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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

      Pada saat ini telah berkembang sistem pembiayaan kesehatan pra-upaya 

(prepayment system) yang sering disebut sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM). Berdasarkan UU No. 23/1992 tentang kesehatan, seiring 

dengan perkembangannya telah disahkan UU No. 40/2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang dalam hal ini penerapannya disebut 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengertian JKN adalah program kesehatan 

yang menggunakan mekanisme pra-upaya dengan metode asuransi kesehatan 

yang mencakup kebutuhan dasar medis (Thabrany, 2005)

      Berdasarkan pengertian tentang JKN tersebut di atas, maka tepat kiranya jika 

sistem pembiayaan kesehatan ini diterapkan pula untuk pembiayaan Pusat 

Pemeliharaan Kesehatan Perguruan Tinggi (PPKPT) dengan nama Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Perguruan Tinggi (JPKPT). Dengan menerapkan sistem 

ini, maka PPKPT tidak perlu khawatir jika ada konsumen yang tidak mampu 

membayar, karena asuransi telah menjamin pembayaran atas pelayanan yang 

diberikan. Keuntungan lain yang dapat diperoleh PPKPT adalah dapat 

memproyeksikan pendapatannya secara lebih jelas berdasarkan jumlah peserta 

asuransi yang telah terdaftar, untuk memudahkan PPKPT dalam menyusun 

anggaran. Sementara itu, mahasiswa sebagai consumer juga diuntungkan dengan 

penggunaan sistem ini, karena mereka tidak perlu memikirkan biaya kesehatan 

yang harus dikeluarkan saat mereka sakit.  
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      Pusat Layanan Kesehatan Universitas Airlangga (PLK-UA) sebagai pemberi 

layanan kesehatan bagi mahasiswa  Universiatas Airlangga juga bertindak sebagai 

badan pengelola asuransi. Maka dari itu, PLK-UA dapat disebut sebagai Health 

Maintenance Organization (HMO). Sebagai HMO  yang menerapkan sistem 

asuransi dalam pembiayaannya, PLK-UA perlu memperhatikan besar premi yang 

ditetapkan. Besar premi yang ditentukan haruslah sesuai dengan benefit package

yang akan diperoleh berdasarkan jumlah kepesertaan.

Berikut gambaran besar premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi 

(mahasiswa) yang terdaftar per tahun beserta benefit package di PLK-UA.

Tabel 1.1 Jumlah Kepesertaan, Besar Premi dan Benefit Package di PLK-UA      
Tahun 2005 s/d 2009

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah 
Kepesertaan

8.540 
Orang

12.699 
Orang

17.473
Orang

20.182 
Orang

21.828
Orang

Besar  Premi 5000,- per bulan

Benefit Package

Dokter umum:
1 Konsultasi dan pemeriksaan
2 Tindakan medis
3 Obat

Dokter gigi:
1 Konsultasi dan pemeriksaan
2 Pelayanan gigi dasar dan lanjutan
3 Obat

Pemeriksaan laboratorium:
Bantuan sesuai dengan plafon sebesar
(Rp 25.000,-)

Pemeriksaan radiologi:
Bantuan sesuai dengan plafon sebesar 
(Rp 45.000,-)
Rawat inap:
Bantuan sesuai dengan plafon sebesar 
(Rp 500.000,-)

Dokter spesialis (Rujukan):
Konsultasi dan pemeriksaan
(Rp 75.000,-)

Tabel dilanjutkan ke halaman  3........

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KESESUAIAN BENEFIT PACKAGE YANG DI TERIMA OLEH 
PESERTA ASURANSI DI PUSAT LAYANAN KESEHATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IWAN SETIAWAN



3

Lanjutan Tabel 1.1 halaman 2

Benefit Package

Pelayanan gawat darurat:
1 Pemeriksaan dokter
2 Tindakan medis
3 Obat dan alat kesehatan

Pelayanan promotif dan preventif:
Brosur & Leaflet

Sumber: Pusat Layanan Kesehatan (PLK-UA) Tahun 2009

Pada Tabel 1.1 diketahui bahwa besaran dan jenis benefit package yang 

diberikan PLK-UA mulai tahun  2004-2009  tidak ada perubahan, padahal jumlah 

kepesertaan semakin bertambah. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan  PLK-

UA untuk melakukan revisi benefit package yang sesuai dengan jumlah premi dan 

kepesertaannya.

Berikut data yang diperoleh tentang jumlah kunjungan dan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan di PLK-UA.

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan dan Komplain Peserta Asuransi di PLK-UA Tahun
    2007 s/d 2009

Tahun 2007 2008 2009

Jumlah Kunjungan 7.769 orang 11.603 orang 13.614 orang

Rata-rata / bulan 647 orang     967 orang   1.135 orang

Komplain rata-rata / bulan  150 orang    300 orang     600 orang

Komplain rata-rata / hari     5 orang       7 orang      11 orang

Sumber: Pusat Layanan Kesehatan (PLK-UA) Tahun 2009

Dari Tabel 1.2 tentang jumlah kunjungan peserta di PLK-UA dapat diketahui 

bahwa jumlah komplain per bulan yang disampaikan oleh peserta mengalami 
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peningkatan, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan peserta.

Pada kenyataannya peserta asuransi di PLK-UA yang dalam hal ini adalah 

mahasiswa Unair, mempertanyakan benefit package yang diberikan oleh PLK-UA 

yang dirasakan kurang mewakili kebutuhan pemeliharaan kesehatan dan biaya 

kesehatan dibandingkan dengan premi yang sudah dibayarkan.

Berikut adalah data komplain yang diperoleh dari beberapa peserta yang 

mengajukan pengaduan melalui petugas pelayanan secara lisan maupun melalui 

kotak saran yang telah tersedia di PLK-UA.

Tabel 1.3 Data Jenis Komplain Peserta Asuransi di PLK-UA Periode Tahun 2009

NO URAIAN Kategori %

1 Tidak ada kenaikan biaya penggantian pemeriksaan Laboratorium Benefit 
Package

70%

2 Tidak ada kenaikan biaya penggantian pemeriksaan Radiologi Benefit 
Package

3 Tidak ada kenaikan biaya penggantian Rawat Inap Benefit 
Package

4 Tidak ada layanaan pemeliharaan kesehatan seperti Fitnes Center Benefit 
Package

5 Tidak tersedia layanan Poli Spesialis Benefit 
Package

6 Tidak tersedia layanan Optik Benefit 
Package

7 Tidak tersedia layanan konsultasi Psikologi Benefit 
Package

8 Waktu tunggu pemeriksaan lama Kualitas 
Pelayanan

30%
9 Keterbatasan petugas pelayanan Kualitas 

Pelayanan

10 Tempat parkir kurang memadai Sarana & 
Prasarana

Sumber: Pusat Layanan Kesehatan (PLK-UA) Tahun 2009

       Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa 70% komplain berisi tentang perubahan 

benefit package yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan.  Masalah yang 

diangkat sebagai bahan penelitian adalah tingginya komplain (70% dari seluruh  
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komplain yang masuk) tentang benefit package yang diterima oleh peserta 

asuransi di PLK-UA tahun 2009.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah

Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya komplain yang 

disampaikan oleh peserta:

1. Tingkat pengetahuan tentang asuransi

Komplain yang disampaikan oleh peserta yang dalam hal ini mahasiswa Unair, 

merupakan suatu indikator bahwa informasi yang mereka dapat tentang 

asuransi dengan benefit package yang seharusnya diperoleh di PLK-UA sangat 

kurang.

Mahasiswa :
1. Tingkat pengetahuan 

tentang asuransi
2. Tingkat pengetahuan 

tentang jenis layanan
3. Tingkat kebutuhan 

layanan kesehatan
4. Jenis layanan yang 

diharapkan
5. Jenis penyakit yang di 

tangani
6. Prilaku 

Tingginya komplain (70% 
dari seluruh  komplain yang 
masuk) tentang benefit 
package yang diterima oleh
peserta asuransi di PLK-UA
tahun 2009

Organisasi :
1. Premi
2. Penentuan Benefit 

Package
3. Struktur Organisasi
4. Sumber Daya Manusia

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KESESUAIAN BENEFIT PACKAGE YANG DI TERIMA OLEH 
PESERTA ASURANSI DI PUSAT LAYANAN KESEHATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IWAN SETIAWAN



6

2. Tingkat pengetahuan tentang jenis layanan

Tingkat pengetahuan tentang jenis layanan yang dapat dibantu oleh PLK-UA 

ternyata rendah. Hal ini akan berakibat pada komplain yang tinggi pada PLK-UA. 

3. Tingkat kebutuhan

Untuk memenuhi kebutuhan keseharian, mahasiswa harus menyesuaikan 

dengan perubahan harga termasuk kebutuhan yang diharapkan ketika sakit, 

dapat dibantu dengan adanya pelayanan asuransi mahasiswa.

4. Jenis pelayanan yang diharapkan

Jenis layanan yang akan diterima oleh peserta apabila dirasa telah sesuai 

seperti semakin variatif jenis layanan yang disediakan bahkan melebihi 

harapan, maka peserta akan merasa terbantu dan lebih memanfaatkan secara 

maksimal.

5. Jenis penyakit yang ditangani

Yaitu cakupan kategori penyakit yang dapat ditangani dan dilakukan 

tindakan disuatu pusat pelayanan kesehatan. Dengan mencakup berbagai aspek 

jenis penyakit yang diderita anggota asuransi maka pusat layanan kesehatan 

diharapkan dapat memberikan paket  pelayanan yang komprehensif untuk 

memenuhi harapan anggota asuransi.

6. Prilaku

Prilaku pelanggan merupakan tindakan wajar yang bersifat spontanitas, 

yang terjadi karena pelanggan merasa apa yang menjadi harapan dan keinginan
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dapat atau tidak dapat dipenuhi oleh suatu organisasi yang memberikan 

layanan baik produk/jasa.

7. Premi

Dari sudut pandang organisasi terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi. Premi adalah harga yang ditetapkan untuk suatu produk 

asuransi, dengan ditetapkan suatu premi maka organisasi telah 

memperhitungkan konsekuensinya. Sehingga pengelola asuransi dapat 

memperhitungkan antara harga yang ditentukan dengan resiko yang akan 

didapatkan.

8. Penentuan Benefit Package

Yaitu merupakan manfaat yang berupa pelayanan kesehatan atau tindakan 

medis yang akan diperoleh oleh peserta asuransi, sehingga memberikan 

manfaat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tentang pemenuhan 

pelayanan kesehatan. Jika benefit package yang diberikan dirasa tidak 

memenuhi kebutuhan peserta maka pengelola asuransi perlu menganalisis 

kembali kesesuaian benefit package yang diberikan.

9. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan elemen penting dalam alur pendelegasian 

tugas dan wewenang di suatu organisasi, dengan struktur yang jelas maka para 

komponen didalamnya akan menjalankan kewajibannya secara baik sehingga 

akan mempengaruhi pada pelayanan yang diberikan secara maksimal dan 

terarah.
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10. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk dapat mencapai 

mutu pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan, salah satunya adalah 

selalu meningkatkan kualitas pelayanan, dengan cara meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM), sebagai komponen pendukung utama dalam 

terciptanya pelayanan yang baik.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa saja benefit package yang diberikan di PLK-UA?

2. Berapa unit cost untuk setiap jenis pelayanan kesehatan di PLK-UA?

3. Bagaimana perbandingan besar premi yang dihitung dengan premi yang 

dibayar peserta asuransi di PLK-UA?

4. Bagaimana kesesuaian benefit package di PLK-UA dengan premi yang 

dibayar peserta asuransi?
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