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Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memudahkan proses belajar mengajar di 
Universitas Indonesia, khususnya untuk Topik Kebijakan Kesehatan, penulis membuat Seri Studi 
Kasus tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan. Studi kasus ini dikembangkan dari kegiatan belajar 
mengajar berbagai Mata Ajaran di tingkat Pascasarjana dan Sarjana tentang Kebijakan Kesehatan 
yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sebagai
penanggung jawab Mata ajaran tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan di lingkungan FKM UI, 
penulis merasa perlu untuk menyusun Studi Kasus ini agar dapat merangsang kreativitas dan 
memberikan perspektif yang komprehensif dan luas sambil mengasah daya nalar yang kritis dari 
setiap mahasiswa dalam mempelajari berbagai aspek dalam pembuatan kebijakan publik di sektor 
kesehatan.

Seluruh topik dan format, serta sebagian isi yang ada pada Seri Studi Kasus ini penulis susun 
sebagai penugasan pada mahasiswa untuk selanjutnya dielaborasi menjadi sebuah makalah ilmiah. 
Hasil dari penyusunan makalah ilmiah ini penulis sempurnakan menjadi Studi Kasus untuk 
dimanfaatkan dalam pembelajaran topik Pembuatan Kebijakan Kesehatan terutama di lingkungan 
Universitas Indonesia. Adanya kelengkapan struktur Studi Kasus yang meliputi: Naskah Akademik & 
Draft Pasal Peraturan Perundangan yang diusulkan. Naskah Akademik memuat substansi: 
Pendahuluan, Tinjauan Masalah, Landasan Hukum, Materi Muatan, Penutup, Daftar Pustaka. Struktur 
ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyusun sebuah kebijakan berdasarkan masalah 
kesehatan masyarakat (Public Health problem-based) yang dilengkapi dengan sintesis & analisis, 
dikemas berdasarkan teori dan perspektif ilmiah dalam sebuah Naskah Akademik, dan kemudian 
diuraikan dalam konstruksi sebuah Draft Peraturan Perundangan.

Kepustakaan utama yang digunakan dalam penyusunan Studi Kasus ini adalah Sistem 
Kesehatan, Wiku Adisasmito (2007), Making Health Policy, Kent Buse, et al (2006), The Health Care 
Policy Process, Carol Barker (1996), Health Policy, An Introduction to Process and Power, Gill Walt 
(1994), dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dengan demikian 
diharapkan studi kasus ini dapat memberikan materi komplit yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
proses belajar mengajar.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Sdr Nathalia Cahyani Windyata, mahasiswa Program 
Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM UI Angkatan 2006/2007 yang telah membantu 
menyusun makalah yang kemudian makalah tersebut dimodivikasi oleh penulis sebagai studi kasus. 
Mohon maaf apabila ada kekurangan / kesalahan dalam penyusunan materi Studi Kasus ini. Kritik dan 
saran akan membantu penulis dalam upaya meningkatkan kualitas Studi Kasus ini. Semoga kita 
semua selalu mendapatkan ridlo Illahi dalam menuntut ilmu agar bermanfaat. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Depok, 27 Februari 2008

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD
Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
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Kesiapan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Globalisasi

Oleh: Wiku Adisasmito dan Nathalia Cahyani Windyata

Problem Overview:

Isu AFTA 2008 dan globalisasi mengisyaratkan bahwa mekanisme pasar akan 
semakin didominasi oleh perusahaan atas organisasi bisnis yang mampu memberikan 
pelayanan atau menghasilkan produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi dalam 
memanfaatkan peluang pasar, keadaan ini berlaku bagi industri perumahsakitan di Indonesia. 

Bagaimana kesiapan rumah saklit di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi ini? 
Selain itu juga apakah tenaga medis kita sudah mampu dan siap bersaing dalam globalisasi? 
Satu hal lagi yang jadi pertanyaan kita selama ini, yaitu apakah globalisasi merupakan suatu 
tantangan dan peluang atau malah menjadi ancaman bagi rumah sakit di Indonesia.

Policy Question:

1. Apa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait dengan kesiapan rumah sakit di 
Indonesia dalam menghadapi globalisasi?

2. Bagaimana content kebijakan tersebut dianalisis?
3. Apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi aspek-aspek lingkungan strategis 

(IPOLEKSOSBUDHANKAM)?
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BAB I PENDAHULUAN

1.I Latar Belakang
Kita hidup dalam “lautan perubahan”. Akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar-

besaran, salah satunya dalam lingkup globalisasi. Perubahan-perubahan besar itu berdampak 
besar pada banyak aspek kehidupan kita sebagai bangsa. Sebagai akibat dari perubahan-
perubahan itu, telah tercipta situasi-situasi baru, telah muncul tantangan-tangan baru, di
samping itu juga telah terbuka peluang-peluang baru. 

Terhadap hal-hal baru tersebut harus disiapkan respon yang tepat dan respon yang 
strategis dan kita harus dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan perubahan yang ada. 
Dalam bidang kesehatan yang paling terpengaruh oleh dampak globalisasi, yakni antara lain 
bidang perumahsakitan, tenaga kesehatan, industri farmasi, alat kesehatan, dan asuransi 
kesehatan. 

Untuk menghadapi AFTA 2008 diperlukan kesungguhan dan keterlibatan semua 
stakeholder terkait karena beragamnya faktor-faktor, baik internal maupun eksternal yang 
mempengaruhi ketahanan kita untuk bersaing di bidang pelayanan rumah sakit, khususnya 
pelayanan medis. Mekanisme pasar pada saatnya nanti membutuhkan keunggulan kompetitif 
di bidang pelayanan medis yang mengacu pada kebutuhan lokal dan berorientasi pada 
standar internasional. 

1.2 Rumusan Masalah
Kalau kita lihat sekarang ini dalam bidang perumahsakitan di Indonesia, masih 

banyak kekurangan yang perlu dibenahi misalnya, manajemen pelayanan kesehatan belum 
efisien. Mutunya masih relatif rendah. Untuk itu kita ingin mengetahui seberapa jauh kesiapan 
rumah saklit di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Selain itu juga apakah tenaga 
medis kita sudah mampu dan siap bersaing dalam globalisasi? Satu hal lagi yang jadi 
pertanyaan kita selama ini, yaitu apakah globalisasi merupakan suatu tantangan dan peluang 
atau malah menjadi ancaman bagi rumah sakit di Indonesia.

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan studi kasus ini adalah untuk mengetahui kesiapan rumah sakit 

dalam menghadapi globalisasi dan melihat kemampuan tenaga medis untuk bersaing dalam 
globalisasi. Serta menyusun strategi agar rumah sakit di Indonesia dapat bersaing di era 
globalisasi.

1.4 Metodologi Penelitian
Penulisan makalah kebijakan kesehatan ini menggunakan data sekunder dan metode 

analisa makalah ini menggunakan studi literatur.

1.5 Analisa Situasi
Tidak lama lagi kita akan memasuki AFTA 2008, yaitu dimulainya perdagangan bebas 

untuk segala bidang, termasuk bidang kesehatan. Tetapi banyak pemerintah negara 
berkembang yang merasa terpuruk, karena tidak siap menghadapi persaingan bebas, 
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termasuk Indonesia. Para profesional dari negara berkembang dengan situasi ekonomi di 
dalam negerinya kurang menggembirakan seperti Filipina, Bangladesh, dan India, menyambut 
baik milenium baru ini, sebab ada kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di negara lain 
yang membutuhkan keahlian mereka, di antaranya untuk bekerja di Indonesia.

Menjelang tahun 2001 agaknya ekonomi Indonesia mulai berangsur pulih. Pada saat 
tersebut diperkirakan akan berdiri banyak rumah sakit baru, baik yang bermodal PMDN, 
maupun PMA. Beberapa bulan yang lalu telah tercatat 114 rumah sakit baru yang didaftarkan 
di Depkes RI untuk menunggu kesempatan dibangun, begitu keadaan politik memungkinkan.

Lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang serba tidak menentu sebagai dampak 
berkepanjangan dari krisis multidimensional di negara ini, mengakibatkan organisasi milik 
pemerintah maupun swasta sulit menentu arah perkembangan di masa mendatang. Bahkan 
untuk beberapa di antara organisasi tersebut yang menjadi masalah bukannya 
perkembangan, tetapi bagaimana organisasinya bisa tetap hidup di tengah berbagai 
tantangan mulai dari desentralisasi sampai globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Demikian 
pula hal yang terjadi pada banyak fasilitas pelayanan medik milik pemerintah maupun swasta. 

Globalisasi yang sebentar lagi akan dimulai menimbulkan dampak bagi Indonesia, 
yaitu:

 Transisi demografis menyebabkan peningkatan populasi lansia yang meningkatkan 
jumlah pasien geriatri. 

 Transisi epidemiologis yang mengarah pada penyakit degeneratif dan akibat 
perbuatan manusia yang memerlukan biaya tinggi pada pengelolaannya. 

 Pola hidup perkotaan yang "market oriented" menyebabkan resiko penyakit yang 
membutuhkan pengelolaan secara multi sektoral. 

 Perilaku masyarakat yang makin menuntut pelayanan medis yang bermutu dan sikap 
ingin terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap pengobatan dirinya. 

 Masuknya dan sangat berpengaruhnya iptek kedokteran yang canggih dan mahal. 
 Perubahan sistem nilai pada tenaga kesehatan, yaitu makin menonjolnya sikap 

individualistik, materialistik, dan menurunnya solidaritas sosial. 
 Masih rendahnya "scientific culture" pada lembaga pendidikan kedokteran di 

Indonesia dan pemberian bobot yang lebih tinggi pada pelayanan kesehatan 
sehingga Indonesia lebih berperan sebagai pengguna iptek kedokteran dari pada 
pembuat.

 Industri jasa kesehatan asing yang berorientasi profit, jauh dari semangat 
pemerataan, kokoh secara financial, SDM, dan organisasi akan masuk ke Indonesia 
dalam jaringan dengan negara asalnya sehingga memiliki daya saing yang tinggi. 

Suka ataupun tidak suka, pergeseran nilai ataupun masuknya pengaruh global di 
negara kita harus dihadapi, dan harus dilakukan antisipasi yang tepat sehingga dapat 
memberikan dampak yang positif terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Terlepas dari 
adanya perubahan-perubahan tersebut di atas, tentunya kita harus memahami pula segala 
macam masalah yang ada pada sistem pelayanan kesehatan.
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Globalisasi

2.1.1 Definisi
Globalisasi adalah peristiwa mendunia atau proses membuana dari keadaan lokal 

atau nasional yang lebih terbatas sebelumnya. Artinya, pembatasan antar negeri untuk 
perpindahan barang, jasa, modal, manusia, teknologi, informasi, pasar, dan banyak hal lain 
menjadi tidak berarti atau malahan hilang sama sekali.

2.1.2 Pengaruh Perkembangan Global
1. Politik

Situasi politik di dalam negeri maupun Internasional berubah-ubah tidak menentu. 
Pada saat ini dunia politik sangat mudah bergejolak, terutama setelah kehidupan demokrasi 
mulai ditegakkan. Nilai-nilai barat yang dimotori oleh Amerika Serikat mewarnai lingkungan 
strategis dunia dengan isu globalisasi dengan ciri demokrasi, penghormatan hak asasi 
manusia, dan lingkungan hidup yang menjadi suatu ukuran yang baru. (Adisasmito, W, 2006)

Begitu juga dalam dunia kesehatan yang sangat penting bagi setiap lapisan 
masyarakat, pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan. Negara 
Indonesia sendiri sudah mengalami masa pergantian pemerintah sebanyak enam kali dan 
selama itu pula dalam kampanye mereka selalu menjanjikan kesehatan sebagai salah satu 
fokus yang utama. Tapi itu semua hanya janji politik yang tidak teralisasikan. Terkadang topik 
tentang kesehatan hanya menjadi alat untuk kepentingan politik bagi individual atau pun 
golongan bagi orang-orang yang duduk di dalam dunia politik.

Dengan adanya globalisasi, pemerintah sendiri belum memberikan perhatian khusus 
pada industri kesehatan terutama rumah sakit agar dapat bersaing dengan negara lain dan 
dapat memenangkan persaingan bebas yang akan membawa kemajuan dalam pergaulan 
global.

2. Ekonomi
Ekonomi menjadi perhatian utama dalam tata hubungan antar negara saat ini. 

Kehidupan ekonomi mempunyai ciri saling bergantung dan saling bersaing. Hubungan ini 
akan menjadi semakin kompleks sehingga jika suatu negara mengalami krisis, maka akan 
berdampak pada negara lainnya. Besar kecilnya dampak sangat bergantung pada 
fundamental ekonomi suatu negara. (Adisasmito, W, 2006)

Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkembang secara cepat dan 
berfluktuasi. Keadaan ekonomi negara kita sekarang cenderung tidak stabil. Prediksi untuk 
inflasi di tahun 2007 sekitar 6%, dan terjadi penurunan dibanding sebelumnya, yaitu 8%. Nilai 
tukar rupiah terhadap dolar saat ini berkisar pada Rp9300 untuk US$ 1. Dengan 
ketidakpastian perekonomian seperti ini, maka dapat berdampak buruk terhadap industri 
kesehatan terutama rumah sakit.

Tekanan demografi dan transisi epidemiologi mengakibatkan beban sosial-ekonomi 
yang semakin berat. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, sumber daya 
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yang tidak tersedia dan tidak sepadan untuk memenuhi kebutuhan, serta adanya tuntutan dan 
harapan yang terus meningkat tentang pemeliharaan kesehatan.

Adapun gambaran besarnya biaya kesehatan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Biaya Kesehatan per kapita
Per kapita (US$) 2001 2002

Pemerintah 7 9
Swasta 13 16
Total 21 25

Sumber: Pendanaan Kesehatan, Thabrany, 2005

Dari tabel diatas terlihat bahwa hampir 70% biaya kesehatan dikeluarkan oleh 
swasta, sementara pemerintah hanya sekitar 30%. Biaya yang berasal dari swasta sebagian 
besar dikeluarkan langsung dari saku masyarakat (out of pocket) ketika mereka sakit dan 
hanya 6-19% yang melalui mekanisme asuransi atau perusahaan. Dengan ketidakpastian 
perekonomian dan pola pembiayaan kesehatan tersebut diatas, maka tingkat kesehatan 
penduduk sangat rawan terhadap perubahan situasi ekonomi maupun global. 

Di bawah tekanan masih rendahnya rata-rata pertumbuhan ekonomi dan 
meningkatnya biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, rumah sakit menghadapi 
masa tanda tanya. Benarkah dalam menghadapi era perdagangan bebas nanti pelayanan 
kesehatan di Indonesia, khususnya pelayanan rumah sakit mampu mengatasi desakan 
investasi asing?

3. Sosial Budaya
Di masa sekarang ini, peningkatan kemiskinan terjadi pada negara berkembang 

termasuk Indonesia dan dengan meningkatnya kemiskinan, akan membawa dampak sosial 
yang cukup berat. Hal ini terlihat pada semakin banyaknya kecemburuan sosial yang 
berakibat kriminalitas. Pada sektor kesehatan sendiri, terlihat kesehatan masyarakat yang 
semakin menurun. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya kasus gizi buruk yang 
disebabkan kemiskinan dan penyakit-penyakit baru yang menyebabkan angka kematian 
meningkat.

Dalam masa globalisasi dibutuhkan penangan kesehatan yang sesuai dengan tingkat 
sosial tanpa harus mengurangi mutu pelayanan yang diberikan pada tingakatan sosial 
tertentu.

4. Hankam
Keadaan keamanan yang tidak stabil akhir-akhir ini membuat kondisi Indonesia 

menjadi rawan. Kerawanan ini terjadi sebagai akibat lemahnya pemerintah dalam melakukan 
tata kelola pemerintahan (governance), sehingga tatanan menjadi tidak dipatuhi oleh 
masyarakat.

Ketidakstabilan keamanan ini akan membawa dampak internasional dalam bidang 
ekonomi. Jika keamanan Indonesia tidak aman, otomatis berdampak pada ekonomi, maka 
persaingan dalam globalisasi kesehatan juga akan terhambat. Sebab persaingan dalam 
globalisasi membutuhan kestabilan keamanan dan peningkatan ekonomi yang baik.
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2.2 Rumah Sakit

2.2.1 Definisi dan Kepemilikan Rumah Sakit
Rumah sakit adalah institusi dengan banyak keunikan yang tidak ditemukan pada 

organisasi atau badan usaha lainnya. Rumah sakit meupakan suatu badan usaha yang padat 
karya, padat modal, padat teknologi dan padat konflik secara intern dan ekstern. Rumah sakit 
unit yang berdiri sendiri, bukan merupakan komponen dari suatu jaringan rumah sakit dan 
merupakan sarana pelayanan kesehatan rujukan (tingkat pertama, kedua dan ketiga).

Kepemilikan rumah sakit selama ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pemerintah dan 
swasta. Kepemilikan rumah sakit pemerintah terbagi lagi menjadi: RS milik Depkes, RS milik 
pemerintah provinsi, RS milik pemerintah kabupaten/kotamadya, RS milik TNI/POLRI, RS 
milik departemen lain, dan RS milik BUMN. Sedang RS swasta tebagi lagi kepemilikan 
menjadi: RS milik yayasan, RS milik PT, RS milik penanam modal dalam negeri/asing 
(PMA/PMDN), dan RS milik badan hukum lainnya. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Rumah Sakit berdasarkan kepemilikan
Pemerintah Swasta

RS. milik Depkes RS. milik yayasan
RS. milik pemerintah provinsi RS. milik PT
RS. milik pemerintah 
 kabupaten/kotamadya

RS. milik penanam modal dalam 
negeri/asing (PMA/PMDN)

RS. milik TNI/POLRI RS. milik badan hukum lainnya
RS. milik departemen lain  
RS. milik BUMN

Pada tahun 2001, rumah sakit di Indonesia berjumlah 1.145 dengan tempat tidur 
sebanyak 125.507 (dengan catatan rumah bersalin tidak dimasukkan sebagai rumah sakit). 
Dari jumlah tersebut, sektor swasta memiliki jumlah terbanyak, yaitu 550 (48,0%) dengan 
tempat tidur 44.837 (35,8%), Depkes/Pemda 416 (36,3%) dengan tempat tidur 62.896 
(50,1%), TNI/POLRI 111 (9,7%) dengan tempat tidur 10.846 (8,6%), dan BUMN 68 (5,9%) 
dengan tempat tidur 6.928 (5,5%).

Pada tahun 2002, jumlah terjadi peningkatan jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia, 
yaitu sebanyak 1.215 buah, yang terdiri atas 953 rumah sakit umum (RSU), dan 262 rumah 
sakit khusus (RS Khusus). Dari jumlah tersebut sebanyak 605 rumah sakit (49,8%) dikelola 
oleh swasta, 420 rumah sakit (34,6%) dikelola oleh Depkes/Pemda, 112 rumah sakit (9,2%) 
dikelola oleh TNI/Polri dan selebihnya sebanyak 78 rumah sakit (6,4%) dikelola oleh 
departemen lain atau BUMN. Berikut data dapat terlihat pada tabel 1:

Tabel. 3. Jumlah Rumah Sakit menurut pengelola
Tahun Swasta Depkes/

Pemda
TNI/POLRI Dept. 

Lain/BUMN
Total

2001 550 416 111 68 1145
2002 605 420 112 78 1215

Jumlah tempat tidur RSU meningkat dari 109.948 pada tahun 2001 menjadi 111.539 
pada tahun 2002. Ini berarti pada tahun 2002 rata-rata tiap tempat tidur RSU melayani 1.892 



Case Studi: Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Globalisasi

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD.7

penduduk atau setiap 100.000 penduduk tersedia 53 tempat tidur RSU. Jumlah tempat tidur 
RS. Khusus juga meningkat dari 17.269 pada tahun 2001 menjadi 18.675 pada tahun 2002. 

Dari hasil Susenas 2002 (BPS) diketahui bahwa di antara penduduk yang pernah 
dirawat inap, sebesar 78,99% memanfaatkan rumah sakit (44,42% di RS pemerintah dan 
34,57% di RS. Swasta). Sedangkan di antara penduduk yang berobat jalan hanya sebesar 
7,41% memanfaatkan RS (4,19% di RS Pemerintah dan 3,22% di RS. Swasta).

2.2.2 Data Tenaga Kesehatan
Data yang diperoleh dari Direktorat Pelayanan Medis menunjukan bahwa jumlah 

tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, baik di RSU maupun RS Khusus (meliputi RS
milik Depkes, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, TNI/POLRI, BUMN, dan Swasta) di seluruh 
Indonesia pada tahun 2002 sebanyak 142.208 orang.

Rasio untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk 
adalah sebagai berikut: (1) rasio dokter umum sebesar 7,99; (2) dokter gigi sebesar 2,0; (3) 
dokter spesialis 2,86; (4) perawat sebesar 49,25; dan (5) apoteker sebesar 3,42.

Dalam rangka memasuki era globalisasi, Depkes telah bekerja sama dengan 
beberapa negara antara lain: Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Inggris, Belanda, 
Singapura, USA, Norwegia, dan Malaysia untuk pengiriman tenaga kesehatan Indonesia ke 
negara-negara tersebut. Berdasarkan analisa pasar tenaga kesehatan Indonesia di berbagai 
negara, jenis tenaga kesehatan yang dikirim ke luar negeri adalah: Perawat, Dokter Umum, 
Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi.

Jumlah Tenaga Kesehatan Profesional Indonesia (TKPI) yang telah bekerja di luar 
negeri mulai tahun 1989 sampai dengan 2003 sebanyak 2494 orang terdiri dari: dokter 
spesialis 2 orang (0,08 %); dokter umum 26 orang (1,04 %); dokter gigi 35 orang (1,4 %); 
perawat 2431 orang (97,48 %).

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kesehatan Profesional yang bekerja di luar
Negeri

Tahun dr. Spesialis dr. Umum Dokter Gigi Perawat
1989-2003 2 orang 26 orang 35 orang 2431 orang

Jumlah TKPI terbanyak bekerja di negara Saudi Arabia, yaitu 895 orang perawat 
(35,89%), kemudian Kuwait 954 orang perawat (38,25%), Uni Emirat Arab 321 orang perawat 
(12,87%), Belanda 225 orang perawat (9,02%), Malaysia 63 orang dokter spesialis, umum 
dan gigi (2,53%), Inggris 19 orang Perawat (0,76%), Singapura 17 orang Perawat (0,68%).
Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5. Jumlah TKPI  yang bekerja di negara lain
Negara                       Perawat     dr. Spesialis/umum/drg
Saudi Arabia    895 -

Kuwait    321 -
Uni Emirat Arab     - -
Belanda   225
Malaysia     - 63
Singapura    17 -
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Arus tenaga asing yang bekerja di Indonesia semakin meningkat. Hal ini terlihat pada 
awal September 1999 ini diberitakan ada sebanyak 2500 perawat Filipina yang mendaftarkan 
diri untuk dapat bekerja di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia dan umumnya mereka 
berpendidikan setingkat S1, dengan status Registered Nurse (RNS) dan mampu berbahasa 
Indonesia. 

Selain itu tenaga medis asing, seperti dokter spesialis juga sudah banyak yang 
melamar untuk bekerja di Indonesia, mereka berasal dari Filipina dan Bangladesh yang 
jumlahnya mencapai ribuan. Mereka mengetahui benar bahwa menjelang tahun 2003 akan 
banyak rumah sakit di Indonesia yang membutuhkan tenaga mereka karena jumlah dokter di 
Indonesia relatif sedikit sekali dan banyak yang telah berusia pensiun atau kurang produktif 
pada tahun 2003, serta produksi dokter spesialis baru sangat rendah. 

Dokter spesialis asing yang bekerja di Indonesia, sesuai dengan persyaratan Depkes 
RI, akan berusia muda, yaitu 35-50 tahun, dan merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi yang 
mutunya diakui secara internasional dan telah memperoleh relisensi di negara asalnya. 
Dokter spesialis yang pertama kali datang ke Indonesia adalah yang dalam pekerjaannya 
tidak banyak berhubungan langsung dengan pasien, yaitu dokter spesialis patologi, 
laboratorium klinik, radiologi dan anestesi. Berikut ini cara dokter asing dapat masuk untuk 
bekerja di Indonesia:

1. Sebagai staf medis di Rumah Sakit PMA.
2. Melamar menjadi staf medis di Rumah Sakit PMDN.
3. Staf Pengajar Rumah Sakit Swasta Filial Rumah Sakit Pendidikan Cabang Fakultas 

Kedokteran Asing di Indonesia.
4. Sebagai Zending atau misi keagamaan.
5. Sebagai pribadi melamar ke rumah sakit di Indonesia dengan pertimbangan .

Dengan melihat perkembangan menuju era pasar bebas yang demikian cepat dan 
permasalahan kurangnya jumlah dan rendahnya daya saing dokter spesialis di Indonesia 
sehingga dokter spesialis asing akan mudah masuk ke Indonesia, maka di dalam 
menghadapinya perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi krisis ketenagaan dokter 
spesialis di Indonesia menjelang tahun 2003. Dengan mulai mengkaji berbagai masalah 
tentang dokter spesialis di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah
perkembangannya.

2.3 Data Pasien Yang Berobat Ke Luar Negeri
Setiap tahunnya dilaporkan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berobat ke 

luar negeri (Penang/Malaysia dan Singapura). Pada tahun 2003 jumlah orang Indonesia yang 
berobat ke RS Lam Wah Ee sekitar 12.000 orang atau sekitar 32 pasien per hari sedangkan 
di RS Adventist sekitar 14.000 orang atau 38 pasien per hari. Angka ini meningkatkan sampai 
dengan Juni 2004 menjadi 10.000 orang atau 55 pasien per hari. 

Untuk Singapura, angka ini lebih tinggi, sekitar 75.000 orang pergi berobat pada 
tahun 2003. Lebih lanjut diperkirakan bahwa rata-rata 1000 orang warga Medan berobat ke 
Penang setiap bulannya dan dilaporkan bahwa setiap tahunnya kedua negara itu mendapat 
devisa sekitar 400 juta dollar AS dari warga yang berobat.
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BAB III  PEMBAHASAN

3.1 Perubahan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Globalisasi
Dengan demikian, untuk dapat berkompetisi dalam globalisasi kita harus menerapkan 

rencana strategis untuk meningkatkan SDM terutama dokter dengan tujuan mengubahnya 
menjadi faktor kekuatan (strength) kompetitif. Sikap beraliansi dan bersinergi antara dokter 
dan rumah sakit masih sangat perlu untuk dikembangkan. Dalam menghadapi kompetisi 
global, para ahli berpendapat, bahwa aliansi, sinergi, kompetisi, dan ko-kreasi adalah 
kekuatan utama yang juga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi globalisasi.

Selain itu, dalam menghadapi globalisasi, rumah sakit harus siap untuk berbenah diri. 
Salah satunya rumah sakit harus dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang menghambat 
untuk dapat bersaing secara global, dengan cara-cara:

 Menyempurnakan sistem-sistem di rumah sakit.
 Menyempurnakan sarana untuk mendukung manusia dan sistem.
 Melakukan perubahan dalam manajemen rumah sakit.

Manajemen rumah sakit, dapat disempurnakan jika dalam rumah sakit diterapkan 
Total Quality Management (TQM). TQM adalah revolusi dalam falsafah dan konsep tentan 
manajemen, khususnya tentang manajemen mutu. Tonggak-tonggak dari TQM adalah:

1. Fokus dan tujuan akhir adalah kepuasan konsumen atau pasien.
2. Dicapai dengan upaya berkelanjutan meningkatkan mutu, dengan terus-menerus 

menyempurnakan proses-proses di rumah sakit (Continuous Quality Improvement). 
3. Dengan partisipasi dan keterlibatan setiap orang dan satuan kerja dirumah sakit.
4. Menerapkan teknik-teknik dan cara-cara yang terbukti efektif meningkatkan mutu.

Di samping itu, kita harus belajar dari pesaing. Ini dinamakan benchmarking. Artinya 
kita mempelajari apa yang dilakukan oleh pesaing. Jika semua hal di atas dapat 
diterapkan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka rumah sakit kita akan siap 
bersaing dalam menghadapi globalisasi.

3.2 Tantangan Rumah Sakit dalam Menghadapi Globalisasi
Rumah Sakit masa kini menghadapi tantangan-tantangan berat, termasuk 

menghadapi era globalisasi. Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan serta investasi 
adalah lahan dasar untuk sistem pasar bebas. Pasar bebas berarti persaingan bebas, 
termasuk persaingan bebas dalam jasa pelayanan kesehatan.

Dalam persaingan secara umum, ada yang dinamakan segitiga persaingan, yaitu:
1. Customer (Pelanggan)
2. Competitor (pesaing)
3. Corporate (rumah sakit itu sendiri)

Tantangan utama secara nasional atau makro adalah bahwa kebutuhan akan 
kesehatan (health needs) secara kuantitatif dan kualitatif sangat meningkat. Oleh karena itu, 
dibutuhkan lebih banyak sumber daya kesehatan (health resources) yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan kesehatan yang meningkat itu. Sedangkan, sumber daya untuk itu 
(SDM, dana, sarana, ilmu dan teknologi, manajemen, material kesehatan, obat, dll) terbatas. 
Sehingga kesenjangan antara kebutuhan dan sumber daya cenderung menjadi semakin 
besar. Inilah yang menjadi masalah dan tantangan bagi rumah sakit kita dalam globalisasi.

Di dalam rumah sakit, tantangan itu muncul dari konsumen atau pasien, sebab 
pemakai jasa sudah lebih tinggi lagi tuntutan akan pelayanan yang baik dan bermutu. 
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Konsumen atau pasien sudah terbiasa “dimanjakan” oleh industri barang atau jasa lain yang 
sudah terlebih dahulu menempatkan “kepuasan pelanggan” sebagai fokus utama dalam 
pelayanan. Selain itu, akibat globalisasi konsumen juga dapat dengan mudah mendapatkan 
informasi tentang pelayanan kesehatan dari luar negeri. Sehingga mereka mudah untuk 
membanding-bandingkan.

Jadi kita harus berani mengakui bahwa, tantangan pertama bagi rumah sakit kita 
adalah bagaimana mengubah paradigma kita menjadi lebih berfokus pada upaya sungguh-
sungguh meningkatkan kepuasan konsumen. Ini berarti mengubah sikap dan perilaku 
terhadap pasien.

Selain itu, tantangan bagi rumah sakit adalah tantangan untuk bersaing, baik dengan 
sesama pemberi pelayanan kesehatan di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam arti positif, 
kompetisi dalam industri kesehatan adalah kemampuan memberikan konsumen barang atau 
jasa untuk pemeliharaan kesehatan yang bermutu lebih baik, berharga lebih rendah, 
pelayanan yang lebih sempurna, lebih mudah terjangkau, memenuhi kebutuhan, tuntutan, 
harapan, dan kepuasan konsumen.

3.3 Peluang-Peluang dalam Era Globalisasi
Era globalisasi akan membuka berbagai peluang, baik bagi profesi medis maupun 

bagi rumah sakit sendiri. Informasi IPTEK dari berbagai negara maju akan cepat dapat 
diterima dan dipelajari serta kemudian dapat diterapkan secara tepat dan benar dalam
pelayanan kepada masyarakat. Alih ilmu dan teknologi, alih keterampilan dari para pakar 
internasional kepada tenaga kesehatan Indonesia semakin meningkat.

Alih IPTEK dan keterampilan dapat melalui berbagai kegiatan, seperti melalui 
kegiatan di rumah sakit, pelatihan-pelatihan singkat, dalam berbagai disiplin ilmu serta 
kegiatan seminar dan simposium.

Dengan adanya AFTA yang sebentar lagi akan terbuka, maka juga dapat 
menciptakan peluang untuk tenaga kesehatan Indonesia dapat bersaing di luar negeri dan hal 
tersebut akan membawa dampak yang baik bagi peningkatan devisa negara. Penanam modal 
asing juga akan lebih terbuka untuk berinvestasi di Indonesia, terutama di bidang kesehatan.

3.4 Sumber Daya Manusia dalam di Rumah Sakit dalam Menghadapi Globalisasi
Sudah disinggung di atas, bahwa SDM adalah unsur utama kelemahan intern kita. 

Secara khusus sumber daya tenaga kesehatan. Tenaga medis Indonesia terlihat belum bisa 
ikut berperan dalam globalisasi kesehatan karena dari data yang ada, hanya sedikit sekali 
tenaga kesehatan yang dapat bekerja di luar negeri. Dari data yang ada hanya baru perawat 
yang mulai dapat tempat bekerja di luar negeri, itupun hanya di beberapa negara dan meluas. 
Hal ini harus menjadi pertanyaan bagi pemerintah dan praktisi tenaga medis. Apa yang 
menjadi hambatan tenaga medis Indonesia untuk dapat bersaing.

Untuk dokter, dokter gigi dan dokter spesialis malah terlihat sangat sulit untuk dapat 
menembus rumah sakit di luar negeri. Peran dokter sampai saat ini masih paling menentukan 
dalam merebut pasar jasa kesehatan. Walaupun belum diketahui adanya penelitian yang 
mendalam. 

Menurut (Jacobalis S, 2000) kelemahan-kelemahan utama yang terungkap atau 
dapat diamati pada banyak dokter kita kiranya dapat dikaitkan dengan kebijakan nasional 
tentang:
1. Sistem dan tujuan pendidikan

Tujuan pembentukan dokter kita saat ini, terutama masih berfokus untuk pengisian 
kebutuhan puskesmas. Pendidikan spesialis masih banyak menghadapi hambatan.
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2. Sistem pemberdayaan dokter baru oleh pemerintah
UU tentang wajib kerja sarjana (WKS), kebijakan pegawai tidak tetap (PTT), kebijakan 
zero growth pegawai negeri, sekarang ini diragukan manfaatnya dilihat dari 
perkembangan profesi dokter.

Sebagai akibat hal-hal di atas, kelemahan yang dapat diamati pada banyak dokter 
muda kita secara individual antara lain:

 Berkurangnya kepercayaan diri dan harapan pada profesi
 Keterbatasan penguasaan ilmu dan teknologi medis
 Perilaku profesional yang tidak memadai
 Keterbatasan penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa global

Harus ada kebijakan dari pemerintah untuk mengatur tentang tenaga medis yang 
akan bekerja di luar negeri dan tenaga medis asing. Saat ini telah tersusun draft/konsep 
Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Penggunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara 
Asing Pendatang. Sebelum konsep tersebut menjadi peraturan yang resmi perlu dilakukan 
pengkajian yang lebih mendalam dan melibatkan berbagai pihak sehingga dicapai konsep 
yang baik dan matang, serta terintegrasi dengan berbagai kebijakan yang bersifat lintas 
sektoral dan berkaitan dengan hal tersebut. 

Sedangkan Kebijakan untuk tenaga medis di Indonesia dapat mengarah pada:

1. Kebijakan dan Manajemen SDM. Kesehatan Kebijakan dan manajemen Sumber 
Daya Manusia Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Melalui 
koordinasi lintas program dan lintas sektor.

2. Perencanaan sumber daya manusia kesehatan. Perencanaan kebutuhan SDM 
Kesehatan disusun berdasarkan atas kebutuhan infrastruktur upaya kesehatan, 
memeperhatihan berbagai perubahan yang terjadi da upaya kesehatan, dalam 
menjawab tuntutan akibat perkembangan lingkungan secara luas. Perencanaan 
kebutuhan SDM Kesehatan ditentukan oleh perkiraan (skenario) perkembangan 
berbagai determinan kesehatan, serta perubahan pokok program kesehatan 
sebagaimana yang tersebut pada Rencana Pembangunan Kesehatan 2010.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pendayagunaan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan diarahkan untuk mengatasi permasalahan baik di dalam negeri 
(pemerataan, kualitas, efisiensi, dan migrasi tenaga kesehatan termasuk penapisan 
tenaga kesehatan asing) maupun ke luar negeri. Pengembangan jenis dan 
kompetensi tenaga kesehatan ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, 
standar profesi dan standar global.

4. Pendidikan sumber daya manusia kesehatan. Pendidikan tenaga kesehatan 
diarahkan untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan professional, sesuai dengan 
tuntutan pelayanan kesehatan, IPTEK dan global melalui upaya akreditasi institusi, 
standarisasi kompetensi dan kurikulum, sertifikasi tenaga pendidik, pemenuhan 
sarana dan prasarana pendidikan.

5. Pelatihan untuk sumber daya manusia kesehatan. Pelatihan kesehatan diarahkan 
untuk meningkatkan kompetensi dan menunjang pengembangan karier beorientasi 
pada kebutuhan pengguna, menerapkan metodolgi dan teknologi pelatihan melalui 
standarisasi, akreditasi institusi diklat dan pelatihan, sertifikasi.

6. Pemberdayaan Profesi Kesehatan. Pemberdayaan Profesi Kesehatan diarahkan 
pada kemandirian profesi kesehatan, melalui proses legislasi (registrasi, sertifikasi 
dan lisensi).



Case Studi: Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Globalisasi

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD. 12

Selain itu perlu adanya inventaris jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas serta 
kemampuan pelayanan serta mutunya. Hal ini dapat digunakan sebagai masukan untuk 
perencanaan peningkatan mutu melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat. Perlu pula 
ditetapkan standar pelayanan/standar profesi serta adanya akreditasi profesi.

Perlu pula ditetapkan ujian kompetensi untuk menjaga mutu serta merupakan 
saringan bagi tenaga yang akan memasuki sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pada
saat ini di tingkat internasional sedang digalakkan paham bahwa pelayanan harus berpusat 
pada pasien (bukan penyakit). Pasien harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya dan 
perlu dibina dan dipelihara serta diberikan pelayanan yang memuaskan. Dengan langkah-
langkah tersebut diharapkan tenaga kesehatan di Indonesia tidak mudah tersaingi oleh
tenaga kesehatan asing.

3.5 Legal Aspek Penggunaan Tenagakerja Asing di Bidang Kesehatan
Berdasarkan UU No.3 tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing dan Keppres 

No.23 tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing 
Pendatang, untuk penggunaan tenaga kerja asing di bidang kesehatan telah diatur dalam dua 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja, yaitu: 
a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.249/Mu 

982 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing 
Pendatang di sektor kesehatan sub sektor pelayanan kesehatan.

b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.1 10/Mu 986 tentang Pelaksanaan Pembatasan 
Penggunaan Tenaga Kerja Wárga Negara Asing Pendatang di sektor kesehatan sub 
sektor pengawasan obat dan makanan. 

Pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja pada sub sektor pelayanan kesehatan 
mengatur 112 jabatan yang tertutup bagi tenaga kerja asing, 105 jabatan yang terbuka untuk 
waktu tertentu yang waktunya berkisar antara 12 bulan sampai dengan 60 bulan. OIeh karena 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut dikeluarkan tahun 1982 dengan sendirinya bagi 
perusahaan-perusahaan khususnya Rumah Sakit telah dapat menggantikan tenaga kerja 
asing dengan tenaga kerja Indonesia. 

Dalam zaman globalisasi sekarang ini, Keputusan Menteri Tenaga kerja tersebut di
atas perlu dievaluasi dan disempurnakan bersama antara Dirjen Teknis (Departemen 
Kesehatan) dengan Dirjen Binapenta Depnaker sesuai dengan perkembangan pasar kerja 
yang ada di dalam negeri. Ditinjau dari jiwa dari dua Keputusan Menteri Tenaga kerja tersebut 
sudah sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum datam UUD 1945, namun demikian 
secara teknis perlu disesuaikan dengan Azas Perimbangan antara apa yang diberikan oleh 
pihak asing dengan apa yang akan kita berikan kepada pihak asing. 

Di dalam peraturan-peraturan yang ada bahwa perusahaan yang mempekerjakan 
tenaga kerja asing diwajibkan untuk mendidik tenaga kerja Indonesia untuk menggantikan 
tenaga kerja asing yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam syarat-syarat perijinan 
ditetapkan adanya tenaga kerja pendamping (counterpart) dan tenaga kerja asing yang 
bersangkutan untuk keperluan alih teknologi. 

Dalam kenyataannya adalah tidak mudah, kebanyakan tenaga kerja asing sulit 
memberikan teknologi/pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia, oleh karena itu perlu 
adanya taktik yang jitu untuk mendapatkan teknologi/pengetahuan dari tenaga kerja asing. 
Dalam rangka untuk menarik investasi dari luar negeri, tanpa mengurangi prinsip 
kebijaksanaan penempatan tenaga kerja asing, maka perlu diciptakan iklim investasi yang 
sejuk, seperti:
1. Indonesia perlu menciptakan iklim politik yang stabil dan kondusif bagi pembangunan 

ekonomi yang memiliki wawasan global, baik dari segi pemasaran maupun pemilikan 
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modal. Iklim politik ini perlu memiliki wawasan ke masa depan yang jelas, memberikan 
kepastian dan stabilitas yang dapat menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya 
kepercayaan para penanam modal asing. 

2. Para penanam modal perlu mendapat keyakinan bahwa semua sistem pendukung yang 
diperlukan untuk melancarkan produksi tersedia dalam jumlah yang mencukupi dan mutu 
yang tinggi. 

3. Para pemilik modal akan menanamkan modalnya di Indonesia hanya bila mereka yakin
bahwa kebijaksanaan Pemerintah memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan 
secara ekonomis dan finansial. 

4. Kesadaran kita untuk menjadi bagian integral dari jaringan global dalam bidang ekonomi 
dan perdagangan dengan sendirinya akan menyebabkan kita Iebih banyak bersentuhan 
dengan sistem sosial budaya bangsa lain. Mengahadapi kenyataan ini maka di Indonesia 
perlu dikembangkan sikap toleran yang tinggi tetapi sekaligus juga bersifat selektif di 
dalam melakukan proses akulturasi. 

5. Kini kita telah memasuki era industrialisasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, 
khususnya teknologi produksi. Namun perlu disadari bahwa teknologi canggih pada 
dasarnya membuka prospek dan wawasan baru termasuk penciptaan lapangan kerja 
baru. Memang harus benar-benar diperhatikan supaya pemilihan suatu teknologi produksi 
dapat memberikan keunggulan dalam penghematan biaya dan keunggulan mutu, 
sehingga produk dan jasa yang dihasilkan dapat bersaing di pasar global. Bila 
keunggulan ini dapat dicapai maka suatu industri dapat mendorong tumbuhnya industri 
baru sehingga mampu menciptakan peluang kerja yang lebih besar lagi.

3.6 Konsep dan Kebijakan Rumah Sakit Pra dan Era Global

Pra Global:
 RS adalah Lembaga Sosial 
 Anggaran dari Pemerintah 
 Pembayaran Langsung 
 Sistem Pembayaran fee for service
 Upaya lebih ditekankan pada kuratif dan rehabilitatif 
 Terpisah dari sistem pelayanan medik wilayah Dati II 
 Kebijakan standar untuk semua RS 
 Manajemen mutu bukan inti kegiatan 
 Berorientasi pada dokter

Era Global: 
 RS adalah industri jasa 
 Anggaran dari masyarakat 
 Pembayaran dari masyarakat 
 Sistem pembayaran kapitasi 
 Upaya paripurna dari promotif sampai dengan rehabilitatif 
 Merupakan bagian dari sistem pelayanan medik Dati II 
 Kebijakan standar berbeda untuk urban dan rural 
 Manajemen mutu menjadi inti kegiatan rumah sakit 
 Berorientasi pada konsumen 
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KESIMPULAN

Sampai saat ini rumah sakit di Indonesia belum mampu bersaing dengan rumah sakit 
di luar negeri. Fokus dari permasalahan yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah 
pertama, masih kurangnya kesiapan Indonesia menghadapi era globalisasi terutama dalam 
bidang kesehatan; kedua, tingginya opportunity costs yang hilang; dan ketiga, adanya krisis 
ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan dimana semakin 
seringnya muncul dugaan malpraktik dan salah diagnosis oleh petugas kesehatan.

Tenaga medis yang pada saat ini terlihat kurang kompeten dibandingkan tenaga 
medis asing. Sedangkan pada pelayanan kesehatan, tenaga medis sangat berperan penting 
terhadap kepuasan pasien. 
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SARAN

Konsep dan strategi pembangunan rumah sakit mampu menuju tercapainya 
pelayanan prima dalam manghadapi era global (AFTA 2008): 

1. Meningkatkan Daya Saing Rumah Sakit 
o Kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberdayakan rumah sakit agar 

mampu mandiri, dengan regulasi dan desentralisasi. Peran pemerintah 
adalah steering bukan rawing, dengan tugas antara lain memantau dan 
mengevaluasi standar kualitas pelayanan rumah sakit melalui stakeholder di 
tingkat provinsi dan Dati II dengan melalui akreditasi.

o Anggaran pemerintah diprioritaskan bagi rumah sakit yang tidak mampu 
untuk mandiri dan untuk daerah-daerah Indonesia Bagian Timur.

o Pengembangan metropolitan dan megapolitan diikuti dengan pengembangan 
kebijakan yang mengatur rumah sakit di urban dan rural area sebagai pusat 
pelayanan medik dengan Puskesmas sebagai satelit dan binaannya. 

o Organisasi rumah sakit dikembangkan menjadi customer oriented 
organization dengan peningkatan kualitas pelayanan medik dan non medik 
untuk memenuhi tuntutan dan kepuasan konsumennya. 

o Kualitas pelayanan rumah sakit diukur dengaan standar ASEAN (bench 
marking), sehingga pada tahun 2008 rumah sakit di Indonesia sudah sejajar 
dengan rumah sakit ASEAN lainnya. 

2. Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan Medik 
o Profesionalisme tenaga medik dikembangkan melalui Komite Medik yang ada 

di rumah sakit, ikatan profesi, fakultas kedokteran dan lembaga perizinan 
dokter. 

o Profesionalisme tenaga perawat dikembangkan melalui Komite Keperawatan 
di rumah sakit, fakultas keperawatan, ikatan profesi dan Departemen 
Kesehatan. 

o Profesionalisme manajer rumah sakit dikembangkan melalui proses 
pendidikan, pelatihan dan ikatan profesi. 

o Profesionalisme tenaga non medik dikembangkan melalui gerakan total 
quality management yang mengacu pada proses kecil untuk kelancaran 
organisasi. 

3. Management of Change 
o Perubahan rumah sakit dari lembaga sosial menuju lembaga bisnis kompetitif 

tanpa mengurangi fungsi sosial. 
o Rumah Sakit berorientasi pada konsumen dan kualitas pelayanan. 
o Orientasi perubahan adalah jangka panjang dan bukan jangka pendek, 

sehingga management of change ini lebih tepat dilakukan oleh profesi rumah 
sakit bekerja sama dengan Departemen Kesehatan. 

o Management of change dilakukan secara terintegrasi meliputi behavior, 
structural, and technical. 

Selain itu juga hal yang perlu diperhatikan agar industri kesehatan terutama rumah 
sakit di Indonesia dapat bersaing pada masa globalisasi dapat diantisipasi dengan cara 
melakukan reformasi penuh pada rumah sakit melalui: pertama, mengubah budaya 
paternalistik menjadi kemitraan terhadap pasien; kedua, menerapkan good corporate 
governance, yaitu menerapkan aturan yang jelas dalam pelaksanaan managemen dan
pertanggungjawabannya; ketiga, menerapkan good clinical governance yaitu standar 
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pelayanan dan audit klinis yang jelas, keempat, menetapkan peraturan mengenai standar 
profesi, kompetensi dan pelayanan medik yang memadai; kelima, menerapkan perangkat 
hukum yang jelas sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat dan pemberi pelayanan 
kesehatan. Untuk itu perlu pemberdayaan organisasi profesi, asosiasi rumah sakit dalam 
pelaksanaan pembinaan, pembuatan peraturan, dan penegakan peraturan perundangan. 
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