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Karena keahliannya, seorang kawan diminta memfasilitasi sebuah Strategic Planning  di 
sebuah RS Swasta (yang sayangnya tak etis disebutkan di sini) di Yogyakarta baru-baru ini. 
Dalam proses tersebut kebetulan terungkap sejumlah dana yang dihabiskan untuk membangun 
sebuah instalasi bedah yang baru. Lalu muncul pertanyaan strategi apa yang harus dijalankan 
agar investasi dari yayasan untuk pembangunan instalasi itu balik modal dan untung. 
Rekomendasinya? Meneruskan dan makin mengintensifkan perintah yayasan selama ini: harus 
makin banyak pasien yang dirujuk untuk operasi. Makin banyak, makin baik, karena investasi 
lekas kembali dan untung lekas diraup. Dokter yang merujuk, sebagai insentif, akan mendapat 
bonus juga.  
 
Mendengar itu, kawan saya terpana. Saudaranya, yang didiagnose menderita penyakit jantung, 
baru saja dioperasi di RS itu. Padahal dari second-opinion, seharusnya operasi itu belum perlu. 
Tetapi dokter yang menanganinya ngotot agar operasi dijalankan. Celakanya, seusai operasi, 
keadaannya malah makin parah.  
 
Tentu, kisah nyata di atas hanyalah sebuah potret diantara ribuan, bahkan mungkin jutaan, 
potret buram lain situasi layanan kesehatan di negeri yang masih menggeliat mencoba bangun 
sejak terpuruk krisis ekonomi ini. Namun, persoalan buruknya layanan kesehatan jelas bukan 
akibat dari krisis ekonomi semata. Banyak perkara lain yang terlibat. Dan di antara yang 
banyak itu, kebijakan nampaknya menjadi faktor yang begitu menentukan.  
 
Pertanyaannya, kebijakan siapa? Pemerintah kita? Sekilas bisa jadi begitu. Namun pengamatan 
yang lebih detil bisa jadi akan membawa kita pada ujung refleksi yang berbeda. Bahwa 
pemerintah adalah salah satu aktor yang memperburuk situasi, adalah ya. Tapi bahwa ada aktor 
(-aktor) lain yang terlibat dan bisa jadi justru lebih menentukan, mungkin lepas dari 
pengamatan kita selama ini. 
 
Misalnya, dalam bukunya The Silent Takeover (2001), Noreena Hertz mengungkapkan bahwa 
dari penelitiannya, lebih dari 1.213 jenis (genre) obat telah diriset dan ditemukan oleh 
perusahaan-perusahaan farmasi multinasional. Namun, dari jumlah itu, tak lebih dari 13 jenis 
adalah obat untuk penyakit-penyakit yang paling banyak diderita seperti ISPA (infeksi saluran 
pernapasan atas), malaria, tipus, disentri, TBC, dll. Sisanya? Obat penghilang jerawat, penurun 
berat badan, dan obat-obat kosmetika lainnya.  
 
Alasannya jelas: pasar yang paling besar adalah pasar obat-obat kecantikan itu. Itulah sumber 
uang. Padahal, di saat yang sama, setiap tahun, sedikitnya sebelas juta penduduk bumi 
kehilangan nyawa karena berbagai penyakit. Diantaranya sebagian besar adalah penduduk 



miskin di dunia ketiga yang meninggal karena AIDS (5 juta), TBC (2 juta), dan Malaria (1 
juta).  
 
Ketika dihadapkan pada fakta ini, perusahaan-perusahaan obat itu berkilah bahwa untuk 
menanggulangi penyakit-penyakit khas Dunia Ketiga itu belum ditemukan obat baru yang 
cukup mujarab atau kalaupun ada, harganya terlampau mahal untuk ukuran ekonomi mereka. 
Misalnya obat antiretroviral dasar yang bernama AZT dan 3TC, yang cukup efektif untuk 
menjaga agar pasien hidup dan produktif, akan menghabiskan US$ 10.000 sampai US$ 15.000 
per pasien per tahun. Ini jauh di atas pendapatan tahunan sebagian besar orang di negara 
berkembang . 
 
Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Dr. Hasbullah Thabrany dari Pusat Kajian Ekonomi 
Kesehatan Universitas Indonesia mengatakan bahwa kelompok 10% terkaya di negeri ini 
memiliki kesempatan untuk dirawat di RS 9 kali lebih besardaripada 10% penduduk termiskin. 
Padahal kemungkinan orang yang miskin jatuh sakit adalah lebih besar, antara lain karena 
lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat dan makanan yang kurang bergizi. 
 
Sementara itu, Afrika hanya menjadi pasar kecil walaupun sebagian besar pengidap HIV/AIDS ada di 
sana. Sampai tahun 1999, tercatat 26 juta dari 33 juta penduduk bumi penderita AIDS berada di Afrika 
Sub-Sahara dan 3.2 juta (16%) penduduk Afrika Selatan mengidap AIDS. Tetapi benua itu tetap 
menjadi pasar kecil bagi industri farmasi dengan prosentase 1,3%. Maka kematian dalam jumlah masif 
akibat HIV/AIDS pun terjadi benua tersebut. 
 
Nampaknya, dari cukilan-cukilan realita itu, kesehatan kini bukan lagi hak setiap orang yang 
bisa diperoleh secara cuma-cuma. Hidup secara sehat pun bukan lagi sebuah anugerah alamiah, 
melainkan komoditi. Maka, ketika sakit mendera dan kematian menjemput nyawa, makin sulit 
dikenali apakah itu takdir dari Sang Khalik atau konsekuensi sebuah kondisi yang demikian 
parah.  
 

*** 
 
Di ujung renungan panjang tentang hidup dan mati di jaman yang ter’fabrikasi’ inilah, buku ini 
ditulis. Risiko hidup di jaman ini tidak lagi alamiah, melainkan buatan. Manufactured-risk, 
istilah Giddens (2000). Dan sektor kesehatan adalah wilayah yang, sayangnya, sangat luas 
dimana risiko-risiko ini justru ‘dibuat’. 
 
Sejauh naskah ini telah direview, buku ini bukanlah sebuah text-book. Ia adalah bunga rampai 
kumpulan coretan yang berisi data, catatan, refleksi, bahkan pengalaman pribadi penulisnya 
ketika bersinggungan dengan area jasa dasar yang bernama ‘kesehatan’. Buku ini mengajak 
para pembacanya untuk melihat berbagai detil yang mungkin selama ini tak teramati ketika 
menelaah persoalan-persoalan di bidang kesehatan, khususnya di negeri ini. Lalu, 
mempersilakan mereka untuk menentukan sikapnya sendiri. 
 
Namun, baik juga jika buku ini kemudian menjadi dasar kerja bersama selanjutnya –antar 
pribadi, organisasi atau kelompok—untuk membela mereka yang makin dipinggirkan haknya 
dalam mengakses layanan kesehatan. Mungkinkah? 
 
Selamat membaca. 
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