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Apa manfaat dari Rawat Inap yang Memiliki Standard?
Ketimpangan dan Tabungan Masyarakat

Pengaruh terhadap ketimpangan ekonomi dan juga kemampuan masyarakat untuk menabung
(Jappelli et al., 2007)

I Belajar dari Italia dan Inggris.
I Kualitas fasilitas kesehatan yang akan diperoleh masyarakat akan sama

I Akan tetapi ada perbedaan kondisi geografi di masing-masing daerah.
I Relevan untuk kasus Indonesia

I Ketika ada perbedaan akses dan kualitas terhadap fasilitas kesehatan, waktu tunggu akan
meningkat dan waktu untuk bekerja menurun

I Implikasinya adalah pemasukan berkurang dan tabungan berkurang

I Dampak lainnya adalah ketimpangan kesehatan antar daerah
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Apa manfaat dari Rawat Inap yang Memiliki Standard?
Pemilihan RS dan Kepuasan Pengguna Manfaat

Pengaruh terhadap pilihan layanan di Bangladesh (Andaleeb, 2000)

I Masyarakat memiliki akses dan pilihan yang banyak atau memiliki standar yang sama
untuk memperoleh layanan kesehatan

I Terjadi peningkatan kepuasan dari pasien

Pengaruh terhadap kepuasaan masyarakat di Swedia (Dietrichson et al., 2019)

I Ada sedikit perbaikan dalam kepuasan pasien
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Apa yang perlu dilakukan untuk kasus Indonesia? (1/2)

I Apakah standard di Jakarta sama dengan di luar Jakarta? Atau Jawa dan luar Jawa?
Barat versus Timur? Daratan, perbukitan, kepulauan?

I Terkait dengan studi Jappelli et al. (2007) ternyata standarisasi saja tidak cukup. Tetapi
harus melihat kondisi dan kebutuhan daerah

I Studi Maharani et al (2014) menunjukkan bahwa rumah sakit di daerah sangat tergantung
dengan subsidi atau bantuan pemerintah.

I Implikasinya adalah diibutuhkan economics of scale. Ini mungkin perlu dipikirkan, karena
terkait pembiayaan



5/6

Apa yang perlu dilakukan untuk kasus Indonesia? (2/2)

I Setuju dengan standarisasi kamar dan kualitas. Prinsip keadilan bagi semua warga negara.

I Fokus ke peningkatan jumlah dan kualitas untuk kelas 3
I Bed occupancy rate sangat tinggi, dan peserta JKN-nya juga tertinggi

I Supply side
I Sisi tenaga medis
I Sisi peralatan kesehatan (Bea Impor?)

I Menghitung unit cost pelayanan kesehatan untuk tiap kamar/pelayanan (yang optimal)

I Willingness to Pay dan Ability to Pay untuk masing-masing kelas (?).

I Hasil studi LPEM (2019): Masalah pencairan dana JKN membuat banyak RS sulit
membeli alkes.
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Pengalaman dari Inggris (NHS)

I Semua terstandarisasi

I Waktu tunggu memang lama

I Akan tetapi standard pelayanan yang diberikan adalah yang terbaik

I Bagi yang ingin mendapatkan layanan private dan cepat harus menggunakan pelayanan
yang diberikan oleh swasta dan ”sangat mahal”.

I Isu yang muncul memang soal biaya, sehingga banyak kebijakan anggaran yang dilakukan
oleh pemerintah Inggris terkait pengelolaan NHS.


