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Sebenarnya ribut2 soal komplain pasien tentang pelayanan medis yang diterimanya di 
rumah sakit sudah cerita lama. “Ribut Prita” menjadi nasional, karena timingnya pas 
dengan hajatan pemilu, sehingga sontak semua orang buka mata buka telinga.
Meskipun begitu, keinginan orang bermodal untuk membangun rumah sakit masih tinggi. 
Selama 10 tahun ini (1998-2008) rumah sakit swasta bertumbuh dari 491 menjadi 653 
buah, jadi sekitar 33 % dalam 10 tahun2.  Sekarang ini antrian pengurusan ijin mendirikan 
sakit masih cukup panjang. Mengesankan kalau rumah sakit adalah bisnis yang 
menguntungkan. 

Bisnis pelayanan kesehatan, bisa tetap berjalan, karena baik ketika aman, maupun ketika 
krisis, orang tetap saja perlu berobat, datang ke dokter, dan dirawat di rumah sakit. Justru 
ketika krisis, ketika bisnis yang lain menjadi lesu dan ambruk, bisnis kesehatan masih 
lumayan. Banyak orang menjadi stress, darah tinggi dsbnya, mungkin mirip fenomena 
gagal jadi caleg gitu lah. wajar kalau kadang2 orang menyamakannya dengan bisnis 
makanan, tetap diperlukan sampai kapanpun. Memang mungkin tidak selukratif seperti 
bisnis umum yang keuntungannya luar biasa, bisnis rumah sakit bertumbuh pelan tapi 
pasti. Pasti tapi pelan.

Persoalan timbul ketika pengusaha  yang menamamkan modalnya ke bisnis rumah sakit, 
lupa bahwa bisnis ini memerlukan waktu yang bisa menutupi biaya operasional, perlu 
waktu lebih lama lagi untuk kembali modal dan perlu lebiiiih lama lagi untuk untung. 
Namanya juga lupa, sehingga dia memperlakukan bisnis rumah sakit seperti bisnisnya 
yang lain. Jadi ketika rumah sakit membuka produk, dia meminta produknya harus 
menguntungkan. Ini juga masih wajar: ngapaian bikin produk yang rugi. Tetapi ketika 
produk itu dikonkritkan menjadi menjadi laboratorium, atau pemeriksaan alat canggih 
sperti MRI, maka mulailah salah kaprahnya. Mengapa? 
Pendapatan adalah volume kali ongkos per kali pemeriksaan.  Pendapatan harus lebih 
dari investasi yang ditanam yang sudah disesuaikan dengan usia pakainya. Jadi kalau 
volumenya sedikit, maka ongkos per kali pemeriksaan akan tinggi.  Kalau volumenya 
tinggi, maka ongkos per kali pemeriksaan bisa turun. Jadi: so what gitu loh?
Salah kaprahnya terjadi, ketika ongkos pemeriksaan tetap tinggi, dan volumenya juga 
tinggi. Bisnis menguntungkan. Dari mana tandanya? Coba saja lihat setiap rumah sakit 
di kota2 besar, semua dilengkapi dengan berbagai lab lengkap dan alat canggih.

Bagaimana bisa terjadi pemeriksaan lab dan alat canggih bisa tetap “untung” meski 
tersedia di setiap rumah sakit?. Karena memang bisnis pelayanan kesehatan, demand 
pelayanan Bantu nya (support services) lebih banyak di dikte oleh rumah sakit melalui 
providernya: dokter gitu loh.  Bahasa kerennya: supllies induced demand.  Mengapa 
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banyak dokter yang menyerah pada kemauan investor rumah sakit? Banyak 
mekanismenya. Beberapa dokter terbiasa mengandalkan lab dan alat canggih sebelum 
menegakkan diagnosis. Beberapa dokter diminta ikut serta memikirkan bagaimana 
mengembalikan investasi. Beberapa dokter malah kerja sama dengan rumah sakit 
menjaid investor alat canggih. Walaah. Asalnya dari mana: ya kembali karena bisnis 
rumah sakit dikelola seperti bisnis biasa lainnya.

Mengapa setiap rumah sakit bebas beli alat canggih sak mampunya? Karena aturannya 
memang tidak. Di Negara paman Sam, pembelian alat canggih menggunakan azas 
regionalitas, artinya di batasi per wilayah tertentu, setidaknya melihat  utilisasinya di 
wilayahnya, sehingga  demand yang tinggi memang sesuai dengan kebutuhannya, bukan 
di rekayasa. 
Mengapa investor rumah sakit  menganggap  bisnis rumah sakit bisnis umum lainnya?. 
Karena pemerintah memang memperlakukannya seperti bisnis biasa lainnya. Rumah sakit 
di pajak seperti bisnis umumnya. Bayar tagihan listrik, air dan tilpun seperti bisnis biasa. 
Kalau beli alat canggih, juga kena pajak barang mewah seperti barang mewah lainnya. 
Ujung-ujungnya: pasien yang membayar lebih mahal. Asuransipun—kecuali yang 
berlaku seperti managed care—juga tidak banyak cingcong membayarnya.

Jadi jangan heran lama-lama kelamaan pasien atau penderitapun berubah menjadi klien, 
atau pelanggan, dalam artian ia seperti pelanggan bisnis biasa lainnya. Jangan heran kalau 
semua pelayanan di rumah sakit; mau itu poliklinik, rawat inap, MCU, pelayannan lab, 
CT Scan/MRI, semua diperlakukan seperti Strategic Business Unit. Lama kelamaan, kita
—kita disini adalah semua yang bekerja di rumah sakit: owner, direktur, manajer, dokter 
dan karyawan— lupa kalau rumah sakit adalah bisnis pelayanan yang mulia, bisnis 
pelayanan yang luar biasa mulianya, dan menganggapnya sebagai bisnis yang luar biasa 
untungnya.


