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A. Dr Daniel (Kompartemen Jamkes PERSI):

1. Diuraikan kondisi terkini dalam pelaksanaan JKN dari beberapa sudut
(selengkapnya dalam materi terlampir).

2. Beberapa kata kunci:

a. Masih diperlukan harmonisasi antar pihak, institusi maupun regulasi untuk
mengurangi disparitas pada sisi implementasi JKN.

b. Masih diperlukan transparansi dalam komunikasi para pihak.

c. Masih disadari variasi pelaksanaan JKN dikaitkan dengan variasi kondisi dan
daya dukung daerah.

d. Bagi PERSI sendiri, menyadari masih ada variasi antar RS dalam hal
pemahaman dan kemampuan menjalankan layanan JKN.
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B.Drg Usman Sumantri (DJSN):
1. Diuraikan perkembangan terkini program JKN khususnya dari sisi kepesertaan dan

pengelolaan keuangan (selengkapnya dalam materi terlampir).

2. Beberapa kata kunci:

a. INA-CBGs untuk mengatasi masalah “hazard” yang timbul di FFS.

b. Masalah pada kepesertaan adalah mencapai prinsip bilangan banyak. Saat ini belum
stabil karena belum tercapai UHC.

c. Harapan JKN adalah kenyamanan bagi semua pihak: Provider, Peserta, Penyelenggara
dan Regulator .

d. Usulan solusi ke depan: JKN hanya melayani satu kelas standar setelah tercapai UHC
2019, dalam konsep RS tanpa kelas.

e. Mendorong kepesertaan pada segmen PBPU dan PPU.

f. Mendorong Brigding SIM dan INA-CBGs.

g. Mendorong pelaksanaan Remunerasi dalam pendayaguaan jasa pelayanan di RS.

h. Penyesuaian besaran iuran adalah pilihan yang rasonal saat ini.

i. Standar pelayanan harus menjadi acuan dalam implementasi JKN.
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C. Prof. Laksono:

1. Menguraikan beberapa hal terkait pandangan ideologis antar segmen dan antar
daerah (selengkapnya dalam materi terlampir).

2. Beberapa kata kunci:

a. Ideologi subsidi negara untuk PBI yang justru lebih banyak dipakai kelompok
non-PBI. Hal ini mulai diatasi dengan kebijakan penyesuaian premi JKN
(Perpres 19/2016).

b. Soal Kompensasi daerah terpencil yang belum dijalankan sampai sekarang.

c. Perlukan ditetapkan plafon biaya pelayanan bagi peserta non PBI?

d. Perlu perhatian atas ketersediaan SDM secara merata di Indonesia.

e. Mengusulkan Fraud sebagai Indikator Kunci dalam Pemantapan Mutu RS.
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D I S K U S I
A. Dir Yan BPJSK:
1. BPJSK menyadari pentingnya mendorong cakupan kepesertaan, terutama untuk PPU dan

PBPU.
2. Pengembangan Verdika bertujuan agar proses verifikasi agar lebih lancar, mengurangi

gesekan antara verifikator dan pemberi layanan.
3. Mendukung Fraud sebagai indikator mutu dengan bersama-sama melakukan pencegahan.
4. Fokus pada memberdayakan TKMKB dan DPK untuk meminimalkan dispute dalam

pelaksanaan JKN.
5. Sepakat bahwa rujukan berbasis kompetensi, bukan kelas RS, dengan mendudukkan

kewenangan pada Dinkes dan OP.
6. Penerapan norma kapitasi dan kapitasi berbasis komitmen pelayanan adalah untuk

mendorong Promprev dan meminimalkan kunjungan.
7. Dalam hal pelaksanaan kebijakan kompensasi, BPJSK memerlukan masukan tentang

besaran honor SDM, atau kompensasi pembiayaan pelkes untuk penggantian, yang
merupakan ranah Kemenkes untuk menetapkan tarif.

8. BPJSK sepakat mendukung CoB justru untuk mencegah Moral Hazard.
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Dr Supriyantoro (Moderator):
1. Diskusi memang masih makro karena baru pertemuan pertama. Fokusnya menggali

masalah, untuk kemudian pada pertemuan kedua akan fokus ke suatu masalah.

Bp Angger (DJSN):
1. Pemberlakukan masa tenggang adalah pilihan untuk mencegah bleeding dari JKN walau

disadari bahwa kebijakan ini mngurangi esensi sebagai asuransi sosial. Bahkan diusulkan
masa tenggang itu menjadi 3 bulan. Hanya pemberlakuannya harus disosialisasikan jauh
sebelum mulai diberlakukan.

2. Pola rasio klaim menunjukkan kisaran PBI 70%, PNS 100%, PPU 70%, dan PBPU 500% padahal
kolektabilitas PBPU hanya 50%.

3. Telah terjadi Adverse Selection pada PBPU, juga terjadi Anti Selection sehingga belum 100%
populasi masuk ke JKN.

4. Dari 100 juta penduduk yang belum masuk ada potensi PBPU 50-60 juta, PPU 40 juta. Rata-
rata adalah orang sehat. Angka defisit 2015 sebesar 5,85 T, kalau PBPU rutin bayar maka
defisit teratasi.

5. Usulan solusi: memberlakukan syarat menjadi peserta JKN dalam pelayanan publik (PP
86/2013).

Dr Supriyantoro (Moderator):
1. Diskusi memang masih makro karena baru pertemuan pertama. Fokusnya menggali

masalah, untuk kemudian pada pertemuan kedua akan fokus ke suatu masalah.

Bp Angger (DJSN):
1. Pemberlakukan masa tenggang adalah pilihan untuk mencegah bleeding dari JKN walau

disadari bahwa kebijakan ini mngurangi esensi sebagai asuransi sosial. Bahkan diusulkan
masa tenggang itu menjadi 3 bulan. Hanya pemberlakuannya harus disosialisasikan jauh
sebelum mulai diberlakukan.

2. Pola rasio klaim menunjukkan kisaran PBI 70%, PNS 100%, PPU 70%, dan PBPU 500% padahal
kolektabilitas PBPU hanya 50%.

3. Telah terjadi Adverse Selection pada PBPU, juga terjadi Anti Selection sehingga belum 100%
populasi masuk ke JKN.

4. Dari 100 juta penduduk yang belum masuk ada potensi PBPU 50-60 juta, PPU 40 juta. Rata-
rata adalah orang sehat. Angka defisit 2015 sebesar 5,85 T, kalau PBPU rutin bayar maka
defisit teratasi.

5. Usulan solusi: memberlakukan syarat menjadi peserta JKN dalam pelayanan publik (PP
86/2013).



Dr. Daeng PB IDI :
1. Perlu keterbukaan kepada publik agar tidak timbul salah paham. Bila memang

anggarannya kurang, maka tinggal disampaikan ke publik.
2. Perlu dorongan kuat untuk mempertinggi kolektabilitas iuran.
3. Perlu penjelasan tentang berita bahwa 71% Dokter hanya pegang-pegang.

Bp. Odang PERSI:
1. Menyadari bahwa antar pihak dalam pelaksanaan JKN adalah seperti satu bejana,

sehingga tidak bisa dibedakan antar FKTP, FKRTL maupun antara Faskes dan
BPJSK.

2. Usulan solusi: Pembatasan kelas untuk kasus katastropik, sehingga orang yang
baru mendaftar ketika sudah mengalami penyakit katastropik hanya bisa di kelas
III.

3. Usulan: Menuju satu kelas standar perawatan (decent standard).
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PERSI RIAU:
1. Laporan tentang usulan rujukan berjenjang “berkeadilan” di Riau. Didasari bahwa karena

pelaksanaan rujukan secara berurutan maka RS tipe B mengalami kekosongan.

Dr Grace RS Siloam:
1. Mempertanyakan mengapa proses kredensaling tidak sama dan bervariasi antar daerah.

2. Mungkinkah utilisasi antar RS untuk rujukan parsial seperti Cath lab, PET Scan.

Dr Nikmatullah ARSSI, MUKISI, PERSI:
1. Bagaimana pendapat BPJSK terhadap peluang penerapan COB.

Dr Djoko Widyarto (MAKERSI, IDI):
1. Dinamika regulasi dimana ada kurang sinkron antar regulasi.

2. Fokus JKN ke kuratif dan rehabilitatif, bagaimana dengan porsi preventif dan promotif?

3. Isu rahasia kedokteran dalam hal akses ke Rekam Medis oleh Verifikator.

4.Tanggung jawab negara dalam hal besaran premi antara PBI yang lebih kecil daripada premi
Mandiri kls 3.
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Dr Tonang (PERSI):
1. Mohon klarifikasi kepada Dr Usman tentang informasi bahwa RS mendapatkan

income lebih tinggi pada JKN, yang tentu harus dilihat juga peningkatan beban
pelayanan karena kunjungan meningkat.

2. Asosiasi Faskes sudah menyatakan sikap tentang tarif JKN. Bagaimana pandangan
BPJSK sendiri sesuai pasal 11 UU BPJS nomor 24/2011?

JAWABAN PEMBICARA:
Dr Daniel:
1. Pada prinsipnya setuju dengan konsep menuju satu kelas perawatan.

2. Bila konsep CoB disepakati, maka peserta boleh memiih FKTP sembarang. Bila
kemudian dirujuk, maka ada penilaian apakah rujukannya itu sesuai atau tidak. Bila
sesuai, baru dapat ditanggung dalam JKN.

3. Kalau ada tindakan di atas biaya standar INA-CBGs maka dipertanggungkan secara
CoB.

4. Dengan demikian, CoB itu akan menarik bagi PBPU.

Dr Tonang (PERSI):
1. Mohon klarifikasi kepada Dr Usman tentang informasi bahwa RS mendapatkan

income lebih tinggi pada JKN, yang tentu harus dilihat juga peningkatan beban
pelayanan karena kunjungan meningkat.

2. Asosiasi Faskes sudah menyatakan sikap tentang tarif JKN. Bagaimana pandangan
BPJSK sendiri sesuai pasal 11 UU BPJS nomor 24/2011?

JAWABAN PEMBICARA:
Dr Daniel:
1. Pada prinsipnya setuju dengan konsep menuju satu kelas perawatan.

2. Bila konsep CoB disepakati, maka peserta boleh memiih FKTP sembarang. Bila
kemudian dirujuk, maka ada penilaian apakah rujukannya itu sesuai atau tidak. Bila
sesuai, baru dapat ditanggung dalam JKN.

3. Kalau ada tindakan di atas biaya standar INA-CBGs maka dipertanggungkan secara
CoB.

4. Dengan demikian, CoB itu akan menarik bagi PBPU.



Drg Usman:
1. Biaya kesehatan itu batasnya langit, jadi tidak mungkin dipenuhi dengan anggaran

Kemenkes.

2. Belum sepakat dengan Urun biaya untuk keperluan medis karena berpotensi moral
hazard apalagi bila belum dirinci regulasinya.

3. Mendukung penerapan sanksi bagi peserta berupa pembatasan layanan publik (PP
86/2013).

4. Sebesar 79,9% anggaran JKN di FKRTL. Dari sampel 400 RS, 80% melaporkan di bahwa
tarif RS di bawah tarif INA-CBGs.

5. Sampai saat ini, COB hanya untuk layanan non-medis (hanya layanan akomodatif).

Prof Laksono:
1. Menekankah kembali pembenahan ideologi JKN bahwa anggaran pemerintah untuk

kelompok PBI.

2. Mendorong kembali pelaksanaan kompensasi bagi daerah dengan hambatan akses
ke pelayanan kesehatan.
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Dir Yan BPJSK:
1. Penelitian bahwa 71% Dokter hanya pegang-pegang saat memeriksa adalah

berbasis data, oleh 23 surveyor, dari FK UGM.
2. Verifikasi di kantor untuk menurunkan beban kerja, dan tidak melampaui ranah

ke bidang medis.
3. Sepakat atas rahasia Medis sehingga yang boleh diakses adalah Resume Medis.
4. Masa tenggang diberlakukan untuk mendidik peserta dan menjaga

kesinambungan JKN.
5. Dalam hal proses kerjasama dengan Faskes, BPJSK telah membuka laman HIFS

agar akuntabel Akuntabilitas (https://hfis.bpjs-kesehatan.go.id/monfaskespublic/)
6. Terhadap tarif INA-CBGs, BPJSK mencatat kecenderungan fragmentasi tarif di

rawat jalan, maka sebaiknya perlu analisis kembali.
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Bp. Sundoyo (Kemenkes)
1. Ada 3 kelompok regulasi :

a. Grand Design JKN
b.Implementasi JKN 1 Januari 2014
c. Kesinambungan JKN

2. Kesinambungan misalnya:
a. Permenkes 59/2014 sebagai revisi Permenkes 69/2013.
b.Ttg COB 22 ayat 2 dan 23 ayat 4 UU SJSN 40/2004: apakah CoB hanya untuk

manfaat mencegah moral hazard, ataukah boleh untuk manfaat medis di atas
standar, masih menjadi perdebatan.

c. Perlu penyamaan persepsi pasal 17, 20 dan 36 Perpres 19/2016 tentang denda,
CoB dan naik  kelas.

d.Ada dasar hukum tentang penempatan peserta pertama kali dan redistribusi
peserta pada Faskes (Permenkes 99/2015 dan Perpres 19/2016).

e.Ceilling dan batas hak kelas bagi PPU sebenarnya justru untuk menjaga dan
mempermudah daripada menerapkan model persetase terhadap PTKP.
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3. Fraud adalah masalah penting:
a. Maka soal fraud masuk ke Pepres, sehingga lebih kuat.
b.Ada BU yang tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya perlu implementasi UU

SJSN maupun PP 86/2013.
4.Kredensialing:

a. Melibatkan Dinkes dan Asosiasi Faskes
b. Organisasi Profesi akan dimasukkan dalam revisi Kepmenkes 455/2013.
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Dr Supriyantoro ( Moderator)

RANGKUMAN HASIL DISKUSI

1. Setelah berjalan lebih dari 2 tahun, di satu sisi sudah banyak dirasakan manfaat
dari program JKN, tetapi disisi lain , masih banyak permasalahan yg muncul di
lapangan, baik dari aspek regulasi/ peraturan pelaksanaan, kebijakan,
pembiayaan, prosedur, pelayanan,verifikasi, kepesertaan, pembayaran dll.

2. Pada diskusi panel ke I -2016 ttg JKN ini , telah diperoleh pelbagai masukan,
masalah , saran untuk ditindak lanjuti.

3. Telah teridentifikasi beberapa kategori atau kelompok masalah yang nanti akan
menjadi dasar pengelompokan pada pertemuan-pertemuan  selanjutnya.

Kelompok diskusi tsb , itu terdiri dari:
a. Pembiayaan
b. Regulasi
c. Pelayanan
d. Kepesertaan
e. Administrasi
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