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ABSTRAK 

 

PRAKTIK NEOLIBERALISME KESEHATAN: STUDI KASUS PADA PUSKESMAS 

DINOYO KOTA MALANG 

 

Oleh: 

Irianti Pudji Lestari 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA. 
 

Kesehatan merupakan hak dasar setiap orang. Negara bertanggungjawab atas 

penyediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi warga negaranya. Pelayanan 

kesehatan Indonesia saat ini sedang bergeser menjadi sebuah komoditas dan jasa yang 

sangat komersial. Sektor kesehatan menjadi bagian penting dari perdagangan bebas 

karena sifatnya yang strategis dan menyangkut hajat hidup banyak orang. Pola-pola 

neoliberalisme mulai nampak bahkan hingga ke level Puskesmas. Puskesmas yang 

merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mulai terhegemoni oleh 

doktrin-doktrin neoliberal. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bentuk 

neoliberalisme yang terjadi di Puskesmas. Situs yang dipilih adalah Puskesmas Dinoyo, 

yang sedang digiring oleh Dinas Kesehatan Kota Malang untuk menjadi Puskesmas 

BLUD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

studi kasus. Peneliti memperoleh data dari wawancara, observasi lapangan, serta 

dokumentasi data terkait. Data yang terkumpul dianalisa dan dijabarkan dalam bentuk 

uraian kata-kata. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa bentuk praktik 

neoliberalisme seperti, (1) peningkatan tarif layanan kesehatan; (2) hegemoni obat dari 

perusahaan farmasi multinasional; dan (3) penerapan reinventing government 

(mewirausahakan birokrasi) pada Puskesmas berstatus BLUD. 
 

Kata kunci: Neoliberalisme, Puskesmas BLUD, Perusahaan Multinasional, Reinventing 

Government 
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ABSTRACT 

HEALTH NEOLIBERALISM PRACTICE: A CASE STUDY IN DINOYO COMMUNITY 

HEALTH CENTER MALANG 

 

By: 

Irianti Pudji Lestari  

Supervisor: 

Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.  

Health is the basic right of everyone. The state is responsible for providing adequate health 

services for its citizens. Indonesia's health services are currently shifting into a highly 

commercial commodity and service. The health sector is an important part of free trade 

because of its strategic nature and concerns for the lives of many people. The patterns of 

neoliberalism began to appear even to the level of the Community Health Center 

(Puskesmas). The Community Health Center, which is a first-rate health care facility, is 

beginning to be hegemony by neoliberal doctrines. This research was conducted to 

understand the forms of neoliberalism that occur in the Community Health Center. The 

chosen site is the Puskesmas Dinoyo, which is being led by the Malang City Health Office to 

become a Local Public Servive Agency (BLUD). This study uses descriptive qualitative 

method with a case study approach. The researcher obtained data from interviews, field 

observations, and documentation of related data. The collected data is analyzed and described 

in the form of a description of the words. The results of this study show some forms of 

neoliberalism practices such as (1) increasing tariffs for health services; (2) drug hegemony 

from multinational pharmaceutical companies; and (3) the application of reinventing 

government (bureaucracy) to BLUD Puskesmas. 

 

 

Keywords: Neoliberalism, Community Health Center, Local Public Service 

Agency, Multinational Company, Reinventing Government.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan kesehatan yang hadir saat ini bukan     

lagi hanya mencakup bagaimana menciptakan sebuah derajat kesehatan yang baik 

bagi manusia dengan memberi pelayanan terbaik oleh negara kepada rakyatnya. 

Peran negara terasa semakin kecil dalam menjaga rakyatnya untuk bisa 

mengakses pelayanan kesehatan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa 

kesehatan rakyat bukan lagi menjadi kewajiban negara terhadap rakyat, akan 

tetapi mulai diserahkan pada mekanisme pasar. 

Pelayanan kesehatan sedang bergeser menjadi sebuah komoditas dan jasa 

yang sangat komersial serta memberikan keuntungan bagi kalangan tertentu. 

Invasi teori ekonomi dalam sistem pelayanan kesehatan membuat rakyat, -

terutama rakyat miskin- tidak bisa memperoleh akses terhadap pelayanan 

kesehatan secara baik dan merata.  

Industri jasa kesehatan telah menjadi bagian dari jasa perdagangan yang 

diatur dalam organisasi perdagangan internasional atau WTO. Dalam hal ini, 

segala jenis urusan di sektor kesehatan memiliki potensi untuk mengikuti aturan 

main pasar internasional atau perdagangan bebas. Sektor kesehatan menjadi 

bagian penting dalam perdagangan bebas, karena merupakan sektor yang strategis 

dan menyangkut hajat hidup banyak manusia. Dalam kondisi seperti ini, urusan-

urusan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggungjawab penuh negara dan 

secara regulasi seharusnya dilindungi oleh negara akan menjadi hal yang 
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sebaliknya. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa perdagangan bebas 

mengharuskan pengurangan peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar. 

Inilah yang biasanya disebut dengan deregulasi. Pengurangan regulasi-regulasi 

yang dianggap menghambat laju kekuatan pasar tentu saja akan mempermudah 

akumulasi kapital. Sehingga deregulasi yang dilakukan tidak lagi murni untuk 

tujuan mempermudah atau mensejahterakan masyarakat, akan tetapi fokus pada 

upaya mengakumulasi modal segelintir pihak. 

Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob dan Sipol pada bulan Desember 

tahun 1966 menetapkan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah bagi 

tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak bagi warga negaranya, baik itu 

hak untuk dapat menikmati ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak sipil dan 

politiknya. Tidak hanya dalam Kovenan tersebut, kewajiban negara terhadap 

pemenuhan hak warga negaranya juga tertuangkan secara lugas dalam konsideran 

UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban 

melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan 

dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Oleh karena itu, negara yang dalam 

hal ini adalah pemerintah memiliki peran aktif dalam memenuhi hak-hak warga 

negaranya.  

Sianipar (1999) menjelaskan bahwa penyediaan pelayanan publik merupakan 

suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara 

kehidupan bernegara. Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala bentuk 

pelayanan di sektor publik, yang dilaksanakan aparatur pemerintah, dalam bentuk 

penyediaan barang dan atau jasa, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Dalam konteks penyelenggaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

pelayanan publik, negara tentu saja membutuhkan birokrasi untuk menjalankan 

kewajibannya. Pemerintah perlu membangun sebuah sistem pemerintahan yang 

dapat mempermudah mereka dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, 

pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari administrasi publik. 

Akhir-akhir ini, sektor publik berkembang menuju ke arah akuntabilitas publik 

yang bergerak di bawah pemikiran New Public Management (NPM). Dalam 

pemikiran ini, model pemerintahan tradisional dirasa tidak efisien dalam 

mengelola pemerintahan, sehingga model manajemen di sektor privat diangkat ke 

sektor publik untuk mengatasi masalah tersebut (Hood, 1991). 

Sayidah, Triyuwono, Sukoharsono, and Djamhuri (2014) menyatakan bahwa 

NPM merupakan doktrin neoliberal yang mengintegrasikan konsep manajemen 

sektor privat dan mekanisme pasar ke dalam sektor publik. Konsep New Public 

Management membawa sistem pemerintahan bergerak ke arah profit 

organization. Hal ini menjadi berbahaya karena tidak semestinya negara yang 

dalam hal ini adalah pemerintah atau pelayan masyarakat memiliki pola pikir dan 

pola kerja seperti pada sektor swasta yang lebih mengedepankan keuntungan. Pola 

seperti ini akan membuat negara semakin menjauh dari perannya, sehingga rakyat 

tidak lagi merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya bernegara.  

Pelayanan dan pertanggungjawaban yang dijalankan pemerintah dilakukan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat. Kesehatan merupakan 

hak dasar seluruh warga negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 28 H ayat 1 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan kemudian diperjelas kembali 
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bagaimana tanggungjawab negara dalam pasal 34 ayat 3 bahwa “Negara 

bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak.” 

Pelayanan kesehatan sebagai jasa publik harus bisa diakses oleh seluruh lapisan 

masyarakat, tidak hanya lapisan masyarakat menengah keatas, sehingga menjadi 

kewajiban negara untuk menyediakan jasa publik tersebut. Penting bagi negara 

untuk menciptakan keadilan distributif bagi masyarakat dalam hal pelayanan 

kesehatan. Hal ini dilakukan agar kesehatan tidak hanya dinikmati oleh segelintir 

orang atau kelompok yang memiliki akses dan modal besar saja, akan tetapi harus 

bisa dirasakan oleh seluruh warga negara. Masyarakat yang kurang mampu juga 

layak memperoleh perlindungan dan jaminan atas kesehatan, sehingga peran 

pemerintah dalam mewujudkan negara yang sejahtera dapat tercapai. 

Dalam rangka menjalankan kewajibannya, pemerintah juga berkomitmen untuk 

menjaga dan mengalokasikan porsi anggaran kesehatan pada angka 5 persen dari 

APBN di luar gaji. Hal tersebut dituangkan dalam pasal 171 ayat (1) UU No. 36 

tahun 2009 tentang Kesehatan. Faktanya sejak Undang – Undang tersebut 

disahkan, butuh waktu 7 tahun bagi pemerintah untuk mewujudkan komitmennya. 

Terlihat bahwa pemerintah baru benar-benar memprioritaskan 5 persen 

anggarannya untuk kesehatan di tahun 2016, seperti pada grafik berikut.  
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Gambar 1. 1 Grafik Anggaran Kesehatan Indonesia 

 

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018) 

Tidak hanya dalam hal alokasi anggaran, komitmen pemerintah dalam urusan 

kesehatan juga belum terlihat serius. Disparitas infrastruktur secara mudah 

tergambarkan pada kuantitas atau jumlah Puskesmas di Indonesia. Sampai tahun 

2016 lalu, jumlah Puskesmas terus meningkat dari 9.510 unit (2012) sampai ke 

angka 9.767 unit (2016). Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan 

pemerataan distribusi jumlah Puskesmas di seluruh Kecamatan. Secara agregat 

(nasional), rasio ideal puskesmas sebesar 1,36. Artinya bahwa secara agregat 

sudah ideal, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa distribusinya masih tidak 

merata. Idealnya, sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, bahwa Puskesmas harus 

didirikan pada setiap kecamatan minimal satu. Realita yang terjadi adalah 

disparitas jumlah Puskesmas masih sangat terlihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1. 2 Rasio Puskesmas Per Kecamatan 

 

Dalam data tersebut, terlihat bahwa daerah Papua memiliki rasio terendah. 

Sangat jauh berbeda dengan wilayah DKI Jakarta yang rasionya lebih besar jauh 

di atas rata-rata daerah lainnya. Data tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah 

masih gagal memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi semua 

kalangan. Pelayanan kesehatan masih tersentral di kota-kota besar Indonesia. 

Masyarakat di daerah pelosok negeri kenyataannya sulit memperoleh pelayanan 

kesehatan sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat di kota-kota besar. Hal 

tersebut semakin memperjelas bahwa pelayanan kesehatan masih berputar di 

pusat kota dan hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan 

lebih, baik dalam hal struktural maupun kemampuan finansial. Sementara rakyat 

yang tidak memiliki akses terhadap hal tersebut masih sulit memperoleh 

pelayanan kesehatan yang layak. 

 Tidak hanya masalah disparitas kuantitas Puskesmas di Indonesia, 

Puskesmas juga mengalami pergeseran fungsi dan tujuan. Sama halnya seperti 
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yang terjadi dalam dunia pendidikan, proses liberalisasi pendidikan diawali 

dengan privatisasi perguruan tinggi. Perubahan status dari PTN menjadi PT 

BHMN dengan dikeluarkannya PP No. 61 tahun 1999 perlahan menjauhkan peran 

negara dari tanggung jawabnya atas pendidikan dalam hal pendanaan. Dampak 

yang dirasakan adalah semakin mahalnya biaya pendidikan perguruan tinggi, 

sehingga rakyat miskin sulit untuk mengakses pendidikan tinggi karena tidak 

mampu membayar uang masuk ataupun uang semester yang ditetapkan oleh 

pendidikan tinggi. 

 Fenomena yang hampir serupa juga mulai tergambar dari proses 

perubahan Puskesmas ke arah Puskesmas BLUD. Puskesmas BLUD dianggap 

menjadi jalan keluar atas sulitnya birokrasi penggunaan dana di Puskesmas. 

Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum, Puskesmas dalam hal ini juga didorong untuk bisa secara 

otonom mengelola pendapatan operasionalnya tanpa harus melalui proses 

birokrasi ke pemerintah terlebih dahulu untuk pencairan dananya. Kewenangan ini 

tentu perlahan melepaskan peran negara dalam mengontrol Puskesmas. 

Keterbatasan sumber daya yang ada di Puskesmas akan menjadikan Puskesmas 

tidak lagi menyelenggarakan upaya-upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengatasnamakan upaya 

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

di wilayah kerjanya. 

 Berdasarkan masalah-masalah yang disebutkan diatas, maka penulis 

merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap “Neoliberalisme Kesehatan: 

Studi Kasus Pada Puskesmas Dinoyo Kota Malang” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana praktik neoliberalisme kesehatan Puskesmas Dinoyo Kota 

Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengetahui praktik neoliberalisme kesehatan pada Puskesmas Dinoyo Kota 

Malang 

1.4. Kontribusi Penelitian 

1. Bagi mahasiswa serta akademisi bidang ilmu akuntansi 

a. Mengetahui praktik neoliberalisasi kesehatan Puskesmas Kota Malang 

b. Menjadi bahan penelitian yang lebih komprehensif dalam 

memecahkan permasalahan yang terjadi 

2. Bagi mahasiswa serta akademisi bidang ilmu kesehatan  

Mengetahui serta menjadi bahan analisa mengenai pengaruh adanya 

neoliberalisme Puskesmas terhadap kualitas pelayanan kesehatan di 

masyarakat. 

3. Bagi pemerintah 

Menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di bidang 

kesehatan sebagai upaya memaksimalkan peran pemerintah untuk 

memenuhi hak masyarakat atas kesehatan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1. Posisi Negara Neoliberal 

2.1.1 Neoliberalisme dan Perdagangan Bebas 

 

Neoliberalisme sering dikenal sebagai paham ekonomi liberal. Paham 

neoliberalisme mengarah pada gagasan bahwa campur tangan pemerintah harus 

dikurangi dalam pengelolaan urusan ekonomi. Menyerahkan semuanya pada 

mekanisme pasar serta membiarkan pasar yang mengendalikan segala urusan 

manusia. Neoliberalisme merupakan teori tentang praktik ekonomi politik yang 

menganggap bahwa jalan terbaik pencapaian umat manusia hanya dapat diraih 

dengan cara menjamin kebebasan individu dan keterampilan berusaha yang 

ditandai dengan adanya jaminan hak milik pribadi, pasar bebas, dan perdagangan 

bebas. (Rahmat dan Yustika, 2017) 

Institusi komplementer neoliberalisme menggunakan istilah pasar bebas dan 

globalisasi sebagai gaya modern untuk menutupi keburukannya. Neoliberalisme, 

pasar bebas, dan globalisasi adalah wujud baru penjajahan masa kini dari segi 

ekonomi, sosial, politik, dan budaya (neoimperialisme). Sulitnya mendapatkan 

transparansi statement atau informasi proses kebijakan dari lembaga-lembaga 

pemerintah merupakan salah satu bukti konkrit dari rupa baru neoliberalisme. 

Kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan mengatasnamakan globalisasi dan pasar 

bebas itu telah berhasil menciptakan ketimpangan sosial ekonomi, sehingga si 

kaya semakin menjadi kaya dan sebaliknya si miskin kian terpuruk dengan 

kondisi ekonominya. (Deliarnov, 1995) 
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Neoliberalisme melalui jargon globalisasinya merupakan proses perkembangan 

yang membentuk keterikatan antarnegara dan antarindividu di dunia. Dimana 

proses pertumbuhannya menyangkut aspek ekonomi, budaya, dan sosial politik. 

Wahyu (2019) dalam artikelnya menjelaskan bahwa dalam proses pertumbuhan 

ekonomi mencakup pertumbuhan angka perdagangan, pergerakan mata uang, 

investasi global dan produksi yang melibatkan regulasi, standarisasi, juga 

eksistensi kelembagaan. Tenaga kerja murah, kemudahan investasi dan 

transportasi, liberalisasi perdagangan, serta bebasnya aliran modal mampu 

memobilisasi pertumbuhan ekonomi secara global.  

Gagasan neoliberal meyakini bahwa kemiskinan dapat dihilangkan melalui 

pasar bebas dan perdagangan bebas. Dalam negara-negara neoliberal, hak milik 

pribadi individu sangat diutamakan. Karenanya, perlindungan dan penetapan hak-

hak milik pribadi dianggap sebagai cara terbaik untuk mencegah terjadinya apa 

yang disebut sebagai “tragedi hak milik bersama” [tragedy of common] (yaitu 

tendensi antarindividu untuk secara tak bertanggung jawab mengeksploitasi habis-

habisan sumber daya milik bersama seperti tanah dan air). Sektor-sektor yang 

sebelumnya dijalankan atau diatur oleh negara haruslah diserahkan kepada swasta 

dan dideregulasikan (dibebaskan dari setiap bentuk campur tangan negara). 

(Harvey, 2009) 

Dengan asumsi bahwa kemiskinan akan menurun dan kesejahteraan akan 

meningkat ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, salah satu misi utama dari 

perdagangan bebas adalah memperoleh barang dengan biaya serendah-rendahnya 

untuk bisa memproduksi barang yang dapat dinilai secara ekonomis oleh pasar. 

Dalam teorinya, perdagangan bebas dapat memberikan keuntungan secara 
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ekonomi karena meningkatnya akses pasar dan surplus ekonomi secara 

keseluruhan. Perdagangan bebas juga akan mempermudah terpenuhinya bahan 

baku, bahan penolong, dan barang modal, meningkatkan investasi modal asing 

yang kemudian akan mendorong peningkatan struktur industri, mendorong 

peningkatan daya saing industri domestik, dan tentu saja peningkatan daya beli 

masyarakat. 

Masngudi (2006) menjelaskan bahwa pada abad ke-16 dan 17 telah 

berkembang suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh para negarawan di 

Eropa, yang oleh Adam Smith disebut dengan sistem merkantilisme 

(merchantilism). Aliran merkantilisme mempunyai tujuan utama untuk 

mendirikan negara nasional yang kuat dan memupuk kemakmuran nasional. 

Perdagangan internasional diharapkan harus selalu menghasilkan surplus neraca 

perdagangan, sehingga terjadi pengumpulan logam mulia yang diidentikkan 

dengan kemakmuran. Pemerintah membuat peraturan di bidang perdagangan bagi 

kepentingan nasionalnya, yakni untuk mendorong ekspor dan mengurangi serta 

membatasi impor (khususnya impor barang-barang mewah). Di samping itu, 

pemerintah akan mendorong output dan kesempatan kerja nasional.  

Lebih lanjut Masngudi (2006) mengungkapkan bahwa dalam hubungan ini, 

Adam Smith telah melemparkan kritik-kritiknya, baik yang menyangkut 

pengertian kekayaan, masalah surplus neraca perdagangan, maupun masalah 

campur tangan pemerintah yang demikian besar di bidang perdagangan. Teori pra-

klasik atau merkantilisme dianggap tidak relevan, selanjutnya muncullah teori 

keunggulan absolut (absolute advantage theory) dari Adam Smith. Yang dalam 

hal ini Adam Smith berpendapat bahwa kemakmuran suatu negara bukan 
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ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimilikinya, tetapi ditentukan oleh 

sumber daya ekonomi dan produksi hasil tenaga kerja. Keuntungan perdagangan 

internasional tergantung pada produktivitas tenaga kerja yang dimiliki oleh 

masing-masing negara dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. 

Semakin tinggi produktivitas dan efisiensi, maka negara akan dapat lebih 

menekan ongkos-ongkos produksinya. Negara akan mengekspor barang tertentu 

karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara 

mutlak lebih murah daripada negara lain. Menurut Adam Smith, peranan 

pemerintah harus dikurangi guna menciptakan perdagangan bebas. Dengan 

adanya perdagangan bebas, maka akan menimbulkan persaingan yang semakin 

ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan 

spesialisasi dan pembagian kerja internasional berdasarkan keunggulan 

absolutnya. Melalui perdagangan internasional akan diperoleh barang yang lebih 

banyak, lebih bervariasi, meningkatkan konsumsi dan demikian pula peningkatan 

kemakmuran. 

Keputusan sebuah negara dalam menjalankan spesialisasi akan mengakibatkan 

adanya upaya represif dari negara untuk melakukan peningkatan jumlah produksi 

di satu sektor tertentu dan menurunkan produksi di sektor lainnya yang dianggap 

tidak memiliki keunggulan absolut. Dengan dalih melakukan perdagangan yang 

lebih efisien, pemerintah justru akan mengorbankan komoditas lain yang artinya 

juga pemerintah akan mengorbankan kesempatan kerja dalam negeri sehingga 

menciptakan pengangguran bahkan kemiskinan. 

2.1.2 Hakikat Negara Kesejahteraan (Welfare State) 
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Meurut Hoogerwerf dalam Syafiie, 1994 negara merupakan suatu kelompok 

yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang 

sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan-

kekuatan. Anggota kelompok ini adalah warga negara yang bermukim di suatu 

daerah tertentu dengan kedaulatan yang diakui. Ia menentukan bila perlu dengan 

jalan paksa dan kekerasan, batas-batas kekuasaan dan orang-orang dan kelompok 

dalam masyarakat di daerah ini. Hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa 

kekuasaan negara pun mempunyai batas-batas, umpamanya disebabkan 

kekuassaan dan badan internasional dan supranasional. Kekuasaan negara diakui 

oleh warga negara dan warga negara lain, dengan kata lain kekuasaan tertinggi 

disahkan wewenang tertinggi. Maka ada suatu pimpinan yang diakui oleh negara, 

yaitu pemerintahan (Syafiie, 1994). 

Plato menggolongkan orang-orang yang ada dalam negara kedalam tiga 

golongan. Ini berhubungan dengan pendapatnya mengenai asal mula negara, yaitu 

bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang 

beraneka macam yang tidak mungkin dipenuhi tanpa orang itu mengadakan 

kerjasama. Dari sini lalu ditarik persamaannya antara sifat-sifat negara dengan 

sifat-sifat manusia, yang menghasilkan tiga macam sifat, yaitu: 

a. Sifat kepandaian (pikiran) 

b. Sifat keberanian, dan  

c. Sifat akan adanya kebutuhan yang beraneka macam (Soehino, 1998) 

Tiga sifat inilah yang mengakibatkan timbulnya tiga golongan orang-orang di 

dalam negara khayalan Plato, yaitu:  
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1. Golongan penguasa, yaitu golongan yang memerintah, yang mana golongan 

ini setidaknya terdiri dari orang-orang yang pandai, ahli-ahli pikir, dan ahli-

ahli filsafat. 

2. Golongan tentara. Golongan tentara ini adalah golongan yang menjaga 

keselamatan negara, yang harus dididik khusus untuk melaksanakan tugasnya 

3. Golongan pengusaha atau pekerja. Golongn pengusaha atau pekerja ini adalah 

golongan yang berniat memenuhi kebutuhan-kebutuhan benda atau material 

daripada orang-orang yang hidup di dalam Negara (Soehino, 1998). 

Dalam The Eighteen Brumaire of Louis Bonaparte (1852) Marx 

menggambarkan negara (Prancis) sebagai sebuah kekuasaan eksekutif yang 

dilengkapi dengan organisasi militer dan birokrasi. Dalam The Civil War in 

France (1871), ia menyebut negara yang sama dalam konteks “centralized state 

power with its ubiwuitous organs of standing army, policy, bureaucracy, clergy, 

and justice”. Sementara dalam Critique of the Gotha Programme (1875) 

perhatian Marx ditujukan kepada negara Prussia yang ia gambarkan sebagai a 

Police-guarded military despotism, embellishedwith parliamentary form, and 

bureaucraticaly carpentered”. 

Dalam  Suhelmi (2001) Engels mendefinisikan negara dengan cara yang tidak 

jauh berbeda dengan yang dilakukan Marx. Dalam On the Origins of Family, 

Private Property, and the State ia menggambarkan negara sebagai sebuah 

organisasi sosial berdasarkan wilayah teritorial dengan wewenang 

mengoperasikan kekuatan militer, menarik pajak dan menjalankan administrasi. 

Sejalan dengan hal tersebut, bahkan Thomas Hobbes mengibaratkan bahwa 

negara adalah Leviathan, sejenis monster (makhluk raksasa) yang ganas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

menakutkan dan bengis yang terdapat dalam kisah Perjanjian Lama. Makhluk 

menakutkan ini selalu mengancam keberadaan makhluk-makhluk lainnya. 

Leviathan tidak hanya ditakuti, tapi juga dipatuhi segala perintahnya.  

Padahal secara filosofis, fungsi negara yaitu melindungi dan mensejahterakan 

rakyat. Dalam rangka menyejahterakan rakyat itulah, maka negara mempunyai 

kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga negara. Oleh 

karena itu maka lahirlah peran negara yang dilaksanakan oleh sebuah 

pemerintahan dengan tugas pokok yaitu mempertemukan dan mengatur berbagai 

kebutuhan dan kepentingan warga negara baik hanya untuk individual maupun 

kelompok masyarakat secara adil dan non-diskriminasi. Fasilitasi semacam ini 

penting agar publik (warga negara/masyarakat) dan negara/pemerintah secara 

bersama-sama (as a collectivity) dapat merumuskan masalah/kebutuhan dasar 

sebagai masalah bersama. Dan dalam melakukan upaya-upaya pencapaian dan 

pemenuhan tersebut juga diperlukan untuk dilakukan secara bersama-sama. 

(Puspitosari, Khalikussabir, Kurniawan, & Lutfi, 2011) 

Kurniawan, Sukmana, Abdussalam, and Masduki (2015) menjelaskan bahwa 

Negara kesejahteraan dipraktekkan pada abad ke-19 di Eropa dan AS, walaupun 

menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar negara kesejahteraan 

beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan 

gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest 

happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Secara 

substantif, pada dasarnya kesejahteraan rakyat adalah tanggungjawab negara. 

Tidak ada logika manapun yang membenarkan bahwa kesejahteraan, kemiskinan 

dan keterbelakangan adalah dosa individual yang harus ditanggung sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Konsepsi ini berangkat bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh etos kerja dan 

kultur masyarakat yang tidak memiliki cita berprestasi secara filosofis-politik dan 

ideologis negara adalah sponsor tunggal dalam mensejahterakan rakyatnya. 

Merujuk pada ide cemerlang mengenai negara kesejahteraan, Kurniawan et 

al. (2015) menjelaskan ada tiga alasan utama yang perlu ditegaskan oleh negara 

dalam menjalankan fungsinya. Pertama negara harus menjamin tiap individu dan 

keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi 

kebutuhan paling pokok. Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial jika 

individu dan keluarga ada dalam situasi rentan yang membuat mereka 

menghadapi social contingencies seperti usia lanjut, menganggur miskin yang 

memicu pada krisis sosial. Ketiga, semua warga negara tanpa membedakan status 

dan kelas sosial harus dijamin untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar 

seperti pendidikan, pemenuhan gizi, sanitasi, dan air bersih. 

2.2. Tanggung Jawab Negara dalam Pelayanan Publik Sektor Kesehatan 

2.2.1. Konsep Pelayanan Publik Negara Demokrasi 

Kehadiran rakyat merupakan hal yang penting dalam negara demokrasi. 

Demokrasi yang merupakan sistem politik dengan konsep “power of the people” 

atau yang secara umum dipahami sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat, memberikan pemahaman bahwa pemegang kedaulatan tertinggi 

dalam jalannya roda pemerintahan adalah rakyat. 

Sejalan dengan hal diatas, menurut Dahl, seperti dikutip oleh Munafrizal 

Manan, demokrasi adalah sistem politik yang tiap anggotanya saling memandang 

sebagai orang yang sama secara politik, sama-sama berdaulat, dan memiliki 

segala kemampuan, sumber daya, dan lembaga yang mereka perlukan untuk 
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memerintah dirinya sendiri. Sistem demokrasi ditandai oleh sikap tanggap negara 

(responsif) terhadap preferensi warganya. Puspitosari et al. (2011) menjelaskan 

bahwa responsivitas itu mensyaratkan warga negara harus punya peluang untuk 

(1) merumuskan preferensi mereka, (2) memberitahukan preferensinya pada 

warga lain dan pemerintah lewat aksi individu maupun kolektif, (3) 

mempertimbangkan masuknya preferensi itu ke dalam tata aturan pemerintah. 

Ketiga hal ini akan terlaksana dengan baik manakala ada partisipasi aktif dari 

masyarakat terhadap pengelolaan negara. Demokrasi yang ideal mengharuskan 

adanya keseimbangan peran antara masyarakat dengan negara.  

Demokrasi diharapkan dapat mewujudkan terciptanya sebuah negara yang 

jauh dari sikap arogan pemerintah terhadap rakyatnya. Runtuhnya kepemimpinan 

Soeharto menjadi jalan awal bagi Indonesia untuk meninggalkan rezim otoriter. 

Transisi demokrasi pada era Soeharto menuju era Habibie membuka ruang 

kebebasan berpendapat bagi rakyat. Interaksi antara pemerintah dengan 

masyarakat merupakan komponen penting dalam mewujudkan demokrasi. Posisi 

negara sebagai pengemban amanah rakyat menjadikan negara berkewajiban atau 

bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya, seperti yang tertuang 

dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, “Pemerintah melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Sehinggga dapat disimpulkan bahwa negara 

wajib menyediakan pelayanan yang menunjang tujuan kesejahteraan rakyat, baik 

diminta ataupun tidak diminta oleh rakyatnya. Layaknya kewajiban orangtua 

merawat anaknya, tanpa harus diminta, hal tersebut sudah menjadi sebuah 

keharusan yang dalam konteks kehidupan harus dijalankan untuk menjaga tatanan 
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hubungan interaksi sosial di masyarakat. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan 

berupa sarana dan prasarana terkait pendidikan, kesehatan, keamanan, dan 

kebutuhan dasar yang lain.  

Puspitosari et al. (2011) menjelaskan bahwa dalam konteks penyelenggaraan 

pelayanan publik, negara adalah aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab 

dalam upaya pemenuhan hak-hak rakyat, bukan yang lainnya. Demikian pula pada 

proses reformasi dalam sektor pelayanan publik, negaralah yang harus mengambil 

peran dominan.  

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan 

bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

J. V. Denhardt (2003) menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan salah 

satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi 

penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik (kepentingan 

dan kebutuhan publik), serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak 

diskriminatif.  

2.2.2. Paradigma Administrasi Pelayanan Publik 

Dalam menjalankan fungsi pelayanan publik untuk memenuhi kepentingan 

masyarakat, birokrasi Indonesia penuh dengan arrogant dan technocratic power. 

Kurangnya inisiatif yang terlihat dari ketergantungan pada petunjuk atasan atau 

petunjuk teknis, kaku, sesuai dengan aturan, rumit, gemuk, birokratis, serta tidak 

fleksibel. (Suryawikarta, 1997) 
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Denhardt (2004) menyatakan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi 

publik, yaitu old public administration, new public administration, dan new public 

service. Terdapat dua gagasan utama dalam perspekif old public administration. 

Gagasan pertama menyangkut pemisahan politik dan administrasi. Gagasan kedua 

adalah administrasi publik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk mencapai 

efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Perspektif kedua adalah new public 

management, di dalamnya berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan 

bisnis dalam sektor publik. Yang ketiga merupakan perspektif new public service,  

dalam perspektif ini, pandangannya berawal dari pengakuan atas warga negara 

dan posisinya yang sangat penting dalam kepemerintahan demokratis. Jati diri 

warga negara tidak hanya dipandang sebagai persoalan kepentingan pribadi (self 

interest) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap 

orang lain. 

Akhir-akhir ini, sektor publik berkembang menuju ke arah akuntabilitas publik 

yang bergerak di bawah pemikiran New Public Management (NPM). Dalam 

pemikiran ini, model pemerintahan tradisional dirasa tidak efisien dalam 

mengelola pemerintahan, sehingga model manajemen di sektor privat diangkat ke 

sektor publik untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan kata lain, NPM menjadi 

bagian dari doktrin neoliberal terhadap manajemen organisasi sektor publik. 

Pergeseran  paradigma pelayanan publik di atas dapat dijelaskan secara rinci 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 2. 1 Tabel Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik 

Pisau Analisa Administrasi Publik Lama 

(OPM) 

Administrasi Publik Baru 

(NPM) 

Teori Dasar dan Landasan 

Epistemologi 

Teori Politik, sosial dan 

argumen politik yang 

menafikkan ilmu sosial 

Teori Ekonomi, yang 

diperlengkap dengan 

dialog berdasarkan 

positivistik ilmu sosial 

Konsepsi dari Kepentingan 

Publik 

Kepentingan publik adalah 

penjelasan dari politik yang 

diekspresikan dalam aturan 

hukum 

Kepentingan publik 

merepresentasikan agregasi 

dari kepentingan individual 

Kepada siapa aparat 

pelayanan bertanggungjawab 

Klient (Client) dan 

Konsumen 

Pelanggan (Customer) 

Peran Pemerintah Mengendalikan (mendesain 

dan menerapkan kebijakan 

yang terfokus pada satu 

tujuan politis tertentu) 

Mengarahkan (bertindak 

sebagai katalis untuk 

melepaskan kekuatan 

pasar) 

Mekanisme untuk mecapai 

kebijakan publik 

Tujuan tergantung dari 

keberadaan agensi 

pemerintah 

Mekanisme yang dibuat 

dan struktur insentif untuk 

mencapai tujuan publik 

melalui agensi swasta dan 

lembaga non-profit. 

Pendekatan akuntabilitas Hierarki administrative 

yang bertanggung jawab 

kepada pemimpin politik 

Pada kepentingan pasar, 

dimana akumulasi dari 

kepentingan pribadi (warga 

atau pelanggan) 

Diskresi administratif Diskresi terbatas Garis yang melebar untuk 

mencapai tujuan 

kewirausahaan 

Struktur Organisasi Birokratis, otoritas atas 

bawah, kontrol regulasi 

klien 

Organisasi publik yang 

terdesentralisasi 

Dasar motivasi dari pelayan 

dan administrator 

Dibayar dan mendapat 

keuntungan, perlindungan 

pelayanan publik 

Semangat wirausaha, dan 

ideologis untuk 

pengurangan besaran 

pemerintah 

Sumber: Puspitosari, Khalikussabir, Kurniawan, & Lutfi (2011)  

Paradigma New Public Management berkeyakinan bahwa sistem tata kelola 

relasi antara satuan unit kelembagaan pemerintah dengan para pengguna jasanya 

(customer) dianggap sama seperti proses relasi transaksi yang „dimainkan‟ di 

dunia bisnis (R. B. Denhardt & Denhardt, 2003). Gagasan yang diusung New 

Public Management ini dimaksudkan untuk menghilangkan monopoli pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

yang selama ini menjadi milik instansi pemerintah, namun seringkali hasilnya 

kurang efektif dan tidak efisien. (Thoha, 2005) 

Dalam relasi hubungan antar instansi pemerintah dengan rakyatnya, NPM 

cenderung transaksional dengan menyesuaikan market place (dunia pasar). 

Perubahan paradigma sektor publik yang seperti ini akan menggeser pola kerja 

atau kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan (rule based) 

dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat (authority driven 

processes) menjadi orientasi pasar (market based), dan dipacu untuk berkompetisi 

sehat (competition driven tactics) (Thoha, 2017).  

Hoadley (2006) menjelaskan ciri-ciri dasar birokrasi dengan corak NPM 

sebagai berikut: 

- Hands on, manajemen wirausaha, bukan bentuk-bentuk birokrasi tradisional  

- Menggunakan standar yang eksplisit dan ukuran kinerja 

- Memfokuskan pada kontrol hasil 

- Pentingnya dis-agregasi dan desentralisasi pelayanan publik 

- Kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik 

- Penekanan pada manajemen dengan model ala sektor swasta 

- Promosi disiplin dan penghematan sumber daya 

- Pemisahan pembuatan keputusan politik dengan dari manajemen langsung 

yang menangani pelayanan publik. 

Jantung dari konsep tersebut ada dalam tiga poin utama yaitu terkait dimensi dis-

agregasi/desentralisasi, kompetisi, dan privatisasi sektor pelayanan publik. 

2.3. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah 

2.3.1. Pengertian Akuntansi 
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Dalam Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4, akuntansi 

merupakan kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif 

keuangan suatu badan ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan atas 

beberapa alternatif. Akuntansi dalam Harahap (2015) adalah “tools of 

management,” alat bagi penganut sistem kapitalis untuk mengumpulkan harta dan 

memeliharanya agar proses maksimalisasi kekayaan berjalan tanpa hambatan dan 

penguasaannya tetap di tangan kapitalis. Akuntansi mampu memudahkan 

kepentingan korporasi dengan menembus batas regulasi masing-masing negara, 

menggantikannya melalui pemaksaan penggunaan standarisasi akuntansi 

berbentuk IFRS maupun IPSAS agar tunduk pada aturan pasar global.  

Belkaoui (1986) dalam Harahap (2015), menggambarkan sifat akuntansi dalam 

beberapa dimensi, antara lain: 

a. Akuntansi sebagai suatu ideologi 

Dalam bagian ini, akuntansi dianggap sebagai ideologi yang dapat dijadikan 

sebagai alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan 

politik kapitalis. Karl Marx bahkan menganggap bahwa akuntansi merupakan 

bentuk kesadaran yang palsu yang menjadi alat untuk memistikkan, bukan 

memberikan informasi yang benar tentang hubungan antara penguasaan alat 

produksi dan faktor produksi itu sendiri. Berbeda dengan Marx, kaum 

kapitalis menganggap bahwa motor produksi itu adalah pemilik modal. 

Sementara Marx berpandangan bahwa motor produksi itu adalah pekerja yang 

memiliki faktor produksi dan menikmati hasil produksinya. Dalam hal ini 

akuntansi juga dianggap sebagai mitos, simbol, dan ritus yang dapat 

menciptakan aturan simbolis lingkungan sosial masyarakat. Sejalan dengan 
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hal tersebut, Iwan Triyuwono (2000) dalam Harahap (2015) berpandangan 

bahwa akuntansi itu tidak bebas nilai, akuntansi juga telah dijadikan sebagai 

alat untuk melegitimasi dan mendukung ideologi kapitalis materialis atau 

penguasaan organisasi.  

b. Akuntansi sebagai suatu bahasa 

Akuntansi adalah bahasa perusahaan yang dapat berbicara (berkomunikasi) 

sendiri tentang suatu perusahaan/organisasi yang dilaporkannya. 

Sebagaimana halnya bahasa, akuntansi memiliki ciri-ciri yang sama dengan 

bahasa. Akuntansi memiliki hal-hal berikut ini. 

- Simbol atau sifat lexical 

Akuntansi memiliki simbol-simbol, istilah, kata-kata yang kadang hanya 

dimengerti oleh mereka yang mengetahui atau menguasai akuntansi, 

seperti istilah Neraca, Laba Rugi, Perkiraan, Debet – Kredit, Jurnal, Buku 

Besar dan lain-lain. 

- Tata aturan atau Grammatical Rules 

Kalau bahasa memiliki tata bahasa, maka akuntansi juga memiliki aturan 

sehingga orag dapat memahami bahasa/komunikasi akuntansi. Seperti 

aturan tentang penempatan pos berdasarkan urutan likuiditas, aturan 

pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, proses pemindahbukuan, akrual, 

dan lain-lain. 

c. Akuntansi sebagai Catatan Historis 

Akuntansi sebagai wahana untuk memberikan gambaran sejarah organisasi 

dan transaksi yang dilakukan pada masa lalu. Catatan itu merupakan 

gambaran bagaimana manajemen mengelola kekayaan pemilik yang 
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kemudian menjadi dasar untuk menganalisa keuangan dan untuk memahami 

proyeksi di masa depan. 

d. Akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini 

Dalam pendapat ini, akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi 

perusahaan pada saat sekarang. Meskipun dalam akuntansi ada konsep 

current value accounting, namun konsep ini belum banyak digunakan dalam 

penyajian laporan keuangan. 

e. Akuntansi sebagai sistem informasi 

Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses menghubungkan 

sumber data melalui jaringan komunikasi dengan para penerima informasi. 

Akuntansi memiliki siklus yang disebut Accounting Cycle, yang memproses 

bukti transaksi menjadi bentuk-bentuk informasi yang kita kenal dengan 

laporan keuangan yang dapat dipergunakan masyarakat untuk proses 

pengambilan keputusan. 

f. Akuntansi sebagai suatu komoditas 

Komoditas adalah barang yang dapat dijual kepada konsumen karena daya 

gunanya. Output akuntansi dalam bentuk informasi adalah produk dari suatu 

“pabrik” yang dalam konteks ini pabrik tersebut adalah sistem akuntansi. 

Output ini dibutuhkan masyarakat karena memberikan manfaat yang besar 

terutama bagi para pemakainya yang digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan ekonomi. Karena unsur kebermanfaatannya itulah akuntansi dapat 

menjadi komoditas di masyarakat. 

g. Akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban (accountability) 
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Akuntansi dapat menjadi media untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan suatu perusahaan atau lembaga kepada principal (majikan). 

Dalam laporan Trueblood Committee tujuan akuntansi keuangan terbagi dua, 

yaitu untuk pengambilan keputusan dan untuk  pertanggungjawaban. Yang 

dominan terjadi sekarang adalah akuntansi sebagai alat/media untuk 

pengambilan keputusan bukan pertanggungjawaban. Penggunaan akuntansi 

sebagai sumber informasi dalam mengambil keputusan semakin dominan 

karena lingkungan korporasi saat ini mengarah pada upaya mencapai nilai 

tertinggi dari “value of the firm” yang digambarkan oleh “harga saham”. 

Akhirnya eksekutif perusahaan memfokuskan upayanya dalam meningkatkan 

harga saham bukan melalui kinerja riil, tetapi dengan memanfaatkan 

fenomena EMH (Efficient Market Hypothesis) dimana harga saham bisa naik 

dengan cara perusahaan memberikan berita bagus atau good news melalui 

berbagai cara khususnya laporan keuangan. Good news ini bisa dimunculkan 

misalnya dengan mempercantik laporan keuangan atau dengan istilah window 

dressing, income smoothing, cosmetics atau lipstick accounting, earning 

management dan istilah-istilah lainnya. 

 

 

h. Akuntansi sebagai teknologi 

Menurut Sudibyo (1987) akuntansi adalah teknologi perangkat lunak. 

Akuntansi tidak ditujukan untuk menerangkan dan memproyeksi perilaku 

variabel-variabel sosial/ekonomis tertentu melainkan untuk mengendalikan 
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variabel-variabel tersebut. Akuntansi merupakan disiplin rekayasa informasi 

dan pengendalian (kontrol) keuangan. 

2.3.2.  Akuntansi Sektor Publik Basis Akrual 

Bastian (2001) dalam Yabbar and Hamzah (2015) mendefinisikan bahwa 

akuntansi sektor publik merupakan cara melakukan analisis akuntansi yang 

diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara 

dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, 

LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik 

dan swasta. 

Lebih lanjut, Yabbar dan Hamzah (2015) menjelaskan bahwa akuntansi 

sektor publik adalah entitas publik yang fokus pada pelayanan dan penyediaan 

barang publik yang dalam menyampaikan informasinya selalu berpedoman pada 

prinsip Value For Money (VFM). Value for money merupakan konsep pengelolaan 

organisasi pemerintah yang mendasarkan pada tiga hal, yaitu ekonomis, efisiensi, 

dan efektifitas. Ekonomis menunjukkan masukan (input), efisiensi menunjukkan 

masukan (input) dan keluaran (output), sementara efektivitas menunjukkan 

keluaran (output) dan dampak (outcome). (Kurrohman, 2013) 

Mardiasmo and MBA (2009) menjelaskan bahwa dalam hal ekonomis, 

pemerintah mempertimbangkan sumber daya yang digunakan untuk mengurangi 

pengeluaran yang berlebihan atau boros, bahkan jika perlu tidak ada biaya yang 

dikeluarkan. Di lain sisi pemerintah juga harus memikirkan efisiensi kinerja, yaitu 

ketercapaian target kerja yang maksimal dengan penggunaan sumber daya 

serendah-rendahnya (maximizing benefits and minimizing cost). Selain 

mempertimbangkan ekonomis dan efisiensi, pemerintah juga melakukan 
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mempertimbangkan efektivitas dengan membandingkan output dengan outcome 

(sasaran atau tujuan yang ingin dicapai atas proses input dan output yang 

dilakukan).  

Kawedar, Rohman, and Handayani (2008) menjelaskan bahwa basis akrual 

merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh suatu transaksi pada saat 

terjadinya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.  

PP Nomor 71 tahun 2010 lampiran I.02 PSAP 01 juga menjelaskan bahwa 

“basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.” 

International Federation of Accountants (IFAC) dalam Yabbar and Hamzah 

(2015) menggambarkan kelebihan dan kekurangan penggunaan akuntansi berbasis 

akrual pada sektor publik. Kelebihannya antara lain: 

1. Menggambarkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya 

dan memenuhi pendanaannya; 

2. Memberi peluang bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi 

kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya 

serta untuk memenuhi segala kewajiban dan komitmen-komitmen yang 

ada; 

3. Menunjukkan posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan pemerintah; 

4. Memberi ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan dalam 

mengelola sumber daya yang ada; 
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5. Menjadi media untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengukur 

efisiensi dan efektivitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan 

sumber daya yang dikelola. 

Selain kelebihan diatas, penggunaan basis akrual di sektor publik juga 

memiliki kekurangan, diantaranya: 

1. Biaya yang cukup besar untuk mengangani hal-hal sebagai berikut: 

a. Biaya untuk penilaian aset; 

b. Biaya penyiapan kebijakan akuntansi; 

c. Biaya untuk membangun sistem akuntansi termasuk membeli komputer 

atau peralatan lainnya untuk mendukung sistem tersebut; 

d. Biaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memadai dan 

mumpuni untuk menangani akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

2. Basis akrual pada dasarnya dirancang untuk memproyeksi laba sehingga 

mengurangi esensi pada organisasi pemerintahan; 

3. Basis akrual lebih kompleks daripada basis kas, sehingga akuntabilitas 

laporan keuangan kurang baik karena kapasitas parlemen (DPR/DPRD) 

yang kurang dalam memahaminya; 

4. Memerlukan ruang yang lebih luas dalam hal pertimbangan profesional 

(profesional judgement), baik oleh penyedia laporan keuangan (entitas 

pelaporan/entitas akuntansi) maupun auditor pemerintah.  

Menurut Thomson dalam Widjajarso (2008), tujuan penerapan basis akrual 

dalam pemerintahan, yakni: (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem 

keuangan (anggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik; (2) 

meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik; (3) 
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meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh 

pemerintah; (4) menyediakan informasi yang lebih lengkap untuk pengambilan 

keputusan; (5) mereformasi sistem anggaran belanja (appropriasi); dan (6) 

mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

Amir, Mulawarman, Kamayanti, and Irianto (2014) menjelaskan bahwa 

akuntansi akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai 

mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas di masa depan secepat 

mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Dalam dunia bisnis, tujuan utama 

akuntansi akrual adalah membantu investor menilai kinerja keuangan entitas 

selama satu periode pelaporan. Berdasarkan hal tersebut banyak manajemen yang 

membuat judgement dan asumsi dalam menyusun dan melaporkan kinerja 

keuangan perusahaan mereka. Judgement dan asumsi yang dibuat tersebut tidak 

hanya dapat meningkatkan keinformatifan laba akuntansi tetapi juga 

memunculkan kemungkinan bagi manajemen untuk berperilaku oportunistis 

dengan perilaku ini manajer akan cenderung melakukan earning management. 

2.3.3. Pengelolaan Keuangan Daerah 

Dalam sistem desentralisasi, setiap daerah memiliki wewenang mengelola 

sumber daya yang dimilikinya sendiri. Dalam hal keuangan daerah, seluruh 

kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. 

Keuangan daerah seluruhnya tercantum dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah). Dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
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dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah. APBD menjadi dasar pegelolaan keuangan daerah 

dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Segala jenis pengelolaan target dan 

realisasi anggaran daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat.  

UU No. 17 tahun 2003 menjelaskan bahwa APBD memiliki fungsi 

otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi, dan stabilisasi. Berikut 

adalah penjelasannya: 

1. Fungsi otorisasi 

Bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan 

belanja pada tahun yang bersangkutan 

2. Fungsi perencanaan 

Bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam 

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan 

3. Fungsi pengawasan 

Bahwa anggaran negara menjadi pedoman menilai apakah kegiatan 

penyeleggaraan pemerinahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

4. Fungsi alokasi 

Bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya serta menigkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

5. Fungsi distribusi 

Bahwa anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 

6. Fungsi stabilisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Bahwa anggaran negara menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan 

keseimbangan fundamental perekonomian. 

 

2.4. Kesehatan sebagai Hak Dasar Masyarakat 

Kesehatan merupakan hak dasar seluruh warga negara. Sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar (1945) pasal 28 H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 

kemudian diperjelas kembali bagaimana tanggungjawab negara dalam pasal 34 

ayat (3) bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” 

Menurut Mardiasmo ( 2002:74 ) salah satu paradigma tentang pembangunan 

kesehatan adalah “health for all” atau kesehatan untuk semua yang artinya adalah 

pelayanan kesehatan sebagai jasa publik harus bisa diakses oleh seluruh lapisan 

masyarakat, tidak hanya lapisan masyarakat menengah keatas, sehingga menjadi 

kewajiban negara untuk menyediakan jasa publik tersebut. Sehingga penting bagi 

negara untuk menciptakan keadilan distributif bagi masyarakat dalam hal 

pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan agar kesehatan tidak hanya dinikmati oleh 

segelintir orang atau kelompok yang memiliki akses dan modal yang besar saja, 

akan tetapi harus bisa dirasakan oleh seluruh warga negara. Masyarakat yang 

kurang mampu juga layak memperoleh perlindungan dan jaminan atas kesehatan, 

sehingga peran pemerintah dalam mewujudkan negara yang sejahtera dapat 

tercapai. 
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Dalam rangka menjalankan kewajibannya, pemerintah juga berkomitmen untuk 

menjaga porsi anggaran kesehatan pada angka minimal 5% dari APBN di luar 

gaji. Hal tersebut dituangkan dalam pasal 171 ayat (1) UU No. 36 tahun (2009) 

tentang Kesehatan. Lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (2) mengenai kewajiban 

bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% 

dari APBD di luar gaji. 

2.4.1. Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD 

Kementrian Kesehatan (2014) memposisikan Pusat kesehatan masyarakat 

(puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dalam hal ini, Ekasari et 

al. (2017) menjelaskan bahwa Puskesmas adalah sebuah unit pelaksana 

fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat 

pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan 

kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara 

menyeluruh. 

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun (2012) tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum dapat 

memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan 

yang diberikan. Imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas 

dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana yang 

kemudian diatur oleh kementerian keuangan, gubernur, bupati atau walikota. 

Dalam PP No. 23 tahun 2005 dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Layanan Umum adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan 

pronsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. 

Beberapa landasan hukum mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum 

antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem 

Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

 

Peneliti melakukan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Neoliberalisme kesehatan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. 

Puskesmas menjadi sebuah situs yang menarik untuk diteliti. Hal ini karena 

Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama, merupakan 

bagian yang sangat penting dalam mewujudkan terciptanya derajat kesehatan yang 

optimal di tingkat lokal. Tidak hanya urusan pelayanan kesehatan saja, akan tetapi 

Puskesmas juga memiliki fungsi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan 

kepada penduduk setempat. Tentu yang banyak berperan dalam menjalankan ini 

adalah dokter dan perawat. Peran dokter dan perawat penting untuk turun 

langsung ke masyarakat agar dapat mendengarkan secara langsung keluhan 

kesehatan yang dirasakan penduduk sekitar. (Prasetyo, 2004) 

Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional, Puskesmas mendapat porsi 

anggaran lebih dalam bentuk dana kapitasi. Nominal tersebut sangat besar jika 

dapat dimaksimalkan untuk menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini yang 

kemudian membuat peneliti penasaran, apakah dana tersebut benar membuat 

Puskesmas mampu menjalankan peran dan fungsinya? Ataukah puskesmas hanya 

sekedar menjadi alat yang mudah digunakan oleh struktur lain dalam 

melanggengkan praktik neoliberalisme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

Atas penjelasan di atas, pendekatan studi kasus digunakan untuk 

mengetahui kondisi puskemas serta praktik-praktik neoliberalisme yang secara 

sengaja maupun tidak sengaja dilakukan dalam pusaran puskesmas. Penelitian ini 

dilakukan penulis untuk memperoleh gambaran mengenai praktik neoliberalisme 

yang menurut penulis juga terjadi di pusaran puskesmas. Puskesmas dengan peran 

dan fungsinya yang sangat krusial, memiliki posisi penting bagi neoliberalisme 

dalam melanggengkan agenda-agendanya. Karena misi neoliberalisme adalah 

memperkaya pemilik modal, maka urusan kesehatan juga menjadi lahan basah 

yang mudah dimanfaatkan. Hal ini disebabkan karena urusan kesehatan 

merupakan urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga pasarnya 

sudah jelas. Warga negara. 

Dengan masuknya neoliberalisme dalam pusaran Puskesmas, otomatis 

akan menggeser peran dan fungsi utama puskesmas, sehingga akan menciptakan 

keterpisahan antar fungsi dan nilai yang ada dalam puskesmas. 

3.2. Penelusuran Empriris 

 

Penelusuran empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi 

aktual di Puskesmas saat ini, terutama mengenai adanya neoliberalisme kesehatan 

dalam lingkaran puskesmas. Hal ini karena dalam pandangan peneliti, 

neoliberalisme sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan di Puskesmas.  

Salah satu cara untuk mengetahui kondisi empiris dari neoliberalisme 

kesehatan di Puskesmas adalah melakukan wawancara dengan beberapa aktor 

kunci di puskesmas, serta melakukan wawancara bebas ke penerima layanan 

(masyarakat). Puskesmas yang peneliti pilih adalah Puskesmas Dinoyo. Cakupan 
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wilayah Puskesmas ini adalah Sumbersari, Tlogomas, Merjosari, dan Vila Bukit 

Tidar. Peneliti memilih Puskesmas Dinoyo karena merupakan Puskesmas terbesar 

kedua di Kota Malang dalam hal cakupan wilayah, jumlah peserta, serta besaran 

dana kapitasi. 

Awalnya peneliti melakukan proses perijinan ke Bakesbangpol untuk 

memperoleh ijin penelitian di Puskesmas Dinoyo. Setelah mendapat ijin dari 

Bakesbangpol, peneliti melanjutkan proses perijinan ke Puskesmas Dinoyo. 

Peneliti mencoba menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari Puskesmas, akan tetapi 

pihak puskesmas hanya mengijinkan untuk mengambil data. Peneliti melakukan 

wawancara terbatas dengan bagian tata usaha untuk mengetahui gambaran tentang 

puskesmas. Selain melakukan wawancara terbatas, peneliti juga melakukan 

observasi dengan berkeliling Puskesmas untuk memahami situs penelitian. 

Setelah melakukan observasi terhadap Puskesmas, peneliti mengagendakan 

wawancara dengan bagian keuangan Puskesmas.Setelah data terkoleksi, peneliti 

melakukan reduksi data serta melakukan trianggulasi data dengan mencocokkan 

data hasil wawancara dan beberapa dokumen. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 

Peneliti memperoleh data dari beberapa metode, yakni wawancara, 

observasi lapangan, serta dokumentasi data-data yang berkaitan. Peneliti 

melakukan wawancara semi terstruktur, yakni dengan hanya menyiapkan poin-

poin pertanyaan inti kemudian berkembang secara natural sesuai tanggapan 

narasumber.  
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Peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang tertentu di Puskesmas 

yang berdasarkan kajian awal peneliti merupakan aktor kunci yang dapat 

memberikan informasi. Seiring dengan berjalannya penelitian, peneliti menambah 

informan sesuai pertimbangan yang telah meyakinkan peneliti. Saat melakukan 

wawancara, peneliti menggunakan alat perekam suara yang akan dijadikan 

sebagai data empiris untuk dianalisa. Berikut adalah daftar informan yang peneliti 

wawancarai. 

Tabel 3. 1 Daftar Informan 

No. Nama Posisi 

1 Ibu Kholifah Bendahara Puskesmas, Bendahara Dana Kapitasi 

2 Ibu Cici Kasir dan Informasi 

  

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi untuk 

mengetahui jenis-jenis obat yang terdapat di gudang persediaan obat Puskesmas. 

Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen terkait sebagai alat trianggulasi 

data. Beberapa dokumen diantaranya adalah SOP Keuangan Puskesmas, data 

anggaran Puskesmas 3 tahun terakhir, regulasi-regulasi terkait di sektor kesehatan, 

serta media review. 

Media review peneliti lakukan dengan mengikuti perkembangan berita 

seputar Puskesmas Kota Malang untuk menambah kebaruan informasi yang 

peneliti pahami, agar mempermudah peneliti membaca situasi terkini tentang 

layanan kesehatan. Beberapa regulasi yang berkaitan juga langsung peneliti 
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tanyakan kepada informan untuk mengurangi bias yang terjadi antara data yang 

dipahami peneliti dengan praktik di lapangan.  

3.4. Teknik Analisis Data 

 

Data-data yang telah peneliti kumpulkan diolah dengan cara sebagai berikut: 

1. Membuat Tabulasi Temuan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti 

menuliskan dan mengelompokkan temuan yang menjadi jawaban atas 

pertanyaan peneliti. Dalam proses ini, peneliti menggunakan alat analisis 

berupa kertas kerja seperti berikut: 

Tabel 3. 2 Kertas Kerja Analisis Temuan 

No Sumber/informan Temuan 

   

   

 

2. Melakukan Pembacaan Refleksif 

Poin-poin temuan yang telah diketahui kemudian peneliti refleksikan. Hal 

ini dilakukan sebagai wujud kesadaran peneliti bahwa seorang peneliti 

tidak hanya bertugas menyajikan data, namun juga menggambarkan 

bahwa dirinya adalah bagian dalam proses pengambilan simpulan atas 

penelitiannya. (Kamayanti, 2016).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Pola Neoliberalisme Kesehatan 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dijelaskan diatas, peneliti kemudian 

menggambarkan pola neoliberalisme dalam sektor kesehatan, khususnya yang 

terjadi di puskesmas. Pola neoliberalisme semakin terlihat dalam alur berikut. 

Gambar 4. 1 Pola Neoliberalisme Kesehatan Pada Puskesmas 

 

Dalam pola diatas, peneliti menggambarkan bahwa neoliberalisme sedang 

mempengaruhi pemerintah melalui regulasi yang dapat mengikat semua elemen 

yang terlibat di sektor kesehatan. Neoliberalisme masuk dalam organisasi sektor 

publik dengan bingkai New Public Management (NPM). NPM yang diharapkan 

menjadi sebuah jalan terang bagi organisasi sektor publik yang tidak efisien dan 

rumit menjadikan organisasi sektor publik menjalankan aktivitasnya seperti pada 

sektor privat yang bersifat profit oriented. Dalam penelitian ini, Puskesmas-lah 

yang akhirnya terpaksa menjadi salah satu agen dalam neoliberalisme yang 

terjadi. Pemerintah yang secara kewenangannya dapat memberikan dana 

kesehatan melalui APBN dan APBD kepada daerah, memberikan kuasa lebih 

kepada Puskesmas untuk mengelola dana kesehatan sesuai dengan aturan yang 
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ada. Akan tetapi dalam praktiknya, Puskesmas juga dipaksa melakukan praktik-

praktik yang hamper menyerupai pola kerja perusahaan bisnis. Akhirnya yang 

terjadi adalah, dana kesehatan yang ada dialokasikan pemerintah untuk urusan 

kesehatan ujung-ujungnya memberikan profit kepada perusahaan farmasi 

multinasional. Dari segi regulasi, penyusunan naskah akademik Undang-Undang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional juga mendapat bantuan tenaga ahli dari 

Masyarakat Uni Eropa (EU), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Organisasi 

Ketenagakerjaan Internasional (ILO) serta Australia.   

Pada tahun 1994, Indonesia menyatakan diri sebagai anggota WTO secara 

resmi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Implikasi atas bergabungnya 

Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia tersebut adalah munculnya 

kewajiban dari Indonesia sebagai negara anggota untuk terbuka terhadap akses 

perdagangan barang dan jasa dunia. Sehingga segala bentuk jenis kebijakan dan 

tindakan yang menghalangi keberlangsungan perdagangan bebas harus dikurangi 

atau bahkan dihilangkan.  

WTO mengklasifikasi perdagangan dunia menjadi dua kategori, yaitu 

General Agreement on Tarrif and Trade (GATT) dan General Agreement on 

Trade in Services (GATS). GATS mengatur segala jenis transaksi perdagangan 

jasa, dimana sektor kesehatan turut serta menjadi objek yang diperjualbelikan 

dalam perdagangan dunia. Perpres Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang 

Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di 

Bidang Penanaman Modal menjadi pintu masuk yang sangat lebar bagi masuknya 
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penanaman modal asing di sektor kesehatan. Setidaknya ada 13 bidang usaha di 

sektor kesehatan yang terbuka penanaman modalnya bagi investor asing 

berdasarkan Perpres tersebut. Berikut adalah daftar bidang usaha sektor kesehatan 

yang terbuka untuk investor asing. 

Tabel 4. 1 Daftar Bidang Usaha Sektor Kesehatan Yang Terbuka Untuk Investor 

Asing 

No Bidang Usaha 

Batasan 

Kepemilikan 

Modal Asing 

1 

Usaha Industri Farmasi: 

Maksimal 75% Industri Obat Jadi 

Industri Bahan Baku Obat 

2 
Hospital Services/Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta 

(Spesialistik/Sub Spesialistik) 
Maksimal 65% 

3 Clinic Specialised Medical Services (Klinik Kedokteran Spesialis) Maksimal 65% 

4 Clinic Specialised Dental Services (Klinik Gigi Spesialis) Maksimal 65% 

5 Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Laboratorium Klinik) Maksimal 65% 

6 Jasa Rumah Sakit Lainnya (Klinik Rehabilitasi Mental) Maksimal 65% 

7 Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Klinik Medical Check Up) Maksimal 65% 

8 Nursing Services Maksimal 49% 

9 
Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Penyewaan Peralatan 

Medik) 
Maksimal 49% 

10 
Jasa Pengetesan Pengujian Kaliberasi Pemeliharaan dan Perbaikan 

Peralatan Kesehatan 
Maksimal 49% 

11 
Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen (Jasa Manajemen Rumah 

Sakit 
Maksimal 65% 

12 

Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Jasa asistensi dalam 

evakuasi pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam 

keadaan darurat) 

Maksimal 65% 

13 Jasa Pelayanan Akupuntur Maksimal 49% 

Sumber: Perpres Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang 

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 

Pada tahun 2014 dan 2016, pemerintah memperbaharui regulasi tersebut. 

Di tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 39 tahun 2014 yang 

diantaranya merevisi kebijakan tarif maksimal penanaman modal asing dan 

penanaman modal dalam negeri bidang usaha  sektor kesehatan. Perubahannya 
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justru membuka lebar peluang penanam modal untuk melakukan investasi di 

sektor kesehatan. Parahnya, di tahun 2016 regulasi tersebut kembali diperbaharui 

dengan alasan yang sama. Di kalangan pelaku usaha dan pemerintah, regulasi ini 

disebut DNI (Daftar Negatif Investasi) 2016. Hal ini karena banyaknya bidang 

usaha yang dicoret dari daftar negatif investasi pada aturan sebelumnya (Perpres 

No. 39 Tahun 2014). Berikut adalah daftar bidang usaha yang peluang 

investasinya diperluas di sektor kesehatan: 

Tabel 4. 2 Daftar Bidang Usaha Sektor Kesehatan yang Memperoleh Kemudahan 

Investasi Asing 

No Bidang Usaha Perpres 39/2014 Perpres 44/2016 

1 
Institusi Pengujian Alat 

Kesehatan 
PMA maksimal 49% PMA Maksimal 67% 

2 
Pelayanan Pest 

Control/Fumigasi 
PMDN Maksimal 100% PMA Maksimal 67% 

3 
Pelayanan Evakuasi Medik dan 

Ambulantory 
PMDN Maksimal 100% PMA Maksimal 67% 

4 
Jasa Keperawatan Spesialis 

(Nursing Services CPC 93191) 

a. PMA Maksimal 49% 
a. PMA Maksimal 

67% 

b. Maksimal 70% bagi 

penanam modal dari 

negara-negara ASEAN. 

Dapat dilakukan di 

seluruh Ibukota Provinsi 

Indonesia  

b. Maksimal 70% 

bagi penanam modal 

dari negara-negara 

ASEAN 

b. Maksimal 51% bagi 

penanam modal dari 

negara-negara ASEAN. 

Bisa dilakukan di 

Makasar dan Manado 

saja 

c. Dapat dilakukan di 

seluruh Ibukota 

Provinsi Indonesia 

Timur, kecuali 

Makasar dan Manado 

Sumber: Perpres Nomor 39 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 (data diolah) 

Dalam tabel di atas, terlihat bahwa pemerintah sedang meningkatkan upaya agar 

investasi yang lebih besar masuk dalam dunia kesehatan. Dengan pemberian 

kemudahan investasi ini, akan ada kecenderungan bagi pemerintah untuk lebih 

mudah dikendalikan oleh pasar global dalam menjalankan aktivitasnya dalam 

urusan kesehatan. Masuknya investasi akan memudahkan konsentrasi kekuasaan 
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di tangan perusahaan multinasional untuk menjalankan oraktik-praktik monopoli 

terhadap sektor kesehatan. Setidaknya terdapat 3 model kelonggaran investasi 

yang dilakukan, diantaranya: 

1. Memperluas batasan investasi asing, dari yang sebelumnya sebesar 49% 

menjadi 67%; 

2. Meningkatkan status penanaman modal, dari yang sebelumnya hanya boleh 

diinvestasi oleh penanam modal dalam negeri menjadi 67% bisa dikuasai 

penanam modal asing; dan 

3. Mempermudah penanam modal dari negara-negara ASEAN untuk melakukan 

investasi dengan meningkatkan batasan maksimal investasi dan perluasan 

batas wilayah yang boleh dilakukan investasi. 

Dalam Perpres No. 44 tahun 2016, Pemerintah juga menambahkan bidang 

usaha baru di sektor kesehatan yang terbuka bagi investor, yakni: 
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Tabel 4. 3 Daftar Bidang Usaha Baru di Sektor Kesehatan yang Terbuka Bagi 

Investor 

No Bidang Usaha Perpres 39 2014 Perpres 44 2016 

1 Penyalur Alat Kesehatan Tidak Diatur 

a. PMA Maksimal 49% 

b. Izin Khusus dari 

Kemenkes 

2 

Industri Alat Kesehatan: 

Kelas A (Kapas, Pembalut, 

kasa, tongkat, tiang infus, 

pembalut wanita, popok 

dewasa, tempat tidur 

pasien, kursi roda) 

Tidak Diatur 

a. PMA Maksimal 33% 

b. Izin Khusus dari 

Kemenkes 

3 

Industri Alat Kesehatan: 

Kelas B (Masker Bedah, 

jarum suntik, pasien 

monitor, kondom, surgical 

gloves, cairan hemodialisa, 

PACS, surgical knives) 

Tidak diatur 
Izin Khusus dari 

Kemenkes 

4 

Industri Alat Kesehatan: 

Kelas C (IV Catheter, X-

Ray, ECG, Patient Monitor, 

Inplan Orthopedy, Contact 

Lens, Oxymeter, 

Densimeter) 

Tidak diatur 
Izin Khusus dari 

Kemenkes 

5 

Industri Alat Kesehatan: 

Kelas D (CTScan, MRI, 

Catheter Jantung, Stent 

Jantung, HIV Test, 

Pacemaker, Dormal Filler, 

Ablation Catheter) 

Tidak diatur 
Izin Khusus dari 

Kemenkes 

6 
Bank dan Laboratorium 

Jaringan dan Sel 
Tidak diatur 

Izin Khusus dari 

Kemenkes 
Sumber: Perpres Nomor 39 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 (data 

diolah) 

Perlu juga untuk diketahui mengenai bidang usaha sektor kesehatan yang 

tidak berubah regulasinya, yang tentu membuat investor merasa nyaman 

berinvestasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4. 4 Daftar Bidang Usaha Sektor Kesehatan yang Tidak Berubah 

Regulasinya 

No Bidang Usaha Perpres 39 2014 Perpres 44 2016 

1 Industri Farmasi Obat Jadi PMA Maksimal 85% PMA Maksimal 85% 

2 Fasilitas Pelayanan Akupuntur PMA Maksimal 49% PMA Maksimal 49% 

3 Produsen Narkotika (Industri Farmasi) 
Izin Khusus dari 

Kemenkes 

Izin Khusus dari 

Kemenkes 

4 Pedagang Besar Farmasi Narkotika 
Izin Khusus dari 

Kemenkes 

Izin Khusus dari 

Kemenkes 

5 Pengolahan Obat Tradisional PMDN 100% PMDN 100% 

6 
Industri/Usaha Obat 

Tradisional/Ekstrak Bahan Alam 
PMDN 100% PMDN 100% 

7 
Perdagangan Besar Bahan Baku 

Farmasi 
PMDN 100% PMDN 100% 

8 
Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan, dan Optik 
PMDN 100% PMDN 100% 

9 

Klinik Pratama: Rumah Bersalin 

Swasta, Clinic General Medical 

Services/Klinik Pengobatan Umum, 

Jasa Kesehatan Pemukiman 

(Residential Health Services), dan 

Sarana Pelayanan Dasar 

PMDN 100% PMDN 100% 

10 Rumah Sakit 

a. PMA Maksimal 67% 
a. PMA Maksimal 

67% 

b. Maksimal 70% bagi 

penanam modal dari 

negara-negara ASEAN 

b. Maksimal 70% 

bagi penanam modal 

dari negara-negara 

ASEAN 

c. Dapat dilakukan di 

seluruh Ibukota 

Provinsi Indonesia 

Timur, kecuali 

Makasar dan Manado 

c. Dapat dilakukan 

di seluruh Ibukota 

Provinsi Indonesia 

Timur, kecuali 

Makasar dan 

Manado 

11 

Klinik Utama: Klinik Spesialis (Clinic 

Specialised Medical Services CPC 

9312), Klinik Kedokteran Gigi 

Spesialis (CPC 9312), dan Jasa Rumah 

Sakit lainnya  (klinik rehabilitasi 

medik) 

a. PMA Maksimal 67% 
a. PMA Maksimal 

67% 

b. Maksimal 70% bagi 

penanam modal dari 

negara-negara ASEAN 

b. Maksimal 70% 

bagi penanam modal 

dari negara-negara 

ASEAN 

c. Dapat dilakukan di 

seluruh Ibukota 

Provinsi Indonesia 

Timur, kecuali 

Makasar dan Manado 

c. Dapat dilakukan 

di seluruh Ibukota 

Provinsi Indonesia 

Timur, kecuali 

Makasar dan 

Manado 

Sumber: Perpres Nomor 39 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 (data 

diolah) 

Tidak hanya melakukan deregulasi terhadap aturan mengenai penanaman 

modal, pada tahun yang sama, satu bulan setelah Perpres No. 44 tahun 2016 ini 

diundangkan, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2016 
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tentang Percepatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Instruksi Presiden ini 

dikeluarkan demi menunjang adanya kesinergisan 12 Kementerian dan Badan 

dalam mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi 

dan alat kesehatan dalam negeri. Dua belas kementerian dan badan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

3. Kementerian Kesehatan; 

4. Kementerian Keuangan; 

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

6. Kementerian Perindustrian; 

7. Kementerian Perdagangan; 

8. Kementerian Pertanian; 

9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

10. Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

11. Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 

12. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Masifnya deregulasi yang dilakukan pemerintah menjadi jalan terang bagi 

investor dalam menanamkan modalnya ke Indonesia. Berikut adalah jumlah 

penanaman modal dalam negeri dan asing di Indonesia sejak tahun 2015 di bidang 

industri kimia dan farmasi: 
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Tabel 4. 5 Realisasi Investasi Industri Kimia dan Farmasi 

Realisasi Investasi Industri Kimia dan Farmasi 

Tahun 
 DDI   FDI  

 (Rp Billion)   (US$ Million)  

Jan-Sept 2018 9.143,6  1.513,9  

Jan-Des 2017 13.734,3  2.578,5  

Jan-Des 2016 30.054,4  2.889,1  

Jan-Des 2015 20.712,4 1.955,7 
Sumber: Diolah dari Paparan Domestic and Foreign Direct Investment  

Realization, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (2018) 
 

Dalam 3 tahun terakhir, data menunjukkan penurunan nilai investasi pada 

industri kimia dan farmasi baik di DDI dan FDI. Akan tetapi mengalami kenaikan 

impor pada industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional. Secara rinci 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 6 Nilai Impor Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat 

Tradisional 2016 dan 2017 

Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional 

Nilai Impor 2016 2017 

Volume Impor (dalam ton)  74.746 77.865 

Nilai Impor (dalam ribu US$) 1.283.872 1.399.104 
Sumber: Diolah dari Laporan Ekspor Impor Industri Pengolahan, 

Kementerian Perindustrian (2018) 

 

Kenaikan jumlah impor ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap 

produk obat kimia dan obat tradisional terhadap pasokan obat dari negara lain. 

Ketergantungan akan pasar ini jika dibiarkan berlarut-larut, maka kesehatan 

masyarakat Indonesia akan tergantung pada ketersediaan obat di pasar.  

Dalam hal ini, negara yang sejatinya berperan memberikan jaminan kesehatan 

kepada masyarakat tidak bisa secara indepeenden dalam mencukupi kebutuhan 

farmasi dalam negeri secara optimal karena masih bergantung dengan pasar 

global. Dimana kondisi pasar global juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan 

arus investasi antar negara. 
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4.2.  Masuknya Neoliberalisme di Puskesmas Dinoyo 

4.2.1. Sebab-Sebab Masuknya Neoliberalisme 

Pusat kesehatan masyarakat atau yang biasa disebut puskesmas merupakan 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang disediakan oleh pemerintah 

dalam mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat. Secara filosofis, fungsi 

puskesmas adalah untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

perseorangan yang lebih mengutamakan kegiatan promotif dan preventif. 

Puskesmas bahkan semestinya mengambil fungsi sebagai pusat pengelola 

informasi kesehatan di sebuah wilayah, sehingga dapat menyediakan data 

mengenai sejarah penyakit di wilayahnya serta memperluas wawasan atas 

lingkungan yang bisa mempengaruhi status kesehatan masyarakat di masing-

masing wilayah. Puskesmas pula yang seharusnya menjadi pemicu atau bahkan 

pelaku utama dalam melakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat, sehingga 

masyarakat tidak lagi tergantung pada obat atau rumah sakit. Pun dengan dokter 

dan perawat di Puskesmas semestinya ikut melihat secara langsung permasalahan 

kesehatan yang dialami masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan inisiatif 

masyarakat untuk bersama-sama dalam meningkatkan kesehatan di tingkat lokal 

(Prasetyo, 2013). 

Menyadari akan pentingnya peran puskesmas, pemerintah melalui Permenkes 

No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas pasal 9 ayat (1), mengharuskan 

didirikannya puskesmas di setiap kecamatan, atau dengan kata lain, setiap 

kecamatan minimal harus mendirikan satu puskesmas. Terlebih di era Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah mengalokasikan dana tambahan kepada 

puskesmas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 
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Kesehatan) berupa dana kapitasi. Puskesmas Dinoyo merupakan Puskesmas 

dengan dana kapitasi terbesar kedua di Kota Malang setelah Puskesmas Janti. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dalam 3 tahun terakhir Puskesmas 

Dinoyo memperoleh dana hampir 3 miliar tiap tahunnya. Berikut adalah 

rinciannya: 

Tabel 4. 7 Anggaran Puskesmas Dinoyo 2016-2018 

Tahun  Sumber   Anggaran  

2016 

 BOK  632,450,000.00  

 BOP  252,700,000.00  

 Dana Kapitasi JKN  2,112,439,022.00  

 Total 2016  2,997,589,022.00  

2017 

 BOK  368,158,000.00  

 BOP  261,100,000.00  

 Dana Kapitasi JKN  2,102,138,865.05  

 Total 2017  2,731,396,865.05  

2018 

 BOK  586,948,000.00  

 BOP  493,529,000.00  

 Dana Kapitasi JKN  1,800,997,866.00  

 Total 2018  2,881,474,866.00  

Sumber: Hasil Wawancara dengan Bendahara Puskesmas Dinoyo (2018) 

 

Dengan posisi puskesmas yang begitu penting serta sumber daya modal yang 

cukup besar, neoliberalisme masuk secara perlahan tanpa disadari pihak-pihak 

internal puskesmas itu sendiri. Setidaknya ada dua hal yang menjadi penyebab 

mudahnya neoliberalisme dalam menghegemoni struktur organisasi di puskesmas. 

Yang pertama adalah faktor sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa sebagai satu kesatuan organisasi, Puskesmas memiliki struktur yang 

posisinya tidak hanya diisi oleh orang-orang dengan latar belakang disiplin ilmu 

kesehatan saja. Puskesmas juga diisi oleh manusia berlatar belakang ilmu 

administrasi dan keuangan. Peneliti melakukan wawancara dengan bagian 
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bendahara dan kasir Puskesmas Dinoyo. Dari hasil wawancara yang dilakukan, 

keduanya sama-sama memberikan gambaran kepada peneliti bahwa terdapat dua 

masalah di bagian sumber daya manusia, yaitu keterbatasan jumlah SDM serta 

kapasitas SDM yang minim.  

a. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia 

Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang 

Puskesmas, sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan 

tenaga non kesehatan. Dijelaskan lebih lanjut pada ayat (3) bahwa yang termasuk 

dalam tenaga kesehatan adalah dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, 

perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli 

teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Sementara 

tenaga non kesehatan adalah bidang-bidang yang mendukung kegiatan 

ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional 

lain di Puskesmas. 

Dalam wawancara peneliti dengan bagian kasir, beliau menjelaskan rasa 

dilemanya terhadap dua hal. Bagian kasir, Bu Tjitjik namanya, merasa tidak tega 

dengan pasien yang harus menunggu untuk diuji laboratorium, akan tetapi juga 

tidak tega dengan beban kerja temannya di bagian laboratorium. Perasaan dilema 

ini terlihat dari ekspresi Bu Tjitjik saat diwawancarai oleh peneliti. Rasa dilema 

yang ia rasakan tentu tidak akan terjadi jika jumlah SDM di bagian laboratorium 

tidak hanya 2 orang, yang jika salah seorang sakit atau tidak masuk maka beban 

kerja akan semakin berat dirasakan oleh teman kerjanya. Terbatasnya jumlah 

SDM di bagian laboratorium mengenyampingkan perasaan Bu Tjitjik sebagai 
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pelayan publik yang merasa harus memberikan pelayanan terbaik bagi 

masyarakat. Berikut adalah kutipan wawancara dengan bu Tjitjik, 

“kan dijatah satu hari untuk 5 orang aja periksa labnya. Soalnya tenaganya 

cuma satu. Yang satu cuti hamil... melahirkan. Jadi dia kewalahan. Satu hari 

5. Makanya walaupun satu itu kan, orang datang gaktau kalau dia mau kesini. 

Kalau gak dibatesi gitu kan satu hari bisa 10. Sana kan kasian juga mbak. 

Pasien nunggu lama juga disana nggak tertangani. Makanya satu hari 5 

orang.”  

 

Posisi Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat yang mengutamakan 

promotif dan prefentif juga membuat Puskesmas memiliki kegiatan di luar 

Puskesmas. Dalam hal ini, kurangnya SDM masih dirasakan oleh nakes (tenaga 

kesehatan). Kegiatan di luar Puskesmas seperti yang dijelaskan oleh Bu Tjitjik 

antara lain, 

“Posyandu lansia, posyandu balita, screening uks itu, SD, SMP, SMA itu.. itu 

kan tiap awal taun biasanya. Ya gini seperti imunisasi yang ori-ori yang 

wabah seperti difteri kemaren.. itu kan semuanya harus disuntik, mulai dari 

umur ... bayi sampek 18 tahun. Berarti kan sampek sma. Makanya tenaganya 

kadang kurang untuk menangani itu. Disini Cuma dikasih 1. Semua keluar 

untuk menangani itu. Sekolahnya kan juga banyak. TK, SD, sampek minta 

tenaga dari Rumah Sakit UB itu. Soalnya kan sekolahnya banyak. SD sampek 

TK iya, PAUD iya, lek PAUD dimasukkan posyandu.” 

 

Selain itu, Bu Tjitjik juga menjelaskan beratnya posisi dirinya yang berada di 

bagian administrasi, kasir, dan informasi. Posisi utamanya sebenarnya sebagai 

kasir, akan tetapi pasien yang datang seolah langsung menuju meja kasir untuk 

menanyakan keperluan mereka, sehingga secara otomatis Bu Tjitjik juga 

merangkap sebagai bagian informasi, seperti pada pernyataan ini,  

“...adminnya kan kurang. Sehingga jelas saja yang disini kan harusnya dua. 

Informasi sendiri, kasir sendiri.”  

 

Tidak hanya bertumpuknya tugas Bu Tjitjik sebagai kasir dan informasi, hal-

hal lain yang menjadi tanggungjawab Bu Tjitjik juga nampak memberatkan 

dirinya, seperti pada pernyataan berikut, 
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“Soale kalau di puskesmas ini dek. Gaenak e lapo? Laporane seng banyak.”  

Jenis laporan yang dikerjakan di Puskesmas pun beragam seperti pada 

pernyataan berikut,  

“Jadi kan disini, laporan semua poli, semua itu aku seng nganu. Dadi seng 

handle ku aku. Dadi tiap bulan ngono aku ngumpulin.... laporan bukan musti 

pegang uang gitu bukan. Maksute sisa iku, maksute selain iku. Misalkan 

pegang pustu. Dadi pustu iku laporan kan juga semuanya. *dengan nada berat 

dan penekanan bahwa sepertinya hal tersebut sangat rumit* semuanya itu yo.. 

misal seng sakit, sakit berapa orang. Kunjungannya berapa orang, sakit mata 

iku kan bukunya sendiri-sendiri. BPJS berapa umum berapa, ada sendiri-

sendiri buanyak itu. Terus untuk di informasi ini saya menghandle ini. Dadi 

laporannya semuanya gini, laporannya ada berapa poin ini. 60 lebih dek”. 

 

Dalam beberapa diskursus di atas, peneliti memperoleh gambaran bahwa 

nakes maupun non nakes di Puskesmas disibukkan dengan tugas-tugas detail dan 

teknis yang secara tidak langsung menghilangkan keberadaan mereka sebagai 

manusia yang mampu berpikir kritis terhadap apa-apa yang mereka lakukan. 

Sehingga hanya terfokus pada target-target dan laporan-laporan saja. Kemudian 

merasa lelah dengan rutinitas, kerumitan, serta tugas-tugas yang menumpuk. Hal 

ini yang menjadikan neoliberalisme masuk dengan mudah ke dalam Puskesmas.  

b. Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Terjebak dalam kerumitan dan detail laporan yang banyak membuat kapasitas 

pegawai di Puskesmas terfokus pada hal-hal di level teknis. Pegawai di 

Puskesmas hanya berusaha keras untuk melakukan apa yang menjadi tanggung 

jawab mereka yang tertuliskan dalam SOP Puskesmas atau seperangkat regulasi 

lain. Dengan kata lain, mereka semacam disetting untuk hanya sekedar mengikuti 

aturan yang telah ada, yang sifatnya given.  

Hal ini tergambarkan dalam pernyataan seseorang yang bahkan sudah lebih 

dari 5 tahun berada di Puskesmas. Bu Kholifah namanya, seorang bendahara dana 
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kapitasi Puskesmas Dinoyo. Beliau, secara langsung menyatakan bahwa tidak 

mengetahui berapa besaran tarif dana kapitasi di Puskesmas Dinoyo. Berikut 

kutipan pernyataannya,  

“oh itu dari sana.. ndak tau kita. Dari BPJS nya sendiri”. 

 

 Dalam pernyataan tersebut terlihat kesan “nerimo” yang ditunjukkan oleh 

Bu Kholifah. Besar kecilnya dana kapitasi yang diterima Puskesmas tidak menjadi 

persoalan bagi Puskesmas. Bahkan beliau tidak mengetahui bahwa terdapat aturan 

mengenai besaran tarif dana kapitasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada 

Puskesmas. Hal ini menjadi menarik untuk dicatat bahwa Puskesmas sebagai 

pelaksana teknis urusan kesehatan di tingkat pertama, terlihat sangat patuh dan 

berbaik sangka terhadap BPJS Kesehatan. Sehingga pihak Puskesmas tidak 

mempermasalahkan berapapun besaran dana kapitasi yang diberikan Puskesmas. 

Kepatuhan ini terlihat pada kutipan wawancara berikut, 

“aku gak ngerti opo telu ewu opo enem ewu ngono lho mba, jadi aku gak iku 

opo enem ngewu opo telu ewu, pokoknya kita..aku kan gak mikir segitu yo, 

pokoknya saya dapet transferan segitu, jadi 60% untuk ini.. tapi dibatesi 

dengan iku, tapi aku ndak tau opo iku mang namae”. 

 

Fokus utama pernyataan tersebut justru pada aturan mengenai batasan 

penggunaan dana kapitasi sebesar 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk 

operasional. Bahkan yang lebih menarik ada pada pernyataan berikut,  

“tapi lek seng tigaribu, enamribu, iku mungkin sama... jadi lek e peserta ne 

banyak, banyak gitu lho..”, 

 

Pernyataan di atas menunjukkan kesalahpahaman mengenai besar kecilnya dana 

kapitasi yang diterima Puskesmas tergantung dari jumlah peserta yang dinaungi 

Puskesmas di masing-masing wilayah. Padahal dalam Peraturan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 2 Tahun 2015, dijelaskan bahwa 
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besaran kapitasi ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang 

penilaiannya tidak hanya berdasarkan jumlah peserta.  

Yang kedua adalah faktor struktural organisasi puskesmas. Secara struktural, 

puskesmas berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan. Dalam beberapa 

wawancara peneliti dengan informan, peneliti menemukan bahwa puskesmas 

tidak bisa secara otonom dalam menentukan pilihan tindakannya. Mereka 

cenderung mengikuti apapun yang diinstrukiskan oleh Dinas Kesehatan. 

Walaupun sebenarnya mereka ingin menolak, akan tetapi mereka tidak berani 

untuk menolak instruksi yang sebenarnya belum mampu mereka laksanakan.  

Tahun 2019 adalah tahun percobaan pertama bagi Kota Malang untuk 

menerapkan Puskesmas BLUD. Puskesmas Dinoyo bersama Puskesmas Janti 

menjadi Pilot Project dalam percobaan di tahun 2019. Persiapan yang dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan mulai dilakukan secara intens sejak awal tahun 2018. Bu 

Kholif, menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada satupun Puskesmas yang mau 

dijadikan BLUD, seperti pada pernyataan berikut, 

“maunya..? wes.. gak onok sing Puskesmas mau BLUD. Nambahi 

penggawean.…Tapi ditunjuk, ngono lho. Tapi yo mboh siap opo gak” 

 

Tidak hanya masalah BLUD, sebenarnya Puskesmas juga merasakan masalah 

sulitnya menambah SDM di Puskesmas. Proses penambahan SDM di Puskesmas 

harus melalui ijin dari Dinas Kesehatan terlebih dahulu, seperti pada pernyataan 

ini, 

“Kita nerima, narik pegawai kan ndak boleh kan, kalau ndak darisana. 

Selama ini kita ngajukan tenaga kan ndak dikasih-kasih. Yoo. Mboh alasane 

gimana kan.” 
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4.2.2. Bentuk-Bentuk Neoliberalisme di Puskesmas Dinoyo 

Dengan berbagai masalah yang ada di puskesmas, neoliberalisme masuk 

secara perlahan tanpa disadari oleh petugas puskesmas. Bentuk-bentuk 

neoliberalisme yang terjadi diantaranya: 

1. Peningkatan Tarif Layanan Kesehatan 

Tarif pelayanan kesehatan diatur secara spesifik dalam Perda Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan. Kemudian melalui Perda 

No. 3 tahun 2015 Pemerintah Kota Malang melebur aturan mengenai tarif 

retribusi pelayanan kesehatan menjadi satu kesatuan dengan jasa umum lainnya.  

Dikutip dari pasal 4 Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Reribusi Jasa Umum, 

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perubahan mencolok dari Perda 

tahun 2010 dengan tahun 2015 adalah kenaikan tarif yang ditetapkan untuk 

memperoleh akses pelayanan kesehatan. Berikut adalah daftar tarif pelayanan 

kesehatan yang meningkat di Puskesmas.  

Tabel 4. 8 Perbandingan Kenaikan Tarif Retribusi Layanan Kesehatan 

No Jenis Layanan Perda 2/2010 Perda 3/2015 

1 Pemasangan Implant 30.000                   40.000  

2 Pelepasan Implant 30.000                   60.000  

3 Pencabutan IUD 10.000                   80.000  

4 Pembersihan Karang Gigi 10.000                   50.000  

5 Persalinan Normal  200.000-400.000                600.000  

6 Persalinan dengan Penyulit  300.000-500.000                750.000  

7 Pemeriksaan Darah Lengkap 25.000                   35.000  
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8 Pemeriksaan Golongan Darah 5.000                   10.000  

9 Pemeriksaan SGPT 15.000                   20.000  

10 Pemeriksaan SGOT 15.000                   20.000  

11 Pemeriksaan Kolesterol 15.000                   20.000  

12 Pemeriksaan Trigliserida 15.000                   20.000  
Sumber: Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2010 dan Perda Kota Malang No. 3 Tahun 

2015 (data diolah) 

 

Peningkatan tarif melalui regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak 

bisa melindungi dan menjamin kemudahan akses kesehatan dari kenaikan harga 

yang cenderung mengikuti harga pasar. Kenaikan ini merupakan wujud dari 

berkurangnya peran pemerintah dalam memberikan subsidi tarif layanan 

kesehatan di Puskesmas. Kenaikan tarif layanan ini bahkan terjadi dalam era 

Jaminan Kesehatan Nasional. Padahal dalam era Jaminan Kesehatan Nasional, 

pemerintah juga mewajibkan masyarakat untuk masuk dalam skema asuransi yang 

diatur oleh negara. Dalam era JKN ini, pemerintah justru semakin menunjukkan 

bahwa perannya semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari adanya iuran yang 

wajib dibayarkan oleh masyarakat (peserta BPJS Kesehatan) kepada pihak BPJS 

Kesehatan. Tentu dengan adanya iuran ini secara otomatis menambah sumber 

pemasukan negara dan seharusnya juga langsung bisa mengurangi tarif pelayanan 

kesehatan yang dibebankan ke masyarakat, bukan sebaliknya. 

Bahkan semestinya, jika pemerintah menyatakan keseriusannya dalam 

menyediakan akses kesehatan bagi masyarakat, pemerintah tidak lagi mengenakan 

tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat. Hal ini tentu 

merupakan kontradiksi yang fatal, mengingat kesehatan merupakan hak dasar 

yang semestinya diperoleh warga Negara tanpa membayar kepada negara.  

2. Penggunaan Obat dari Perusahaan Multinasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Bentuk masuknya neoliberalisme di Puskesmas juga bisa ditelusuri dari jenis 

perusahaan obat-obatan yang digunakan Puskesmas. Neoliberalisme tentu 

memiliki jaringan perusahaan multinasional yang fokus pada sektor kesehatan. 

Berikut adalah daftar 10 obat generik yang sering digunakan oleh Puskesmas 

Dinoyo: 

Tabel 4. 9 Daftar 10 Obat Generik yang Paling Sering Digunakan Puskesmas 

Dinoyo 

No Nama Obat Perusahaan  Kota 

1 Paracetamol PT. Mersifarma TM Sukabumi 

2 Antasida PT. Erela Semarang 

3 Vitamin B Complex Holi Pharma  Bandung 

4 Vitamin C PT. Kimia Farma, Tbk Bandung 

5 Tablet Tambah Darah PT. Phapros Tbk Semarang 

6 Amoxicilin  PT. Pharma Laboratories Bekasi 

7 Glimepiride PT. Kimia Farma, Tbk Bandung 

8 Metformin Hexpharm Jaya (Kalbe Company) Bekasi 

9 Cetirizine Hcl PT. Erela Semarang 

10 Amlodipine Besilate PT. Tempo Scan Pacific Tbk. Bekasi 
Sumber: Hasil Wawancara Bagian Farmasi Puskesmas Dinoyo (2018) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, setidaknya ada 3 perusahaan farmasi 

di Indonesia yang memberikan pasokan obat ke Puskesmas Dinoyo, antara lain 

adalah PT Kimia Farma Tbk., PT. Tempo Scan Pacific Tbk., dan PT Phapros Tbk. 

Ketiga perusahaan tersebut memiliki hubungan kerjasama yang kuat dengan 

perusahaan-perusahaan farmasi dunia. PT Kimia Farma, memiliki hubungan 

perikatan yang penting dengan PT Johnson & Johnson Indonesia untuk menjual 

dan mendistribusikan produk-produknya dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak 

Mei 2007. (Laporan Tahunan PT Kimia Farma, 2016). PT Tempo Scan Pacific, 

bekerja sama dengan PT Roche Indonesia dan PT Boehringer Ingelheim dalam 

memenuhi pasokan bahan baku dan barang jadi perusahaannya. Pun dengan PT 

Phapros, yang mengadakan perjanjian dengan PT. Pfizer untuk memproduksi 
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obat, baik PT Phapros yang membuatkan obat untuk PT. Pfizer (toll-in) ataupun 

sebaliknya (toll-out).  

Atas berbagai model kerjasama yang dilakukan antar perusahaan farmasi ini, 

otomatis juga membuat aliran dana yang berasal dari pemerintah terdorong keluar 

dan memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini 

yang kemudian menjadi titik dimana neoliberalisme dapat mempengaruhi 

kesehatan masyarakat suatu negara jika pemerintah tidak bijak dalam mengambil 

peran. Perusahaan-perusahaan multinasional farmasi ini tentu juga bisa mengatur 

naik turunnya harga obat yang mereka produksi. Mengatur negara mana saja yang 

dapat bekerjasama dengan mereka, sesuai dengan iklim bisnis yang mereka 

harapkan. Hal ini juga yang nantinya akan membuat negara seolah tercengkeram 

dalam pusaran neoliberalisme dan upaya memproteksi kesehatan masyarakat yang 

adil akan sulit tercapai. 

3. Puskesmas BLUD; Wujud Penerapan Reinventing Government 

(Mewirausahakan Birokrasi) 

Gagasan megenai konsep New Public Management berkembang pesat dalam 

proses perubahan iklim birokrasi Indonesia. Banyak gejala yang dapat 

menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia mulai bergerak ke arah NPM. 

Pola yang bisa terlihat jelas adalah mulai maraknya privatisasi, deregulasi, dan 

agensifikasi birokrasi. Ketiga hal tersebut mulai tergambar dengan adanya upaya 

perubahan status Puskesmas menjadi Puskesmas BLUD (Badan Layanan Umum 

Daerah). 

Dengan dalih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola 

birokrasi, pemerintah mengeluarkan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
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Uang Badan Layanan Umum. Hal ini menyebabkan pemerintah mengelola barang 

publik dengan mengutamakan kondisi pasar dalam penyediaan layanan kepada 

masyarakat. Pola ini merupakan bagian dari proses agensifikasi birokrasi, yaitu 

dengan membentuk instansi-instansi yang lebih otonom dengan model 

pengelolaan seperti korporasi. 

Mengambil penjelasan dari PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Uang 

Badan Layanan Umum, bahwa BLU (Badan Layanan Umum) merupakan instansi 

di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

megutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 

pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam penjelasan tersebut sebenarnya 

terdapat kontradiksi yang mendasar pada diksi yang digunakan. Dimana kata 

“dijual” sebenarnya menunjukkan aktivias dagang yang dalam istilah ekonomi 

akan berdampak pada proses transaksi untuk mencari keuntungan atau setidaknya 

mencapai posisi “impas”. 

Diperjelas juga dalam pasal 2 Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah bahwa tujuan dari BLUD adalah untuk memberikan 

layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadian, kepatutan dan manfaat 

“sejalan dengan praktek bisnis yang sehat”, untuk membantu pencapaian tujuan 

pemerintah daerah. Pemilihan kalimat “sejalan dengan praktik bisnis yang sehat” 

menunjukkan bahwa pemerrintah mulai memiliki pertimbangan lain mengenai 

aktivitas yang dilakukan oleh BLUD, yakni pertimbangan mengenai bisnis. Jika 

mengambil arti dari kata bisnis menurut KBBI, bisnis merupakan usaha komersial 
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dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang. Dalam hal ini, pemerintah 

sedang berupaya untuk melaksanakan tugasnya namun bersamaan dengan itu juga 

ingin memperoleh keuntungan atas aktivitasnya. 

BLUD lahir sebagai lembaga semiotonom yang diberikan fleksibilitas dan 

otonomi dalam tata kelolanya sebagaimana yang dijalankan oleh korporasi. 

Menjadi BLUD tentunya akan menghadirkan berbagai diskresi sebagai organisasi 

publik campuran (hybrid public organization). Dengan model pengelolaan seperti 

ini, maka akan menggeser pola kerja bahkan pola pikir instansi puskesmas bahwa 

puskesmas akan mengeluarkan uang untuk dikembalikan, bukan atas dasar 

kepentingan pelayanan untuk masyarakat. 

Proses perubahan status puskesmas menjadi puskesmas BLUD mencirikan 

dua hal yang perlahan diterapkan, yaitu konsep Reinventing Government 

(mewirausahakan birokrasi) dan Enterprising Government (mewiraswastakan 

birokrasi). Reinventing government atau yang sering disebut dengan 

mewirausahakan birokrasi menuntut pemerintah untuk melakukan praktik-praktik 

bisnis di lingkungan birokrasi pemerintah. Osborne dan Gaebler mengemukakan 

10 cara untuk membentuk birokrasi-wirausaha. 

Pertama, peran pemerintah hanya sebagai pengarah saja, bukan pelaksana. 

Pemerintah dalam bahasan ini adalah Dinas Kesehatan yang perlahan menarik diri 

dalam urusan teknis dengan Puskesmas, terutama dalam urusan pengelolaan 

keuangan. Terlihat dari proses pengelolaan dana yang tanpa memerlukan 

persetujuan Dinas Kesehatan terlebih dahulu.  

Kedua, pemerintah tidak hanya melayani masyarakat akan tetapi harus lebih 

memberdayakan masyarakat. Ketiga, pemerintah harus memberikan semangat 
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kompetisi dalam lingkungan birokrasi. Misalnya dengan memberikan porsi bagi 

pihak swasta dalam menangani urusan-urusan yang dimonopoli pemerintah, 

seperti air minum, listrik, dan telepon. 

Keempat, pemerintah harus memberikan kebebasan dalam berinovasi dan 

berkreasi. Dalam hal ini, aspek-aspek pedoman pelaksanaan yang kaku dan 

mengikat harus dihindari seperti aspek keuangan, kepegawaian, maupun 

pelayanan. 

Kelima, pemerintah berorientasi pada hasil. Dalam NPM, pemerintah akan 

memiliki pola pikir bahwa mereka akan dibayar berdasarkan hasil yang 

didapatkan. Hal ini menyebabkan peningkatan kinerja yang mereka lakukan 

didasarkan atas keinginan memperoleh hasil yang lebih banyak, bukan tanggung 

jawab sebagai pelayan rakyat. 

Keenam, pemerintah dalam melayani masyarakat harus mementingkan 

terpenuhinya kepuasan pelanggan. Masyarakat dianalogikan sebagai pelanggan, 

sehinga harus berpikir bagaimana menarik minat pelanggan. 

Ketujuh, pemerintah sebagai badan usaha harus bisa menghasilkan uang, tidak 

hanya sekedar menghabiskannya walaupun untuk melayani masyarakat. Dalam 

hal ini, pemerintah harus mencari sumber penghasilan yang lain bahkan investasi 

pun harus ada dalam pikiran para pimpinan birokrasi. Persis dengan yang 

dilakukan di sektor bisnis. 

Kedelapan, pemerintah harus melakukan upaya-upaya antisipatif dan preventif 

daripada menanggulangi permasalahan. Kesembilan, pemerintah harus mengubah 

pola kerja hierarki yang dianut ke arah model kerja partisipasi dan kerja sama. 

Misalnya merampingkan struktur organisasi, memangkas rantai organisasi, dan 
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mengembangkan pengendalian mutu. Dalam hal ini pemerintah akan membagi 

porsi dengan pihak swasta untuk menjalankan tugasnya. Kesepuluh, pemerintah 

akan berorientasi pasar dan berusaha mengontrol perubahan melalui kuasanya 

terhadap mekanisme pasar. Pemerintah akan memiliki fokus lain dimana 

pemerintah juga memiliki daya saing dengan sektor bisnis untuk menguasai pasar. 

Tentu hal ini akan mengubah pola pikir dan pola kerja pemerintah, dari yang 

sebelumnya hanya fokus pada pelayanan menjadi persaingan usaha. 

Paradigma Puskesmas yang sebelumnya hanya fokus pada bagaimana 

memberi pelayanan terbaik pada masyarakat, ketika menjadi BLUD juga harus 

mulai memikirkan bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan, 

bagaimana meningkatkan profit untuk mengembangkan bisnis di Puskesmas, 

bahkan ekstrimnya, puskesmas juga harus mulai kreatif dan inovatif dalam 

menjalankan operasional kegiatannya sehari-hari, mengembangkan jiwa-jiwa 

enterpreneur (enterprising government) agar pundi-pundi pendapatan puskesmas 

tidak hanya bergantung pada kas pemerintah saja. 

Dalam Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah, tarif layanan dimaknai sebagai imbalan atas barang dan / atau jasa yang 

diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat 

bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Dalam 

regulasi ini jutru semakin jelas bahwa Puskesmas berstatus BLUD akan memiliki 

kecenderungan untuk berusaha memperoleh imbalan atas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat.  

Dalam pasal 52 ayat (2) Permendagri No. 79 Tahun 2018 juga dijelaskan 

mengenai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang dapat diperoleh dari 
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aktivitas jual beli barang atau jasa oleh BLUD serta dari pengembangan usaha. 

Hal serupa sebelumnya juga terjadi dalam dunia pendidikan yang sejak 

diterapkannya pembagian klasifikasi menjadi PTN BLU dan PTN BH menjadikan 

pemerintah mencabut subsidi di dunia pendidikan tinggi dan menyebabkan 

perguruan tinggi mencari-cari sumber pendanaan lain yang akhirnya menjadikan 

biaya pendidikan di perguruan tinggi menjadi tidak mudah dijangkau masyarakat. 

Puskesmas Dinoyo di tahun 2018 sedang mempersiapkan proses BLUD untuk 

2019. Berdasarkan pengamatan peneliti, puskesmas BLUD akan membawa 

Puskesmas secara terpaksa menjadi bagian dari agen neoliberalisasi sektor 

kesehatan. Keterpaksaan ini dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara peneliti 

dengan dua informan yang menunjukkan bahwa mereka belum cukup yakin 

dengan perubahan ini. Kedua informan ini takut mengenai kecukupan dana yang 

nantinya harus dikelola sendiri oleh puskesmas, seperti pada pernyataan yang 

diutarakan oleh bu Tjitjik berikut: 

“loh aku takute lek jareku loh yo. Lek gini kan... kita minta tinggal minta 

tinggal minta gitu. Nah nanti nek kita kelola sendiri takutnya, ini biaya 

operasional besar sekali. Listrik aja sampek berapa juta gitu. 7 juta opo. Belum 

yang lain-lain.” 

 

Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Kholif: 

 

“...Soale kan gak tau anu kebutuhane besok, yo seumpama e ngkok mali o 

kurang opo anu kan gak eruh kene malian, kan gak ada anu maneh, dana lagi. 

Dana ne cukup opo gak kiro-kiro, ngono lho” 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib diberikan oleh 

negara. Peran negara semestinya mampu mempermudah akses kesehatan bagi 

masyarakat. Hadirnya neoliberalisme yang tidak dapat dibendung oleh pemerintah 

di sektor kesehatan akan menghambat upaya pemerintah dalam menyehatkan 

masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berubah menjadi industri jasa kesehatan 

akan mempersulit akses terhadap kesehatan secara merata. 

Puskesmas dengan sumber daya keuangan yang melimpah namun tidak 

diikuti dengan kemampuan pengelolaan yang baik oleh sumber daya manusianya 

menjadikan neoliberalisme menghegemoni secara masif seluruh pola manajemen 

oerganisasi di dalamnya. Terlebih dengan dukungan regulasi yang menguatkan 

masuknya sistem pasar ke dalam Puskesmas menjadikan puskesmas tidak bisa 

melakukan perlawanan. 

Proses peralihan Puskesmas Dinoyo menjadi Puskesmas berstatus BLUD 

menjadi satu contoh ketidakberdayaan Puskesmas dalam melawan neoliberalisme 

dunia kesehatan. Keraguan dan ketidakyakinan yang dirasakan oleh pihak 

Puskesmas Dinoyo menjadi potret ketidaksiapan dan keterpaksaan Puskesmas 

dalam menghadapi perubahan pola manajemen organisasi di Puskesmas.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini merupakan setitik kecil dari ilmu yang Allah titipkan pada 

peneliti. Di dalamnya masih banyak keterbatasan yang diharapkan dapat 
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disempurnakan dan dikembangkan oleh peneliti yang lain. Pertama, penelitian ini 

hanya meneliti regulasi sektor kesehatan, yang terfokus pada Puskesmas. 

Penelitian ini belum bisa menggambarkan neoliberalisme di sektor kesehatan 

selain Puskesmas, seperti Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta. 

Kedua, penelitian ini juga tidak dapat memberikan gambaran umum kondisi 

Puskesmas lain di Kota Malang, karena penelitian kualitatif bukanlah penelitian 

yang dilakukan untuk melakukan generalisasi atas temuan yang diperoleh 

(Kamayanti, 2016).  

5.3. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan di dalam dunia 

kesehatan untuk bisa memperbaiki layanan kesehatan khususnya Puskesmas tanpa 

harus menerapkan praktik-praktik bisnis di dalamnya terlebih dahulu. 

5.4. Saran 

Pemerintah Kota Malang perlu melakukan peningkatan kapasitas terhadap 

Puskesmas dalam hal sistem pengelolaan dan kompetensi SDM Puskesmas yang 

menunjang peningkatan pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Malang perlu 

memperdalam kajian mengenai Puskesmas berstatus BLUD sebelum menerapkan 

program ini ke Puskesmas lain di tahun berikutnya. Jika pada tahun berikutnya 

Pemerintah Kota Malang melanjutkan perubahan status Puskesmas ini, maka 

menjadi penting bagi Pemerintah Daerah Kota Malang untuk melakukan evaluasi 

terhadap Puskesmas Janti dan Dinoyo sebagai Pilot Project Puskesmas berstatus 

BLUD. Selain itu juga penting bagi Pemerintah Kota Malang untuk menyiapkan 

kebijakan atau regulasi terkait Puskesmas BLUD. 
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