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HUBUNGAN EKONOMI, KESEHATAN DENGAN PEMBANGUNAN


KETERKAITAN EKONOMI DAN KESEHATAN
	Antara ekonomi dengan kesehatan mempunyai hubungan yang sangat erat. Bidang ekonomi mendukung kesehatan dalam arti bidang ekonomi menyediakan sarana dan prasarana untuk bidang kesehatan.

Hubungan Ekonomi dengan Kesehatan :
Pembangunan Ekonomi Berhasil
Pendapatan Negara & Masyarakat meningkat
Daya beli barang/jasa kesehatan & gizi layak meningkat
Kesh, gizi & sanitasi lingk lebih baik
Status Kesh, Status Gizi lebih baik
Produktivitas meningkat, 
Hari Absen sekolah dan kerja turun















Dampak Kesehatan terhadap Pembangunan :
Kondisi Kesehatan
baik

Produktivitas meningkat
(kerja efektif, efisien)
Nilai Tambah
Dalam Pembangunan Ekonomi








Dampak Pembangunan Terhadap Kesehatan :
Dampak Positif
Meningkatnya fasilitas penyediaan makanan bergizi
	Perumahan dan lingkungan baik
	Pelayanan kesehatan baik, dll

Dampak Negatif
Jurang perbedaan masyarakat kota dan desa dengan fasilitas berbeda
	Kurangnya perhatian terhadap ekosistem lingkungan (:pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, dll)


Masalah Pembangunan Ekonomi dan Kesehatan :
Kemiskinan 
Adalah suatu kondisi ekonomi dimana tidak ada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan).
Kemiskinan dipengaruhi oleh :
	Rendahnya pendapatan
Rendahnya pendidikan dan ketrampilan

Rendahnya kepemilikan sumber daya, dll.

Ciri Masyarakat Miskin :
Secara umum , tidak mempunyai faktor produksi (tanah, modal atau ketrampilan).
Tidak punya kemungkinan memperoleh kekayaan/produksi dengan kekuatan sendri. Biasanya terlibat dengan hutang.
	Tingkat pendidikan dan ketrampilan rendah
	Tinggal di pedesaan, melakukan urbanisasi, dan tinggal di daerah kumuh di perkotaan.
	Lemah jasmani dan rohani sehingga berdampak pada tingkat kesehatan dan gizi yang rendah, lingkungan pemukiman tidak layak, mudah terpapar penyakit sehingga berdampak pada produktivitas rendah.

	
	Poverty Cycle
Miskin
(pendapatan rendah)
Daya beli barang/jasa rendah
	Gizi/pangan
	Kesehatan
	Perumahan
	Pendidikan

(tidak layak)
Status Kesh.
Morbiditas
Mortalitas
Kecerdasan, partisipasi, presensi rendah
	produktivitas
	Hasil/Output
	Prestasi


















Transisi Epidemiologi
Penyakit menular dan infeksi meningkat, karena perilaku sehat yang rendah
	Penyakit degeneratif meningkat, karena life style/gaya hidup yang tidak sehat.

	Menurunkan daya tahan dan kemampuan tubuh secara normal dalam jangka panjang dan sulit sembuh.
	Hal ini akan berdampak pada tingginya biaya kesehatan karena dampak dari penggunaan obat dan upaya kesehatan yang dilakukan.
	Konsekuensi :
	Penyediaan : sarana dan upaya pelayanan kesehatan serta program-program kesehatan lebih banyak dengan biaya lebih baik sehingga akan menjadi beban ganda bagi bidang kesehatan.
	Transisi Demografi
AKB turun akan berdampak pada peningkatan umur harapan hidup (usia : balita, lansia, sekolah).

Konsekuensi :
Penyediaan sarana umum : sekolah, lapangan kerja, penanganan kesejahteraan dan kesehatan untuk balita dan usia lanjut.
	Industrialisasi
Dampak Positif :
	Penyerapan tenaga kerja
	Peningkatan pendapatan


	Dampak Negatif :
	Meningkatnya polusi (udara, air, darat) sehingga meningkatkan kejadian penyakit (:pneumonia, diare, bronchitis, kulit, dll)
	Meningkatnya PAK (Penyakit Akibat Kerja) : tuli, buta, kulit, gangguan fungsi paru-paru

Dengan adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari industrialisasi ini, maka pemerintah menetapkan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UU Lingkungan Hidup.

SITUASI PEMBIAYAAN KESEHATAN DI INDONESIA

Alokasi dana untuk sektor kesehatan di Indonesia 2-3 % GNP (th.1999). Sebagai perbandingan di negara lain :
·	Malaysia 	: 7-8 % GNP
·	USA	: 12 % GNP
·	Standar menurut WHO adalah 5 % GNP.

Besarnya dana yang dialokasikan oleh suatu negara dari total pendapatan nasional pada sektor kesehatan amat ditentukan oleh penilaian akan arti pelayanan kesehatan dalam perbandinagnnya dengan kategori barang dan jasa yang lainnya. Jika pelayanan kesehatan dipandang sebagai suatu keharusan, maka penyedia pelayanan kesehatan tidak jauh berbeda dari kebutuhan dasar lainnya seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun kenyataannya pelayanan kesehatan seringkali hanya dipandang sebagai kebutuhan sewaktu-waktu oleh kebanyakan orang, sementara makanan, pakaian dan perumahan adalah kebutuhan harian. Oleh karena itu pembelanjaan pelayanan kesehatan umumnya akan ditunda sampai timbul kebutuhan.

Situasi yang ada saat ini : (cek internet : bps.go.id)
Pengeluaran pemeritah relatif kecil (30%)
Inflasi yang tinggi. Tahun, 1996 untuk indikator kebutuhan bahan pokok sebesar 5 – 6% sedangkan sektor kesehatan sebesar 14%. Tahun 1997 (krisis moneter),…. Tahun 2005 (Kenaikan harga BBM)…..
	Demand masyarakat meningkat, baik terhadap kuantitas maupun kualitas.
	Pola penyakit mengalami transisi dari penyakit menular ke penyakit kronis/degeneratif sehingga pemerintah saat ini harus membiayai kedua jenis pola penyakit yang ada. Disamping itu terdapat perubahan/struktur distribusi umur, dimana LER (Life Expectancy Rate) adalah 51 tahun, sedangkan IMR masinh tinggi, sehingga struktur penduduk menggambarkan piramida.
	Fator pendapatan dan pendidikan :
	Banyak pengeluaran yang belum terorganisir. Pemerintah mengeluarkan sekitar 30% sedangkan sektor swasta mengeluarkan sekitar 70% dengan mayoritas di antaranya berasal dari kantong sendiri (out of pocket).
Pada PJPT II, telah dikeluarkan kebijakan pemerintah untuk memobilisasi dana masyarakat untuk membiayai sektor kesehatan, yaitu melalui asuransi.

Sumber-sumber Pembiayaan :
Pelayanan kesehatan dibiayai dari berbagai sumber :
	Pemerintah (publik dan kuasi publik)

Swasta

Pemerintah
Sumber pembiayaan dari :
	Pendapatan pajak secara umum
	Deficit financing (pinjaman dari luar negeri)
	Pendapatan pajak penjualan
	Asuransi sosial


Adapun berdasarkan alokasi/pengelola anggaran, berasal dari :
	Pemerintah Pusat

a.	Departemen Kesehatan :
1)	APBN –DIP (Daftar Isian Proyek)
2)	APBN – DIK (Daftar Isian Kegiatan)
3)	SBLO
4)	DPRS
5)	INPRES
b.	Non Departemen Kesehatan
c.	SDO (Departemen Keuangan) 
2.	Pemerintah Daerah Tingkat I
3.	Pemerintah Daerah Tingkat II

Swasta
Pembiayaan pelayanan kesehatan dilakukan dari berbagai sumber :
	Pembiayaan pegawai oleh perusahaan (baik swasta maupun pemerintah)
	Asuransi kesehatan swasta
	Sumbangan sosial

Pengeluaran rumah tangga
Communal self-help


Pembangunan, Kesejahteraan dan Kesehatan
Pembangunan
Adalah suatu proses untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Elemen Pembangunan
1.	Konsep fungsi produksi
Ouput dari produksi : tanah, tenaga kerja, modal
Modal manusia : fisik, jumlah tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja  menunjukkan dimensi kesehatan
2.	Kesejahteraan sosial
Mengarah ke pembangunan nasional dengan ditandai perkembangan, yang dapat dilihat melalui indikator :
·	Pekerjaan
·	Pendidikan
·	Kesehatan 

Keterkaitan Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat terhadap Ekonomi Suatu Negara :


Pembangunan Gizi Masyarakat lewat Program Gizi

Status Gizi
Peningkatan :
	Fisik/tenaga
	Mental
	Kecerdasan


	Output
	Kehadiran
	Partisipasi

Morbiditas
Mortalitas
Status Kesehatan 
	Pengetahuan
	Ketrampilan
	Kemampuan 

Pembangunan Kesehatan Lewat Program Kesehatan
Pembangunan Nasional semua Bidang
Kemampuan Individu dan Pemerintah (dana pembangunan dan SDM)









