
RS kita, Sosialis  , Kapitalis atau Pancasilais?
 
Tanggal 18 Maret ini, Center for Health Administration and Policy Studies 
(CHAMPS) melakukan diskusi tentang UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 
Lumayan banyak isyu yang dibahas disana. Ada satu isyu yang menurut saya yang 
belum bahas mendalam di sana—karenanya saya tulis disini—adalah apakah rumah 
sakit kita menganut sistem sosialis, atau kapitalis atau malahan pancasilais? 

Secara teori, perbedaan prinsip dari setiap sistem itu adalah dalam cara pengaturan 
produksi, distribusi, serta konsumsi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh 
suatu negara. Kapitalisme menyerahkan sepenuhnya keputusan produksi, distribusi, 
dan konsumsi kepada mekanisme pasar sehingga sektor privatlah yang paling 
berperan. Sosialisme menyerahkan kepada keputusan pemerintah, sehingga praktis 
sektor swasta tidak berperan. Dengan jatuhnya banyak negara sosialis, nampaknya 
secara praktis penyelenggaraan model kapitalislah yang nampak laku. Namun pada 
praktisnya, negara penganut kapitalis menggunakan sistem campuran dalam 
mengelola sistem mereka, termasuk dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, 
terutama pelayanan kesehatan di rumah sakit. Di negara Amerika, embahnya 
kapitalis, rumah sakit pemerintah dan swasta saling berperan. Di Inggris apalagi. 
Artinya banyak negara kapitalis, menggunakan prinsip sosialis dalam memenuhi 
kebutuhan pelayanan untuk rakyat mereka 

Pasal 2 UU RS kita, mengatakan bahwa:  
 

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan 
kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, 
persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan 
keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. 

 

Artinya rumah sakit kita berazaskan Pancasila! Apa artinya? Saya bukan ahli politik, 
namun kalau UU itu mengatur baik peran rumah sakit pemerintah maupun swasta, 
artinya kita menggunakan sistem campuran. Prinsip pemerataan dan fungsi sosial 
merupakan salah satu buktinya.  

Prinsip rumah sakit pemerintah yang sifatnya nirlaba (pasal 20 ayat 2) merupakan 
bukti bahwa kita tidak menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Namun ayat 
3 nya, yang menyatakan bahwa pengelolaannya di atur menggunakan mekanisme 
BLU/BLUD, menjelaskan bahwa kita mencari solusi praktis atas problem yang 
diderita oleh rumah sakit pemerintah. 

Satu satu problem utama yang menghinggapi rumah sakit pemerintah sejak lama 
adalah bahwa rumah sakit pemerintah beroperasi dibawah biaya sebenarnya, karena 
pemerintah memang tidak punya uang. Dalam satu hal, hal ini menyebabkan biaya 
pelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia tidak meroket seperti negara Asia 
lainnya, namun hal ini menyebabkan rumah sakit pemerintah beroperasi dengan 
sarana seadanya, dengan kekurangan obat2an, dan dengan tenaga yang tidak 
sepenuhnya mencurahkan waktunya dan pikirannya (kecuali yang idealis, tapi berapa 
banyak?), karena dibayar tidak cukup. 

Inilah asal muasalnya adanya jasa medis. Rumah sakit pemerintah membolehkan 
tenaga medis menarik  jasa langsung dari pasien yang mereka layani. Bahkan pada 



prakteknya mereka membolehkan dokter berpraktek di berbagai rumah sakit swasta, 
meskipun seharusnya diluar jam kerja, namun sering kali dilakukan pada jam kerja. 

Inilah penyelesaian atas masalah, yang menimbulkan masalah baru, seperti bunyi 
salah satu hukum sistem: Today’s problems come from yesterday solutions. Tindakan 
medis dilakukan yang mestinya tidak perlu dilakukan karena ada jasa medisnya. 
Perhatian yang pasien yang berbeda karena jasa medis berbeda pada kelas perawatan 
yang berbeda. Praktek pada beberapa rumah sakit yang berbeda menyebabkan dokter 
tidak bisa dikontrol oleh rumah sakit. Pelayanan profesi medis turun pangkat menjadi 
jasa medis. Hubungan tenaga medis- pasien yang tadinya manusiawi turun menjadi 
hubungan bisnis, atas nama jasa medis. 

Apakah UU Rumah Sakit yang baru  bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai 
optimis, saya akan katakan pengelolaan model BLUD  akan menyelesaikan beberapa 
bagian masalah, karena membolehkan rumah sakit pemerintah mengenakan tarif atas 
biaya operasional sebenarnya, sehingga rumah sakit pemerintah bisa 
menyelenggarakan pelayanan dengan sarana yang cukup, dan tenaga yang bisa 
mencurahkan perhatian sepenuhnya pada pasien  karena rumah sakit mampu 
memberikan honor penuh waktu yang pantas.  

Mengapa hanya sebagian? Karena BLUD juga berarti menggunakan mekanisme 
pasar, elemen ”sistem kapitalis”. Dengan pemerintah yang kurang mampu, dan masih 
banyaknya penduduk miskin, rumah sakit pemerintah bisa kompetisi merebut pangsa 
pasar penduduk mampu. Dalam sistem yang komponennya adalah masyarakat-
pemberi pelayanan dan pemerintah, dipergunakan peran pemerintah yang kuat dalam 
mengatur keseimbangan antara kewajiban untuk melayani orang miskin dan 
kebutuhan untuk menutupi pendanaan operasional. 

Dalam sistem campuran (pancasilais) yang kita anut, penyelesaian masalah pelayanan 
di rumah sakit hanya bisa tuntas, kalau kita mempunyai satu lagi sub sistem dengan 
pendanaan yang kuat yang sekaligus bisa mewakili kepentingan masyarakat; yaitu 
asuransi sosial. Artinya agar UU RS bisa berjalan, kita memerlukan UU SJSN yang 
berjalan. Tanpa itu, pelayanan kesehatan akan sangat diwarnai oleh siapa direktur 
rumah sakitnya, dan bagaimana pemerintah daerahnya ! 

 
 


