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Pendahuluan

• Sistem pembiayaan kesehatan merupakan bagian dari sistem
kesehatan.

• Sistem kesehatan adalah kumpulan dari berbagai faktor yang
komplek dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu
negara, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan
tuntutan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan
ataupun masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan.

• Dalam sistem pembiayaan kesehatan hanya membahas tentang
pembiayaan untuk program kesehatan saja yaitu program –
program yang berhubungan dengan penerapan langsung ilmu
dan teknologi kedokteran.



Definisi Biaya Kesehatan

 Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk

menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya

kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok

dan masyarakat.

 Biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut yaitu :

1. Penyedia pelayanan kesehatan (health provider) adalah besarnya

dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan

upaya kesehatan.

2. Pemakai jasa pelayanan adalah (health consumer) adalah besarnya

dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa

pelayanan.



Sumber Biaya Kesehatan

Sumber biaya kesehatan dapat dibedakan

menjadi 2 macam yaitu :

1. Seluruhnya bersumber dari anggaran

pemerintah

2. Sebagian ditanggung oleh masyarakat



Macam Biaya Kesehatan

Dilihat dari pembagian pelayanan kesehatan, biaya kesehatan secara

umum dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Biaya pelayanan kedokteran

Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk

menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kedokteran yang

tujuan utamanya mengobati peyakit dan memulihkan kesehatan

pasien.

2. Biaya pelayanan kesehatan masyarakat

Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk

menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan

masyarakat yang tujuan utamanya untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit.



Syarat Pokok Biaya Kesehatan

Biaya kesehatan yang baik harus memenuhi beberapa syarat
pokok yaitu :

1. Jumlah

Jumlah dana harus tersedia dengan cukup dan tidak
menyulitkan masyarakat yang akan memanfatkannya.

2. Penyebaran

Penyebaran dana harus teralokasikan dengan baik

3. Pemanfaatan

Pemanfaatan harus diatur dengan seksama

Syarat kedua dan ketiga yang terpenting



Syarat Pokok Biaya Kesehatan

Upaya untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan dana antara lain :

1. Peningkatan efektivitas

Upaya yang menghasilkan dampak yang lebih besar seperti

mengutamankan upaya pencegahan bukan pengobatan penyakit.

2. Peningkatan efisiensi

Mekanismenya seperti :

• Standar minimal pelayanan yaitu standar minimal sarana dan standar

minimal tindakan

• Kerjasama, baik kerjasama institusi (pengunaan alat kedokteran yang

mahal) dan kerjasama sistem (sistem rujukan)



Masalah Pokok Biaya Kesehatan

1. Kurangnya dana yang tersedia

2. Penyebaran dana yang tidak sesuai

3. Pemanfaatan dana yang tidak tepat

4. Pengelolaan dana yang belum sempurna

5. Biaya kesehatan yang makin meningkat :

• Tingkat inflasi

• Tingkat permintaan

• Kemajuan ilmu dan teknologi

• Perubahan pola penyakit

• Perubahan pola pelayanan kesehatan

• Perubahan pola hubungan dokter – pasien

• Lemahnya mekanisme pengendalian biaya

• Penyalahgunaan asuransi kesehatan



Upaya Penyelesaian Biaya Kesehatan

1. Upaya meningkatkan jumlah dana, dengan cara :

• Dari pemerintah

• Dari badan - badan lain di luar pemerintah

2. Upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan dan pengelolaan dana, dengan cara :

• Penyempurnaan sistem pelayanan

• Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola

3. Upaya mengendalikan biaya kesehatan, dengan cara :

• Memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan

• Memperlakukan peraturan studi kelayakan

• Memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana

• Menempatkan standar baku pelayanan kesehatan

• Menyelenggarakan program menjaga mutu

• Menyelenggarakan pengaturan tarif pelayanan

• Asuransi kesehatan



Biaya Pelayanan Kedokteran

Biaya pelayanan kedokteran adalah bagian dari biaya

kesehatan yang menunjuk pada besarnya dana yang harus

disediakan untuk menyelenggarakan dan atau

memanfaatkan pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh

perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

Mekanisme pembiayaannya dibedakan 2 macam :

1. Pembayaran tunai (fee for service)

2. Pembayaran di muka (health insurence)



Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Biaya pelayanan kesehatan masyarakat adalah bagian dari biaya

kesehatan yang menunjuk pada besarnya dana yang harus

disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan

pelayanan kesehatan masyarakat yang dibutuhkan oleh

perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Mekanismenya dapat dibedakan menjadi 2 macam :

1. Mekanisme pembiayaan sentralisasi

2. Mekanisme pembiayaan desentralisasi, dibagi dua :

• Otonom

• Semi otonom
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