
KABUPATEN LUWUMENUJU UNIVERSAL

HEALTH COVERAGE

(Subtema Pelayanan Kesehatan)

Oleh: Dr. Abi Rafdi Fadillah, S.Ked
Peserta Program Internsip Dokter Indonesia RSUD Batara Guru



KABUPATEN LUWU MENUJU UNIVERSAL

HEALTH COVERAGE
Dr. Abi Rafdi Fadillah, S.Ked

Peserta Program Internsip Dokter Indonesia RSUD Batara Guru

Sebagai tenaga kesehatan lini terdepan di fasilitas kesehatan utama

masyarakat Kabupaten Luwu, RSUD Batara Guru, setiap hari kami bersentuhan

langsung dengan pasien yang memiliki karakter dan latar belakang amat beragam.

Mulai penjual bakso langganan, hingga pejabat penentu kebijakan, kami layani

sepenuh hati ketika mereka membutuhkan pertolongan.

Sudah menjadi sumpah profesi Kami untuk memberikan pelayanan paripurna

bagi seluruh pasien tanpa memandang gaya berpakaian atau dengan kendaraan

jenis apa mereka diantar hingga depan pintu instalasi gawat darurat tempat Kami

bertugas.

Salah satu hal yang kadang mengusik ketentraman hati Kami dalam

menjalankan tugas ialah, apakah pasien yang sedang berada di hadapan Kami ini

merupakan peserta BPJS aktif, BPJS tidak aktif, atau malah bukan merupakan

peserta jaminan kesehatan yang selalu dielukan pemerintah tersebut. Ya, dalam

memberikan pelayanan, kami terlatih untuk menilai pasien secara holistik. Bukan

sebatas menilai keluhan yang ia bawa ketika datang, namun seluruh aspek

termasuk apakah pilihan terapi yang Kami berikan, nantinya akan membebani

pasien perihal pembayaran, menimbulkan permasalahan baru disamping penyakit

yang sedang diderita.

Kegalauan kami di atas, tentu tidak berlaku bagi kelompok pasien yang

datang dengan gaya parlente, diantar mobil sekelas fortuner ataupun pajero sport.

Namun bagi mereka rakyat biasa, utamanya yang entah karena birokrasi yang

kurang efektif, atau individu yang kurang proaktif, akhirnya belum mendapatkan

hak asuransi kesehatan yang dicanangkan bagi 100% warga negara Indonesia,

JKN-KIS.

Kasus yang lebih memprihatinkan dan akhir-akhir ini makin sering Kami

temukan ialah, kelompok pasien yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima



manfaat BPJS Kesehatan tanggungan pemerintah (PBI), tanpa ada informasi

kepada mereka sebelumnya, tiba-tiba mendapati status kepesertaan BPJS

kesehatan mereka telah dicabut, non-aktif, alias sudah tidak ditanggung lagi. Coba

bayangkan bagaimana jika Kita yang berada pada posisi pasien tersebut? Mungkin

istilah yang sedang hits belakangan ini lah yang paling tepat menggambarkan

kondisi pasien tersebut, korban PHP (Pemberi Harapan Palsu).

Kami mencoba tetap fokus pada pelayanan yang kami berikan, seoptimal

mungkin, namun gagal. Pikiran kami terus menerus terusik raut wajah pasien

yang begitu pilu. Meringis kesakitan oleh nyeri yang kini bukan hanya berasal

dari fisik, tapi juga psikisnya. Di mana peran pemerintah saat kondisi ini terjadi?

Apa benar kesehatan ialah hak dasar bagi seluruh rakyat indonesia? Atau telah

bergeser menjadi ladang bisnis bak di negara-negara penganut paham kapital?

Bukan tanpa alasan pikiran serupa itu muncul di benak Kami. Pembayaran

premi wajib bagi peserta yang terhitung Januari ini naik lagi mencekik, sistem

casemix yang memberikan claim pembayaran menurut nominal yang telah

ditentukan sebelumnya (bukan berdasarkan kebutuhan real perawatan pasien),

penetapan denda keterlambatan pembayaran premi, dan banyak lagi ciri yang

lebih menggambarkan “jaminan” ini bukanlah sebuah hak, namun suatu sistem

bisnis yang dikemas dengan manis penuh janji.

Kami tidak menafikkan bahwa banyak masyarakat yang sangat terbantu oleh

hadirnya Jaminan Kesehatan Nasional ini, namun fakta tersebut tidak serta merta

menghapus dosa para pemimpin yang abai terhadap hak kesehatan sebagian lain

rakyatnya. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus dievaluasi kembali

demi tujuan bersama yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, Kabupaten

Luwu khususnya.

Jika kita melihat peran pemerintah yang memiliki kewajiban memastikan

kesejahteraan rakyat, tentu masih banyak aspek yang perlu terus diperbaiki

bersama. Keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan alasan pemerintah untuk

kemudian abai pada kesehatan masyarakatnya. Perlu kembali digaris bawahi

bahwasanya kesehatan ialah hak dasar bagi tiap individu, hak yang wajib dijaga

dan dipenuhi oleh pemerintah di mana individu tersebut tinggal.



Mari kita membuka fakta sejarah dan melihat alangkah indahnya negeri ini

apabila sistem kesehatan yang diterapkan bisa mengadaptasi sistem yang berlaku

di zaman khalifah terdahulu. Sejarah mencatat, di tahun 1660 telah berdiri pusat

kesehatan masyarakat bernama Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di

Damaskus. Pusat kesehatan masyarakat ini mampu bertahan selama 267 tahun

memberikan perawatan pada orang-orang sakit secara gratis. Contoh lainnya ialah

rumah sakit di Kairo yang didirikan pada 1248 oleh khalifah al-Mansyur. Rumah

sakit tersebut memiliki kapasitas 8000 tempat tidur, dilengkapi fasilitas yang

sangat memadai. Selain mendapat perawatan yang baik, pasien juga mendapatkan

makanan berkualitas, pakaian, bahkan uang saku selama perawatan.

Kondisi bak mimpi di atas dapat terwujud karena negara benar-benar hadir

sebagai pemimpin yang bertanggungjawab pada kesehatan rakyatnya. Seluruh

pembiayaan rumah sakit ditanggung oleh negara dimana sumber dananya berasal

dari Baitulmal. Baitulmal sendiri bertugas menghimpun kekayaan dari berbagai

sumber yaitu harta zakat, harta milik negara, dan harta milik umum (misal

kekayaan alam dan hasil tambang). Apabila sumber-sumber dana tersebut belum

cukup, barulah negara boleh memungut pajak dari masyarakat.

Apabila contoh negara di zaman Khalifah terlalu jauh dari kenyataan, Kita

boleh melihat tetangga terdekat, yaitu Kabupaten Badung di Provinsi Bali.

Pemerintah Kabupaten Badung telah mencanangkan program jaminan kesehatan

semesta (universal health coverage) yang memberikan jaminan kesehatan pada

seluruh warga Kabupaten Badung lewat program Jaminan Kesehatan Nasional -

Krama Badung Sehat (JKN-KBS) sejak Januari 2017. Meski program ini pun

belum sempurna, namun secara nyata menunjukkan itikad baik pemerintah untuk

dapat hadir di tengah banyaknya kekurangan yang ada pada program JKN-KIS.

JKN-KBS sendiri dilaksanakan dengan tujuan mengisi ruang-ruang yang

tidak dapat dijangkau JKN-KIS. Menurut Pemerintah Kabupaten Badung,

program ini memiliki 22 manfaat tambahan, diantaranya pelayanan evakuasi

dengan ambulan dari rumah pasien di desa ke faskes rujukan di wilayah Provinsi

Bali, distribusi Fasilitas Kesehatan Tinggat Pertama (FKTP) merata di setiap

desa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD bisa terdaftar di seluruh FKTP, rasio



ideal dokter: penduduk 1 : 2500 sesuai standar WHO, tidak ada iuran biaya dan

melaksanakan motto service excellent - zero complain, program santunan

penunggu pasien, santunan lanjut usia, santunan kematian, dan berbagai manfaat

tambahan lain yang tidak ditanggung oleh JKN-KIS.

Saat kehadiran pemerintah pusat tidak dapat diandalkan, maka menjadi

kewajiban pemerintah daerah untuk mengambil alih kekosongan tersebut. Di

tahun 2020 ini, pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan APBD yang cukup

besar di bidang kesehatan, yaitu 261,75 miliar (23,61 % dari total APBD 2020).

Cukup membanggakan karena jika dinilai lewat persentasi, angka tersebut jauh

melampaui amanat undang-undang yang memberikan mandat minimal 10%

APBD untuk bidang kesehatan. Sekarang yang menjadi persoalan, dapatkah

anggaran sebesar itu diserap secara efektif, efisien, dan tepat sasaran?

261,75 miliar tentu bukan angka yang sedikit. Perlu strategi yang matang

agar dana sebesar itu dapat tepat guna dan tepat sasaran. Jika menciptakan

program kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Kabupaten Luwu dirasa masih

begitu jauh, maka setidaknya pemerintah dapat memastikan masyarakat yang

paling membutuhkan lah yang mendapatkan manfaat lebih dahulu. Juga

memastikan seluruh anggaran di bidang kesehatan dapat diserap dengan baik pada

pos-pos prioritas sesuai fakta kebutuhan di lapangan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih ada oknum masyarakat yang

terhitung mampu secara finansial, namun terdaftar sebagai penerima bantuan

iuran (PBI). Oknum masyarakat seperti inilah yang menjadi parasit bagi program

JKN-KIS dan perlu diberantas.

Untuk mengatasi persoalan serupa di atas, Pemerintah Kabupaten Luwu

dalam hal ini Dinas Kesehatan harus dapat bersinergi dengan BPJS Kesehatan

menyusun sebuah program yang secara nyata dapat meningkatkan cakupan

kepesertaan program JKN-KIS di Kabupaten Luwu, terutama bagi masyarakat

ekonomi rendah.

Sebagai referensi yang dapat dijadikan contoh ialah program Sahabat JKN

yang telah terlaksana di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Program tersebut

beranggotakan 58 orang yang merupakan perwakilan dari tiap puskesmas dan



fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya di daerah Kabupaten Sukabumi.

Sahabat JKN memiliki tugas pokok menciptakan kesadaran masyarakat akan

manfaat dan pentingnya menjadi peserta JKN-KIS. Dengan pendekatan keluarga

yang digunakan pada program ini, masyarakat yang menjadi peserta JKN-KIS

juga dapat terkategorikan dengan baik sesuai dengan kondisi keluarga

masing-masing atau dengan kata lain lebih tepat sasaran.

Sebagai penutup, Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku

kebijakan untuk merenung, melihat sekitar, mencermati kondisi lingkungan

masing-masing. Di HUT ke-14 Belopa, apa yang telah Kita berikan pada tanah

kebanggan ini? Sudah cukup banyak? Tak terhingga? Atau selama ini malah kita

hanya terus meminta tak pernah memberi?

Mari berbuat, mari bertindak, mari membangun bersama. Karena tindakan

kecil yang nyata jauh lebih berharga daripada rencana besar yang hanya

angan-angan semata. Kabupaten Luwu menuju universal health coverage,

masyarakat sehat adil paripurna.






