
SUBSISTEM PEMBIAYAAN SUBSISTEM PEMBIAYAAN 
KESEHATANKESEHATAN



Biaya kesehatan:Biaya kesehatan:

Besarnya dana yg harus disediakan utk Besarnya dana yg harus disediakan utk 
menyelengarakan dan atau memanfaatkan menyelengarakan dan atau memanfaatkan 
berbagai upaya kesehatan yg diperlukan oleh berbagai upaya kesehatan yg diperlukan oleh 
perorangan,keluarga,kelompok dan perorangan,keluarga,kelompok dan 
masyarakat.masyarakat.masyarakat.masyarakat.

��biaya kesehatan,berasal:biaya kesehatan,berasal:

1.1. Health provider(pemerintah,swasta);invesment Health provider(pemerintah,swasta);invesment 
cost dan operational costcost dan operational cost

2.2. Health consumerHealth consumer��out of pocketout of pocket

3.3. Profit ,income health provider>Profit ,income health provider>



Sumber biaya kesehatanSumber biaya kesehatan

1.Anggaran pemerintah1.Anggaran pemerintah

--biaya kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh biaya kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh 
pemerintah.pemerintah.

--tidak ditemukan pelayanan kesehatan swasta.tidak ditemukan pelayanan kesehatan swasta.--tidak ditemukan pelayanan kesehatan swasta.tidak ditemukan pelayanan kesehatan swasta.

2.Sebagian ditanggung masyarakat.2.Sebagian ditanggung masyarakat.

--partisipasi masyarakat(+) dalam partisipasi masyarakat(+) dalam 
penyelenggaraan upaya kesehatan dan waktu penyelenggaraan upaya kesehatan dan waktu 
memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.



Macam biaya kesehatan:Macam biaya kesehatan:

Tergantung dari jenis dan kompleksitas Tergantung dari jenis dan kompleksitas 

pelayanan kesehatan yg diselenggarakan pelayanan kesehatan yg diselenggarakan 

dan atau yg dimanfaatkan.dan atau yg dimanfaatkan.

1.Biaya pelayanan kedokteran,biaya yg dibutuhkan 1.Biaya pelayanan kedokteran,biaya yg dibutuhkan 1.Biaya pelayanan kedokteran,biaya yg dibutuhkan 1.Biaya pelayanan kedokteran,biaya yg dibutuhkan 
utk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan utk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan 
pelayanan kedokteran yakni yg tujuan utamanya pelayanan kedokteran yakni yg tujuan utamanya 
utk memelihara dan meningkatkan kesehatan utk memelihara dan meningkatkan kesehatan 
serta utk mencegah penyakit.serta utk mencegah penyakit.

2.Biaya pelayanan kesehatan masyarakat. 2.Biaya pelayanan kesehatan masyarakat. 



Biaya pelayanan kedokteran          Biaya pelayanan kedokteran          
(penyelenggara kesehatan)(penyelenggara kesehatan)

1.Sumber dana amat bervariasi1.Sumber dana amat bervariasi

2.Dana tergantung kemampuan pemerintah2.Dana tergantung kemampuan pemerintah

3.Penyebaran dana ditentukan undang3.Penyebaran dana ditentukan undang--3.Penyebaran dana ditentukan undang3.Penyebaran dana ditentukan undang--
undang.undang.

4.Pengunaan dana kurang memperhatikan 4.Pengunaan dana kurang memperhatikan 
efektivitasefektivitas--efisiensi.efisiensi.



Biaya pelayanan kedokteranBiaya pelayanan kedokteran
(pemakai jasa)(pemakai jasa)

1.Sumber dana amat bervariasi1.Sumber dana amat bervariasi



Definisi Asuransi kesehatan:Definisi Asuransi kesehatan:

1.Suatu upaya utk memberikan perlindungan thd 1.Suatu upaya utk memberikan perlindungan thd 
kemungkinan2 yg dpt mengakibatkan kerugian ekonomi.kemungkinan2 yg dpt mengakibatkan kerugian ekonomi.

(Breider dan Breadles,1972)(Breider dan Breadles,1972)

2.Perjanjian dimana sipenanggung dgn menerima suatu 2.Perjanjian dimana sipenanggung dgn menerima suatu 
premi mengikatkan dirinya utk memberi ganti rugi kpd premi mengikatkan dirinya utk memberi ganti rugi kpd premi mengikatkan dirinya utk memberi ganti rugi kpd premi mengikatkan dirinya utk memberi ganti rugi kpd 
tertanggung yg mungkin diderita karena terjadinya suatu tertanggung yg mungkin diderita karena terjadinya suatu 
peristiwa yg mengandung ketidak pastian dan yang akan peristiwa yg mengandung ketidak pastian dan yang akan 
mengakibatkan kehilangan,kerugian atau kehilangan mengakibatkan kehilangan,kerugian atau kehilangan 
suatu keuntungan.suatu keuntungan.

(Kitab UU Hukum Dagang,1987)  (Kitab UU Hukum Dagang,1987)  



Bentuk pokok:Bentuk pokok:

•• KlasikKlasik��ada 3 pihak yg saling ada 3 pihak yg saling 

berhubungan dan mempengaruhi.berhubungan dan mempengaruhi.

1.Peserta (client)1.Peserta (client)1.Peserta (client)1.Peserta (client)

2.Asuransi (health insurance institution)2.Asuransi (health insurance institution)

3.Penyedia pelayanan(Health provider)3.Penyedia pelayanan(Health provider)



Macam asuransi kesehatanMacam asuransi kesehatan

1.Pengelola dana1.Pengelola dana

a.pemerintah(government health a.pemerintah(government health 
insurance)insurance)

b.swasta(private health insurance)b.swasta(private health insurance)b.swasta(private health insurance)b.swasta(private health insurance)

2.Keikutsertaan anggota2.Keikutsertaan anggota

a.as.kes.wajiba.as.kes.wajib��setiap penduduk(national setiap penduduk(national 
health insurance)health insurance)

b.as.kes.sukarelab.as.kes.sukarela



PEMBIAYAAN KESEHATANPEMBIAYAAN KESEHATAN



Sistem pelayanan kesehatan dgn Sistem pelayanan kesehatan dgn 
asuransi.asuransi.

•• Banyak model pelayanan dan pembiayaan kesehatan Banyak model pelayanan dan pembiayaan kesehatan 
didunia,antara lain Managed Care.didunia,antara lain Managed Care.

•• Dengan Managed Care dimaksudkan sistem apa pun Dengan Managed Care dimaksudkan sistem apa pun 
yang bertujuan memadukan fungsi pembiayaan melali yang bertujuan memadukan fungsi pembiayaan melali 
asuransi ,penyedian pelayanan kesehatan,dan sekaligus asuransi ,penyedian pelayanan kesehatan,dan sekaligus asuransi ,penyedian pelayanan kesehatan,dan sekaligus asuransi ,penyedian pelayanan kesehatan,dan sekaligus 
pengendalian biaya.pengendalian biaya.

•• HMO(Health Maintenance Organization=organisasi HMO(Health Maintenance Organization=organisasi 
pemeliharan kesehatan) adalah salah satu bentuk pemeliharan kesehatan) adalah salah satu bentuk 
Managed Care dan Indonesia memperkenalkan Jaminan Managed Care dan Indonesia memperkenalkan Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.  Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.  



•• Pelayanan dokter keluargaPelayanan dokter keluarga

��DANA YANG CUKUP,untuk membiayai :DANA YANG CUKUP,untuk membiayai :

1.pengadaan sarana/prasarana medis 1.pengadaan sarana/prasarana medis 1.pengadaan sarana/prasarana medis 1.pengadaan sarana/prasarana medis 

dan nondan non--medis(investment cost)medis(investment cost)

2.pelayanan dokter keluarga yang dise2.pelayanan dokter keluarga yang dise

langgarakan(operational cost)langgarakan(operational cost)



Siapa yang membiayai?Siapa yang membiayai?

Secara umum biaya kesehatan:Secara umum biaya kesehatan:

1.Penyedia pelayanan kesehatan(health 1.Penyedia pelayanan kesehatan(health 
provider)provider)��pemerintah atau swastapemerintah atau swasta�� harus ada harus ada 

dana utk dapat MENYELENGGARAKAN UPAYA dana utk dapat MENYELENGGARAKAN UPAYA dana utk dapat MENYELENGGARAKAN UPAYA dana utk dapat MENYELENGGARAKAN UPAYA 
KSEHATAN.KSEHATAN.

2.Pemakai jasa pelayanan(health 2.Pemakai jasa pelayanan(health 
consumer)consumer)��pemakai jasa pelayananpemakai jasa pelayanan��harus ada harus ada 

dana yang harus disediakan utk dapat dana yang harus disediakan utk dapat 
MEMANFAATKAN UPAYA KESEHATANMEMANFAATKAN UPAYA KESEHATAN



Dua macam sistem pembiayaan Dua macam sistem pembiayaan 
pelayanan dokter keluargapelayanan dokter keluarga

1.Fee for service,datang berobat1.Fee for service,datang berobat��bayarbayar
2.Health insurance,datang berobat2.Health insurance,datang berobat��yang yang 
membayar pihak asuaransi(pihak ketiga)membayar pihak asuaransi(pihak ketiga)

Untuk pembiayaan tersebut diatas yang sesuai utk Untuk pembiayaan tersebut diatas yang sesuai utk 
pelayanan dokter keluarga adalah asuransi pelayanan dokter keluarga adalah asuransi 

Untuk pembiayaan tersebut diatas yang sesuai utk Untuk pembiayaan tersebut diatas yang sesuai utk 
pelayanan dokter keluarga adalah asuransi pelayanan dokter keluarga adalah asuransi 
kesehatan dan asuransi kesehatan utk kesehatan dan asuransi kesehatan utk 
memperkecil risiko biaya melakukan risk sharing memperkecil risiko biaya melakukan risk sharing 
dgn Penyelenggaraan Pelayanan dgn Penyelenggaraan Pelayanan 
Kesehatan(PPK)Kesehatan(PPK)��memelihara,meningkatkan,mememelihara,meningkatkan,me
ncegahncegah��tidak jatuh sakit anggota tidak jatuh sakit anggota 
tanggungannya .tanggungannya .



BentukBentuk--bentuk bentuk 
pembayaran,asuransipembayaran,asuransi��PPK:PPK:

1.Reimbursment:1.Reimbursment:--ganti rugi pesertaganti rugi peserta

--tagihan PPKtagihan PPK

Kelemahan:penyalahgunaan,sehinggaKelemahan:penyalahgunaan,sehingga��

PEMBAYARAN PRA UPAYA/PROSPEKTIFPEMBAYARAN PRA UPAYA/PROSPEKTIF

(PRE(PRE--PAYMENT/PROSPECTIVE PAYMENT)PAYMENT/PROSPECTIVE PAYMENT)

Sistem Kapitasi(Capitation System)Sistem Kapitasi(Capitation System)



UU no 23/1992UU no 23/1992��JPKMJPKM

Sebagai model jaminan kesehatan yg efektif dan Sebagai model jaminan kesehatan yg efektif dan 
efisien utk mengatasi PERMASALAHAN DALAM efisien utk mengatasi PERMASALAHAN DALAM 
SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN(murah,mutu) SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN(murah,mutu) 
dan sistem pelayanan kesehatan(akses,dan dan sistem pelayanan kesehatan(akses,dan 
mutu yg efektif dan efisien)mutu yg efektif dan efisien)mutu yg efektif dan efisien)mutu yg efektif dan efisien)

Motto:”Menjaga di Kala Sehat,Mengobati di Kala   Motto:”Menjaga di Kala Sehat,Mengobati di Kala   
Sakit”. Sakit”. 

Pelayanan terutama upaya PROMOTIFPelayanan terutama upaya PROMOTIF--
PREVENTIF,kalau perlu pengobatan dilakukan PREVENTIF,kalau perlu pengobatan dilakukan 
upaya KURATIFupaya KURATIF--REHABILITATIF.   REHABILITATIF.   



Kunci keberhasilan pembayaran Kunci keberhasilan pembayaran 
kapitasi:kapitasi:

1.Tersedia”sistem informasi”1.Tersedia”sistem informasi”��yi data yg yi data yg 

berkaitan dgn pelayanan kesehatan berkaitan dgn pelayanan kesehatan 
sebagai sistem pendukung.sebagai sistem pendukung.

2.Transparansi BAPEL2.Transparansi BAPEL--PPKPPK��utilisasiutilisasi

3.Pelayanan kesehatan dan sumber daya yg 3.Pelayanan kesehatan dan sumber daya yg 
dibutuhkan.dibutuhkan.



Premi iuran prabayarPremi iuran prabayar pembayaran pra upaya pembayaran pra upaya 
dengan sisitem kapitasidengan sisitem kapitasi

BAPM

BAPEL

Ikatan kerja/kontrak siklus 
kendali mutu pemantauan 
utilisasi penanganan 

yankes (paripurna)yankes (paripurna)

PESERTA PPK

utilisasi penanganan 
keluhan



Sistem kapitasiSistem kapitasi

•• Pembayaran praPembayaran pra--upaya dlm JPKM upaya dlm JPKM 
��mengendalikan biaya kesehatan.mengendalikan biaya kesehatan.

•• KapitasiKapitasi��kapitakapita��kepala/orang/peserta/anggotakepala/orang/peserta/anggota
��perhitungan berdasarkan jumlah kepala yg perhitungan berdasarkan jumlah kepala yg ��perhitungan berdasarkan jumlah kepala yg perhitungan berdasarkan jumlah kepala yg 

terkait dalam kelompok tertentuterkait dalam kelompok tertentu

•• Lembaga membayarLembaga membayar��PPK,yaitu membayar PPK,yaitu membayar 

dimuka  sejumlah dana sebesar perkalian dimuka  sejumlah dana sebesar perkalian 
anggota dengan satuan biaya(unit cost) yg anggota dengan satuan biaya(unit cost) yg 
sudah disepakati kedua belah pihak.sudah disepakati kedua belah pihak.



Pembayaran praPembayaran pra--upaya:upaya:

1.Capitation System(Sistem Kapitasi)1.Capitation System(Sistem Kapitasi)

2.Packet System(Sistem Paket)2.Packet System(Sistem Paket)

3.Diagnosis Related Group/DRG System)3.Diagnosis Related Group/DRG System)3.Diagnosis Related Group/DRG System)3.Diagnosis Related Group/DRG System)

(Sistem Kelompok Diagnosa Terkait)(Sistem Kelompok Diagnosa Terkait)

4.Budget System(Sistem Budget).4.Budget System(Sistem Budget).



HMO/Health Maintenance HMO/Health Maintenance 
Organization.Organization.

--1970,merupakan hasil upaya mencari suatu 1970,merupakan hasil upaya mencari suatu 
sistem alternatif pemberian pelayanan dgn sistem alternatif pemberian pelayanan dgn 
filosofi unik ttg yanfilosofi unik ttg yan--kes,yg menekankan bbp kes,yg menekankan bbp 
aspek:aspek:aspek:aspek:

1.Hubungan pasien1.Hubungan pasien--dokter lbh erat,caranya dgn dokter lbh erat,caranya dgn 
membatasi pilihan pemberi yanmembatasi pilihan pemberi yan--kes,kes,

menyediakan panel pemberi yan kes yg tetap,menyediakan panel pemberi yan kes yg tetap,

mempekerjakan dokter ataupun mengontrak mempekerjakan dokter ataupun mengontrak 
kelompok dokter.kelompok dokter.



2.Penataan aspek finansial(pengumpulan 2.Penataan aspek finansial(pengumpulan 
dana,pembiayaan fasilitas yandana,pembiayaan fasilitas yan--kes).kes).

3.Liputan yan3.Liputan yan--kes komprehensif(preventif,rawat kes komprehensif(preventif,rawat 
jalan,kuratif dan rawat inap)jalan,kuratif dan rawat inap)jalan,kuratif dan rawat inap)jalan,kuratif dan rawat inap)

4.Mekanisme yg dpt mendorong peserta asuransi 4.Mekanisme yg dpt mendorong peserta asuransi 
maupun pemberi yanmaupun pemberi yan--kes utk meminimalkan kes utk meminimalkan 
pengobatan rawat inap yg mahal(kajian utilisasi) pengobatan rawat inap yg mahal(kajian utilisasi) 



HMO,yanHMO,yan--kes komprehensif:kes komprehensif:

•• YanYan--kes rawat jalan/rawat inapkes rawat jalan/rawat inap
•• Kunjungan rutin dokterKunjungan rutin dokter
•• YanYan--kes preventifkes preventif
Namun adanya pembatasan2 yanNamun adanya pembatasan2 yan--kes:kes:Namun adanya pembatasan2 yanNamun adanya pembatasan2 yan--kes:kes:
--Pilihan dokter dibatasi Pilihan dokter dibatasi 
--Akses ke RS kecuali yanAkses ke RS kecuali yan--gawat daruratgawat darurat
--Akses langsung keAkses langsung ke--spesialis dibatasi dgn spesialis dibatasi dgn 
mekanisme rujukan pasien oleh DOKTER mekanisme rujukan pasien oleh DOKTER 
KELUARGA sebagai GatekeeperKELUARGA sebagai Gatekeeper��merugikan merugikan 
konsumen.konsumen.


