesehatan. Memang Dinas Kesehatan tidak perlu
bekeija sendiri untuk hal ini, agar kebijakan kesehatan tersebut reilistis,
dapat diteijemahkan ke dalam kegiatan/tindakan sehingga tidak dianggap
sepi oleh pihak-pihak yang terkait. Konsultasi dengan berbagai pihak (lintas
sektor dan dengan masyarakat) perlu dilakukan sejak tahap awal peru nusan
kebijakan kesehatan.

Kerangka kebijakan kesehatan hams mempertimbangkan ketiga
tujuan Sistem Kesehatan dan mencantumkan strategi untuk meninglcatkan
pencapaian ketiga tujuan tersebut.

Berkaitan dengan penyediaan pelayanan kesehatan, semua peiiyedia
pelayanan hams diperhatikan dan peran mereka di masa mendatang
^ebutkan dengan jelas. Dalam hal pembiayaan kesehatan hams
dinyatakan strategi untuk mengurangi ketergantungan kepada pembc yaran
"out of pocket" dan meningkatkan pembayaran "prepayment". Peran dari
organisasi-organisasi pengelola dana — swasta maupun pemeintah,
setempat maupun dari luar daerah — dan mmah tangga (masyarakat) dalam
hal pembiayaan kesehatan hams dinyatakan dengan jelas, ternasuk
bagaimana arah ke depannya. Mekanisme pengawasan dan pengaraha n juga

hams

tegas
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hams dimmuskan agar jelas bagaimana semua kebijakan yang telah

ditetapkan dapat dijamin penerapannya. Dalam hal itii perlu diperhatikan

keterlibatan perwakilan konsumen atau masyarakat baik dalam bentuk

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) untuk mengimbangi kepentingan-kepentingan yang

disuarakan para penyedia pelayanan kesehatan.

Namun demikian akan berbahaya bilamana kebijakan kesehatan atau

bahkan seluruh upaya reformasi kesehatan kemudian dipolitikkan. Terlepas

dari baik atau bumknya kebijakan kesehatan itu, ia akan menjadi rawan

bila dipolitikkan. Misalnya bila figur politik atau Partai Politik yang

mendukung kebijakan kesehatan itu kemudian kalah, maka kebijakan

kesehatan itu pun akan mati pula. Jadi, kebijakan kesehatan di Daerah

sebaiknya diupayakan agar didukung oleh semua pihak yang berkepentingan
("stakeholders") di Daerah yang bersangkutan.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan

merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.

Peraturan ini hams mencakup hal-hal untuk mengatur perilaku para pelaku

Sistem Kesehatan, dan menjamin kepatuhan mereka. Yang dimaksud pelaku

Sistem Kesehatan di sini bukan hanya Dinas Kesehatan dan jajarannya,

melainkan semua, termasuk instansi pemerintah lain terkait, swasta, dan

masyarakat.

Oleh karena kehendak untuk meningkatkan peran swasta di bidang

kesehatan, maka peraturan perundang-undangan hams dibuat secara

seksama. Hams dapat dibedakan dengan cermat di mana hams melarang dan

di mana hams mendorong.

Insentif hams disediakan untuk memberikan peluang lebih besar

kepada swasta berperan aktif dalam Sistem Kesehatan. Dengan demikian,
kebijakan yang mendorong berarti juga membantu pertumbuhan swasta
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tidak hanya dalam penyediaan pelayanan kesehatan, melainkan juga dalam
pembiayaannya. Tentu saja hal semacam ini juga memiliki dampak
sampingan yang perlu diperhatikan, yaitu: meningkatnya kesenjangan

("inequities") serta meniunnnya mutu dan efisiensi.
Untuk bidang kesehatan, kerusakan yang diakibatkan oleh

manipulasi pasar adalah sesuatu yang sulit diperbaiki. Amerika Serikat

mungkin merupakan contoh terbaik untuk hal ini.

Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ontrak

memerlukan sumber daya dan komitmen. Kerapkali, kurangnya koriitmen

dan dana menyebabkan lemahnya pengawasan. Hal ini mengisysiratkan

bahwa untuk kepentingan pengawasan ini pun perlu dilakukan

pengembangan kemampuan, baik melalui rekrutmen tenaga-tenaga t^rlatih,
pelatihan dan pemberian bantuan teknis.

Jika Pemerintah ingin membatasi tumbuhnya pasar swastsi, atau

kekurangan sumber daya untuk mencegah kegagalan pasar di i>idang

kesehatan, maka hams dikembangkan sistem penyediaan dan pembiayaan
pelayanan kesehatan pemerintah yang efektif. Selanjutnya sektor pemerintah

inilah yang hams responsif terhadap pembahan kebutuhan konsumen,

terhadap teknologi bam, dan terhadap harapan-harapan profesional
kesehatan. Sektor kesehatan pemerintah yang kuat bahkan dapat menjadi

strategi terbaik untuk mengatur sektor swasta dan melindungi konisumen,

sepanjang dapat mendorong swasta menjadi lebih kompetitif dalam harga

dan pelayanan. Akan tetapi kerapkali justm sektor pemerintahnya yang tidak

kompetitif dalam hal mutu dan daya tanggap.

Peraturan yang jarang diterapkan sanksinya akan disalahgimakan

atau dilanggar. Oleh karena itu, pemberlakuan peraturan peruidang-
undangan harus diikuti dengan komitmen yang kuat dan terus-menerus

untuk menerapkan sanksinya.

Kaum profesional kesehatan seyogianya diarahkan untuk melikukan

pengaturan sendiri ("self-regulation"). Yaitu melalui pengeml)angan

organisasi-organisasi profesi kesehatan yang berfungsi melakukan re^strasi,
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sertifikasi, pertukaran pengalaman, dan kadangkala juga pelatihan dalam

jabatan. Sedikit bantuan dana kepada organisasi-organisasi profesi tersebut
dari Pemerintah akan menguntungkan Pemerintah sendiri karena dapat

diperolehnya informasi tentang tenaga-tenaga kesehatan non-pemerintah.

Penerapan peraturan penmdang-undangan di bidang kesehatan juga

perlu dibarengi dengan penyelenggaraan dialog-dialog. Yaitu dialog antara
pembuat kebijakan pemerintah dan atau legislatif dengan para pelaku di
sektor swasta. Pemerintah tidak boleh hanya mengawasi dan mengarahkan

saja, melainkan juga hams bersedia mendengar. Dengan mendengar ini,
maka peraturan yang dibuat akan menjadi realistis. Selain itu, peraturan
memang hams tems-menems ditinjau sesuai dengan perkembangan situasi.

D. SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Pengawasan dan pengarahan pada hakikatnya berkisar kepada masalah

visi, informasi, dan pengamh. Tanpa pemahaman yang baik terhadap apa

yang terjadi di keseluruhan Sistem Kesehatan, mustahil Dinas Kesehatan
dapat menyusun strategi untuk mempengaruhi perilaku berbagai pelaku
kesehatan.

Oleh karena itu Sistem Kesehatan perlu didukung oleh suatu Sistem

Informasi Kesehatan yang baik. Yaitu Sistem Informasi yang dapat secara
selektif menjaring data dari tingkat paling bawah dan mengolahnya untuk
mendukung pengambilan keputusan di tingkat atas. Dalam hal ini perlu
dikenali siapa sebenamya pemberi pelayanan kesehatan yang utama dan
bagaimana sikap mereka terhadap kebijakan kesehatan. Di mana terletak
masalah penyebab ketidakseimbangan antar sumber daya? Kebijakan yang
bagaimana kiranya dapat mengatasi hal ini? Dari mana sebenamya sumber

ut^a untuk menggali biaya kesehatan? Strategi apa yang tepat diterapkan
untuk mengupayakan keadilan dalam pembiayaan kesehatan? Untuk apa
sebagian besar biaya kesehatan itu digunakan dan kebijakan seperti apa yang
dapat menjamin alokasi sumber daya secara lebih efisien? Inilah antara lain
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pertanyaan-pertanyaan penting yang hams dicarikan jawabaimya dengan

dukungan Sistem Informasi Kesehatan.

Selama ini Sistem Informasi Kesehatan yang ada memang telah

mengumpulkan dan mengelola banyak data dan informasi. Termasuc data

dan informasi tentang keuangan, pegawai, peralatan, kegiatan, pasie i, dan

Iain-lain. Tetapi informasi yang dihasilkannya temyata rendah sekali

penggunaaimya. Salah satu sebabnya adalah karena terlalu banyaknya data

dan informasi yang dibawa ke atas, yang sebenamya memang tidak

diperlukan. Dengan demikian waktu yang dipergunakan untuk mengelola

data dan informasi tersebut sebagian besar sebenamya lalu mubazir.

Untuk keperluan pengawasan dan pengarahan tidak terlalu tanyak

informasi dibutuhkan. Hanya sekedar telaahan-telaahan pendek yang dibuat
secara periodik, yang menunjukkan variasi geografis (menurat kecamatan

misalnya) atau perbedaan dari waktu ke waktu. Yang sangat perlu
diperhatikan sebenamya adalah data dan informasi kegiatan kesehatan sektor
swasta atau non-pemerintah dan sektor pemerintah non-kesehatan, Icarena

sampai saat ini hal tersebut belum dimiliki. Selain itu juga data yan ̂ baik
mengenai kebutuhan kesehatan dari masyarakat dan harapan-hirapan
mereka. Tanpa data dan informasi semacam itu mustahil dilakukan penilaian
terhadap kepedulian dan keadilan dalam pembiayaan kesehatan atau

indikator antaranya seperti mutu dan keteijangkauan pelayanan kesehatan.
Sedangkan tanpa gambaran lengkap Sistem Kesehatan, sulit dilakukan

pengawasan dan pengarahan yang efektif.

Bagaimana data dan informasi itu dikumpulkan? Hamskah Dinas
Kesehatan menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan mtin untuk
semuanya itu? Tidak! Data dan informasi tidak hanya dapat dikumjmlkan
melalui pencatatan dan pelaporan mtin. Sebagian dapat diperoleh melalui
penelitian dan survei. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan dapat bekeijasama
dengan berbagai pihak dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan. Misalnya
dengan institusi pendidikan, lembaga penelitian, LSM, peruiiahaan
konsultan, dan Iain-lain.
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BAB VII

MENGEVALUASi SISTEM KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik adalah tujuan akhir
dari setiap Sistem Kesehatan. Akan tetapi karena pelayanan kesehatan dapat
berkembang menjadi sangat mahal dan kebutuhannya pun tidak dapat
diduga, maka diperlukan mekanisme untuk berbagi risiko dan penyelengga-
raan perlidungan finansial. Oleh karena itu tujuan akhir kedua dari Sistem
Kesehatan adalah keadilan dalam kontribusi finansial. Tujuan akhir ketiga,

yaitu kepedulian ("responsiveness") terhadap harapan-harapan masyarakat
berkaitan dengan hal-hal yang non-kesehatan, mencerminkan pentingnya
menghargai hak azasi manusia, perlunya kemandirian, dan pentingnya
kerahasiaan informasi.

Untuk mengevaluasi Sistem Kesehatan perlu diperhatikan dua hal.
Pertama, keluaran dari Sistem Kesehatan — yaitu apa yang telah dicapai
berkaitan dengan derajat kesehatan, kepedulian, dan keadilan kontribusi
finansial. Kedua, kineija dari Sistem Kesehatan — yaitu apa yang telah
dicapai oleh kegiatah-kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
tersedia. Dalam hal ini perlu disadari bahwa Sistem Kesehatan dipengaruhi
juga oleh banyak faktor yang berada di luar tanggung jawab Sistem
Kesehatan tersebut. Misalnya saja tingkat penghasilan penduduk atau
pengaruh iklim. Tetapi hal-hal seperti kematian atau kesakitan akibat
melahirkan, penyakit campak, penyakit malaria, konsumsi tembakau, dan
Iain-lain termasuk ke dalam tanggung jawab pokok dari Sistem Kesehatan.

I

A. TUJUAN AKHIR DAN FUNGSI
t

Derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik adalah alasan pokok
keberadaan suatu Sistem Kesehatan. Bila suatu Sistem Kesehatan tidak

berbuat sesuatu untuk melindungi atau meningkatkan derajat kesehatan.
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maka keberadaan Sistem Kesehatan tersebut patut dipertanyakan. M ;mang,
sistem-sistem lain dalam masyarakat pun memiliki andil terhadap

terwujudnya kesehatan masyarakat. Tetapi untuk sistem-sistem lain tsrsebut
kesehatan bukan merupakan tujuan utama. Sementara itu, keadilan dalam
pembiayaan dapat menjadi perhatian dari semua sistem sosial. Begitu juga
kepedulian, oleh sebab dalam hal apa pun manusia ingin mendapat perhatian
dan perlakuan sesuai yang diharapkannya. Dengan demikian dapat dihatakan
bahwa dua dari tiga tujuan akhir Sistem Kesehatan, yaitu keadilan dalam
pembiayaan dan kepedulian, sebenamya juga merupakan tujuan mas/arakat
secara keseluruhan.

Sistem Kesehatan berbeda dengan sistem-sistem sosial lain seperti

Sistem Pendidikan dan juga berbeda dengan pasar barang-barang atau jasa

konsumtif lain dalam dua hal. Hal-hal inilah yang menyebabkan keadilan

dalam pembiayaan dan kepedulian menjadi sangat penting dalam Sistem
Kesehatan. Pertama adalah bahwa pelayanan kesehatan dapat menjadi amat

sangat mahal ("catastrophically costly"). Banyak kebutuhan akan
pelayanan kesehatan tidak dapat diduga sebelumnya ("unprediciable"),

sehingga diperlukan cara untuk melindungi agar terbebas dari "buah

simalakama" — membayar mahal atau sakit. Kedua adalah bahwa ke sakitan

dan juga pelayanan medis dapat lebih mengancam harga diri seseoning dan

juga kemampuannya untuk mengendalikan keadaan dibanding dengan
kejadian-kejadian lain. Oleh karena itu, kepedulian merupakan sal ah satu

faktor untuk mengurangi kejatuhan harga diri, kekhawatiran dan ra2;a malu

akibat seseorang menderita penyakit.
Sistem Kesehatan biasanya dibebani dengan tugas-tugas untuk

mengupayakan keteijangkauan, pemerataan, ketersediaan, kesinambungaii, mutu,

dan Iain-lain. Namun demikian perlu disadari bahwa hal-hal seperti keteijaigkauan

sesungguhnya hanya merupakan tujuan antara, bukan tujuan akhir. Tujuan iikhimya

adalah derajat kesehatan, keadilan dalam pembiayaan kesehatan, dan ke])edulian

pelayanan kesehatan. Ketiga hal itu berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu,
meningkadcan salah satunya atau kombinasi dari dua di antaranys, tanpa

menurunkan yang lain, akan menghasilkan kemajuan. Dengan demikian apabila
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pencapaian ketiga tujuan akhir ini dapat diukur, maka tujuan-tujuan antara seperti
kejeijangkauan, tidak perlu digunakan sebagai indikator proksi bagi keluaran
sistem. Membandingkan suatu Sistem Kesehatan dengan Sistem Kesehatan lain
dengan demikian adalah melihat apa yang telah mereka hasilkan dan apa yang telah
mereka lakukan. Apa yang telah dilakukan dengan kata lain adalah bagaimana
mereka melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dari sistem. Sebagaimana telah
diuraikan di muka, fungsi dari Sistem Kesehatan adalah (1) Pelayanan Kesehatan,
(2) Pembiayaan Kesehatan, (3) Pengembangan Sumber Daya, dan (4) Pengawasan
dan Pengarahan. Dari antara keempat fungsi tersebut, fungsi Pengawasan dan
Pengarahan menduduki tempat yang khusus. Hal ini dikarenakan fungsi
Pengawasan dan Pengarahan berkait dengan fitngsi-jungsi lain dan mempengaruhi
, baik langsmg maupun tidak langsung hasil sistem secara keseluruhan. Fungsi-
fungsi Sistem Kesehatan tersebut harus dikaitkan dengan Tujuan-tujuan dari Sistem
Kesehatan, yaitu (1) Derajat Kesehatan Masyarakat, (2) Kepedulian Pelayanan
Kesehatan, dan (3) Keadilan dalam Pembiayaan Kesehatan. Gambar 9 berikut ini
menunjukkan hubungan tersebut.

Gambar 9. Hubungan Antara Fungsi Dengan Tujuan Sistem Kesehatan

Fungsi-fungsi Sistem Kesehatan

Pengawasan dan
Pengarahan

Mengembangkan
Sumber Daya
(Investasi dan
PelaHh»n'\

Pembiayaan Kese-hatan
(Penarikan, Penghimpunan,
Pengalokasian)

Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan
(termasuk penyediaan)

Tujuan-tujuan Sistem
Kesehatan

Kepedulian
(terhadap harapan2
non-medis dari
mawarakat

Derajat Kesehatan

Keadilan Daiam

Konstribusi Finansial
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Memperhatikan hubungan tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahiva jika
Jungsi'fiingsi tidak dilaksanakan dengan baik, maka tujuan pun tidik akan
tercapai dengan memuaskan pula.

B. KEBAIKAN DAN KEADILAN

Suatu Sistem Kesehatan yang baik akan menghasilkan derajat kesehatan
masyarakat yang baik. Tetapi tidak selalu derajat kesehatan masyaral< at yang
baik merupakan sesuatu yang memuaskan. Khususnya jika paia saat
bersamaan teijadi ketidak-adilan dalam menikmati pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, Sistem Kesehatan juga berkewajiban untuk mengurangi
terjadinya ketidak-adilan ini. Dengan kata lain, dalam pengertian derajat
kesehatan masyarakat yang baik hams tercakup dua hal: baiknya derajat
kesehatan masyarakat tersebut ("goodness") dan sekecil-kecilnya
kesenjangan antar individu atau kelompok dalam masyarakat ("fai rness").
Bila hanya salah satu saja yang meningkat, memang dapat dikatakjn telah
teijadi kemajuan, tetapi mungkin akan timbul konflik antara keduanya

Pengertian yang mencakup kebaikan dan pemerataan ini juga berlaku
bagi kepedulian. "Goodness" dalam hal ini berarti bahwa Sistem Ke sehatan
dapat merespon dengan baik apa yang menjadi harapan masyarakit (hal
hal yang bersifat non-kesehatan). Sedangkan "faimess" dalam hal ini berarti
bahwa respon tersebut sama ("equal") bagi siapa pun juga, tanpa adanya
diskriminasi perlakuan.

Tetapi untuk keadilan dalam pembiayaan kesehatan, pengertian
"goodness" sulit diterapkan. Memang dapat dibedakan adanya cira-cara
yang baik dan yang tidak baik dalam memobilisasi dana untuk kesehatan.

Tetapi betapa pim, mobilisasi dana kesehatan itu sesuatu yang baik, karena
dengan demikian dapat mengatasi masalah dalam pembiayaan kesehatan.
Sedangkan "faimess" dalam pembiayaan kesehatan berkaitan hanya dengan
pembagian tanggung jawab. Yaitu bagaimana tanggung jawab untuk
membiayai kesehatan didistribusikan di antara penduduk. Tidik ada
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kiutannya dengan jumlah dana yang terkumpul atau dengan bagaimana dana
tersebut digunakan.

j  ■ . .

C. MENGUKURPENCAPAIANTUJUANAKHIR

Untuk menilai Sistem Kesehatan hams dilakukan pengukuran terhadap

lima hal, yaitu: (1) derajat kesehatan, (2) pemerataan kesehatan di antara
penduduk, (3) kepedulian, (4) pemerataan kepedulian di antara
penyelenggara pelayanan kesehatan, dan (5) pemerataan kontribusi

finanasial di antara penduduk
Kelima hal tersebut oleh Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial dapat digunakan untuk menyusun daftar peringkat Provinsi, dan oleh
Dinas Kesehatan Provinsi untuk menyusun daltar peringkat Kabupaten

/I^ota:

i
I

1 j Derajat Kesehatan dan Pemerataannya
I Dearajat kesehatan masyarakat adalah tujuan utama Sistem Kesehatan.
i  Ini berarti bahwa Sistem Kesehatan harus dapat mengupayakan derajat
kesehatan yang sebaik-baiknya bagi seluruh masyarakat, sepanjang
hayat manusia. Dengan demikian hams dicegah pula teijadinya
kematian-kematian dini maupun ketidakmampuan ("disability").

j
Untuk mengukur derajat kesehatan penduduk secara keselumhan, Badan

I Kesehatan Sedunia (WHO) menyarankan digunakannya Angka Harapan
Hidup yang telah dikoreksi dengan ketidakmampuan atau yang disebut

I  dengan "Disability Adjusted Life Expectancy " (DALE). Angka ini sesuai
untuk digunakan oleh sebab dapat dibandingkan secara langsung dengan
angka harapan hidup yang diestimasikan dari angka kematian saja dan

I  juga mudah diperbandingkan di antara penduduk.
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Untuk diketahui, dengan menggunakan DALE ini, WHO pada tahun
2000 telah melakukan pemeringkatan ("ranking") terhadap 191 iiegara
anggotanya. Dalam daftar peringkat itu, Indonesia menduduki per 'ngkat
ke-lOSy di bawah Thailand (99), Malaysia (89), Sri Lanka (76), dan
Brunei Darussalam (59). Adapun negara-negara yang peringl:atnya
berada di bawah Indonesia antara lain adalah Philipinnes (113), Pajkistan
(124), India (134), Myanmar (139), dan Bangladesh (140).

2. Kepedulian dan Pemerataannya
Yang dimaksud dengan kepedulian bukanlah ukuran tentang bagaimana
Sistem Kesehatan merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat di liidang
kesehatan. Kepedulian adalah ukuran tentang seberapa jauh distem
Kesehatan memperhatikan hal-hal non-kesehatan yang menjadi harapan
atau kebutuhan masyarakat. Yaitu apakah Sistem Kesehatan dapat
memenuhi harapan atau kebutuhan dalam hal bagaimana sehaiusnya
para pemberi pelayanan kesehatan memperlakukan kliennya. Yang
dimaksud pemberi pelayanan kesehatan di sini tidak terbatas kepada
pelayanan individu atau pelayanan pengobatan dan perawatan,
melainkan juga pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan peiyakit
yang umumnya berupa kegiatan-kegiatan kesehatan masysirakat.
Kegiatan pemberantasan vektor dan kegiatan-kegiatan kes(5hatan
masyarakat lain seyogianya diselenggarakan dengan menghormati harkat
(martabat) manusia dan harapan-harapannya.

Selama ini banyak dilaporkan tentang betapa kurang pedulinya Sistem
Kesehatan. Misalnya adanya laporan tentang petugas-petugas kesehatan
yang tidak ramah, berlaku kasar dan bersikap sombong terhadap f asien.
Waktu tunggu pasien, baik pasien biasa maupun pasien gawat dunrat,
yang terlalu lama. Bahkan tidak jarahg juga teijadi keluhan teihadap
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat. Kejiatan-
kegiatan kesehatan masyarakat seperti imuni-sasi atau ke uarga
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berencana yang mengikutsertakan aparat keamanan untuk mengancam
atau menakut-takuti masyarakat adalah salah satu yang mendapat sorotan

tajam.

Banyak cara menguraikan konsep kepedulian. Salah satunya adalah
dengan menguraikannya ke dalam tujuh unsur yang tergolong ke dalam
dua kategori, yaitu (I) penghormatan terhadap manusia, dan (2)

orientasi terhadap klien.

Penghonnatan terhadap manusia tercermin dari unsur-unsur sebagai
berikut:

a. Penghormatan terhadap martabat manusia^ yaitu tidak
memperlakukan manusia sebagai benda melainkan sebagai manusia.

b. Penjagaan kerahasiaan, yaitu menjaga hak seseorang untuk
menentukan kepada siapa saja informasi tentang k^sehatan
pribadinya boleh diberikan.

c. Penghormatan terhadap kemandirian, yaihi memberi keleluasaan
kepada seseorang untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan
kesehatan pribadinya. Hal ini mencakup kesediaan membantu pasien
memilih perlakuan kesehatan apa yang sebaiknya diperoleh atau
tidak diperoleh.

Orientasi terhadap klien tecermin dari unsur-unsur sebagai berikut:
a. Perhatian segera, yaitu memberikan perhatian secepat mun^n

terhadap keadaan darurat dan mengupayakan waktu tunggu yang
wajar bagi pasien-pasien atau klien biasa (non gawat darurat).

b. Penjagaan mutu, yaitu mempeihatikan dan mengupayakan mutu
yang sebaik-baiknya dalam pelayanan kesehatan, termasuk menjaga
kebersihan, keleluasaan dan kerapian ruangan, dan Iain-lain.
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i(tk90Si'JethadapaduhtmgmtifS^ialv'.y!^ta^ memifflgk&ikaii
mAcv>^ jkliett: mtdkz bssrlitibungan kduaigai:>tema|n; dan

Iain-lain.

d. Pemberian keleluasaan memilih, yaitu memberi kebebasan kepada
flii{£l)R tp^i6n,^at8ttiik-lienijitttUkqnifemilih'Jtidiyidiitatau.organisasi;.pela5ranan
ffiijifib ok^agb^tsw^gakanfme^^ :yi -urr: ̂

nsb i\; ujiii.v j;

Secara umum dapat dikatakan bahwa-,v>kep9dulian.\ akan>-.
meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh mas

i  dalaijt k^yataanitidjdelah sdaiu: demildamf Bembenan keJ
memilih dan penghormatan terhadap kemandirian dapat pula beij

"dapat

yjarakat.
aan

akibat

;iijij.piasy^ay[cat tidak-bersedia memanfaatkampelayanan kesehatan yaiig ada.
L i r^bfis^ya dalai^a >bal I imuniaasi, !4iumana ;masyarakkt biasanya. Id awatir

,j,^!;igk^,akibat-akibat sampingannya seperti detnam dan lain-lan fOleh
^.lukar^a itu, setiap !upaya pelayanan kesehatan hendaknya disertai dengan

penjelasan atau pemberian informasi yangssdengkap-lengkapnya ̂ epada
;i;;i.>ffl!a§yarakat,iin- :- n;.

lVu-\h <r.;d i.r.;

fFUi ;iBpnd^at ,tent^ seberapa.;baik.Sistem;iKesehatan telah mempedulikan
{i^,t^;n?3^;a^akat dapat;dipepgatuhii:<)leh,Sist^ Kesehatan itunsendiii atau

oleh keadaan masyarakatnya. Masyarakat miskin misalnya, pada
umumnya tidak terlalu banyak mengharap dan cenderung puas dengan
pelayanan ̂ kesehatan yang;. disediakan.=j Jika • Sistem Kesehatan Ltidak

r*i.'5:ylW.^tnperj^atikan::.halrhs^ setnacam: ini, maka yang akan teijadi adalah
f. ni: vkdid^-merataan. dalam kepeduliam Olehikarena itu, untuk menda )atkan

penguJeuran yang baik terhadap kepedulian, harus dilakukan koreksi
i;Ujrcterhad8^,hal-hal semacam itu dan hal-hallain yang bersangkutan dengan

ped)eda^ sikap budaya: di antara anggota-anggota masyarakat. Sistem
Kesehatan yang baik tidak boleh membeda^bedakan masyarakat. Semua
lapisan masyarakat hams mendapatkan tingkat kepedulian yang sama
dalam ketujuh aspek tersebut di atas

84



3.| Keadilan Pembiayaan
I Keadilan dalam pembiayaan kesehatan berarti bahwa risiko-risiko yang
!  dihadapi setiap keluarga dalam hal pembiayaan kesehatan
didistribusikan sesuai dengan kemampuan membayar, bukan berdasar

1  risiko itu sendiri. Sistem pembiayaan kesehatan yang adil menjamin
j  adanya perlindungan finansial bagi setiap orang. Suatu Sistem Kesehatan
dikatakan tidak adil bila sering menambah kemiskinan orang atau

keluarga karena hams membayar pelayanan kesehatan. Atau memaksa
orang untuk tidak memperoleh pelayanan kesehatan karena tidak mampu
membayamya.

Terdapat dua hal yang dapat mengakibatkan sistem pembiayaan
kesehatan tidak adil. Pertama, apabila sistem pembiayaan kesehatan itu
sampai memojokkan orang untuk membayar hal-hal yang di luar
perhitungan, yaitu bempa biaya-biaya yang tidak dapat dilihat
sebelumnya. Apa lagi bila biaya itu hams dibayar secara tunai ("out of
pocket") pada saat pelayanan didapat. Kedua, apabila dalam sistem
pembiayaan itu sampai teijadi pembayaran yang bersifat regresif, yaitu
di mana orang-orang yang kurang mampu justm membayar lebih tinggi
dibanding mereka yang lebih mampu.

Hal yang pertama dapat diatasi dengan meminimalkan bagian yang hams
dibayar secara tunai. Itu berarti bahwa Sistem Kesehatan sebaiknya
semaksimal mungkin didasarkan kepada sistem pembayaran praupaya.
Hal yang kedua diatasi dengan menjamin agar setiap bentuk pembayaran
praupaya — baik melalui pajak, asuransi maupun dana sehat — adalah
bersifat progresif atau setidak-tidaknya netral dari sudut pendapatan
masyarakat. Yaitu dengan mengaitkannya kepada kemampuan
membayar, bukan kepada besar-kecilnya risiko kesehatan.
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Pembayaran "out of pocket" pada umumnya memang bijrsifat
regresif. Tetapi ia ds^at pula menjadi netral atau progresif, walaupun ialam
kenyataan sangat sulit untuk membuatnya demikian. Perlu pula diingat
bahwa pembayaran "out of pocket" ini dapat saja tidak menyengsjrakan
kaum miskin, s^abila proporsinya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, untuk
mengupayakan keadilan dalam pembiayaan kesehatan sebaiknya dipilih
cara yang lebih progresif, yaitu sistem pembayaran praupaya. Kahupun
masih harus ada pembayaran "out of pocket", hendaknya diupayakan agar
seminimal mungkin.

Cara pembayaran praupaya dianggap yang paling sesuai untuk
mendistribusikan risiko, karena dasariiya adalah kemampuan mem jayar.
Dengan demikian numeratomya adalah semua biaya yang berkaitan dengan
kebutuhan rumah tangga, termasuk pengeluaran untuk pajak dan laiii-lain.
Sedangkan denominatomya adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebi tuhan

dasar (termasuk kesehatan). Pada umumnya pengeluaran untuk kebutuhan
dasar ini direpresentasikan dengan pengeluaran untuk makanan. Jadi suatu

sistem pembiayaan kesehatan dapat dikatakan adil jika rasio cintara
pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran untui: nan
makanan adalah identik untuk semua keluarga (tanpa memperhcitikan
pendapatannya, derajat kesehatannya, ataupun pemanfaatan pelayanan
kesehatannya).

D. MENGUKURKINERJAKESELURUHAN

Oleh karena suatu Sistem Kesehatan dapat berhasil dalam satu hil dan

kurang berhasil dalam hal lain, maka untuk membandingkan satu Sistem
Kesehatan dengan Sistem Kesehatan lain diperlukan satu ukuran Hneija
yang menyeluruh. Yaitu yang merupakan gabungan (komposit) imtara
kebaikan ("goodness") dengan keadilan ("fairness"). Tentu angka kineija
keseluruhan ini tidak dapat diperoleh dengan sekedar menjumlahkan angka
harapan hidup dengan nilai untuk kepedulian dan nilai untuk keadilan
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pembiayaan kesehatan. Sebelum dijumlahkan, masing-masing hams diberi
(dikalikan dengan) bobot terlebih dahulu.

Sesuai dengan survei yang telah diselenggarakan, WHO

menyarankan digimakannya pembobotan sebagai berikut.

1. Derajat Kesehatan (DALE) 50%, yaitu
a. Rata-ratanya 25%

b. Distribusinya 25%

2. Kepedulian 25%, yaitu
a. Rata-ratanya 12,5%

b. Distribusinya 12,5%

3. Keadilan dalam pembiayaan 25%
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BABVni

PENUTUP

Demikian uraian tentang bagaimana seyogianya menata Sistem
Kesehatan Daerah. Sebagaimana disebutkan di awal dokumen ini, Sistem

Kesehatan pasti sudah ada di suatu daerah. Yang membedakan lianyalah
s^akah Sistem Kesehatan itu sudah tertata dengan baik atau belum. Oleh
karena itu apa yang hendak teijadi di Daerah-daerah pada hal:ikatnya
bukanlah menyusun Sistem Kesehatan, melainkan mereformasi atau [nenata

ulang apa yang sudah ada. Memang, menurut pengalaman justru p(!keijaan
merombak lebih berat daripada membuat baru. Tetapi untuk
Kesehatan, itulah satu-satunya yang dapat dilakukan.

Sebagai kesimpulan baik diingatkan sekali lagi bahwa reformasi
Sistem Kesehatan Daerah itu akan menyangkut penataan keempa
Sistem Kesehatan, yaitu: (1) pelayanan kesehatan, (2) pengelolaan
daya, (3) pembiayaan kesehatan, serta (4) pengawasan dan pengarahan

Sistem

fungsi

sumber
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