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Janji Pelayanan Kesehatan Gratis yang menyesatkan 
 

Purnawan Junadi 

 

Sekarang ini Indonesia sedang mengalami banyak pergantian pimpinan pemerintahan, 

baik bupati/walikota  maupun gubernur.  Bisa dimaklumi kalau banyak janji bertebaran. 

Salah satu janji yang menjadi trend sekarang ini adalah: pelayanan kesehatan gratis kalau  

menang dalam pemilihan. 

Janji pelayanan gratis itu umumnya diterjemahkan dengan gratis berobat pada fasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah yaitu puskesmas, dan rumah sakit. Ditengah mahalnya 

pelayanan kesehatan, janji itu untuk masyarakat  berbau surga. Namun berbeda dengan 

pendidikan, investasi pada pelayanan kesehatan tidak otomatis menjamin meningkatnya 

status kesehatan masyarakat.  Hal ini sudah dimengerti kalangan kesehatan, karena sudah 

hamnpir 50 tahun yang lalu, Blum menjelaskan bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 

4 faktor, yang menurut urutan pentingnya adalah factor lingkungan, perilaku masyarakat, 

pelayanan kesehatan dan genetic.  Oleh karena itu dapat dipahami, meskipun di banyak 

tempat  pelayanan puskesmas dan rumah sakit telah digratiskan untuk masyarakat miskin, 

dan ribuan orang telah menggunakannya, penderitaan masyarakat miskin tidak 

berkurang: mereka tetap saja sakit ber kali-kali lagi, meskipun telah disembuhkan 

berkali-kali juga.  

Janji pelayanan kesehatan gratis menyehatkan ketiga pihak sekaligus, yaitu pemerintah 

(daerah), sector kesehatan dan masyarakat. Janji itu menyesatkan untuk sector kesehatan. 

Karena terbatasnya sumber daya, maka terjadi realokasi suber daya, baik berupa program, 

SDM, dana maupun infrastruktur lainnya agar janji itu bisa dipenuhi.. Sekarang ini, 

masyarakat miskin sedang menjadi komoditi politik, perhatian penyedia pelayanan 

kesehatan difokuskan untuk melakukan pelayanan kuratif ini, dengan mengorbankan 

perhatian, mengurangi sumber daya program lainnya. Banyak orang lupa banyak 

menyembuhkan orang sakit tidak oromatis menyehatkan masyarakat. 

Janji itu juga menina bobokkan masyarakat miskin. Karena mereka is berobat gratis kalau 

sakit, maka orang terlupa untuk menjaga kesehatannya. Buat apa menaruh perhatian pada 

cuci tangan, minum air matang,  berhenti merokok, toh kalau sakit bisa berobat gratis. 
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Buat apa ber KB, kalau melahirkan bisa gratis. Barang kali yang paling menyesatkan 

adalah, karena dijanjikan gratis, mereka akan mengeluh dan menuntut kalau janji itu tidak 

dipenuhi. Banyak usaha dana sehat, usaha untuk memandirikan masyarkat tidak mampu 

langsung mati begitu program berobat gratis ini digulirkan. 

Sering kali  janji ini dilakukan untuk tujuan politis, yaitu menenangkan dan 

menyenangkan hati masyarakat. Banyak pemimpin daerah beranggapan bahwa  kalau 

sudah menyediakan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu mereka 

merasa telah bekerja dengan baik. Fakta bahwa masyarakat miskin berobat berkali kali 

dengan penyakit yang sama bertahun-tahun tidak menjadi perhatian. Apalagi, sering kali 

janji ini tidak diikuti dengan restruktur dan realokasi anggaran daerah keseluruhan,  lupa 

kalau pelayanan kesehatan yang kuratif ini mahal ongkosnya. Persoalan inadekuasi 

anggaran untuk memenuhi janji itu, ditambah dengan masalah birokrasi yang 

menyebabkan berbagai kasus sulitnya masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan 

gratis itu. 

Masyarakat, baik miskin atau tidak perlu selalu menyadari bahwa pelayanan kesehatan, 

terutama pelayanan di rumah sakit adalah pelayanan yang mahal biayanya. Kesadaran itu 

hilang dengan berobat gratis. Jadi perlu ada sistem yang memberikan insentif untuk 

setiap orang menjaga kesehatannya dan memberikan disinsentif  kalau melalaikannya. 

Salah satu paradoks di Indonesia adalah banyak orang yang tidak mampu membeli rokok 

jauh lebih besar dari pada untuk beli makanan apalagi untuk menjaga kesehatan. Di 

Jepang, orang yang sakit bisa menggunakan asuransi kesehatan, kecuali bila sakit itu 

karena mabuk, karena berkelahi, atau karena penyakit kelamin. Salah satu usaha yang 

bisa kita lakukan adalah, Jadi usaha kemandirian yang banyak dilakukan oleh masyarakat 

miskin di berbagai daerah perlu dibangun kembali dan dilibatkan dalam penentuan 

besarnya kontribusi anggotanya bila menggunakan fasilitas kesehatan. Masyarakat lalu 

tahu bahwa tabungan dana sehat yang dilakukannya—meskipun itu 500-5000 rupiah per 

minggu—sangat berguna ketika ia terpaksa di rawat di rumah sakit. Masyarakat 

membayar sesuai kemampuannya, melalui asuransi desa, dana sehat, tabungan bersalin, 

apapun namanya, lalu sisanya dibayar pemerintah melalui askeskin. Malaysia 

menerapkan 3 ringgit untuk satu episode pengobatan, sisanya dibayar pemerintah  



 3 

Janji untuk mengutamakan masyarakat tidak mampu adalah janji yang mulia, yang 

menurut saya—diucapkan keras-keras melalui baliho maupun hanya dalam hati—

memang tugas utama pemimpin daerah. Tugas pemerintah adalah membuat kesempatan 

yang sama  untuk semua  golongan masyarakat untuk mencapai cita-cita mereka. Sehat 

adalah salah satu syarat penting untuk itu. Oleh karena itu adalah penting untuk menjaga 

agar masyarakat tetap sehat dan mencegah mereka menjadi sakit. Misalnya yang perlu 

diberikan kepada masyarakat tidak mampu adalah air bersih dan udara bersih secara 

gratis, Makanan yang dimakan masyarakat tidak mampu baik itu di kantin sekolah, 

warung makan dipinggir jalan perlu dijamin agar bebas kuman dan bahan kimia yang 

berbahaya.  Tugas ini jauh lebih sulit dari pada menyembuhkan orang sakit, tetapi justru 

tugas utama pemimpin adalah melakukan hal2 yang sulit. 

 


