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SAMBUTAN PENYENGGARA

Dr. Adib Yahya sebagai Direktur Utama RS MMC
• Informasi bahwa akan ada perbedaan tariff antara RS Swasta dan RS Pemerintah
• Semoga diskusi Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN dengan tema : Sistem Rujukan dan Klinik

Eksekutif bias berjalan lancar menghasilkan yang bermanfaat bagi semua stake holder JKN

Dr. Kuntjoro AP. MKes sebagai ketua Persi
• Terimakasih kepada IndoHCF dan PT. IDS Medis yang telah menjadi sponsor terselengaranya

kegiatan diskusi ini
• Terimakasih juga kepada Ikesindo yang telah merancang dan mewujudkan diskusi ini yang

bekerjasama dengan FKMK UGM dengan fasilitas web binary, sehingga bisa di ikuti oleh banyak
peserta di seluruh Indonesia.

• JKN diharapkan bisa merubah prilaku RS, organisasi dan semua stakeholder agar memberikan
pelayanan sesuai standard an ketentuan yang ada di akreditasi

• Diharapkan semua peserta bisa focus pada topic Sistem rujukan dan klinik eksekutif, agar
menghasilkan masukan bagi pemerintah dengan semangat untuk perbaikan JKN
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Dr. Bambang Wibowo, SpOG MARS
• Terimakasih atas terselenggaranya acara ini demi perbaikan dan pengembangan JKN
• Topik hari ini sangat bagus,
• Klinik eksekutif harus di lihat sebagai peluang bagi RS, untuk itu dibutuhkan masukan demi

kelancaran dalam pelaksanaannya
• Perbedaan antara klinik eksekutif dan regular hanya pada fasilitas, standar pelayanan medis

harus sama
• Sistim Rujukan harus berdasarkan kompetensi RS, tidak menutup kemungkinan severity

level 1 ada di RSCM atau sebaliknya.
• Jangan sampai sistim rujukan mengganggu pelayanan kepada pasien
• Setiap kebijakan JKN akan melibatkan semua stakeholder, untuk itu bila dibutuhkan data

mohon agar semua stakeholder dapat memberikannya
• Diharapkan diskusi ini menghasilkan rekomendasi yang bisa memperbaiki JKN
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MODERATOR oleh Dr. Daniel Wibowo, MKes

Sistem Rujukan
Sebelum diskusi Moderator memaparkan topik Sistem Rujukan

Kelompok masalah yang akan di diskusikan :
• Akses menuju Faskes
• Kompetensi dan Kewenanggan Faskes
• Kecukupan dan distribusi Faskes
• Tarif INA CBGs
• Regulasi dan Sistem
• Implementasi
• Direktur SDM
• Promotif dan Preventif
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Akses menuju Faskes

Dr. Kusmedi, SpOT
• Mohon di bahas juga masalah FKTP untuk Preventif dan Promotif, karena JKN akan sukses bila

FKTP kuat.
• Dalam membahas ssstem rujukan harus melibatkan profesi dan mempertimbangkan kompetensi

RS

Prof Dr. Abdulkadir, SpTHT
• Kemenkes harus mengeluarkan standarisasi kompetensi RS sesuai kelas RS

Dr. Andi Abdal
• Dalam melihat sistim rujukan harus menyangkut dimensi efektifitas, mutu dan efisiensi

pembiayaan
• Akses ke Faskes harus menjadi pertimbangan dalam system rujukan, dengan berdasar kompetensi

RS
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PKMK (Prof Laksono)
• Menyusun system rujukan harus mempertimbangkan ke tersediaan SDM (spesialis dan sub

spesialis) serta ketersedaan alat kesehatan

Ibu Asih
• Mestinya di bangun system yang mengatur JKN tersendiri dan Faskes di sisi lain, sehingga

kewenangan dan regulasinya jelas

Prof Hasbullah
• Pada level Pelaksanaan, design JKN harus memenuhi hak-hak pasien, sehingga iklim kompetisi

antara faskes harus di tumbuh kembangkan
• Sistem rujukan harus berbasis rujukan medis, jadi harus berbasis koompetensi dan peralatan,

jangan membatasi system rujukan pada regionalisasi dan zona. Karena hak pasien untuk memilih
faskes dan dokter yang akan merawatnya.

Drs. Gozali Situmorang (mantan Ketua DJSN)
• Perda harus mengikuti peraturan pusat terkait JKN.
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DR. Roberia
• Sebelum ada aturan yang baku tentang system rujukan, maka Pemda masih boleh berinovasi

terkait pelayanan kesehatan dan system rujukan.
Dr. Adib
• Indonesia masih dalam taraf limited acces to medicine, Terutama hal geografis acces yang menjadi

kendala utama dalam hal rujukan, jadi rujukan berjenjang harus bertahap dan situasional, jangan
di paksakan atau kaku.

Rekomendasi
• Regulasi terkait JKN, Perda harus mengikuti Aturan di atasnya
• Ketersedian dalam hal jumlah dan distribusi faskes harus di penuhi agar system rujukan bisa

berjalan baik
• SDM harus mencukupi dan distribusinya merata sesuai kebutuhan, untuk mengatasi hal tersebut,

maka keberadaan internsip dan residen harus di berdayakan
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Kompetensi dan Kewenanggan Faskes (FKTP)

FKTP
Dr. Andi Abdal
• Kompetensi FKTP belum merata, untuk menaggung tanggung jawab 144 Diagnosa
• Kenyataan di lapangan tidak sampai 50 % FKTP dapat melaksanakan 144 Diagnosa tsb

Dr. Joko
• Disamping Kompetensi juga adalah sarana prasarana menghambat pelaksaaan 144 diagnosa
• Dr. Slamet
• Disamping sarana dan prasarana, memang SDM juga masih bermasalah
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FKTRL
Dr.Kusmedi, SpOT
• Di RS juga masih belum merata kompetensinya,
Dr. Adib Yahya
• Peran swasta dalam JKN harus di dukung dan di beri ruang untuk berkembang, dalam bentuk

private sector partnership, hal ini akan mengisi kekosongan faskes yang tidak bisa di penuhi oleh
pemerintah

Prof Hasbullah Tabrani
• Kuncinya adalah bayar sesuai market cost, itu otomatis swasta akan tertarik, jadi tariff harus

realistis
• BPJS harus menjalin kerjasama dengan semua provider, soal kualitas dan standarisasi itu

tanggung jawab Pemda, jangan sampai BPJS melanggar UU Monopoli
• Sesuai UU tentang SJSN, penentuan tariff adalah kesepakan antara BPJS cabang dengan asosiasi

RS di tingkat wilayah, jadi hal ini harus di laksanakan
Bambang Wibowo, SpoG
• Negara tidak akan bisa jalan sendiri harus menggandeng swasta
• Di Dalam tariff yang akan datang, sudah mengakomodir kompetensi
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