
A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Negara Republik 

Indonesia bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, boik 

dalam arti material moupun spritua!. 

Sejolan dengan itu maka salah satu aspek penting dalam 

pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang kesehatan. 

Sebab pembangunan di bidang kesehotan merupakan salah satu usaha 

untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekaligus dalam rangka 

usaha pembinaan, peningkatan don pemanfaatan sumber doya manusia. 

Hal tersebut ditegaskan secara jelas dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Tohap II (P JPT II), yang antara lain mengatokan : 

" Pembongunon kesehotan diarahkan untuk meningkatkon kuolitos sumber 

doya manusio serta kualitas kehidupan don usia harapan hidup manusia, 

meningkatkan kesejahteraon keluarga don masyarokat, serta untuk 

mempertinggi kesadoran masyarokat akan pentingnyo hid up sehat ". 

Sumber dayo manusia dimaksud mencakup semua energi 

keterampilan bakat don pengetahuan manusia yang menghosilkon jasa

joso pelayanan. Salah sotu konsekwensi dolom pembongunan don 

pendekaton sumber doyo monusio dolam proses pembongunan nasional 
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adalah pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. 

Potensi don kemampuan manusia perlu terus dikembangkan 

s-ehingga pemanfaatannya dapat semakin meningkat don berlanjut. 

Pelaksanaan sistem administrasi pelayanan kesehatan diupayakan 

agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka dengan itu 

diperlukan unit-unit atau lembaga-lembaga pelayanan kesehatan di setiap 

lingkungan masyarakat. Meskipun unit pelayanan kesehatan telah dirasakan 

merata di seluruh tanah air, tetap saja pada kasus-kasus tertentu 

pelaksanaan pelayanan kesehatan menghadapi kendala don hambatan, 

terutama dalam segi pendanaan sehingga pelayanan kesehatan tersebut 

dapat optimal diberikon kepada individu atau masyarakat yang 

memerlukonnya. 

Salah satu agar pelayanan kesehatan tersebut dapat diterima oleh 

masyarakat luas adalah dengan menerapkan asuransi kesehatan. Asuransi 

kesehatan 1n1 merupakan suatu sistem administrasi dalam hal 

mengoptimalkan pelayanan kesehatan dari lembaga pelayanan kesehatan 

terutama dalom hal pemberian pelayanan kepada pasien rawat inap atau 

pasien opname. 

Selain sebagai sarana agar pelayanan kesehatan tersebut dapat 

mencapai masyarakat. asuransi kesehatan juga berfungsi dalam hal 

meringankan beban masyarakat dalam segi pendanaan untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk juga bagi pasien-pasien 
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