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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya tim
penulis dapat menyelesaikan buku “Harapan, Kenyataan dan Solusi-JKN” ini.
Buku ini merupakan kumpulan hasil pemikiran yang tertuang dalam delapan
seri diskusi panel JKN yang diselenggarakan oleh IndoHCF bekerja sama
dengan Ikkesindo dan PERSI.
Pada tahun 2014 PT IDS Medical Systems Indonesia memulai kegiatan
CSR (Corporate Social Responsibility) yang kemudian berkembang menjadi
Indonesia Healthcare Forum, sebuah organisasi independen yang bertindak
sebagai “think tank” dengan fokus pada pendidikan dan kolaborasi yang
bertujuan untuk peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.
Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) adalah rangkaian kegiatan CSR dari
IDS Medical Systems Indonesia yang merupakan wadah dialog interaktif dan
media untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman antara peserta
dan narasumber.
IndoHCF bertujuan untuk memfasilitasi pendidikan dan kolaborasi dari
berbagai kalangan bidang kesehatan seperti pemangku kebijakan, praktisi,
dokter, akademisi, dan pihak manajemen utama rumah sakit dalam membahas
isu-isu yang berdampak pada dunia kesehatan di Indonesia. Pada tahun 2016,
IndoHCF telah menyelenggarakan delapan diskusi panel terkait JKN dengan
tajuk sesuai dengan judul buku ini, “Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN”.
Kedelapan tema yang diusung dalam diskusi panel tersebut adalah:
1. Harapan-Kenyataan dan Solusi JKN
2. Harapan-Kenyataan dan Solusi JKN terkait regulasi dan pembiayaan
3. Harapan-Kenyataan dan Solusi JKN: Sistem rujukan dan klinik eksekutif
4. Harapan-Kenyataan dan Solusi JKN: Membedah Disharmonisasi Regulasi
dalam program JKN
5. Harapan-Kenyataan dan Solusi JKN: Peran Profesionalisme Dokter vs
kendali Biaya dan Mutu Pelayanan Pasien JKN di RS.
6. Harapan-Kenyataan dan Solusi JKN: Pengelolaan Perbekalan Farmasi di
Era JKN
7. Harapan-Kenyataan dan Solusi JKN: Peran Manajemen Rumah Sakit dan
BPJS dalam Percepatan Verifikasi
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8. Harapan-Kenyataan dan Solusi JKN-Solusi Keseimbangan JKN
Semoga buku ini dapat memicu pemikiran-pemikiran baru untuk memperbaiki
implementasi JKN. Terakhir, perkenankan kami untuk menyampaikan
penghargaan kepada seluruh kontributor buku ini, PERSI dan Ikkesindo.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Jakarta, Januari 2018
Ketua Umum Indonesia Healthcare Forum

Dr.dr. Supriyantoro,Sp.P, MARS
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
kemampuan bagi tim penulis untuk merampungkan buku ini. Shalawat serta
salam semoga tercurah bagi Rasulullah SAW yang telah membawa manusia
kepada terangnya cahaya ilmu.
Dengan semangat untuk perbaikan implementasi JKN, Ikkesindo telah
bekerjasama dengan IndoHCF dan PERSI dalam melaksanakan delapan
diskusi panel pada tahun 2016. Buku ini berawal dari pemikiran-pemikiran
yang tertuang dalam diskusi-diskusi tersebut. Diharapkan harapan-harapan
terhadap JKN yang diungkapkan dapat tercapai dan pemikiran-pemikiran
solutif terhadap permasalahan dalam implementasi JKN dapat muncul dari
penuturan dalam buku ini.
Kami berterima kasih kepada Indonesia Healthcare Forum dan PERSI atas
kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan seluruh rangkaian diskusi panel tahun
2016. Tak lupa kepada seluruh kontributor buku ini atas seluruh pemikiran
yang dicurahkan.
JKN Wins for all !
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Januari 2018
Ketua Umum Ikkesindo

Dr. dr. Supriyantoro,Sp.P,MARS
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Perkenankan kami mengucap syukur atas penerbitan buku ini. Buku yang
merupakan kumpulan buah pemikiran para narasumber handal di bidangnya
saat mengikuti diskusi panel JKN seri I-VIII di tahun 2016.
Kalangan perumahsakitan Indonesia mendapat mandat konstitusi untuk
mengoptimalkan kinerja manfaat dan keuangan sekaligus. Strategi Rumah
Sakit dalam Aplikasi Good Governance dan Good Clinical Governance dalam
menghadapi Tantangan Universal Health Coverage di era JKN. Pelaksanaan
JKN tentu berdampak langsung pada sejumlah RS, antara lain dalam hal
melonjaknya besaran klaim, penurunan pendapatan RS, ketidakpuasan dokter
terhadap INA CBG’s dan sebagainya. Tentu hal ini menjadi tantangan dalam
pelaksanaan JKN saat ini.
Rangkaian diskusi panel yang dituangkan dalam buku ini diharapkan
dapat memicu anggota PERSI untuk mewujudkan misi PERSI dalam
memperjuangkan kepentingan anggota PERSI ke seluruh jajaran yang terkait:
pemerintah, swasta, maupun masyarakat dan meningkatkan profesionalisme
dalam pengelolaan rumah sakit menuju masyarakat sehat.
Terima kasih kepada IndoHCF dan Ikkesindo yang telah bersinergi selama
ini dalam seluruh rangkaian diskusi JKN, para kontributor, serta tim penulis.
Semoga sinergi ini terus berkembang demi JKN yang semakin baik.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Jakarta, Januari 2018
Ketua Umum PERSI

Dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes
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PRAKATA
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat
dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat serta salam
semoga tercurah bagi Rasulullah SAW yang telah membawa manusia kepada
terangnya cahaya ilmu.
Sungguh merupakan kehormatan bagi tim penulis dengan diberikan
kesempatan untuk meracik serial diskusi panel JKN I-VIII dalam buku yang saat
ini ada di hadapan Bapak/Ibu. Penulisan buku ini bermula dari perbincangan
bersama Pak Supriyantoro sebagai penggagas forum diskusi, mengingat
betapa bernasnya isi diskusi yang berlangsung. Hasil diskusi akan sangat
berarti apabila pemikiran-pemikiran brilian dari para kontributor diskusi JKN
dituangkan dalam bentuk cetak yaitu buku yang bisa dibaca oleh seluruh pihak
baik pemangku kepentingan maupun semua orang yang memiliki ketertarikan
terhadap seluk beluk program JKN.
Maka sejak pertengahan tahun 2016 kami telah mulai berproses menyusun
buku, dengan beberapa kali perbaikan pola penyusunan sehingga akhirnya
disepakati untuk menyusun berdasarkan sejarah asuransi, sekilas perjalanan
JKN serta dilanjutkan dengan aspek-aspek pokok dalam pelaksanaan
JKN yaitu regulasi, pembiayaan, pelayanan dan kepesertaan, SDM, serta
kefarmasian dan alat kesehatan yang ditutup dengan rekomendasi terkait.
Kami menyampaikan terimakasih kepada IndoHCF, Ikkesindo, dan PERSI
atas penyelenggaraan diskusi panel tahun 2016 serta dukungan pendanaan
dalam proses pencetakan buku yang diberikan oleh IndoHCF. Terimakasih
kepada Pak Pri, Pak Tonang dan Pak Daniel yang telah memberikan waktu
untuk menjadi editor serta kepada seluruh kontributor buku ini atas seluruh
pemikiran yang dicurahkan.
Semoga buku ini memberi manfaat bagi pembacanya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Jakarta, Januari 2018
Tim Penulis
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: Dewan Jaminan Sosial Nasional
: Diabetes Mellitus
: Dokter Penanggung Jawab Pasien
: Dewan Pertimbangan Klinis

: Bank Rakyat Indonesia
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: Arteriovenous
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: Jaminan Kesehatan Nasional
: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin
: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
: Jaring Pengaman Sosal Bidang Kesehatan
: Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia
: Kurang energi kronik
: Komite Farmasi Nasional
: Komite Farmasi dan Terapi
: Konsil Kedokteran Indonesia
: Komisi Pemberantasan Korupsi
: Lembaga Swadaya Masyarakat
: Luar Paket INACBGs System
: magnetic resonance imaging
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: Rawat Jalan Tingkat Pertama
RKO
: Rencana Kebutuhan Obat
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: Rencana Kerja dan Anggaran
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: Rumah Sakit Daerah
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1.1. Asuransi Kesehatan
Mengacu pada pembagian jenis asuransi menurut Prodjodikoro (1991),
asuransi kesehatan (asuransi kecelakaan dan asuransi sakit) dapat
dikategorikan sebagai asuransi sejumlah uang (sommen-verzekering).
Asuransi Kesehatan didefinisikan sebagai mekanisme transfer resiko dari
seseorang atau kelompok kepada suatu kelompok lain dengan cara membayar
premi untuk jaminan pemeliharaan kesehatan tertentu. Tujuan program
asuransi kesehatan adalah untuk mengumpulkan sumber daya (pooling
resources) dengan cara membayar premi dan membagi atau menyebarkan
dan atau memindahkan resiko sakit (spreading and or transfer of risks) dari
individu atau kelompok kepada kelompok lain. Program asuransi kesehatan
akan menjalin terjadinya gotong royong dan saling membantu dalam mengatasi
resiko sakit dan akibat yang ditimbulkan dari resiko sakit tersebut di antara
peserta, mereka yang tidak terkena resiko sakit.
Penerapan sistem asuransi di Indonesia banyak bercermin dari pengalaman
sistem asuransi kesehatan di Amerika. Awalnya sistem asuransi di Amerika
menggunakan sistem penggantian pertanggungan (indemnity) yang terbatas
pada pertanggungan tertentu, seperti kecelakaan diri, perawatan di rumah sakit
atau perawatan khusus lainnya dengan menggunakan mekanisme pembayaran
fee for service. Dalam pelaksanaannya kemudian, seiring dengan peningkatan
permintaan pasar, maka diperluas pula jenis pertanggungan yang diberikan.
Pada sistem fee for service rentan terjadi pelayanan yang berlebihan (over
utilization) dan moral hazard. Hal ini berkontribusi terhadap tingginya inflasi
dalam bidang pelayanan kesehatan. Ketidaktahuan (ignorance) konsumen
dalam pelayanan kesehatan dapat menciptakan demand baru.
Kebutuhan untuk memperbaiki pembiayaan kesehatan telah mendasari Paul
Elwood melontarkan konsep pembayaran kesehatan di muka (prepaid health
care) yang dikenal dengan nama HMO (Health Maintenance Organization).
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Melalui konsep ini jaminan menjadi komprehensif dengan mekanisme biaya
yang terkendali dan lebih efisien.
Di Indonesia, pada tahun 1992 telah terbit tiga undang-undang terkait
asuransi kesehatan di Indonesia, yaitu UU nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian, UU nomor 3 tahun 1992 tentang JPK Jaminan Sosial Tenaga
Kerja dan UU nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang memuat klausul
mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dalam pasal
66. Dengan adanya ketiga UU tersebut, maka di Indonesia tumbuh beberapa
bentuk asuransi kesehatan, baik asuransi kesehatan tradisional maupun
dalam bentuk HMO. Asuransi kesehatan tradisional dengan berlandaskan UU
nomor 2 tahun 1992 menggunakan mekanisme penggantian pertanggungan
yang memungkinkan peserta bebas memilih fasilitas pelayanan kesehatan
(provider) yang diinginkan.
Model managed care berbeda dengan model asuransi kesehatan tradisional.
Peserta managed care, khususnya yang berbentuk JPKM mempunyai pilihan
terbatas pada jaringan provider yang telah dikontrak. Pemanfaatan di luar
jaringan PPK tidak ditanggung oleh Badan Penyelenggara (Bapel) JPKM
(Suwandono, dkk, 2000). Terdapat beberapa jurus JPKM yang dapat menjamin
pemeliharaan kesehatan paripurna dengan mutu yang terjaga dan biaya yang
terkendali, sekaligus dapat menjamin terjadinya pemerataan pemeliharaan
kesehatan. Dalam JPKM dilibatkan 3 unsur penting, yakni unsur Badan
Penyelenggara JPKM, unsur Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan unsur
peserta JPKM.
1.2. Evolusi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia
1.2.1. Era sebelum Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
(JPKM)
Pada masa awal kemerdekaan, sekitar tahun 1950-an, seluruh pengeluaran
kesehatan berasal langsung dari kantong pegawai negeri dan keluarganya
(out of pocket) untuk kemudian diganti oleh Pemerintah. Cara ini dikenal
sebagai restitusi atau penggantian biaya. Kondisi ini dimungkinkan karena
jumlah pegawai masih sedikit.
Pada tahun 1968 dikeluarkan Keputusan Presiden nomor 230 yang melandasi
pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dengan pembiayaan pra- upaya di
lingkungan pegawai negeri sipil, pensiunan, dan keluarganya, dengan iuran
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berupa pemotongan 2% gaji atau pensiun. Hal ini dilakukan antara lain karena
pengeluaran langsung untuk pemeliharaan kesehatan pegawai negeri dan
penerima pensiun dirasakan mulai membebani anggaran belanja Negara.
Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), suatu
badan usaha yang bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dibentuk
untuk mengelola ini. Pada periode ini, di masyarakat terutama di pedesaan,
pemeliharaan kesehatan dengan pembiayaan pra-upaya juga berkembang,
khususnya dalam bentuk Dana Sehat, seperti di Kelurahan Klaten, Surakarta
Jawa Tengah.
Pada tahun 1970-an, diberlakukan sistem klaim/ tagihan yang diyakini
menyebabkan pemborosan biaya kesehatan. Pemeliharaan kesehatan
pegawai negeri dan pensiunan serta keluarganya masih dirasakan belum
memuaskan, meskipun biaya yang dikeluarkan cenderung meningkat. Dalam
upaya pengendalian biaya, diberlakukan kebijakan klaim kolektif dari Pemberi
Pelayanan Kesehatan (PPK) dan pembatasan klaim perorangan. Pada
masa ini, penyelenggaraan Dana Sehat sebagai bagian dari Pembangunan
Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) terus diupayakan dan berkembang luas
di desa-desa, khususnya di Pulau Jawa. Kendati demikian, sedikitnya jumlah
peserta dan kecilnya iuran Dana Sehat (setingkat RT/RW dengan iuran Rp
50,00 hingga Rp 100,00) membuat manfaat pemeliharaan kesehatan yang
dapat diberikan juga menjadi terbatas.
Pada era 1980-an muncul pola pikir Dana Upaya Kesehatan Masayarakat
(DUKM). Konsep DUKM (Dana Upaya Kesehatan Masyarakat) mengenalkan
cara pembayaran kapitasi kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).
Kapitasi adalah pembayaran kepada PPK yang diberikan di muka (pra-upaya),
dan dihitung per kepala/jiwa yang terdaftar di PPK bersangkutan. Pembayaran
kapitasi mewujudkan efisiensi biaya kesehatan dan mendorong PPK untuk
lebih berorientasi kepada upaya promotif dan preventif serta mendorong para
peserta untuk berperilaku hidup sehat. Departemen Kesehatan mendorong
pengembangan DUKM sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri
Kesehatan nomor 473 tahun 1983 tentang Tim Pengembangan Sistem
Pengelolaan DUKM.
Dana Sehat semakin dimantapkan pengelolaannya menjadi setingkat
kecamatan. Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK)
dirubah statusnya menjadi Perum Husada Bhakti (PHB) berdasarkan PP
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nomor 23 tahun 1984. Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja (PKTK) dikelola
oleh PT Astek Departemen Tenaga Kerja bekerjasama dengan Departemen
Kesehatan dan diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tenaga
Kerja dan Menteri Kesehatan.
1.2.1. Era JPKM untuk Pemerataan, Peningkatan Mutu dan Kendali
Biaya Kesehatan (Era 1990-an)
Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan,
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) adalah suatu cara
penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas
usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu
yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya. JPKM
dapat dikatakan merupakan bentuk operasional dari DUKM.
Keterpaduan pembiayaan kesehatan dengan pelayanannya terjalin dalam
hubungan antara Badan Penyelenggara dengan PPK dan pesertanya, yang
diikuti dengan pengelolaan upaya lainnya (managed care) agar terjamin
pemeliharaan kesehatan yang diharapkan.
Beberapa peraturan pendukung pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat (JPKM):
- Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 326/Menkes/SK/VI/1990 tentang
Strategi Pengembangan Program JPKM.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 571/Menkes/Per/VII/1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 572/Menkes/Per/VII/1993 tentang
Paket Pemeliharaan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JPKM.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 585/Menkes/SK/VII/1993 tentang
Standar Pelayanan Medis.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 378/Menkes/Per/IV/1995 tentang
Penanggung jawab Pembinaan dan Pengembangan JPKM
- Edaran Dirjen Binkesmas nomor 382/BM/DJ/BPSM/III/1993 tentang
Pengembangan Dana Sehat ber-JPKM
- Edaran Dirjen Binkesmas nomor 862/BM/DJ/BPSM/VIII/1994 tentang
Pembiayaan PPK dengan Sistem Kapitasi.
Pada masa ini, Dana Sehat semakin berkembang. Perum Husada Bhakti (PHB)
semakin mandiri menjadi perusahaan swasta berbentuk Perseroan Terbatas
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sebagai PT. Askes Indonesia. Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja (PKTK)
lebih dimantapkan dengan terbitnya UU nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.
1.3.

Evolusi Pembiayaan Perlindungan Masyarakat Rentan (Pro Poor Health
Financing Policy)

1.3.1. Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK)
Program JPS-BK merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam bidang
kesehatan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kesehatan
keluarga miskin. Krisis ekonomi yang merupakan akibat dari krisis moneter
yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan dampak buruk
terhadap status kesehatan dan gizi masyarakat, terutama keluarga miskin.
Penyebab utamanya adalah menurunnya kemampuan masyarakat miskin
untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Program JPS-BK
didesain sebagai program penyelamatan untuk mengatasi krisis, sehingga
dilakukan dalam jangka pendek sampai krisis teratasi.
Beberapa perubahan pokok yang terjadi pada tahun kedua pelaksanaan JPSBK antara lain penambahan kegiatan Revitalisasi Posyandu dan pemberian
makanan tambahan bagi anak usia 24–59 bulan serta perluasan cakupan
pemberantasan penyakit menular. Program JPKM tetap dikembangkan
dengan menggali potensi sumber daya masyarakat untuk membayar premi.
Sasaran program JPS-BK adalah keluarga miskin yang ditetapkan oleh Tim
Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah. Tim Desa terdiri dari pamong
desa, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Bidan di Desa (atau
petugas puskesmas lain yang ditunjuk), dan unsur masyarakat yang terdiri dari
tokoh masyarakat, Tim Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya. Perbandingan jumlah
anggota Tim Desa antara unsur Pemerintah dan masyarakat harus 1:1.
Secara spesifik, sasaran program JPS-BK dibedakan menurut jenis pelayanan,
sebagai berikut:
1. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukannya (untuk seluruh anggota
keluarga miskin).
2. Pelayanan kebidanan dasar dan rujukannya (untuk ibu hamil, ibu bersalin,
ibu nifas dan bayi baru lahir dari keluarga miskin).
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3. Pelayanan perbaikan gizi (untuk ibu hamil/nifas Kurang Energi Kronik
(KEK) dan bayi/anak umur 6 – 59 bulan dari keluarga miskin).
Keluarga miskin yang menjadi sasaran JPS-BK harus memenuhi kriteria
antara lain:
1. Keluarga tidak mampu makan 2 kali sehari
2. Keluarga tidak mampu membawa anak/anggota keluarga yang sakit untuk
diobati di fasilitas layanan kesehatan
3. Kepala keluarga terkena pemutusan hubungan kerja massal
4. Pada keluarga terdapat anak yang drop out sekolah karena masalah
ekonomi.
Kegiatan program JPS-BK terdiri atas kegiatan pelayanan langsung dan kegiatan
penunjang. Kegiatan pelayanan langsung meliputi pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan yang diselenggarakan oleh puskesmas, puskesmas pembantu,
dan dalam keadaan tertentu oleh bidan di desa; pelayanan kebidanan dasar
dan rujukannya (pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan,
pertolongan persalinan, pelayanan nifas untuk ibu dan bayi baru lahir minimal
3 kali), pertolongan pertama/penanganan kegawatdaruratan obstetrik dan
neonatal ke puskesmas atau RS kabupaten/ kota; pelayanan perbaikan gizi
Pemberian Makanan Tambahan [PMT], pemulihan untuk ibu hamil dan ibu
nifas Kurang Energi Kronik [KEK], bayi umur 6-11 bulan, anak umur 12-23
bulan, serta PMT penyuluhan untuk anak umur 24-59 bulan); pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular; serta pelayanan rujukan rawat jalan dan
rawat inap.
Kegiatan Penunjang meliputi pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG), revitalisasi posyandu, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat (JPKM), sosialisasi, pelatihan tenaga kesehatan, dan pemantauan
program.
1.3.2. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
(PKPS – BBM) Bidang Kesehatan
Pengurangan Subsidi BBM telah menjadi pilihan kebijakan yang tidak dapat
dihindari Pemerintah, bukan hanya secara politik ekonomi, tetapi terutama
karena defisit anggaran negara harus diatasi. Dengan realitas demikian,
perhatian menjadi lebih relevan ditujukan pada upaya mengatasi dampak
pengurangan subsidi BBM terhadap golongan rentan dalam masyarakat.
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Urgensi penanganan dampak pengurangan subsidi terutama terkait dengan
kemungkinan terjadinya generasi yang hilang (lost generation) dalam
perkembangan sumber daya manusia di Indonesia. Pengurangan subsidi BBM
yang diiringi dengan kenaikan harga akan menambah beban pengeluaran
keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan,
kesehatan, pendidikan, transportasi, sarana air bersih dan sebagainya.
Secara sosiologis dengan pengurangan subsidi yang semakin membatasi
pilihan golongan miskin, tetapi di sisi lain segolongan masyarakat tetap
berkelebihan dengan ruang pilihan yang luas, sehingga disparitas semakin
lebar yang selanjutnya mendorong kecemburuan antar lapisan masyarakat.
Kecemburuan berkepanjangan dapat melahirkan gejolak dan bahkan konflik.
Di lain pihak, salah satu upaya Pemerintah yang telah ditempuh untuk
mengurangi dampak pengurangan subsidi BBM adalah dengan menggulirkan
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Dalam program
ini, Pemerintah mengalokasikan sejumlah dana untuk terselenggaranya
kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu golongan miskin mengatasi
dampak pengurangan subsidi BBM. Untuk tahun 2003 sebanyak kurang lebih
4,4 triliun rupiah dialokasikan guna membantu sekitar 37 juta penduduk miskin.
Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang mendapat dukungan dari
PKPS BBM (Kemenko Bidang Kesra dan Unair, 2004)
Dalam Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidang Kesehatan), Pemerintah mengalihkan
biaya subsidi BBM menjadi biaya untuk pelayanan kesehatan keluarga
miskin (gakin) agar tetap terpelihara dan ditingkatkan kesehatannya melalui
pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya; pelayanan di
rumah sakit; pengadaan dan pemberian obat di Puskesmas dan jaringannya;
serta pengadaan vaksin dan pemberian imunisasi Hepatitis B.
Pada tahun 2002, pelayanan yang diberikan melalui PKPS-BBM Bidang
Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar (yankesdas), khususnya
pengobatan dan Keluarga Berencana; pelayanan kebidanan dan rujukannya;
pelayanan gizi (PMT Ibu hamil, bayi, ibu nifas dan balita); rujukan ke rumah
sakit (tindakan dan rawat inap); pemberantasan penyakit menular oleh
puskesmas; biaya revitalisasi posyandu oleh puskesmas, dan pengganti biaya
transport petugas untuk kunjungan rumah.
Pelaksanaan PKPS-BBM tahun 2003 pada dasarnya merupakan kelanjutan
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dari JPS-BK/PKPS BBM tahun 2002, namun dengan penghilangan paket
Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pada tahun 2003 ditambahkan
pelayanan imunisasi Hepatitis B dan pelayanan kesehatan mata (Kosen dkk,
2006).
1.3.3. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
(JPK Gakin)
Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan
keluarga miskin yang jumlahnya meningkat secara tajam, sejak tahun 1998
Departemen Kesehatan meluncurkan program peningkatan pelayanan bagi
keluarga miskin melalui JPS-BK. Sumber dananya berasal dari pinjaman
Bank Pembangunan Asia untuk pelayanan dasar bagi keluarga miskin, yang
berlangsung dari tahun 1998-2002. Pada tahun 2000 mulai dikembangkan
JPKM-JPSBK. Pada pertengahan tahun 2001 dana tersebut ditiadakan
dan mulai dikembangkan JPKM Semesta, yaitu pelaksanaan JPKM yang
diselenggarakan bagi keluarga miskin dan non-miskin. Kemudian dilanjutkan
dengan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi
Bidang Kesehatan (PDPSE-BK), untuk pelayanan rujukan RS bagi Gakin
pada tahun 2001-2002.
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Kesehatan (PKPS
BBM-BK) tahun 2003 dijalankan dengan dua model, pertama menyalurkan
langsung dana ke rumah sakit, puskesmas, dan bidan di desa. Model yang
kedua menggunakan mekanisme Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga
Miskin (JPK Gakin) yang dilaksanakan di 3 provinsi daerah ujicoba (NAD, DKI
Jakarta, dan Yogyakarta) dan 13 kabupaten/kota (Kota Medan, Deli Serdang,
Kota Payakumbuh, Muba, Kota Cilegon, Purbalingga, Rembang, Pati,
Klungkung, Jembrana, Lombok Barat, Sumba Timur, dan Kota Balikpapan)
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 781/Menkes/SK/VI/2003.
Program JPK Gakin bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan
bagi keluarga miskin agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan derajat
kesehatannya dengan sistem jaminan kesehatan yang terkendali biaya dan
mutunya. Penyelenggaraan JPK Gakin dalam PKPS BBM Bidang Kesehatan
meliputi 5 kegiatan, yaitu:
1. Menghimpun dana Pemerintah Pusat dan Daerah untuk JPK Gakin
2. Memberikan pelayanan kesehatan bagi Gakin yang meliputi pelayanan
kesehatan rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya
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3. Melakukan trias manajemen JPK Gakin yang meliputi kepesertaan,
pemeliharaan kesehatan, dan keuangan
4. Distribusi obat dan vaksin untuk JPK Gakin
5. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) terhadap JPK Gakin
yang meliputi penyebarluasan informasi dalam rangka sosialissi JPKGakin, pemantauan program, dan penanganan keluhan/pengaduan
masyarakat.
Dengan mekanisme JPK Gakin pada PKPS BBM Bidang Kesehatan akan
diperoleh manfaat lebih, yaitu terpadunya dana pusat dan daerah dalam
meningkatkan kesehatan Gakin, meningkatnya jumlah penduduk yang
terlindungi kesehatannya dengan sistem jaminan kesehatan, adanya kendali
biaya dan kendali mutu dalam pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, serta
adanya peningkatan kemampuan bagi lokasi uji coba untuk melaksanakan
sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Rachmawaty, T, dkk, 2004)
1.3.4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM –
Askeskin)
Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan,
sejak tahun 1998 Pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan
kesehatan penduduk miskin. Dimulai dengan pengembangan Program Jaring
Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) tahun 1998 – 2001, Program
Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program
Kompensasi BahanBakar Minyak (PKPS-BBM) tahun 2002 – 2004. Programprogram tersebut berbasis pada provider kesehatan (supply oriented), dimana
dana disalurkan langsung ke puskesmas dan rumah sakit. Provider kesehatan
(puskesmas dan RS) berfungsi ganda yaitu sebagai Pemberi Pelayanan
Kesehatan (PPK) dan juga mengelola pembiayaan atas pelayanan kesehatan
yang diberikan. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan antara
lain terjadinya defisit di beberapa RS dan sebaliknya dana yang berlebih di
puskesmas. Selain itu juga menimbulkan fungsi ganda pada PPK yang harus
berperan sebagai payer sekaligus provider.
Pada akhir tahun 2004, Menteri Kesehatan dengan Surat Keputusan nomor
1241/Menkes/SK/XI/2004 tanggal 12 November 2004, menugaskan PT
Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi
masyarakat miskin dengan berbasis asuransi sosial.
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Pada semester I tahun 2005, penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan bagi masyarakat miskin dikelola sepenuhnya oleh PT Askes
(Persero) meliputi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya
serta pelayanan kesehatan rujukan di RS dengan sasaran sejumlah
36.146.700 jiwa sesuai data BPS tahun 2004. Dalam perjalanannya ditemukan
permasalahan yang utama yaitu perbedaan data jumlah masyarakat miskin
BPS dengan data jumlah masyarakat miskin di setiap daerah disertai beberapa
permasalahan lainnya antara lain program belum tersosialisasi dengan baik,
penyebaran kartu peserta belum merata, keterbatasan sumber daya manusia
PT Askes (Persero) di lapangan, minimnya biaya operasional dan manajemen
di puskesmas, kurang aktifnya posyandu dan lain-lain.
Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka pada semester II tahun
2005, mekanisme penyelengaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
masyarakat miskin diubah. Untuk pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) dan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya
disalurkan langsung ke puskesmas melalui bank BRI. PT Askes (Persero)
hanya mengelola pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di
rumah sakit. Disamping itu, sasaran program disesuaikan menjadi 60.000.000
jiwa.
Berdasarkan pengalaman-pengalaman pelayanan kesehatan di masa lalu
dan upaya untuk mewujudkan sistem pembiayaan yang efektif dan efisien,
disimpulkan masih perlu penerapan mekanisme jaminan kesehatan yang
berbasis asuransi sosial. Berlandaskan hal tersebut, maka pada tahun 2006
penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi pelayanan
kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan
rujukan di RS dikelola sepenuhnya melalui mekanisme asuransi sosial oleh PT
Askes (Kepmenkes nomor 332/Menkes/SK/V/2006).
1.3.5.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Jaminan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin) yang telah dilaksanakan sejak
tahun 2005 telah memberikan pencapaian bermakna, antara lain terjadinya
peningkatan cakupan/akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Kendati
demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu memperoleh
perhatian segera, yaitu; pendataan sasaran yang belum tuntas; peran ganda
penyelenggara sebagai pengelola dan pembayar; verifikasi tidak berjalan
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optimal; dana paket pelayanan belum memadai dan penyelenggaraan yang
tidak menanggung resiko.
Pada tahun 2008, Departemen Kesehatan dalam Program Jamkesmas
menyalurkan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial sektor
kesehatan (APBN) untuk 76,4 juta jiwa.
Sebagai upaya pengendalian biaya dalam penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan dilakukan pola pembayaran prospektif. Salah satu bentuk pola
pembayaran prospektif adalah Indonesia Diagnostic Related Groups (INADRGs). Dalam paket tarif Jamkesmas 2008 berdasarkan INA-DRGs diharapkan
pembiayaan kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin akan
lebih efisien, karena perhitungan klaim didasarkan pada kelompok diagnosis
yang telah dikodifikasi dengan tarif yang telah distandarisasi. Pola pengajuan
klaim berdasarkan INA-DRGs berbeda dengan Paket Tarif Askeskin tahun
2007 yang disempurnakan, karena pengajuan klaimnya berdasarkan diagnosa
penyakit (ICD-10) dan tindakan/prosedur (ICD-9 CM) yang dikonversikan ke
dalam kode INA-DRGs (Depkes RI, 2008).
1.3.6.

Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program Pemerintah yang
bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi
seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
Program ini merupakan produk dari UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan amanat pasal 60 ayat
(1) Undang-Undang BPJS, terhitung tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan
mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
Dalam era JKN ini ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan era
Jamkesmas. Diantara perbedaan tersebut, yang paling mencolok adalah di
era JKN ini ada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh
Pemerintah. Pada era JKN, pengelola merupakan badan tersendiri yang
terlepas dari Kementerian Kesehatan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Selain itu, terdapat perbedaan istilah
untuk penyedia (provider) pelayanan kesehatan, dimana di era Jamkesmas,
digunakan istilah PPK I dan PPK II, sedangkan di era JKN setara dengan
FKTP dan FKRTL. Dalam skema pembayaran, walaupun era Jamkesmas dan
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JKN sama-sama menggunakan istilah kapitasi untuk pembayaran kepada
provider layanan primer, terdapat perbedaan skema pembayaran pada
provider layanan rujukan, yaitu INA-DRGs di era Jamkesmas dan INA CBGs
di era JKN.
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REFLEKSI PERJALANAN 4 TAHUN
JKN

Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk menjaga masyarakat agar tetap
produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Sampai dengan 31 Desember
2017 tercatat jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak
187.982.989. Terdapat 2086 rumah sakit, 21.763 fasilitas kesehatan tingkat
pertama dan 2.937 fasilitas kesehatan penunjang yang bermitra dengan BPJS
Kesehatan. Pada tahun 2014-2017 terjadi peningkatan secara signifikan
dalam hal jumlah peserta yang memanfaatkan pelayanan JKN. Angka utilitas
pada tahun 2016, bila disertakan juga angka pelayanan rujukan sebesar 15,1
juta maka total pemanfaatan mencapai 192,9 juta.
Tabel 2.1. Pemanfaatan JKN selama periode 2015-2017

(Sumber: Dirut BPJS Kesehatan, 2017, Kecukupan Anggaran JKN Menuju UHC,
Diskusi Panel Stakeholder Kesehatan, PB IDI, Jakarta, 12 Desember 2017)

Dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, data Pusat Data Bisnis Indonesia
(PDBI) pada tahun 2014 menunjukkan bahwa industri kesehatan memberikan
kontribusi sebesar Rp. 4,4 triliun; obat-obatan 1,7 triliun; lapangan pekerjaan
sektor kesehatan Rp 4,2 triliun; dan konstruksi rumah sakit Rp. 8,36 triliun.
Hal tersebut berefek pada pertumbuhan ekonomi. Laporan dari Lembaga
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Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI bahwa menunjukan
kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016
mencapai 152,2 triliun. Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat
sampai Rp 289 triliun.
Dari sisi memperbaiki kemiskinan, laporan LPEM FEB UI (2017) menunjukkan
bahwa Program JKN telah menyelematkan 1,18 juta orang dari kemiskinan
pada tahun 2015 dan bertambah 1,16 orang lagi pada tahun 2016. Demikian
juga, Program JKN telah melindungi 15,9 juta orang miskin dari kondisi yang
lebih parah pada tahun 2015, dan 14,5 juta orang miskin pada tahun 2016.
LPEM FEB UI pada tahun 2016, juga melaporkan bahwa program JKNKIS berperan menciptakan lapangan kerja bagi 1,45 juta orang, yang terdiri
atas 864 ribu orang di sektor jasa kesehatan pemerintah, 27,2 ribu orang di
sektor industri produk farmasi, dan 34,1 ribu orang di sektor industri makanan
dan minuman. Jika diproyeksikan hingga tahun 2021, maka JKN-KIS akan
menciptakan lapangan kerja bagi 2,26 juta orang.
Keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan mampu
membuat rakyat lebih sejahtera. Perjalanan sampai tahun ke 4 pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan bahwa sebagian besar peserta
merasa puas dengan manfaat yang diperoleh dari program Jaminan Kesehatan
Nasional. Laporan awal pengukuran kepuasan layanan untuk tahun 2017 juga
menunjukkan tingkat kepuasan tinggi. Pelayanan terhadap pasien secara
umum dianggap relatif baik. Kendati demikian, beberapa hal yang dinilai
masih memerlukan perbaikan antara lain kebijakan rujukan berjenjang, pasien
kesulitan untuk mendapatkan tempat tidur perawatan, tidak diperbolehkannya
pasien melakukan pemeriksaan atau konsultasi kepada beberapa dokter
spesialis dalam sekali kunjungan, pasien diminta kontrol untuk hal yang sepele
(misalnya menunjukkan hasil laboratorium), antrian berobat pasien JKN relatif
lebih lama dibanding pasien umum, dan adanya waktu tunggu yang relatif
panjang untuk tindakan tertentu.
Program JKN membuat RS Pemerintah dan RS non Pemerintah yang bermitra
dengan BPJS Kesehatan mendapatkan peningkatan jumlah pasien. Di satu
sisi, kondisi ini membuat pendapatan RS menjadi meningkat. Namun di sisi
lain peningkatan jumlah pasien menimbulkan dampak penyerta, misalnya mutu
layanan klinis yang tidak optimal. Sering pula terjadi ketidaksepahaman dalam
koding diagnosis dan pemahaman episode kunjungan antara RS dengan BPJS
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Kesehatan. Peningkatan pendapatan rumah sakit tidak selalu disertai dengan
peningkatan pendapatan dokter yang sepadan dengan peningkatan beban
kerja. Dalam beberapa hal, BPJS Kesehatan dinilai mempengaruhi regulator
dan produknya mempersulit posisi rumah sakit di hadapan peserta. Ketentuan
urun biaya dan Coordination of Benefit (CoB) masih mengambang, disamping
grouping dan besaran tarif INA-CBGs yang dinilai tidak realistis. Berbagai
permasalahan lain dari pelaksanaan JKN di rumah sakit, antara lain masih
terpolanya pelayanan di beberapa rumah sakit berdasarkan fee for service,
belum ada daftar kompetensi rumah sakit sesuai tingkatannya (klasifikasi rumah
sakit belum sepenuhnya menunjukkan kompetensi rumah sakit), standar mutu
layanan rumah sakit bervariasi ditandai dengan relatif masih banyak rumah
sakit yang belum terakreditasi, konflik antara manajemen dan dokter akibat
dokter merasa dibatasi haknya dalam pengambilan keputusan klinis, serta
kendala pemenuhan SDM profesional kesehatan misalnya ketiadaan tenaga
kesehatan dengan latar belakang pendidikan D3 Rekam Medis.
Regulasi merupakan tonggak penting pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional. Oleh karena itu Pemerintah diharapkan dapat membenahi beberapa
celah di dalam regulasi tersebut, seperti belum sempurnanya grouping kasus
dalam INA-CBGs, besaran tarif beberapa kelompok diagnosis dan tindakan
dalam INA-CBGs serta regionalisasi tarif belum sesuai dengan unit cost
pelayanan rumah sakit, petunjuk teknis pelayanan JKN masih belum lengkap,
belum sinkronnya regulasi di berbagai tingkatan (misalnya regulasi tentang
CoB), ketidakjelasan aturan PPN obat untuk penyerahan obat rawat jalan
pasien BPJS Kesehatan, serta ketidakjelasan aturan pelaporan perpajakan
untuk pelayanan pasien BPJS Kesehatan (belum direvisinya standar akuntansi
rumah sakit, masih menggunakan pendekatan fee for service).
Disharmoni regulasi juga masih terjadi, misalnya antara pasal 22 ayat 2
UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
dengan pasal 36a ayat 1 Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan. Pasal 22 ayat 2 UU nomor 40 menetapkan bahwa untuk
jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan peserta
dikenakan urun biaya, sedangkan Pasal 36a, ayat 1 Peraturan Presiden nomor
19 tahun 2016 menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada
Peserta selama Peserta mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai
dengan haknya.
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Belum semua peserta BPJS Kesehatan teredukasi mengenai sistem pelayanan
JKN, baik dalam hal pemahaman sistem rujukan, maupun prosedur pelayanan
terhadap peserta JKN.
Pembenahan juga harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan terkait dengan
adanya permasalahan dalam hal model koordinasi dengan fasilitas kesehatan,
belum adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antara
BPJS Kesehatan dengan FKTP dan FKRTL, penyempurnaan sistem verifikasi
klaim peralihan menuju sistem Verdika, belum samanya kemampuan teknis
dan pemahaman verifikator, pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya,
serta perbedaan persepsi masalah fraud antara rumah sakit dengan BPJS
Kesehatan
Terkait dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), beberapa pekerjaan
yang harus dirampungkan dan memerlukan pengawalan DJSN dalam
pelaksanaan JKN, antara lain besaran iuran premi yang ideal, model monitoring
dan evaluasi program JKN, serta penegakkan aturan dan penyelesaian konflik
antar pemangku kepentingan
Ditinjau dari situasi perumahsakitan di Indonesia, disadari klasifikasi beberapa
rumah sakit tidak sesuai dengan kompetensi riil rumah sakit. Rumah sakit
menghadapi tantangan mempertahankan mutu layanan ditengah peningkatan
kunjungan dan keterbatasan SDM dan sarana serta prasarana yang dimiliki.
Rumah sakit harus melayani tingginya rujukan dari FKTP, termasuk kasuskasus dengan level kompetensi layanan primer. Rujukan antar RS bukan
hanya terjadi atas indikasi kompetensi atau ketersediaan sarana prasarana,
tapi juga karena selisih tarif INA-CBGs antar RS yang masih terlalu lebar. Tidak
adanya sistem standar fasilitas kelas perawatan rumah sakit juga merupakan
salah satu masalah yang dihadapi.
Dalam hal obat-obatan di rumah sakit, di beberapa rumah sakit Pemerintah non
BLUD, ditemukan kendala pengadaan obat, khususnya terhadap kebutuhan
obat yang rasional. Rumah sakit swasta juga menghadapi perbedaan harga
perolehan obat untuk RS non Pemerintah, karena terkendala keharusan
membeli dengan tarif e-catalogue.
Pengaruh Jaminan Kesehatan Nasional terhadap jasa pelayanan juga
bervariasi, ada fasilitas kesehatan yang mengalami peningkatan jasa
pelayanan, beberapa fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pencairan
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jasa pelayanan, dan ada pula yang sudah proporsional. Sebagian peserta
BPJS Kesehatan belum memahami dengan baik prosedur layanan. Selain itu,
belum ada pembakuan model CoB antara BPJS Kesehatan dengan asuransi
kesehatan komersial.
Dinas kesehatan sebagai pengawas pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan Nasional serta Tim Kendali Mutu dan Kendala Biaya di berbagai
tingkatan belum melaksanakan tugasnya secara optimal, akibat adanya
berbagai keterbatasan.
Dari beberapa tahun perjalanan JKN, IndoHCF, PERSI dan Ikkesindo
memandang perlu untuk dilakukan serangkaian diskusi guna memberikan
rekomendasi-rekomendasi demi penyelenggaraan JKN yang lebih baik.
Rangkaian diskusi “Harapan, Kenyataan, dan Solusi JKN” kemudian menjadi
dasar penulisan buku ini, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bab 1. Jejak Perjalanan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia
Bab 2. Refleksi beberapa tahun Perjalanan JKN
Bab 3. Harmonisasi Regulasi
Bab 4. Aspek Pembiayaan JKN
Bab 5. Pelayanan dan Kepesertaan
Bab 6. Sumber Daya Manusia
Bab 7. Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Bab 8. Rekomendasi

3. HARMONISASI REGULASI
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HARMONISASI REGULASI

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap penduduk berhak atas pelayanan
kesehatan. Terkait hal tersebut, maka Negara bertanggungjawab menyediakan
fasilitas kesehatan yang layak serta mengembangkan Sistem Jaminan Sosial
Nasional untuk seluruh penduduk. Sebelum pemberlakuan Jaminan Kesehatan
Nasional melalui UU nomor 40 tahun 2004 dan UU nomor 24 tahun 2011, hanya
sebagian kecil masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. Manfaat yang
diberikan atas jaminan kesehatan juga masih beragam, belum memiliki kesamaan
dan belum berkeadilan bagi peserta dan pemberi pelayanan (provider). Selain itu,
penyelenggara jaminan kesehatan masih terpisah-pisah, belum diselenggarakan
oleh satu penyelenggara
Keberadaan jaminan kesehatan merupakan bagian dari amanat konstitusi,
yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan,
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. UndangUndang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1, menyatakan setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Labih lanjut
pasal 34 ayat 2 dan 3, Negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggungjawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Beberapa undang-undang (UU) kemudian ditetapkan untuk menjabarkan lebih
lanjut dari amanat konstitusi, antara lain Undang-Undang nomor 29 tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UndangUndang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang nomor
52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,
Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan
Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.
Terdapat 2 sumber regulasi yang mengatur pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional, yakni regulasi yang berasal dari Pemerintah sebagai regulator,
dan yang berasal dari BPJS sebagai operator. Regulasi dari Pemerintah
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antara lain dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri, dan Surat Edaran. Regulasi yang berasal dari
BPJS mengatur secara teknis implementasi dari JKN, antara lain dalam
bentuk Peraturan BPJS, Peraturan Direksi, dan Surat Edaran. Kedua jenis
aturan ini harus sejalan, terutama peraturan yang diterbitkan BPJS sebagai
operator harus sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah
selaku regulator.
Dalam pelaksanaannya kemudian, terjadi beberapa revisi dari peraturan yang
diterbitkan. Hal ini bisa dikarenakan adanya disharmoni, kerancuan penafsiran,
perkembangan situasi ataupun penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat
luas. Beberapa aturan yang mengalami revisi tersebut dapat dilihat pada tabel
3.1.
Tabel 3.1. Perubahan Regulasi Terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
No

Regulasi

Perubahan

1

PP Nomor 101 tahun
2012 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan

Telah diubah dengan PP nomor 76 tahun 2015
tentang Perubahan Atas PP Nomor 101 tahun
2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan

2

PP Nomor 87 tahun 2013
tentang Pengelolaan
Aset Jaminan Sosial
Kesehatan

Telah diubah dengan PP Nomor 84 tahun 2015
tentang Perubahan Atas PP Nomor 87 tahun
2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 87
tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan
Sosial Kesehatan
Telah diubah dengan:
1. Perpres Nomor 111 tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Perpres Nomor 12 tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan

3

4

20

Perpres Nomor 12 tahun
2013 tentang Jaminan
Kesehatan

Permenkes Nomor 71
tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan
pada Jaminan Kesehatan
Nasional
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Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 12
tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

3.

Perpres Nomor 28 tahun 2016 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 12
tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Telah diubah dengan Permenkes Nomor
99 tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Permenkes Nomor 71 tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional

No

Regulasi

Perubahan

5

Permenkes Nomor 19
tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah
Daerah

Telah diubah dengan Permenkes Nomor
21 tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Permenkes Nomor 19 tahun 2014 tentang
Penggunaan dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan biaya Operasional
Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah

Permenkes Nomor 59
tahun 2014 tentang
Standar Tarif Pelayanan
6
Kesehatan dalam
Penyelenggaraan
Program Jaminan
Kesehatan
Sumber: Sundoyo, 2016, Membedah

Permenkes 4 tahun 2017, Permenkes 64 tahun
2016, Permenkes 52 tahun 2016.
Permenkes Nomor 12 tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Permenkes Nomor 59
tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan
disharmonisasi regulasi dalam program JKN, Diskusi

Panel IndoHCF, Jakarta.

Beberapa disharmoni dan kerancuan peraturan perundangan terkait pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional diantaranya :
3.1 Besaran Iuran
Dasar hukum dari besaran iuran adalah:
1. Peraturan Presiden nomor 111 tentang 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,
2. Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,
3. Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,
Terdapat perbedaan besaran premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang
dibayar oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun
2016 pasal 16A, dengan besaran premi yang dibayar oleh masyarakat untuk
mendapatkan fasilitas rawat inap yang sama di kelas III. Perbedaan besaran
premi ini memberi kesan Pemerintah telah memberikan beban yang berlebih
kepada rakyat dibanding beban Pemerintah untuk mendapatkan fasilitas yang
sama.
Pasal 16A Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016, Iuran jaminan kesehatan
bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh
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Pemerintah Daerah sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per
orang per bulan. Pasal 16 F ayat 1a, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta
Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja sebesar Rp. 30.000,- (tiga
puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III.
Sekira satu bulan kemudian, kebijakan ini direvisi dengan Perpres 28 tahun
2016 sehingga besaran iuran JKN bagi PBP dan BP di ruang perawatan kelas
III kembali menjadi Rp. 25.500,-. Dengan demikian tetap ada selisih denan
besaran iuran bagi PBI yang dibayar pemerintah, meski selisihnya lebih kecil.
3.2 Kompetensi Dokter Indonesia
Dasar hukum Kompetensi Dokter Indonesia:
1. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang
Standar Kompetensi Dokter Indonesia
2. Kepmenkes nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktek Klinis Bagi
Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
3. Permenkes nomor 1438 tahun 2010
Belum semua dari 144 jenis penyakit dengan tingkat kemampuan 4 yang ada
di dalam Peraturan KKI nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi
Dokter Indonesia (SKDI) masuk di dalam Kepmenkes nomor 514 tahun 2015.
Terdapat sekitar 16 jenis penyakit yang belum masuk, yaitu mabuk perjalanan,
pertusis, kandidiasis mulut, infeksi pada umbilikus, sindroma duh (discharge)
genital, vaginosis bakterialis, salfingitis, abses folikel rambut, Diabetes
Melitus (DM) tipe-1, defisiensi vitamin, defisiensi mineral, ulkus pada tungkai,
kandidosis mukokutan ringan, dermatitis atopik kecuali recalcitrant, kekerasan
tumpul, dan kekerasan tajam. Kepmenkes nomor 514 tahun 2015 tidak saja
berisi jenis penyakit dengan tingkat kemampuan 4, tetapi juga ada tingkat
kemampuan 3A, 3B dan bahkan tingkat kemampuan 2.
Terdapat pula perbedaan tingkat kemampuan yang ada di dalam Peraturan KKI
nomor 11 tahun 2012 dengan Kepmenkes nomor 514 tahun 2015, misalnya
dalam tingkat kompetensi sifilis stadium 1-2 dan episkleritis (Tabel 3.2)
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Tabel 3.2. Perbedaan tingkat kompetensi antara Kepmenkes nomor 514
tahun 2015 dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia
Tingkat Kompetensi
No

Jenis Penyakit

Kepmenkes 514
tahun 2015

SKDI

1

Sifilis stadium 1-2

L3A

L4A

2

Episkleritis

L3A

L4A

Sumber : Djoko Widyarto, 2016, disharmoni dan kerancuan peraturan perundangan di
bidang kesehatan, Diskusi Panel IndoHCF, Jakarta.
Padahal awalnya, PPK bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer diatur
dengan Permenkes no 5 tahun 2014. Tetapi kemudian direvisi dengan
Kepmenkes nomor 514 tahun 2015. Berdasarkan Permenkes nomor 1438
tahun 2010, Panduan Praktik Klinis (PPK) merupakan rumpun dari Standar
Prosedur Operasional (SPO) dan SPO disusun dan ditetapkan oleh pimpinan
fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian pengaturan PPK di dalam
Kepmenkes nomor 514 tahun 2015 kurang seiring dengan Permenkes nomor
1438 tahun 2010.
3.3 Tarif Kelas III
Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013, Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa
besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan
kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah
tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan Menteri. Pasal
39 ayat (1) menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan melakukan pembayaran
pada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan kapitasi ayat (3)
menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan melakukan pembayaran pada fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan berdasarkan INA-CBGs.
Di lain sisi, Undang-Undang nomor 44 tahun 2009, pasal 50, Ayat (1)
menyebutkan bahwa tarif Kelas III rumah sakit yang dikelola pemerintah,
ditetapkan oleh Menteri. Ayat (2), besaran tarif kelas III rumah sakit yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Besaran tarif kelas III rumah sakit selain rumah sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dengan
memperhatikan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Secara hierarki hukum, Undang-Undang kedudukannya lebih tinggi dibanding
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Peraturan Presiden. Maka seharusnya tarif kelas III rumah sakit milik
Pemerintah Daerah dan swasta mengacu pada Undang-Undang Nomor 44
tahun 2009.
3.4 Kewenangan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) dalam
mengakses informasi dari rekam medik
Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 menyebutkan bahwa BPJS hanya
dapat meminta informasi pasien dalam bentuk resume medis. Pasal 39A,
ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa untuk kepentingan pembayaran biaya
pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan dapat meminta rekam medis peserta
berupa ringkasan rekam medis kepada fasilitas kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ringkasan rekam medis paling
sedikit memuat identitas pasien, diagnosis, serta riwayat pemeriksaan dan
pengobatan yang ditagihkan biayanya.
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2013 pasal 38 ayat 4 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan, pada
kasus tertentu TKMKB dapat meminta informasi tentang identitas, diagnosis,
riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan peserta dalam
bentuk salinan/fotokopi rekam medis kepada fasilitas kesehatan sesuai
kebutuhan. Sesuai pasal 38 ayat 2, TKMKB dibentuk oleh BPJS Kesehatan
dan terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis.
Kewenangan yang sama diberikan oleh Peraturan BPJS nomor 1 tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan juga Panduan Praktis
Teknis Verfikasi Klaim terhadap Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya.
3.5 Transformasi peran BPJS Kesehatan: Passive Purchaser menuju
Strategic Purchaser.
BPJS Kesehatan menginginkan dapat berperan sebagai strategic purchaser.
Dasar pemikirannya, bila BPJS Kesehatan dipersepsikan hanya sebagai juru
bayar Pemerintah, maka tidak dapat diharapkan untuk dapat menyelesaikan
permasalahan yang ada, seperti masalah paket manfaat, tarif, rujuk balik,
masalah obat di dalam atau di luar formularium nasional atau e-catalogue,
dan sebagainya. BPJS Kesehatan hanya membayar sesuai ketentuan yang
berlaku.
Sebagai pemegang wali amanah, BPJS Kesehatan bukan hanya berperan
sebagai juru bayar. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang, BPJS
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Kesehatan berproses dari passive purchaser menjadi strategic purchaser,
yang juga berhak membuat regulasi dalam batas tertentu. Strategic
purchasing mempunyai arti melakukan pembelanjaan dana pemerintah dan
dana masyarakat dengan memperhitungkan: keadilan dalam distribusi sumber
daya; efisiensi dalam penggunaan dana; memberikan akses dan pelayanan
berbasis kebutuhan; adanya jaminan mutu pelayanan; dan melindungi
masyarakat secara finansial.
Dikhawatirkan BPJS Kesehatan juga akan mengambil peranan sebagai wasit,
dengan demikian harus ada rambu-rambunya. Peralihan peran tersebut jangan
sampai membuat mutu pelayanan kesehatan menjadi semakin terpuruk,
Standar Pelayanan Medis harus ditegakkan. Apabila BPJS memainkan
peran ganda, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan (conflict of
interest) yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesulitan untuk kendali biaya
dan kendali mutu.
3.6.

Rujukan berjenjang

Menurut Undang-Undang nomor 44 tahun 2009, rumah sakit mempunyai
fungsi untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tingkat kedua dan
ketiga. Dengan demikian, setiap rumah sakit, tanpa memandang kelasnya,
mempunyai kewajiban untuk menjalankan fungsinya sebagaimana diatur
dalam UU tersebut. Konsep ini tidak sejalan dengan Permenkes nomor 001
tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan yang
menyebutkan bahwa RS Pratama sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat
pertama. Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan
pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasal 2 juga menggolongkan
rumah sakit kelas D Pratama ke dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Bahkan di dalam PP nomor 93 tahun 2015, pasal 12, RS Pendidikan Utama
harus melaksanakan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan pelayanan
kesehatan tersier, meskipun pada ayat-ayat selanjutnya menjelaskan tentang
dimungkinkannya membentuk jejaring untuk melaksanakan amanah tersebut.
Berdasarkan Permenkes nomor 001 tahun 2012 dan Permenkes nomor 71
tahun 2013, dimungkinkan fasilitas kesehatan tingkat pertama selain merujuk
ke fasilitas kesehatan tingkat kedua, tetapi juga bisa langsung ke fasilitas
kesehatan tingkat ketiga. Pasal 4 ayat 3, Pelayanan kesehatan tingkat ketiga
hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua
atau tingkat pertama.

HARAPAN, KENYATAAN DAN SOLUSI JKN
DALAM RANGKAIAN DISKUSI PANEL
INDONESIA HEALTHCARE FORUM

25

Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 dan Permenkes nomor 56 tahun
2014, tidak jelas mengatur tentang jenjang RS primer, sekunder dan tersier.
Disamping itu Permenkes nomor 56 tahun 2014 juga tidak mengatur
kewenangan masing-masing kelas RS sehingga tidak ada kejelasan tentang
batas kewenangan masing-masing kelas RS.
Permasalahan lain adalah terbitnya Peraturan Daerah di tingkat Propinsi
maupun Kabupaten/Kota yang menetapkan batasan geografis untuk rujukan
berjenjang, sehingga berpotensi tidak sinkron dengan azas portabilitas dari
Program JKN.
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4
4.

ASPEK PEMBIAYAAN
K PEMBIAYAAN

Sepanjang tahun 2016, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit sebesar
9 Triliun Rupiah. Kendati demikian, pada tahun 2015 neraca tetap BPJS
surplus. Pada saat audit BPJS Kesehatan tahun 2015, terdapat dana tunai
sebesar Rp. 1,94 triliun. Defisit terjadi karena BPJS Kesehatan diharuskan
menyediakan dana cadangan teknis, dana yang besarnya sesuai standar
yang umum diterapkan dalam perusahaan asuransi. Pemerintah menjamin
dana cadangan yang dihitung 0,01% dari 6 bulan iuran peserta iuran dan
jumlah peserta. Berdasarkan hal tersebut, maka besar dana cadangan adalah
sekitar Rp. 6 triliun. Mismatch berusaha ditutup dari hasil investasi sekitar Rp.
1,07 triliun. Selain itu, terdapat suntikan dana sebesar Rp. 5 triliun, sehingga
terdapat Rp. 1,94 triliun surplus tahun 2015. Catatan surplus ini dikarenakan
BPJS membuat laporan keuangan secara cash basis, kondisi ini dapat berbeda
jika dibuat laporan keuangan secara accrual basis.
Defisit yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya tidak
sesuainya iuran (premi) dengan hasil perhitungan yang dilakukan, serta
adanya piutang (tunggakan) iuran peserta, dan tingginya rasio klaim Peserta
Bukan Penerima Upah (PBPU).
4.1.

Pendapatan dan Beban Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

Pendapatan iuran peserta JKN BPJS Kesehatan menunjukkan adanya
peningkatan. Hal ini terjadi pada perbandingan pendapatan iuran setiap
triwulan. Pada triwulan III tahun 2014, pendapatan iuran sebesar Rp.
29.184.917.000.000,- meningkat mencapai Rp. 40.719.862.000,- (34%) pada
triwulan yang sama tahun 2015.
Kendati demikian, beban jaminan kesehatan pada periode yang sama juga
menunjukkan peningkatan. Pada triwulan III tahun 2014 beban jaminan
kesehatan sebesar Rp. 28.651.094,227.000,- dan pada triwulan III tahun
2015 sebesar Rp. 41.412.899.625.000,-. Terjadi peningkatan selisih antara
beban Jaminan Kesehatan antara tahun 2015 (triwulan III) dengan tahun
2014. Peningkatan beban juga terjadi pada setiap triwulan pada tahun 2015
bila dibandingkan dengan periode triwulan yang sama pada tahun 2014. Pada
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triwulan III 2015 peningkatan beban terjadi sebesar 44,5% dibandingkan
dengan triwulan yang sama tahun 2014 (Tabel 4.1).
Tabel 4.1. Perbandingan pendapatan iuran dan beban JKN 2014 dan 2015
2014 (dalam ribuan rupiah)

2015 (dalam ribuan rupiah)

Periode

Pendapatan
Iuran

Beban

Pendapatan
Iuran

Beban

Triwulan I

8.533.162.000

4.870.276.221

11.749.469.000

13.743.548.164

Triwulan II

18.412.256.000

16.415.740.856

24.679.475.000

27.718.465.788

Triwulan III

29.184.917.000

28.651.094.227

39.136.121.190

41.412.899.625

Sumber: drg. Usman Sumantri MSc, Harapan-Kenyataan dan Solusi Penyelenggaraan
JKN, Diskusi Panel IndoHCF, Jakarta, 28 Maret 2016

Perhitungan penyesuaian iuran telah dilakukan Kementerian Kesehatan,
DJSN dan BPJS Kesehatan. Usulan nilai iuran ideal yang dibutuhkan untuk
mengatasi kondisi pendapatan yang lebih kecil dari pengeluaran telah
disampaikan. Namun, iuran yang disetujui menurut Peraturan Presiden nomor
28 tahun 2016 tidak sebesar perhitungan kebutuhan. Usulan iuran ideal yang
disepakati hanya usulan untuk PBPU Kelas 1. Sementara nilai iuran yang
ditetapkan untuk PBPU Kelas II dan III di bawah usulan. Nilai usulan yang
ditetapkan untuk PBI masih jauh dari perhitungan (Tabel 4.2).
Berdasarkan perhitungan tersebut maka jelas pengeluaran lebih tinggi dari
pendapatan. Iuran dirasakan masih kurang, bahkan bila dibandingkan hanya
untuk biaya pelayanan kesehatan saja (di luar biaya lain seperti misalnya biaya
manajemen). Kesinambungan pendanaan menjadi tantangan, dana BPJS
tidak mampu menutupi akumulasi defisit yang terjadi. Butuh upaya sistematik
untuk mempertahankan kesinambungan JKN.
Tabel 4.2. Perubahan besaran iuran 2016, usulan versus penetapan
Kelompok Peserta JKN

Iuran 2016

Delta (%)

Ideal

Penetapan

36.000

23.000

Kelas I

80.000

80.000

0%

Kelas II

63.000

51.000

- 24%

Kelas III

53.500

25.500

- 78%

PBI (Rp, per orang per bulan)

- 57%

PBPU dan BP (Rp, per orang per bulan)

Sumber: Donald Pardede, Studi besaran iuran Kemenkes RI 2015, Tantangan dalam
Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi Panel IndoHCF, Jakarta, 26 April
2016
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Dalam hal pembiayaan pelayanan, sebanyak 1,3 juta orang atau 0,8% peserta JKN mendapatkan pelayanan katastropik. Dalam
tabel 4.3 disampaikan bahwa sebanyak 23,90% biaya pelayanan kesehatan tahun 2015 telah dihabiskan untuk membiayai
penyakit katastropik yang terdiri dari : Penyakit jantung (13%); Gagal ginjal kronik; termasuk hemodialisa (7%); Kanker (4%);
Stroke (2%); Thalassemia (0,7%); Hemofilia (0,2%); dan Leukemia (0,3%).
Tabel 4.3. Biaya pelayanan katastropik tahun 2015

45.173

89.615.833.346

879.373.004.263

223.325.253.764

33.914

3.742.273

187.765

187.765

Kasus

6.607.896.481.571

93.353.073.346

2.686.310.430.641

241.574.776.528

Biaya (Rp)

TOTAL

139.517

5.385.794.881.838

RANAP

Biaya dan Kasus

18.249.522.764

17.202

RAJAL

2.806.937.426.378

812.328

Katastropik
78.945

3.737.380.000

Biaya (Rp)

2.024.541

1.222.101.599.733

Kasus

30.745
9.463

173.066.008.249

2.294.312.263.250

Biaya (Rp)

74.184
5.345.829

2.264.356

10.546.660

Kasus

Chirrosis hepatitis
3.862

152.596.201.328

1.532.280.603.627

Jumlah
orang

Gagal Ginjal
846.727

18.984

250.378

Hemofilia
Jantung

20.469.806.921

415.798.227.019

1.109.575.017.432

762.031.659.623

99.847

43.728

1.382.279

1.075.398

983.181.932.711

7.405

354.808.050.099

128.780

60.488

13.621.886.278.096

177.768

145.815

60.990.176.920

9.600.075.620.976

126.393.084.781

1.521.838

47.963

4.020.900.657.120

661.605
9.287.472

30.082
1.304.501

2.000.751

Kanker
Leukemia
Stroke
Thalasemia
Grand Total

Sumber: Donald Pardede, Tantangan dalam Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi Panel IndoHCF, Jakarta, 26 April 2016

Kendati tidak termasuk dalam penyakit dengan jumlah kasus rawat inap JKN terbanyak, namun ditinjau dari jumlah biaya
klaim rawat inap yang dikeluarkan, penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah menempati urutan pertama, baru kemudian
biaya yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit saluran pencernaan. Menarik untuk ditelaah, kasus-kasus persalinan (termasuk
seksio sesaria) ternyata merupakan urutan ke- 3 terbesar dalam jumlah biaya klaim rawat inap JKN (Gambar 4.1).
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Gambar 4.1.Sebaran Biaya Klaim (Rp juta) Penyakit Rawat Inap

Sumber: Donald Pardede, Tantangan dalam Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi
Panel IndoHCF, Jakarta, 26 April 2016

Penyakit-penyakit katastropik ternyata memiliki kecenderungan pembiayaan
yang meningkat pada tahun 2015. Urutan pertama konsisten ditempati oleh
biaya akibat penyakit jantung, diikuti kemudian oleh pembiayaan kasus-kasus
ginjal, syaraf, kanker, diabetes dan hemofilia.
Analisa lebih lanjut menunjukkan, kendati persentase kasus katastropik
terhadap total kasus pada tahun 2015 menunjukkan adanya kecenderungan
penurunan, namun persentase biaya kasus-kasus katastropik terhadap total
klaim relatif stagnan (Tabel 4.4).
Pada tahun 2016 dan 2017, kecenderungannya masih menunjukkan pola yang
sama, sehingga beban biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropik
selalu menjadi topik diskusi.
Tabel 4.4. Biaya pelayanan katastropik tahun 2015
Q1

% kasus katastropik
terhadap total kasus
11,4

% kasus katastropik
terhadap total klaim
33,0

Q2

10,4

33,1

Q3

7,6

32,9

Q4
7,1
33,0
Sumber: Donald Pardede, Tantangan dalam Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi
Panel IndoHCF, Jakarta, 26 April 2016. Diolah dari Data Klaim BPJS
Kesehatan s/d Triwulan III, 2015
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Dari sisi pembiayaan pelayanan kesehatan rawat jalan di FKRTL (Tabel
4.5), jumlah kasus klaim CBG rawat jalan peserta JKN pada tahun 2015
menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2014, baik kasus PBI maupun
Non PBI. Ditinjau dari sisi jenis peserta, jumlah kasus klaim CBG rawat jalan
peserta JKN non PBI lebih besar daripada peserta PBI, baik pada tahun 2014
maupun tahun 2015.
Tabel 4.5. Jumlah kasus klaim CBG rawat jalan
Tahun

Non PBI

PBI

Total

Tahun 2014

19.262.480

6.415.386

25.677.856

Tahun 2015

31.595.219

8.834.652

40.429.871

Total
50.657.699
15.250.038
66.107.737
Sumber: Donald Pardede, Tantangan dalam Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi
Panel IndoHCF, Jakarta, 26 April 2016

Ditinjau dari jumlah klaim (Tabel 4.6), diperoleh gambaran yang serupa, terjadi
peningkatan jumlah klaim pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, baik
peserta Non PBI maupun peserta PBI. Secara umum, jumlah klaim peserta
non PBI lebih besar daripada peserta PBI.
Tabel 4.6. Jumlah klaim rawat jalan
Jumlah Klaim (Rp. Miliar)
Periode

Non PBI

PBI

Total
(100%)

Jumlah Klaim

%

Jumlah Klaim

%

Tahun 2014

5.331

75,2

1.758

24,8

7.089

Tahun 2015

9.077

78,7

2.461

21,3

11.538

Total
14.408
77,4
4.219
22,6
18.627
Sumber: Donald Pardede, Tantangan dalam Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi
Panel IndoHCF, Jakarta, 26 April 2016

Kendati tidak sebesar rawat jalan, terjadi pula peningkatan jumlah kasus klaim
CBG Rawat Inap pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Peningkatan
terjadi baik pada peserta Non PBI maupun PBI (Tabel 4.7).
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Tabel 4.7. Jumlah kasus klaim CBG rawat inap
Jumlah Kasus
Periode

Non PBI

PBI

Jumlah Klaim

%

Jumlah Klaim

%

Total
(100%)

Tahun 2014

3.554.883

66,7

1.772.213

33,3

5.327.096

Tahun 2015

4.492.803

70,0

1.925.691

30,0

6.418.494

Total
8.047.686
68,5
3.697.904
31,5
11.745.590
Sumber: Donald Pardede, Tantangan dalam Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi
Panel IndoHCF, Jakarta, 26 April 2016

Kondisi ini juga mempengaruhi peningkatan jumlah klaim rawat inap pada
tahun 2015 dibanding tahun 2014. Secara umum terjadi peningkatan sebesar
13%, persentase peningkatan peserta Non PBI (16%) lebih besar daripada
peserta PBI yang hanya 4% (Tabel 4.8).
Tabel 4.8. Jumlah klaim rawat inap
Jumlah Klaim (Rp. Miliar)
Periode

Non PBI

PBI

Jumlah Klaim

%

Jumlah Klaim

%

Total
(100%)

Tahun 2014

18.974

72,5

7.196

27,5

26.170

Tahun 2015

22.111

74,7

7.484

25,3

29.595

Total
41.084
73,7
14.680
26,3
55.765
Sumber: Donald Pardede, Tantangan dalam Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi
Panel IndoHCF, Jakarta, 26 April 2016

Secara total, jumlah kasus klaim CBGs sampai dengan tahun 2015 adalah
sebanyak 77.853.327, terdiri dari 58.905.385 non PBI dan 18.947.942 PBI.
Terdapat sebanyak 22.668.802 jumlah pengguna layanan FKRTL, 15.948.553
pengguna Non PBI dan 6.720.249 pengguna PBI. Jumlah klaim total sampai
dengan tahun 2015 adalah sebanyak Rp. 74,392 triliun, meliputi Rp. 55,492
triliun Non PBI dan Rp. 18,899 triliun PBI. Kondisi ini belum termasuk Kunjungan
RJTP, RITP dan biaya non kapitasi dan Non CBG.
4.2. Piutang BPJS Kesehatan
Piutang BPJS per Januari 2016 sebanyak Rp. 4.012.532.000.000,00, sebagian
besar diantaranya adalah piutang iuran PBPU (66%). Nilai ini lebih baik
daripada posisi piutang pada Bulan November dan Desember 2015. Perbaikan
piutang terjadi secara konsisten pada piutang iuran pensiunan PNS, TNI dan
Polri, serta PBPU. Kendati menunjukkan perbaikan, namun ternyata PBPU
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menyumbang sebagian besar piutang (Tabel 4.9). Selama 2017 pun, BPJS
Kesehatan masih melaporkan relatif tingginya piutang iuran karena angka
kolektabilitas belum optimal.
Tabel 4.9. Piutang BPJS Kesehatan (dalam jutaan rupiah)
Rincian Piutang

November 2015

Desember 2015

Januari 2016

Piutang iuran IW
Pemerintah Daerah

682.775

727.981

978.939

Piutang Iuran Wajib PNS,
TNI dan Polri

-

-

114.019

Piutang Iuran Pensiunan
PNS, TNI, dan Polri

214.650

317.085

161.110

Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Daerah/Jamkesda
Piutang Iuran Peserta
Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU)
Piutang Iuran Badan
Usaha (Swasta)

268.273

61.726

174.816

2.628.341

2,788.679

2.254.214

428.118

316.178

329.434

Piutang iuran JPK eks
Jamsostek

15.453

15.453

-

Jumlah piutang iuran

4.237.611

4.227.103

4.012.532

Sumber: drg. Usman Sumantri MSc, Harapan-Kenyataan dan Solusi Penyelenggaraan
JKN, Diskusi Panel IndoHCF, Jakarta, 28 Maret 2016

4.3. Prospek ke depan
Kondisi pendapatan iuran tidak membuat keleluasaan penyesuaian tarif
kapitasi dan INA-CBGs. Penyesuaian tarif kapitasi maupun INA-CBGs melalui
revisi Permenkes nomor 59 tahun 2014, PP nomor 87 tahun 2013 jo 84 tahun
2015 mengamanatkan batas maksimal biaya pelayanan kesehatan adalah
90% dari total penerimaan iuran. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tarif
kapitasi dan INA-CBGs sulit dinaikkan karena situasi defisit BPJS Kesehatan.
Hasil perhitungan dampak Permenkes nomor 59 tahun 2014 terhadap klaim
rasio ketika nilai iuran sesuai realitas 2016 dapat dilihat pada tabel 4.10. Tanpa
revisi Permenkes nomor 59 tahun 2014 saja, klaim rasio sudah mencapai
98,9%.
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Tabel 4.10. Hasil perhitungan dampak Permenkes nomor 59 tahun 2014
terhadap klaim rasio ketika nilai iuran sesuai realitas 2016
TOTAL BIAYA MANFAAT DAN
KONDISI PENDANAAN
TOTAL BIAYA MANFAAT

Permenkes 59 tahun 2014
Rp. (per orang/bulan)

Rp. (Miliar)

34.105

64.243

Kapitasi

5.871

11.059

INA-CBGs

24.676

46.481

Promotif

3.461

6.520

97

183

385

726

KONDISI PENDANAAN
Defisit/surplus (PELKES)
RASIO KLAIM

98.9%

NERACA
1.770
3.335
Sumber: Donald Pardede, Tantangan dalam Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi
Panel IndoHCF, Jakarta, 26 April 2016

4.4. Aset dan liabilitas
Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2011, pasal 41 ayat (1), aset BPJS bersumber
dari modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan Negara yang
dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, hasil pengalihan aset BUMN yang
menyelenggarakan program Jaminan Sosial, hasil pengembangan aset BPJS,
dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial, dan sumber lain
yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan, modal
awal dari Pemerintah untuk BPJS Kesehatan paling banyak sebesar Rp.
2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) yang bersumber dari APBN. Sesuai PP
83/2013, akhirnya pemerintah memberikan modal awal bagi BPJS Kesehatan
sebesar 500 miliar rupiah.
Aset BPJS dapat digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan
program jaminan sosial, biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan
untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial, biaya untuk
peningkatan kapasitas pelayanan, dan investasi dalam instrumen investasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana amanat milik peserta
jaminan sosial yang terdiri dari himpunan iuran jaminan sosial dan hasil
pengembangannya. Aset DJS dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat
kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program
jaminan sosial.
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Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari Iuran jaminan sosial, termasuk
bantuan iuran, hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial, hasil pengalihan
aset program jaminan sosial yang menjadi hak peserta dari BUMN yang
menyelenggarakan program jaminan sosial, dan sumber lain yang sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Aset Dana Jaminan Sosial digunakan
untuk pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan sosial, biaya
operasional penyelenggaraan program jaminan sosial, dan investasi dalam
instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2013 menyebutkan liabilitas
sebagai kewajiban program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
Kewajiban program jaminan sosial mencakup seluruh pengeluaran terkait
penyelenggaraan program jaminan sosial dan pembayaran manfaat kepada
Peserta. Sebagaimana pengelolaan aset, pengelolaan liabilitas jaminan
sosial dipisahkan antara liabilitas BPJS dan liabilitas Dana Jaminan Sosial
(pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2013 dan pasal 16 Peraturan
Pemerintahnomor 99 tahun 2013).
Liabilitas BPJS Kesehatan meliputi seluruh liabilitas terkait pengelolaan
program Jaminan Sosial Kesehatan. Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan
merupakan seluruh kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta jaminan
kesehatan. Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan terdiri atas utang
klaim, akumulasi iuran yang belum dapat diidentifikasi pesertanya, cadangan
teknis, dan liabilitas lainnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang
berlaku dan terkait dengan aktivitas program jaminan kesehatan. Cadangan
teknis terdiri atas cadangan atas iuran yang belum merupakan pendapatan,
cadangan klaimdalam proses penyelesaian, dan cadangan klaim yang sudah
terjadi namun belum dilaporkan.
Pada Bulan Januari 2016, tercatat pertumbuhan aset (growth asset) sebanyak
minus Rp. 409.840.000.000,- (- 6,25%) bila dibandingkan dengan aset
pada Bulan Desember 2015. Liabilitas mengalami peningkatan sebesar
Rp. 896.801.000.000,- (9,05%). Dengan demikian aset neto adalah Rp.
4.656.896.000.000,-, dengan growth aset neto sebesar - 39 % (Tabel 4.11).
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Tabel 4.11. Posisi aset dan liabilitas keuangan BPJS Kesehatan
(dalam jutaan rupiah)
Uraian
Aset
Growth Aset
Liabilitas
Growth Liabilitas
Aset Neto

November 2015

Desember 2015

Januari 2016

5.078.528

6.557.037

6.147.197

3,15%

29,11%

- 6,25%

9.562.062

9.907.291

10.804.092

- 8,87%

3,61%

9,05%

(4.483.533)

(3.350.254)

(4.656.896)

Growth Aset Neto
19,49%
25,28%
- 39,00%
Sumber: drg. Usman Sumantri MSc, Harapan-Kenyataan dan Solusi Penyelenggaraan
JKN, Diskusi Panel IndoHCF, Jakarta, 28 Maret 2016

4.5. Koordinasi Manfaat (Coordination of Benefit)
Koordinasi Manfaat Program JKN (Coordination of Benefit) adalah suatu proses
dimana dua atau lebih penanggung (payer) yang menanggung orang yang
sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, membatasi total benefit
dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah biaya pelayanan kesehatan
yang diterima. Dimaksudkan disini adalah kerjasama pembayaran dan manfaat
yang terjalin antara BPJS Kesehatan dan asuransi umum. Dengan munculnya
aturan ini diharapkan akan mendorong munculnya peserta baru terutama dari
golongan Peserta Penerima Upah (PPU).
Peraturan BPJS Kesehatan nomor 4 tahun 2016 mengatur mengenai koordinasi
antara BPJS Kesehatan dan penyelenggara asuransi kesehatan tambahan
dalam memberikan manfaat untuk peserta jaminan kesehatan yang memiliki
hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan. Koordinasi
dalam memberikan manfaat untuk peserta JKN dilakukan oleh BPJS Kesehatan
dengan penyelenggara asuransi kesehatan tambahan yang menjual produk
indemnity, cash plan, dan managed care, dengan ketentuan BPJS Kesehatan
sebagai penjamin pertama. Penyelenggara asuransi kesehatan tambahan
sebagai pembayar pertama. Koordinasi manfaat diberlakukan apabila peserta
BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari penyelenggara
program asuransi kesehatan tambahan yang telah bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan. Koordinasi manfaat yang diperoleh peserta tidak melebihi total
jumlah biaya pelayanan kesehatan.
Koordinasi manfaat yang diberikan kepada FKRTL yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan dilakukan untuk pemberian pelayanan Rawat Inap
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Tingkat Lanjut (RITL) sesuai indikasi medis dan di luar kasus non spesialistik.
Koordinasi manfaat yang diberikan FKRTL yang tidak bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan hanya diberikan untuk kondisi gawat darurat.
Dalam hal peserta atau badan usaha memiliki lebih dari satu asuransi kesehatan
tambahan untuk diri pekerja dan anggota keluarga, maka bentuk koordinasi
hanya dilakukan oleh salah satu penyelenggara asuransi kesehatan tambahan
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan atau peserta atau badan
usaha dapat secara langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran
kepada BPJS Kesehatan tanpa melalui penyelenggara asuransi kesehatan
tambahan.
Peraturan BPJS Kesehatan nomor 4 tahun 2016 menyisakan kekhawatiran
dalam diri pelaku industri asuransi. Salah satunya adalah kewajiban
perusahaan asuransi untuk menjadi pembayar pertama saat ada klaim. Hal ini
diyakini akan memberatkan keuangan dari asuransi komersial. Bila perusahaan
asuransi menjadi pembayar pertama, maka pihak rumah sakit kemungkinan
akan mengajukan tagihan yang berdasar pada tarif fee for service, dimana
nilainya lebih besar dari tarif INA-CBG’s peserta BPJS Kesehatan. Kondisi
ini dapat diminimalkan bila BPJS Kesehatan menjadi pembayar pertama di
fasilitas kesehatan yang menjadi mitra dan status asuransi komersial sebagai
pembayar pertama hanya berlaku di rumah sakit yang tidak bekerja sama
dengan asuransi tersebut.
Pada dasarnya dalam CoB, semua peserta asuransi kesehatan komersial
yang terikat CoB otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Pembayar primer
adalah asuransi komersial, dan pembayar sekundernya BPJS Kesehatan.
Dokter primer asuransi kesehatan komersial dapat berperan sebagai FKTP.
Apabila CoB membuka akses ke pelayanan katastropik yang didanai BPJS
dan tanpa batas atas (unlimited), maka dikhawatirkan subsidi untuk PBI bisa
dipakai lebih banyak ke non PBI.
Kemudahan diperoleh dari sisi rujukan berjenjang yang tidak harus mengikuti
skenario rujukan berjenjang dari BPJS. Namun, dapat bebas mulai dari FKTP
manapun, membuat CoB lebih menarik bagi asuransi swasta. Konsekuensinya,
defisit akan semakin besar, kecuali apabila dinaikkan. Jika nilai yang
ditanggung oleh asuransi swasta untuk penyakit katastropik jumlahnya relatif
kecil (karena sudah ditutup oleh JKN), maka yang paling dirugikan adalah PBI.
Diantaranya adalah kemungkinan terjadi subsidi salah sasaran, seharusnya
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untuk masyarakat miskin PBI tapi diterima oleh Peserta Bukan Penerima Upah
(PBPU).
Bila standar pelayanan medis (SPM) sudah sama, maka CoB akan berfungsi
sebagai pelengkap pembayar untuk kenyamanan lebih yang diharapkan
pasien. Namun, jika SPM masih kurang maka CoB dapat menutupinya.
Kondisi ini diprediksi akan menguntungkan rumah sakit, khususnya RS
swasta bermodal besar yang akan memberikan pelayanan canggih, termasuk
peralatan canggih. Soal biaya ada 2 sumber pembiayaan, JKN dan asuransi
swasta, biaya yang tidak ditanggung JKN maka ada sumber dana lain
yang akan membayarkan melalui mekanisme CoB. Perlu diperhitungkan
kemungkinan penggelembungan harga di dalam CoB, misalnya saat zaman
Askes, kacamata hanya ditanggung sebesar Rp 150.000,00, sisanya dibayar
sendiri oleh peserta. Dapat terjadi harga kacamata yang seharusnya hanya Rp
150.000,00, dibanderol dengan harga Rp. 300 ribu, sehingga selisih harganya
ditanggung oleh peserta
4.6. Telaah ulang INA-CBGs
INA-CBGs (Indonesia Case Base Groups) merupakan patokan tarif tertinggi
yang menjadi dasar pembayaran jasa medis oleh BPJS Kesehatan kepada
fasilitas kesehatan. INA-CBGs ditentukan oleh data casemix, dan casemix
ditentukan oleh data yang dilaporkan oleh RS. Jumlah RS yang melaporkan
semakin bertambah, berturut-turut 15, 100, 137 dan 157 RS pada penyusunan
tarif 2008, 2013, 2014 dan 2016. Data tersebut ada risiko untuk belum dapat
dikatakan merepresentasikan seluruh rumah sakit (>2600 rumah sakit) yang
ada di Indonesia. Untuk itu sekarang Kementerian Kesehatan intensif meminta
data costing dari banyak RS agar lebih representatif.
Harus dilakukan kegiatan pembuatan pola penyakit yang sudah ditangani
dengan case pathway yang benar dan sesuai tarif INA-CBGs. Pola dengan
case pathway dan tarif yang valid disosialisasikan dan diimplementasikan
pada tingkat rumah sakit, untuk kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi.
Kendala dan masalah yang terjadi diperbaiki sesuai kemampuan dan mampu
laksana. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk membuat regulasi
yang baku (seperti implementation research). Sejalan dengan hal tersebut,
maka proses regulasi tetap berjalan dengan kehati-hatian dan keamanan.
Telaah ulang terhadap sistem grouping tarif INA-CBGs dan analisis terhadap
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perhitungan biaya berbasis Integrated Care Pathway (ICP)/Time Driven
Activity Base Costing (TDABC), sebagai usaha untuk mewujudkan suatu tarif
grouping yang real, tanpa membedakan kelas rumah sakit, merupakan suatu
keharusan. Dasar perhitungan cost dibuat berdasarkan clinical pathway (CP)
dari setiap perhimpunan untuk kemudian dibuat analisis berdasarkan TDABC.
Khusus aplikasi INA-CBGs pada rumah sakit swasta, disadari bahwa besaran
biaya operasional rata-rata RS swasta secara umum berbeda dengan RS
pemerintah, dimana RS swasta harus membayar tagihan listrik, gaji karyawan,
membeli alat-alat kesehatan, dan sebagainya. Suatu hal yang realistis bila nilai
klaim asuransi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi RS swasta ditetapkan
dalam margin di atas cost rata-rata RS pemerintah, melalui hitung ulang biaya
rata-rata perawatan atau pengobatan penyakit yang berdasarkan INA-CBGs.
Rasionalisasi tarif untuk RS swasta diharapkan akan lebih menarik minat RS
swasta bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Pemerintah perlu menyempurnakan Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan
(PNPK) yang dapat menjadi acuan bagi tata laksana dan pembiayaan pasien
di era Jaminan Kesehatan Nasional.
4.7. Norma dan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK)
BPJS merupakan operator pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
sehingga memiliki kewenangan untuk mengukur kinerja pelayanan. Hal ini
yang mendasari terbitnya Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi
dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Peraturan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jaminan kesehatan
melalui pengembangan sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran
pelayanan kesehatan berdasarkan pola pembayaran kapitasi kepada fasilitas
kesehatan tingkat pertama.
Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2015, BPJS
melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya berdasarkan
kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar di FKTP. Besaran tarif kapitasi
yang dibayarkan kepada FKTP pada suatu wilayah ditentukan berdasarkan
kesepakatan BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah
setempat dengan mengacu pada standar tarif kapitasi yang telah ditetapkan
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oleh Menteri Kesehatan. Standar tarif kapitasi ditetapkan sebagai berikut:
a. Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp.3.000 (tiga
ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000 (enam ribu rupiah);
b. Rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas
kesehatan yang setara sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) sampai
dengan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
c. Praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
Penetapan besaran tarif kapitasi bagi masing-masing FKTP dilakukan oleh
BPJS Kesehatan dan dinas kesehatan kabupaten/kota berdasarkan seleksi
dan kredensialing dengan mempertimbangkan sumber daya manusia,
kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen
pelayanan.
Pertimbangan sumber daya manusia meliputi ketersediaan dokter berdasarkan
rasio perbandingan jumlah dokter dengan jumlah peserta terdaftar dan
ketersediaan dokter gigi, perawat, bidan termasuk jejaring bidan serta tenaga
administrasi. Pertimbangan kelengkapan sarana dan prasarana meliputi
kelengkapan sarana prasarana FKTP yang diperlukan dalam memberikan
pelayanan dan waktu pelayanan di FKTP. Pertimbangan lingkup pelayanan
meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama sesuai peraturan perundangundangan, pelayanan obat, dan pelayanan laboratorium tingkat pratama.
Setiap puskesmas atau fasilitas kesehatan setara yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan harus memenuhi persyaratan: a. memiliki perawat; b. memiliki
bidan dan/atau jejaring bidan; c. memiliki tenaga administrasi; d. memenuhi
kriteria kredensialing atau rekredensialing; e. memberikan pelayanan rawat
jalan tingkat pertama sesuai peraturan perundang-undangan; f. memberikan
pelayanan obat; g. memberikan pelayanan laboratorium tingkat pratama; h.
membuka waktu pelayanan minimal 8 (delapan) jam setiap hari kerja; dan i.
memberikan pelayanan darurat di luar jam pelayanan.
Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara yang telah memenuhi
persyaratan memperoleh pembayaran dengan besaran tarif kapitasi yang
didasarkan pada jumlah dokter, rasio jumlah dokter dengan jumlah peserta,
keberadaan dokter gigi, dan waktu pelayanan.
Peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2015 juga menetapkan pembayaran
kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan. Pemenuhan komitmen
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pelayanan dinilai berdasarkan pencapaian indikator dalam komitmen
pelayanan yang dilakukan FKTP yang meliputi Angka Kontak (AK), Rasio
Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS); dan Rasio Peserta
Prolanis rutin berkunjung ke FKTP (RPPB).
Target pemenuhan angka kontak oleh FKTP sesuai dengan kesepakatan
antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama, dimana target pada zona aman paling sedikit sebesar 150‰ (seratus
lima puluh permil) setiap bulan; dan target pada zona prestasi paling sedikit
sebesar 250‰ (dua ratus lima puluh permil) setiap bulan.
Angka kontak merupakan indikator untuk mengetahui aksesibilitas dan
pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh peserta dan kepedulian serta
upaya FKTP terhadap kesehatan peserta pada setiap 1000 (seribu) peserta
terdaftar di FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik merupakan jumlah peserta
yang dirujuk dengan diagnosa yang termasuk dalam level kompetensi FKTP
sesuai dengan Panduan Praktik Klinis dibandingkan dengan jumlah seluruh
peserta yang dirujuk oleh FKTP dikali 100 (seratus).
Target pemenuhan rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik oleh FKTP
sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama, dimana target pada zona aman sebesar kurang
dari 5% (lima persen) setiap bulan dan target pada zona prestasi sebesar
kurang dari 1% (satu persen) setiap bulan.
Rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik merupakan indikator untuk
mengetahui optimalnya koordinasi dan kerjasama antara FKTP dengan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sehingga sistem rujukan terselenggara
sesuai indikasi medis dan kompetensinya.
Rasio peserta Prolanis rutin berkunjung ke FKTP merupakan jumlah peserta
Prolanis yang rutin berkunjung ke FKTP dibandingkan dengan jumlah peserta
Prolanis terdaftar di FKTP dikali 100 (seratus).
Target pemenuhan rasio peserta Prolanis rutin berkunjung ke FKTP oleh
FKTP, sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, adalah target pada zona aman paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan dan target pada zona
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prestasi paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulan.
Rasio peserta Prolanis yang berkunjung ke FKTP merupakan indikator untuk
mengetahui pemanfaatan FKTP oleh peserta Prolanis dan kesinambungan
FKTP dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan peserta Prolanis.
Indikator komitmen pelayanan dinilai setiap bulan. Hasil pencapaian target
indikator komitmen pelayanan FKTP menjadi dasar pembayaran kapitasi
berbasis pemenuhan komitmen pelayanan. FKTP yang dimaksud adalah yang
memenuhi:
a. 3 (tiga) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi, menerima
pembayaran kapitasi sebesar 115% (seratus lima belas persen) dari norma
kapitasi yang ditetapkan;
b. 2 (dua) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi dan
1 (satu) indikator lainnya pada zona aman, menerima pembayaran
kapitasi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari norma kapitasi yang
ditetapkan;
c. 1 (satu) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi dan 2
(dua) indikator lainnya pada zona aman, menerima pembayaran kapitasi
sebesar 105% (seratus lima persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan;
d. 3 (tiga) target indikator komitmen pelayanan pada zona aman, menerima
pembayaran kapitasi sebesar 100% (seratus persen) dari norma kapitasi
yang ditetapkan;
e. 2 (dua) target indikator komitmen pelayanan pada zona aman dan 1 (satu)
indikator lainnya tidak memenuhi target pada zona aman, menerima
pembayaran kapitasi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari norma
kapitasi yang ditetapkan;
f. 1 (satu) target indikator komitmen pelayanan pada zona aman dan 2
(dua) indikator lainnya tidak memenuhi target pada zona aman, menerima
pembayaran kapitasi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari norma
kapitasi yang ditetapkan;
g. 2 (dua) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi, dan 1
(satu) indikator lainnya tidak memenuhi target pada zona aman menerima
pembayaran kapitasi sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari
norma kapitasi yang ditetapkan;
h. 1 (satu) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi, 1 (satu)
target indikator pada zona aman dan 1 (satu) indikator lainnya tidak
memenuhi target pada zona aman menerima pembayaran kapitasi sebesar
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i.

95% (sembilan puluh lima persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan;
1 (satu) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi dan 2
(dua) indikator lainnya tidak memenuhi target pada zona aman menerima
pembayaran kapitasi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari norma
kapitasi yang ditetapkan.

FKTP yang tidak memenuhi seluruh target indikator komitmen pelayanan pada
zona aman, menerima pembayaran kapitasi sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan.
Bila pemenuhan target indikator komitmen pelayanan menyebabkan besaran
tarif kapitasi lebih rendah dari standar tarif kapitasi minimal maka besaran
kapitasi yang dibayarkan adalah sebesar tarif kapitasi minimal. Sedangkan
jika pemenuhan target indikator komitmen pelayanan menyebabkan besaran
tarif kapitasi lebih tinggi dari standar tarif kapitasi maksimal maka besaran
kapitasi yang dibayarkan adalah sebesar tarif kapitasi maksimal.
FKTP yang memenuhi 3 indikator komitmen pelayanan zona prestasi yang
berlangsung selama 6 bulan berturut-turut dan berada pada kondisi yang
sesuai, kompensasi kepada FKTP diberikan dalam bentuk peningkatan
kompetensi melalui pelatihan/workshop/seminar untuk meningkatkan
kompetensi dan/atau performa FKTP.
BPJS Kesehatan memberikan umpan balik kepada puskesmas yang
menunjukkan hasil penilaian tidak memenuhi indikator komitmen pelayanan
pada zona aman selama 3 (tiga) bulan berturut turut. Tembusannya
disampaikan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
Tabel 4.12. Besaran kapitasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
Tenaga
Besaran
Rasio
Kapitasi
dr : peserta
Dokter
Dokter gigi
Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan yang setara
Rp. 3.000,0
0
0
≤1
Rp.3.250,1
0
2
1 : 5001
2
≤1
1 ≤ 5000
≤3
≤1
Rp. 3.500,1
≤1
1 : 5001
2
0
1 : ≤ 15001

Pelayanan
24 jam
+
+
+
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1
≤1
1 : ≤ 5000
+
2
≤1
1 : 5001-15000
+
Rp. 4000,≤3
0
1 : ≥ 15001
+
≤3
≤1
1 : ≥ 20001
+
2
0 atau +
1 : ≤ 5000
+
Rp. 4500,≤3
0
1 : 5001-15000
+
≥3
≤1
1 : 15001 – 20000
+
≥3
0
1 : ≤ 5000
+
Rp. 5.000,≥3
≤1
1 : 5001 – 15000
+
Rp. 6.000
≥3
≤1
1 : ≤ 5000
+
Praktik dokter atau fasilitas kesehatan setara
Rp. 8.000,1
+
Klinik Pratama
Rp. 8.000,≤2
0
Rp. 8.100,≤2
≤1
1 : ≥ 5001
Rp. 8.250,≤2
≤1
1 : ≤ 5000
Rp. 8.500,≤2
0
1 : ≥ 10001
+
Rp. 8.750,≤2
0
1 : 5001 – 10000
+
Rp. 9.000,≤2
0
1 : ≤ 5000
+
Rp. 9.250,≤2
≤1
1 : ≤ 10001
+
Rp. 9.500,≤2
≤1
1 : 5001-10000
+
Rp. 9.750,≤2
≤1
1 : ≤ 5000
+
RS Kelas D Pratama
Rp. 10.000,≤3
≤1
Tidak diatur
+
Sumber: Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun
2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi
Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama

Dalam hal FKTP selain puskesmas menunjukan hasil penilaian 3 (tiga) indikator
tidak memenuhi target pada zona aman selama 3 (tiga) bulan berturut turut,
maka BPJS Kesehatan memberikan surat teguran pertama. Selanjutnya,
jika setelah mendapatkan surat teguran pertama pada bulan berikutnya
menunjukan hasil penilaian 3 (tiga) indikator tidak memenuhi target pada
zona aman, maka BPJS Kesehatan memberikan surat teguran kedua. Ketika
setelah mendapatkan surat teguran kedua pada bulan berikutnya menunjukan
hasil penilaian 3 (tiga) indikator tidak juga memenuhi target pada zona aman
maka BPJS Kesehatan memberikan surat teguran ketiga. BPJS Kesehatan
mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama pada
tahun berikutnya terhadap FKTP selain puskesmas yang telah mendapatkan
surat teguran ketiga.
Pelaksanaan Peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2015 ini mengalami
penundaan dengan Peraturan BPJS Kesehatan nomor 3 tahun 2015 yang
intinya adalah menunda Peraturan BPJS Kesehatan nomor 2. Kementerian

44

HARAPAN, KENYATAAN DAN SOLUSI JKN
DALAM RANGKAIAN DISKUSI PANEL
INDONESIA HEALTHCARE FORUM

Kesehatan selaku regulator menginginkan muatan materi untuk mendukung
Program Keluarga Sehat dapat diakomodir di dalam aturan kapitasi berdasarkan
kompetensi ini, selain itu terdapat beberapa aturan lain yang perlu ditelaah lebih
lanjut agar tidak menimbulkan permasalahan di lapangan, khususnya terkait
dengan tumpang tindih kewenangan. Pada perkembangannya, penerapan
KBKP ini diatur dalam Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kemenkes
dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan nomor HK.02.05/III/SK/089/2016
dan nomor 3/2016 yang mulai berlaku tanggal 10 Juni 2016.
4.8. Kewenangan Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengembalian
dana kurang ke BPJS Kesehatan
Dugaan terhadap kasus lebih bayar atas klaim rumah sakit yang dibayarkan
oleh BPJS Kesehatan harus melalui mekanisme yang disepakati kedua
belah pihak. Tentunya rumah sakit Pemerintah mendapatkan kesulitan
untuk membayar kelebihan bayar untuk tahun yang sudah berlalu, karena
kemungkinan rumah sakit sudah tutup buku. BPJS Kesehatan sebenarnya
dapat langsung memotong di tagihan berikutnya. Namun, kondisi ini berpotensi
besar untuk menciptakan konflik dengan rumah sakit dan berimplikasi luas.
Perselisihan klaim (claim dispute) harus diselesaikan lebih dulu dan tidak
dapat dieksekusi secara langsung tanpa melalui kesepakatan kedua belah
pihak. Dapat pula diselesaikan melalui jalur Tim Kendali Mutu dan Kendali
Biaya (TKMKB), Tim Pertimbangan Klinis (TPK) dan Dewan Pertimbangan
Klinis (DPK) sebelum kemudian dieksekusi. Dalam beberapa kasus, di dalam
PKS antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan memang terdapat butir yang
mengatur bahwa apabila dinilai terjadi kelebihan bayar, maka RS harus
mengembalikan dengan cara pemotongan langsung pada pencairan klaim
berikutnya. Status lebih bayar biasanya merupakan hasil dari audit internal
BPJS Kesehatan.
Dalam hal sudah kesepakatan dan/atau keputusan bersama di TKMKB atau
TMK atau Dewan Pertimbangan Klinis (DPK), maka harus pula kemudian
berjalan dua hal, yakni mekanisme Root Cause Analysis (RCA) terhadap
terjadinya kelebihan bayar: apakah kesalahan di verifikator, di RS atau di
regulasi yang belum lengkap dan kemudian tindak lanjut dari RCA tersebut,
untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa selanjutnya.
Asosiasi fasilitas kesehatan seharusnya mendapat peran yang kuat, baik
dalam pembahasan di TKMKB maupun TPK dan Dewan Pertimbangan Klinis
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(DPK), walaupun secara formal sampai saat ini Asosiasi belum diberi ruang di
TKMKB. Dalam aturannya TKMKB dibentuk oleh BPJS Kesehatan, sebaiknya
untuk menjaga netralitas maka TKMKB hendaknya dibentuk dan difasilitasi
oleh Kementerian Kesehatan. Keterlibatan asosiasi fasilitas kesehatan
dimungkinkan sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 252
tahun 2016 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
Dasar penentuan lebih bayar yang dipakai oleh BPJSK adalah Permenkes
nomor 27 tahun 2014, ada baiknya seluruh klaim lebih bayar tersebut di uji
dengan Permenkes nomor 5 tahun 2016 yang sifatnya independen dan final,
sekaligus pembelajaran bagi RS, termasuk peluang pengajuan under claim.
Logikanya apabila pemotongan akibat lebih bayar memungkinkan, maka klaim
ulang karena under claim pun demikian. . Isu utama terkait under coding adalah
kesepahaman dalam penggunaan acuan bersama dalam proses koding dan
verifikasi yaitu Permenkes nomor 27 tahun 2014 yang terakhir direvisi dengan
Permenkes 76/2016, Surat Edaran nomor 1185 tahun 2015 dan Surat Edaran
nomor 63 tahun 2016.
Pemotongan sepihak atas pembayaran klaim yang sah memungkinkan
pihak rumah sakit mengajukan somasi dan mempidanakan pemotong. Lain
halnya dengan pengembalian karena fraud. Di dalam sebuah perjanjian tidak
diperbolehkan mewajibkan satu pihak mengikuti peraturan/ketentuan yang
akan datang/diberlakukan kemudian oleh pihak lainnya.
Pengembalian dana ke BPJS Kesehatan seharusnya dilandasi dengan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
Perjanjian antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan hendaknya dipayungi
oleh PERSI daerah masing-masing. Sementara draft perjanjian dirumuskan
oleh PERSI Pusat, sehingga ada template yang sudah dikaji mendalam dan
selanjutnya dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Dalam
prakteknya, terkadang ditemukan perbedaan tindakan pasca adanya temuan
kurang bayar dan lebih bayar. Rumah sakit mengeluhkan, bahwa apabila SPI
atau BPK menemukan ketidaksesuaian dalam hal pembayaran, langsung dapat
melakukan eksekusi ke rumah sakit untuk mengembalikan uang. Sementara
apabila rumah sakit menemukan kurang bayar oleh BPJS Kesehatan ke
rumah sakit, maka BPJS Kesehatan tidak serta merta akan membayar
kekurangannya. Demikian pula dalam hal verifikasi, bila ada indikasi incorrect
claim/fraud, maka BPJS Kesehatan akan langsung melakukan klarifikasi
kembali ke pihak rumah sakit.
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Di Amerika, verifikasi dapat dilakukan oleh pihak ke 3, temuan audit menjadi
tanggungan verifikator. Tidak demikian prakteknya di Indonesia, verifikator
hanya membuat tanggapan atas temuan SPI beserta alasan penolakannya.
Ditemukan pula kasus kurang bayar, walaupun relatif lebih sedikit daripada
kasus lebih bayar. Pihak yang berwenang menyatakan kurang bayar adalah
Satuan Pengawas Internal (SPI) BPJS-Kesehatan yang merupakan suatu unit
khusus yang dibentuk untuk membantu pimpinan melakukan pengawasan
terhadap keseluruhan unit organisasi dalam BPJS. Sebenarnya, tidak mustahil
pula adanya kasus kurang bayar dikarenakan under coding.
Pihak rumah sakit dapat melakukan naik banding ke TKMKB, kemudian TPK
dan DPK. Dasar hukumnya adalah UU nomor 40 tahun 2004 (pasal 24 ayat 3),
Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 (pasal 42), dan Peraturan Presiden
nomor 111 tahun 2013 (pasal 43A), dan Peraturan BPJS Kesehatan nomor 1
tahun 2014 (pasal 84-86).
Berdasarkan pasal 84 Peraturan BPJS nomor 1 tahun 2014, Tim Kendali
Mutu Kendali Biaya dibentuk oleh BPJS Kesehatan yang anggotanya terdiri
dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis yang terbagi
dalam Tim Koordinasi dan Tim Teknis. Tim Teknis terdiri dari Komite Medis
di setiap Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer. Tim KMKB
Cabang meliputi IDI Cabang, PDGI Cabang, IBI Cabang, PPNI Cabang, dan
IAI Cabang. Tim KMKB Provinsi terdiri dari IDI Wilayah, PDGI Wilayah, IBI
Wilayah, PPNI Wilayah, IAI Wilayah, dan Pakar Klinis. Tim KMKB Pusat terdiri
dari PB IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI, Akademisi dan pakar, serta KFN.
Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme hirarki TKMKB. Apabila
tidak dapat diselesaikan, maka masih ada Dewan Pertimbangan Klinis (DPK)
atau Clinical Advisory Board (CAB) yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan
untuk memberikan rekomendasi pelayanan kesehatan juga menyelesaikan
bila ada sengketa indikasi medis antara para pihak peserta, fasilitas kesehatan
dan BPJS Kesehatan (Permenkes 71 tahun 2013, pasal 26).
Berdasarkan hal tersebut, SPI BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan
untuk memerintahkan pengembalian. Apabila ada perbedaan penafsiran
antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, maka seharusnya penilaian
dilakukan oleh TKMKB. Satuan Pengawas Internal tidak dapat memaksa rumah
sakit. Sesuai dengan namanya, SPI melakukan kewenangan pengawasan
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internal untuk dilaporkan ke pimpinan institusi. SPI tidak memiliki kewenangan
operasional.
Permasalahan klaim lainnya adalah klaim pending dan klaim kadaluarsa.
Klaim pending adalah klaim yang ditunda pembayarannya dikarenakan ada
beberapa hal yang belum disepakati. Sementara klaim kadaluarsa adalah
klaim yang belum ditagihkan selama 2 tahun. Permasalahan terjadinya klaim
pending ataupun klaim kadaluarsa dapat diuraikan dengan melakukan analisis
risk tree claim.
Pada perkembangannya, bentuk kesepakatan penatalaksaan penyelesaian
klaim INA-CBG ini dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan
Bersama yang ditanda tangani oleh Kepala P2JK Kemenkes dan Deputi
Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan.
Terakhir terbit pada bulan Agustus 2017 dan awal Januari 2018. Diharapkan
bentuk Kesepakatan Bersama ini meminimalkan beda pendapat di lapangan
antara penyedia layanan dan BPJS Kesehatan.
4.9. Denda keterlambatan iuran
Denda keterlambatan iuran peserta merupakan aplikasi dari aturan turunan
Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016. Pertimbangan utamanya adalah
kendali biaya. Kendati demikian, kondisi ini dapat menyebabkan situasi
dilematis, yaitu terjadinya konflik antara peserta JKN dengan petugas rumah
sakit yang menolak memberikan pelayanan dikarenakan status peserta
sebagai penunggak. Pasal 23-25 Peraturan BPJS nomor 2 tahun 2016
akan menimbulkan masalah pada saat peserta mengakses pelayanan ke
rumah sakit. Hal ini terjadi karena denda dikaitkan dengan keluar tidaknya
Surat Eligibilitas Peserta (SEP). Sementara SEP dikeluarkan oleh rumah
sakit. Apabila peserta tidak memperoleh SEP, peserta tidak dapat diberikan
pelayanan kesehatan oleh RS, karena dikhawatirkan klaim tidak dapat dibayar
oleh BPJS Kesehatan.
Implementasi Peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2016, khususnya
terkait pasal 21-25 berpotensi mengalihkan beban resiko terkait pengenaan
denda kepada rumah sakit. Rumah sakit memiliki prinsip untuk tidak menolak
pasien, terutama dalam keadaan gawat darurat. Adanya mekanisme
pengenaan denda seperti pasal 23 – 25 Peraturan BPJS Kesehatan nomor 2
tahun 2016 tersebut berpotensi menghambat rumah sakit dalam memberikan
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pelayanan secara cepat dan tepat kepada pasien. Urusan rumah sakit dengan
pasien adalah dalam hal pelayanan. Urusan iuran dan kepesertaan adalah
urusan antara BPJS dengan peserta, dan urusan rumah sakit dengan BPJS
Kesehatan adalah pencairan klaim setelah pemberian pelayanan.
Sejak 1 Juli 2015 proporsi tarif iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Penerima
Upah (PPU) pada perusahaan swasta mengalami kenaikan. Kenaikan
ini didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2013. Perpres
111 merupakan Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan, menyebutkan bahwa mulai 1 Juli 2015 terjadi
kenaikan potongan iuran bagi Peserta PPU perusahaan swasta menjadi 5%
dari sebelumnya 4,5%. Iuran sebesar 5% tersebut terdiri dari potongan 4%
yang akan ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh para pekerja.
Iuran tersebut dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS
Kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016, pemberi kerja wajib
memungut iuran dari pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung
jawabnya dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat
tanggal 10 setiap bulan. Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja wajib membayar iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan
paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Iuran Jaminan Kesehatan dapat
dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal. Dalam hal
terjadi keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 sebagaimana
dimaksud, penjaminan peserta diberhentikan sementara (Pasal 17A).
Pemberhentian sementara penjaminan peserta berakhir dan kepesertaan aktif
kembali apabila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk
waktu 12 bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri
penghentian sementara jaminan. Sebelum Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden nomor 19 tahun 2016 ini berlaku, peserta dinon-aktifkan sementara
jika menunggak selama 6 bulan bagi peserta mandiri dan 3 (tiga) bulan bagi
peserta PPU badan usaha.
Kebijakan BPJS Kesehatan per 1 Juli 2016 adalah menghapus denda 2%
bagi peserta yang menunggak iuran kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga
dengan kebijakan penghapusan denda ini, bagi peserta yang menunggak
hanya cukup membayar sebesar pokok tunggakannya saja.
Walaupun demikian, bukan berarti peserta dibebaskan untuk tidak tertib dalam
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membayar iuran. Sanksi tetap diberikan pada mereka yang lalai. Sanksi akan
diberikan setelah peserta melunasi iuran tunggakan. Dalam waktu 45 (empat
puluh lima) hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, peserta tidak dapat
menggunakan BPJS Kesehatan. Bila tetap digunakan, maka peserta wajib
membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan
rawat inap yang diperolehnya.Denda sebagaimana dimaksud sebesar 2,5%
dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan
ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besar denda
paling tinggi Rp. 30.000.000,- Jika dalam waktu 45 hari tersebut peserta tidak
memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap maka denda tersebut tidak
perlu dibayarkan oleh peserta. Besaran denda tersebut akan dibebankan
pada mereka yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan untuk layanan
rawat inap, sedangkan untuk layanan rawat jalan tetap akan bebas (free).
Saat kesulitan cash flow, perusahaan relatif lebih mudah untuk memilih
menunda daftar JKN yang merupakan fixed cost 5% upah. Apabila terdesak
maka pilihannya adalah menunggak iuran.
Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 mengecualikan tunggakan dan denda
bagi peserta yang direkomendasikan oleh dinas sosial sebagai tidak mampu,
dengan klausul dianggap piutang Negara. Jika Peserta sudah membawa Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) seharusnya denda otomatis ditiadakan. Bila
demikian, maka SEP dapat dikeluarkan untuk menjamin prinsip/hak peserta
JKN karena peserta JKN tersebut kepesertaannya sudah aktif.
Sebaiknya ada aturan yang mewajibkan setiap penduduk dicakup oleh
asuransi kesehatan dan hari tua. Masyarakat yang mampu dapat ditangani
dengan model asuransi. Harus ada mekanisme khusus yang dirancang untuk
menjamin agar peserta mandiri dapat membayar iuran dengan baik.
Denda sebaiknya bukan dimaksudkan untuk mendongkrak pendapatan BPJS
dalam rangka menutupi defisit keuangan, tetapi filosofinya adalah untuk
membuat efek jera terhadap perilaku peserta BPJS. Banyaknya tunggakan
mempengarui solvabilitas BPJS Kesehatan yang harus membayar klaim
sekitar 5 triliun rupiah per bulan. Bila kenaikan iuran tersendat, kolektibilitas
iuran rendah karena banyak perusahaan menunggak, maka pada akhirnya
akan merembet ke rumah sakit, minimal pembayaran klaim INA-CBGs menjadi
terhambat.
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Ada baiknya BPJS Kesehatan terlebih dahulu fokus pada pelayanan untuk
PBI, sedangkan masyarakat yang tidak termasuk ke dalam kategori miskin
dapat membeli asuransi kesehatan swasta. Tarif diharap berbasis hitungan
aktuarial yang berbeda-beda antar daerah karena perbedaan supply pelayanan
kesehatan. Tidak terlalu memaksakan single pool dengan tarif non PBI terlalu
rendah, sedangkan dana dari pajak kecil. Alternatif lain, bagi masyarakat yang
tidak tergolong miskin dapat kembali ke Fee For Service (FFS).
4.10. Surplus rumah sakit
Pasca pemberlakuan JKN, banyak RSUD yang mengalami overliquid.
RSUD di Jawa Tengah banyak yang surplus, ada sebuah rumah sakit yang
penerimaannya mencapai 100 miliar. Perlu kehati-hatian dalam menyikapi
kondisi “surplus” rumah sakit.
Sebelum pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional, tarif di RSUD memang
relatif rendah, karena penetapannya tidak terlepas dari nuansa politis yang
dipengaruhi kebijakan kepala daerah dan DPRD. Sehingga dianggap surplus
bila dilihat dari tarif. Namun, belum tentu bila dilihat juga dari sisi real cost
rumah sakit. Idealnya, perlu dihitung ulang unit cost untuk mendapatkan cost
structure yang mendekati real, sehingga terhitung cost yang mendekati real
juga.
Kalaupun benar ada surplus di beberapa RSUD, hal ini dapat terjadi seiring
dengan pertambahan volume kerja layanannya. Keunggulan rumah sakit
ditetapkan bukan saja berdasarkan besarnya pendapatan tapi juga proses
bisnis dan outcome pelayanan kesehatan yang diberikan melalui kepuasan
pelanggan internal dan eksternal.
Surplus rumah sakit dapat disebabkan karena rata-rata tarif per visit dengan
menggunakan INA-CBGs lebih tinggi daripada rata-rata tarif perda. Selain
itu, RSUD juga masih didukung (back up) dengan dana APBD. Jika sumber
pendanaan RS dari APBD dihentikan, maka bisa jadi tidak ada surplus.
Perhitungan surplus ini diperoleh dari pendapatan (termasuk anggaran
pemerintah) dikurangi pengeluaran tahunan. Apabila perhitungan surplus
rumah sakit adalah total pengeluaran dibanding total penerimaan, maka
sebagian rumah sakit masih jauh dari surplus. Dalam banyak kasus penerimaan
belum dapat menutup pengeluaran, masih perlu subsidi Pemerintah (dalam
bentuk gaji PNS, pengeluaran modal, dan lain-lain). Penerimaan sebagian
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RSUD sudah cukup untuk dapat menutupi pengeluaran operasional, walaupun
masih ada RSUD yang memerlukan subsidi untuk menutupi kebutuhan
operasional tersebut. Kondisi surplus juga bisa diakibatkan karena perhitungan
berdasarkan cash basis, belum accrual basis. Sepintas, berdasarkan cash
basis memang kelihatan surplus, karena piutang klaim tahun lalu baru diterima
tahun sekarang, jadi ada sisa kas yang dianggap sebagai surplus.
Sangat ideal apabila hasil klaim JKN dapat menutupi seluruh biaya.
Kenyataannya pada sebagian rumah sakit pemerintah, penerimaan hanya
mampu menutupi pengeluaran operasional, sedangkan pengeluaran yang
lainnya (gaji dan investasi) masih ditunjang dari APBD/APBN.
Kondisi “surplus” ini tidak jarang mengusik pimpinan daerah (Bupati/Walikota)
untuk penggunaan dana. Surplus memang hak prerogratif pemilik, setelah
semua biaya terpenuhi. Dalam pelaksanaan JKN, mestinya dapat dibandingkan
antara pendapatan hasil klaim dengan unit cost pelayanan, bukan tarif yang
selalu di bawah unit cost.
JKN memberi efek terhadap pendapatan rumah sakit. Klaim CBGs (s.d bulan
bayar Januari 2016) sudah mencapai lebih dari Rp 74,4 triliun. Sampai akhir
tahun 2016, total sebanyak 166 T telah dicairkan. Pada 2017, diperkirakan
87 T (masih belum teraudit) akan dicairkan sehingga total selama 4 tahun
diperkirakan mencapai total 253 T.
Diasumsikan aliran dana ini menyebabkan terjadinya perbaikan akses,
kenaikan pendapatan rumah sakit, kenaikan pendapatan tenaga kesehatan
di rumah sakit dan tambahan beban kerja bagi rumah sakit. Aliran dana yang
mengalir ke fasilitas kesehatan ini akan terus meningkat pada tahun-tahun
yang akan datang.
4.11. Pengelolaan dana kapitasi dan pembagian urusan
Pusat dan Daerah

Pemerintah

Dalam UU Nomor 23 tahun 2014, salah satu peran Pemerintah Pusat
(Kementerian Kesehatan) adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan
otonomi di bidang kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, maka petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis yang merupakan NSPK harus segera
ditetapkan untuk dijalankan oleh daerah, termasuk di dalamnya pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di
daerah.
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Implementasi UU nomor 23 tahun 2014 seharusnya mempertimbangkan
keberadaan UU dan regulasi sektoral yang bersifat Nasional. Misalnya,
substansi portabilitas di dalam UU SJSN dan pengelolaan Dana Jaminan
Sosial oleh BPJS. Perlu dirajut sejak awal dan dibuat kesepakatan ulang
dalam bingkai harmonisasi, bahwa ada bagian kewenangan pusat seperti
portabilitas, rujukan berjenjang, pengelolaan dana amanat DJS Kesehatan,
hari tua, pensiun.
Kepala dinas kesehatan seharusnya diberi kewenangan untuk mewakili Menteri
Kesehatan dan Gubernur untuk menjadi “Menteri Kesehatan” di daerahnya.
Rujukan berjenjang adalah ranah dinas kesehatan dan organisasi profesi. .
Keputusan Menteri Kesehatan nomor 514 tahun 2015 sebagai revisi terhadap
Permenkes nomor 5 tahun 2014 mengatur mengenai Panduan Praktek Klinis
bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer. Kewenangan yang menjadi masalah
besar dalam rujukan berjenjang adalah keberadaan dan kelengkapan sarana
dan prasarana. Dalam Permenkes tersebut dimaktub bahwa kesepakatan
antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan tetap dalam
koridor tarif yang ditetapkan oleh Menteri. Permasalahannya, Menteri tidak
leluasa untuk menetapkan tarif INA-CBGs, karena harus sesuai dengan
kemampuan anggaran yang dimiliki Pemerintah.
Saat awal implikasi JKN, belum ada pengaturan tentang bagaimana
memanfaatkan dana kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),
sehingga terjadi kebingungan untuk menggunakan dana kapitasi. Pada tanggal
21 April 2014, terbit dan diundangkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada FKTP milik
Pemerintah daerah. Peraturan ini kemudian diperjelas lagi dengan Permenkes
nomor 19 tahun 2014 yang terbit tanggal 24 April 2014 dan diundangkan pada
2 Mei 2014. Terakhir, pada tanggal 20 April 2016 telah terbit (dan diundangkan
tanggal 18 Mei 2016) Permenkes nomor 21 tahun 2016 sebagai revisi
terhadap Permenkes nomor 19 tahun 2014.
Ada beberapa poin yang tidak mengalami perubahan, seperti besaran jasa
pelayanan yang dialokasikan sekurang-kurangnya 60% dari dana kapitasi
(pasal 3 ayat 2). Setiap tahun Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
mengusulkan besaran alokasi dinas kesehatan dan ditetapkan oleh kepala
daerah dengan beberapa pertimbangan: 1. Tunjangan yang telah diterima
dari Pemda 2. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan sesuai target 3.
Kebutuhan obat, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
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Terdapat beberapa perubahan pada Permenkes yang baru ini dibanding
Permenkes sebelumnya. Pasal 4 ayat (2) diperinci jenis ketenagaan bahwa
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (5) ada
perubahan skor penilaian antar tenaga kesehatan dan non kesehatan. Begitu
juga pembedaan tambahan skor apabila petugas melakukan tugas rangkap
administratif seperti kepala FKTP, bendahara maupun kepala tata usaha. Pada
Permenkes sebelumnya, ketiganya mendapat tambahan skor yang sama.
Begitu juga bagi yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program
(ayat 6), juga mendapat tambahan nilai untuk setiap program yang diampu.
Ini artinya mendukung adanya aktivitas program FKTP di luar program kuratif.
Terhadap masa kerja, juga ada pembedaan tambahan skor (ayat 7). Begitu
juga rincian dari penilaian terhadap variabel kehadiran (ayat 8). Bahkan
dilampirkan contoh perhitungan jasa pelayanan yang diterima masing-masing
tenaga kesehatan. Permenkes nomor 21 tahun 2016 juga memerinci lebih
jelas Permenkes sebelumnya. Dalam lampiran disebutkan secara jelas,
contoh-contoh item penggunaan biaya operasional tersebut. Ada beberapa
item menarik karena tidak secara langsung berkaitan dengan kuratif
misalnya: administrasi dan koordinasi program (sudah ada dalam Permenkes
sebelumnya), peningkatan kapasitas SDM maupun pemeliharaan sarana dan
prasarana.
Hal menarik lainnya dari Permenkes baru ini adalah penetapan pemanfaatan sisa
dana kapitasi. Ditegaskan bahwa jika terdapat dana sisa, maka dimanfaatkan
untuk tahun anggaran berikutnya. Namun, peruntukannya tetap harus sama,
porsi dana jasa pelayanan hanya untuk jasa pelayanan, demikian pula dengan
biaya operasional. Hal ini menarik karena masih terdapat masalah terkait sisa
dana kapitasi di akhir tahun anggaran. Hanya tidak disebutkan pemberlakuan
surut terhadap klausul ini. Pemanfaatan tersebut harus dimasukkan ke dalam
RKA SKPD sesuai dengan ketentuan. Perubahan dan perkembangan ini perlu
segera disikapi karena Permenkes nomor 21 tahun 2016 ini mulai berlaku
sejak diundangkan (18 Mei 2016). Tentu konsekuensinya ada penyesuaian
dan adaptasi termasuk untuk sisa tahun anggaran 2016 ini.
Sesuai Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014 dan Permenkes nomor 21
tahun 2016, kapitasi di puskesmas non BLUD, tidak disetorkan ke Kas Daerah.
Apabila ada SILPA tetap disimpan di rekening puskesmas.
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4.12. Keterlambatan pembayaran Case Base Group dan fasilitas kredit
bank sebagai bridging keterlambatan pembayaran
Beberapa rumah sakit mitra BPJS Kesehatan mengeluhkan masalah
keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit yang berpotensi menimbulkan
risiko terganggunya likuditas keuangan rumah sakit. Hal tersebut dapat
berimplikasi terhadap keterlambatan pembayaran jasa pelayanan, pengadaan
obat, dan pembayaran utang kepada vendor. Keterlambatan tersebut dapat
disebabkan oleh terlambatnya pengajuan rincian klaim dari rumah sakit,
keterlambatan verifikator dalam memverifikasi klaim, atau motivasi lain (under
pressure deficit). BPJS Kesehatan dapat terkena denda sebesar 1 % dari
total klaim untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran (Pasal 38 ayat (2)
Perpres nomor 111 Tahun 2013).
Menurut peraturan, pembayaran klaim untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat
lanjutan, seperti rumah sakit, dilakukan paling lambat 15 hari sejak dokumen
klaim diterima dengan lengkap. Pembayaran untuk fasilitas kesehatan tingkat
pertama (klinik, puskesmas dan dokter praktik), paling lambat tanggal 15
setiap bulan. Hal ini sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2014 pasal 24 ayat 2.
Upaya yang pernah dilakukan oleh BPJS Kesehatan mengantisipasi
keterlambatan klaim antara lain dengan terlebih dahulu memberikan 50 persen
pembayaran dari total tagihan klaim kepada pihak rumah sakit. Apabila ada
potensi keterlambatan pembayaran klaim, maka akan ditambah pembayaran
uang mukanya sebesar 25 persen, sehingga menjadi 75 persen. Pembayaran
sisa klaim baru dilakukan setelah verifikasi selesai. Namun langkah ini hanya
dilakukan pada setengah tahun pertama pelaksanaan JKN di 2014.
Selain itu, BPJS Kesehatan menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan
beberapa bank (BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri). Dengan demikian RS
provider BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan program supply chain financing
(SCF) yang digelar oleh bank-bank tersebut. Dengan program tersebut, pihak
bank dapat memberikan pinjaman terhadap RS provider BPJS Kesehatan
yang membutuhkan dana. BPJS Kesehatan memberi jaminan kepada pihak
bank tagihan klaim yang diajukan RS tersebut, yang notabene akan dibayar
dalam waktu paling lambat 15 hari sejak dokumen diterima dengan lengkap.
Adanya jaminan meyakinkan bank untuk memberikan pinjaman kepada RS
mitra BPJS kesehatan yang membutuhkan dana. Besaran pinjaman yang
dapat diberikan oleh bank kepada RS dapat sesuai dengan tagihan klaim RS
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kepada BPJS Kesehatan. Pihak bank akan mengenakan bunga pinjaman
terhadap RS yang besarannya di bawah 1 persen per bulan.
Upaya tersebut dimungkinkan, sesuai dengan UU 40 tahun 2004, khususnya
Pasal 24 ayat 3, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan
sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem
pembayaran pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas.
4.13. Verifikasi Klaim
Masalah-masalah yang dialami rumah sakit dalam pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional antara lain adalah tingginya tagihan yang ditolak (reject),
lamanya proses verifikasi, dan penetapan lebih bayar secara sepihak.
Verifikasi klaim pasien BPJS Kesehatan terdiri dari verifikasi administrasi klaim
dan verifikasi pelayanan kesehatan. Verifikasi administrasi klaim mencakup
2 hal pokok yaitu berkas klaim yang akan diverifikasi dan tahap verifikasi
administrasi klaim. Berkas klaim yang akan diverifikasi untuk rawat jalan
meliputi Surat Eligibilitas Peserta (SEP), bukti pelayanan yang mencantumkan
diagnosa dan prosedur serta ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab
Pasien (DPJP), protokol terapi dan regimen (jadual pemberian) obat khusus,
resep alat kesehatan (di luar prosedur operasi), tanda terima alat kesehatan
(kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak, dll), dan berkas pendukung lain
yang diperlukan. Sedangkan berkas klaim yang akan diverifikasi untuk rawat
inap adalah surat perintah rawat inap, Surat Eligibilitas Peserta (SEP), resume
medis yang ditandatangani oleh DPJP, bukti pelayanan yang mencantumkan
diagnosa dan prosedur, serta ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab
Pasien (DPJP), laporan operasi (jika diperlukan), protokol terapi dan regimen
(jadual pemberian) obat khusus, resep alat kesehatan (di luar prosedur
operasi), tanda terima alat kesehatan (alat bantu gerak, collarneck, corset,
dll), dan berkas pendukung lain yang diperlukan.
Tahap verifikasi administrasi klaim meliputi:
1. Verifikasi Administrasi Kepesertaan
Verifikasi administrasi kepesertaan adalah meneliti kesesuaian berkas
klaim yaitu antara Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dengan data yang
diinput dalam aplikasi INA-CBGs dengan berkas pendukung lainnya.
2. Verifikasi Administrasi Pelayanan.
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam deteksi dini administrasi pelayanan
adalah:
a. Memastikan adanya pengesahan dari Komite Medik untuk kode INACBGs severity Level III
b. Kesesuaian spesialisasi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)
dengan diagnosa.
c. Kesesuaian antara tindakan operasi dengan spesialisasi operator.
d. Kesesuaian antara tipe rumah sakit dan kompetensi dokter di rumah
sakit tersebut.
e. Koding yang dilakukan koder tidak unblunding, contoh Diabetes
Mellitus with nephropaty menjadi diabetes mellitus (diagnosa primer)
dan nephropathy.
f. Memperhatikan readmisi untuk diagnosa penyakit yang sama.
g. Pada kasus spesial Casemix Main Group (CMGs):
· Penggunaan alat kesehatan dengan prosedur operasi dan pada
kasus special drug.
Hal-hal yang harus menjadi perhatian pada kasus CMGs adalah:
a. Tingkat keparahan (severity level) sesuai dengan tipe dan kompetensi
RS
b. Verifikator wajib memastikan kesesuaian diagnosa dan prosedur pada
tagihan dengan kode ICD 10 dan ICD 9
c. Memperhatikan kasus dengan special CMGs, yaitu:
· Special drugs: Streptokinase, Deferiprone, Desferoksamin,
Deferasirox, Human Albumin
· Special procedures, contoh tumor pineal – endoscopy,
pancreatectomy, dll.
· Special investigation: other CT Scan, Nuclear Medicine, MRI,
Diagnostic and procedure imaging on eye.
· Special prosthesis: subdural grid electrode, cote graft, TMJ
prosthesis, liquid embolic (for AVM), hip implant (knee implant).
· Sub acute group: hari rawat 43 sampai dengan 103 hari dan
chronic group: hari rawat 104 sampai dengan 180.
· Ambulatory package, contoh haemodialisa, radioterapi, dll
d. Kasus-kasus bayi baru lahir dengan BBLR (Berat Badan Lahir
Rendah).
e. Memastikan bayi baru lahir yang tidak memiliki masalah medis dari
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persalinan normal maupun seksio sesaria menjadi satu bagian tagihan
persalinan.
f. Memastikan bayi baru lahir tidak sehat dari persalinan normal maupun
dari seksio sesaria menjadi tagihan terpisah dari persalinan ibu.
g. Pada kasus-kasus yang sudah ditegakkan diagnosa, pada kunjungan
berikutnya harus menggunakan kode diagnosa (kontrol).
h. Pasien yang menjalani rawat jalan dan dilanjutkan dengan rawat inap
pada hari yang sama, hanya dapat ditagihkan sebagai satu episode
rawat inap.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat verifikasi adalah
mengembangkan sistem teknologi informasi yang mampu menyediakan sistem
verfikasi yang cepat, tepat dan transparan. Kondisi pada tahun 2016, verifikasi
belum sepenuhnya berbasis IT (khususnya feedback hasil verifikasi), dan masih
berdiri sendiri dimana belum semua RS terintegrasi dengan SIMRS dan Sistem JKN
lainnya. Oleh karena itu, solusinya adalah membangun sistem verifikasi terintegrasi.
Kendala yang dihadapi dalam sistem teknologi informasi saat ini :
a. Sistem Informasi JKN yang masih terpartisi antara PCARE, SEP, SIMRS,
INA-CBGs, LUPIS (Luar Paket INA-CBGs System) dan VERIFIKASI
BPJS
b. Tidak semua rumah sakit memiliki sumber daya yang mampu melakukan
proses integrasi sistem JKN
c. Entri data data di tiga sistem yang berbeda di rumah sakit dan belum
dilakukan proses bridging menyebabkan terlambatnya proses verifikasi
dan terjadinya kesalahan entri data klaim.
Sistem Verifikasi Terintegrasi mengintegrasikan Data Center Kementerian
Kesehatan, Data Center Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit. Data klinis, data billing, data
expenses, dan data terkait lainnya dikirimkan oleh SIM RS ke Data Center
Kementerian Kesehatan. Data klaim dan reimbursement dikirimkan ke Data
Center BPJS. Kedua Data Center tersebut kemudian melakukan konsolidasi
data yang dimiliki.
Keterlambatan verifikasi juga dapat disebabkan oleh berbagai permasalahan
dalam hal pengajuan klaim. Apabila Klaim yang diajukan dapat dikategorikan
menjadi 2 jenis, administrasi klaim baik (tidak bermasalah) dan administrasi
klaim bermasalah. administrasi klaim baik (tidak bermasalah) maka
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penyelesaian klaim dapat dilakukan sesuai Service Level Agreement (SLA)
dalam kontrak. Namun, bila administrasi klaim bermasalah maka penyelesaian
klaim dilakukan melalui mekanisme klaim bermasalah, sesuai SLA. Service
Level Agreement atau Perjanjian Tingkat Layanan adalah kontrak antara
penyedia layanan dengan klien, dan dapat melibatkan perjanjian secara
hukum.
Keterlambatan pencairan klaim di rumah sakit tidak terlepas dari beberapa
permasalahan di setiap simpul. Dari faktor petugas rumah sakit dapat terjadi
ketidakteraturan waktu pengajuan klaim dan adanya klaim susulan. Saat
verifikasi klaim juga dapat terjadi ketidaklengkapan berkas pendukung klaim,
ketidaksesuaian kaidah koding, dan adanya kondisi tertentu yang belum diatur
dalam peraturan.
Terdapat beberapa kemungkinan terhadap berkas klaim yang diajukan
oleh rumah sakit : (1) dikembalikan oleh verifikator ke rumah sakit dengan
alasan konfirmasi, negosiasi, dan atau melengkapi berkas; (2) disetujui untuk
pembayaran klaim; (3) dispute. Bila terjadi dispute maka dilakukan mekanisme
penatalaksanaan klaim dispute.
Terdapat 3 pihak yang mempengaruhi klaim rumah sakit, Manajemen rumah
sakit (Coorporation), Klinisi RS (Clinician), dan Koder RS (Coder). Manajemen
RS dapat mengeluarkan kebijakan internal yang mempengaruhi Klinisi dan
Koder. Kebijakan yang dapat mempengaruhi klinisi dapat berupa kebijakan
yang sesuai dengan regulasi atau kebijakan yang tidak sinkron. Misalnya
dalam hal pembatasan jenis tindakan, pembatasan jumlah dan jenis obat. Hal
ini dapat mempengaruhi SOP RS dan clinical pathway. Kebijakan manajemen
RS yang mempengaruhi koder misalnya kebijakan dalam penggunaan
kode tertentu. Koder dalam bekerja seharusnya mengikuti kaidah koding,
International Classification of Diseases (ICD), dan juga mempertimbangkan
aturan yang ada (termasuk Surat Edaran Menteri Kesehatan).
Data menunjukkan sebesar 88,3% klaim pelayanan diberikan 1 bulan pertama
setelah bulan pelayanan, 9,4% setelah 2 bulan, dan 2,3 % setelah 3 bulan
pelayanan. Tercatat sampai dengan Bulan Agustus 2016, telah dibayarkan
klaim sebanyak Rp. 36 triliun kepada 1950 Fasilitas Kesehatan Rawat Tingkat
Lanjut (FKRTL). Selain itu, tercatat ada biaya klaim dispute sebesar Rp. 504
miliar atau 1,39% dari total biaya yang sudah dibayarkan. Apabila verifikator
BPJS Kesehatan menemukan adanya kasus inefisiensi di tingkat kantor

HARAPAN, KENYATAAN DAN SOLUSI JKN
DALAM RANGKAIAN DISKUSI PANEL
INDONESIA HEALTHCARE FORUM

59

cabang, maka dapat dilakukan permintaan audit medis melalui TKMKB.
Beberapa pihak memiliki peran yang sangat terkait dalam kelancaran proses
klaim di rumah sakit sesuai perannya masing-masing. Dokter bertugas
melengkapi resume medis. Selanjutnya, koder akan menerjemahkan diagnosa
menjadi kode ICD yang kemudian akan diterjemahkan oleh Grouper menjadi
grup CBGs. Petugas administrasi klaim rumah sakit memastikan berkas klaim
sudah lengkap untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator internal rumah sakit
sesuai ketentuan sebelum diajukan ke BPJS Kesehatan. Kemudian verifikator
BPJS Kesehatan memastikan kebenaran terjemahan deskripsi koder.
Klaim bermasalah (dispute) dibicarakan untuk mendapatkan solusi. Jika tidak,
maka mengikuti mekanisme yang berlaku (DPM, TKMKB, DPK). Semua
pihak juga seharusnya dapat bekerja memastikan premi dan pembiayaan,
meningkatkan mutu layanan kepada peserta, dan mencegah fraud dalam
klaim biaya pelayanan kesehatan.
Secara umum banyak rumah sakit mengalami surplus. Namun, terdapat pula
beberapa rumah sakit Pemerintah yang tagihannya tidak terbayar oleh BPJS
Kesehatan sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga tidak dipercaya lagi
oleh distributor obat. Kebanyakan kesalahan ditimpakan kepada RS karena
verifikasi tidak lengkap.
Dalam pelayanan JKN, yang diakui sebagai piutang BPJS Kesehatan adalah
bagian klaim yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan atas klaim yang sudah
diverifikasi (verified) menurut verifikator. Sementara klaim-klaim yang sudah
disampaikan ke BPJS Kesehatan yang belum diverifikasi tidak diperhitungkan.
Apabila setelah diverifikasi ada yang dinyatakan tidak layak bayar, maka akan
menjadi kerugian bagi RS. Kondisi ini yang sering mengakibatkan perbedaan
perhitungan atas tunggakan pencairan klaim dari versi RS dan versi BPJS
Kesehatan.
4.14. Fraud
Fraud dimaknai sebagai upaya kesengajaan melakukan kesalahan atau
memberikan keterangan yang salah dari seseorang/institusi yang mereka
tahu itu salah dan dapat menghasilkan sejumlah manfaat yang tidak legal
dari individu, institusi atau pihak lain (National Health Care Antifraud of
America/NHCAA). Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan Nasional pada Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya
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disebut Kecurangan JKN adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja
oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta
penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial
dari program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengindikasikan adanya dugaan kecurangan
dalam 175 ribu klaim pada rumah sakit atau BPJS senilai Rp. 400 miliar
selama 2015. KPK juga telah mendeteksi beberapa pintu masuk terjadinya
fraud dalam JKN di fasilitas kesehatan, antara lain:
a. Upcoding
Usaha untuk membuat kode diagnosa dan tindakan pelayanan yang
ada menjadi lebih tinggi atau lebih kompleks daripada yang sebenarnya
dikerjakan di institusi fasilitas kesehatan.
b. Phantom billing
Bagian penagihan di institusi fasilitas kesehatan membuat suatu tagihan
ke pihak penyelenggara JKN dari suatu tagihan yang pelayanannya tidak
dilaksanakan.
c. Inflated bills
Tindakan membuat tagihan dari suatu pelayanan di RS menjadi lebih tinggi
dari yang seharusnya.
d. Service unbundling atau fragmentation
Tindakan sengaja melakukan pelayanan tidak langsung secara keseluruhan,
tetapi dibuat beberapa kali pelayanan.
e. Standard of care
Tindakan yang berusaha untuk memberikan pelayanan dengan
menyesuaikan dari tarif INA-CBGs yang ada, sehingga dikhawatirkan
cenderung menurunkan kualitas dan standar pelayanan yang diberikan.
f. Cancelled service
Melakukan penagihan atas tindakan pelayanan yang dibatalkan.
g. Pengertian no medical value
Melakukan pelayanan kesehatan yang tidak memberikan manfaat untuk
pemeriksaan dan penatalaksanaan pasien.
h. Unecessary treatment
Pengobatan atau memberikan suatu layanan kesehatan yang tidak
dibutuhkan dan tidak diperlukan oleh pasien.
i. Fraud dalam Length of stay
Melakukan perpanjangan masa rawat di fasilitas kesehatan.

j. Keynote stroke mistake
Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dalam penginputan penagihan
pasien dalam sistem tarif untuk mencapai penggantian tarif yang lebih
tinggi.
Potensi fraud dapat terjadi pada tiga pihak yang berinteraksi, yakni penjamin/
penyelenggara (BPJS), provider (fasilitas pelayanan kesehatan), dan
peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Permenkes nomor 36 tahun 2015
tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan
terbentuknya sistem pencegahan fraud yang melibatkan pihak dinas
kesehatan, BPJS Kesehatan, dan FKRTL.
Penanganan terhadap fraud harus menyeluruh, tidak hanya melihat sebagai
kecurangan semata. Fraud juga harus dipandang sebagai refleksi dari
kelemahan suatu sistem, termasuk bentuk kedzaliman dan ketidakadilan
terhadap kelompok tertentu.
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5. PELAYANAN DAN KEPESERTAAN
PELAYANAN DAN KEPESERTAAN

5

5.1.
Gambaran perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan
5.1.1. Gambaran perkembangan puskesmas
Perkembangan rasio puskesmas berbanding pertambahan jumlah penduduk
mulai dari tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan posisi yang stagnan, antara
1,15 – 1,17 puskesmas berbanding 30.000 orang (Gambar 5.1.). Kondisi ini
tidak berarti bahwa di dalam periode tersebut tidak terjadi penambahan jumlah
puskesmas baru, tetapi lebih diakibatkan kecepatan pertumbuhan jumlah
penduduk yang lebih tinggi dibandingkan kecepatan pertumbuhan puskesmas.
Data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan menunjukkan pada
tahun 2012 terdapat 9.510 unit puskesmas dan bertambah menjadi 9.767 unit
puskesmas pada tahun 2016. Provinsi dengan rasio terbesar adalah Papua
Barat (5,07), Papua (3,68), Maluku (3,48), dan Maluku Utara (3,24).
Gambar 5.1. Rasio puskesmas berbanding 30.000 penduduk

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan, 2017

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali menempati posisi rasio terendah. Hal
ini berhubungan dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia yang berada di
Pulau Jawa dan Bali.
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Gambar 5.2. Rasio puskesmas berbanding 30.000 penduduk
berdasarkan provinsi

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan, 2017

5.1.2. Gambaran perkembangan rumah sakit di Indonesia
Jumlah rumah sakit di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Data
Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadinya
penambahan jumlah rumah sakit antara tahun 2013 dan 2015. Pada tahun
2016 terdapat sebanyak 2.601 rumah sakit di seluruh Indonesia, meliputi
1.691 RS Swasta dan 910 RS Pemerintah. Terjadi peningkatan yang cukup
besar jumlah RS Swasta antara tahun 2013 sampai tahun 2016. (Gambar 5.3).
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Gambar 5.3. Perkembangan jumlah rumah sakit menurut kepemilikan di
Indonesia tahun 2013 – 2016
No

Penyelenggara

2013

2014

2015

2016

Pemerintah
1

Kementerian Kesehatan

33

33

33

33

2

Kepolisian

41

42

42

42

3

Tentara Nasional Indonesia

118

127

125

125

4

Kementerian Lain

3

7

8

13

195

209

208

213

96

98

113

120

455

463

469

480

92

93

98

97

Total RS Pemerintah
Pemerintah Daerah
1

Pemerintah Provinsi

2

Pemerintah Kabupaten

3

Pemerintah Kota

Total RS Pemerintah Daerah

643

654

680

697

Swasta

1.390

1.543

1.600

1.691

Total Rumah Sakit

2.228

2.406

2.488

2.601

Sumber : Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2017, dalam Profil Kesehatan
Indonesia 2016

Penambahan terjadi baik pada rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus
pada periode 2013 – 2016. Semula rumah sakit khusus berjumlah 503 menjadi
555, dan rumah sakit umum dari 1.725 rumah sakit menjadi 2.406 rumah
sakit. Data Dirjen Pelayanan Kesehatan juga menunjukkan pada tahun 2016
terdapat 63 rumah sakit Kelas A, 367 rumah sakit Kelas B, 1.073 rumah sakit
kelas C, dan 548 rumah sakit Kelas D. Sebanyak 550 unit rumah sakit lainnya
belum ditetapkan kelasnya (Pusdatin Kemenkes, 2016).
Gambar 5.4.Perkembangan jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit
khusus di Indonesia, tahun 2013-2016

Sumber : Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2017, dalam Profil Kesehatan
Indonesia 2016
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Secara nasional, rasio jumlah tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk di
Indonesia pada tahun 2016 sudah mencapai 1,12 per 1000 penduduk, berarti
sudah memenuhi standar yang ditetapkan WHO. Kendati demikian, masih
terdapat 10 (sepuluh) provinsi dengan rasio tempat tidur terhadap penduduk
< 1 : 1.000, yakni Jawa Timur (0,99); Riau (0,96); Sulawesi Tenggara (0,96);
Banten (0,82); Nusa Tenggara Timur (0,80); Jawa Barat (0,79); Lampung
(0,77); Sulawesi Barat (0,77); Kalimantan Tengah (0,77); dan Nusa Tenggara
Barat (0,65) (Gambar 5.5.).
Gambar 5.5. Rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk di Indonesia
tahun 2016

Sumber : Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2017, dalam Profil Kesehatan
Indonesia 2016

66

HARAPAN, KENYATAAN DAN SOLUSI JKN
DALAM RANGKAIAN DISKUSI PANEL
INDONESIA HEALTHCARE FORUM

5.2. Fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan
5.2.1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Sampai dengan tahun 2016, terdapat 20.708 fasilitas kesehatan tingkat
pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, meliputi
puskesmas, Dokter Praktek Perorangan (DPP), klinik pratama, RS Tipe D
Pratama, klinik TNI/Polri, dan praktik dokter gigi. Secara umum jumlah ini
meningkat bila dibandingkan pada tahun 2014 yang berjumlah 18.437 unit
FKTP. Sesuai dengan jumlah FKTP yang berada di wilayahnya, beberapa
provinsi di Pulau Jawa memiliki jumlah FKTP terbanyak yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan (Gambar 5.6.).
Gambar 5.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menurut provinsi per Desember 2016

Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2016, Pusdatin Kemenkes, 2017
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5.2.2. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
Dalam hal fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), sampai
dengan tahun 2016, terdapat 2.069 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan
(FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, meliputi rumah sakit
umum dan khusus baik milik pemerintah maupun swasta, serta klinik utama.
Secara umum jumlah ini meningkat bila dibandingkan pada tahun 2014 yang
berjumlah 1.681 unit FKRTL. Seperti halnya kondisi FKTP, sesuai dengan
jumlah FKRTL yang berada di wilayahnya, beberapa provinsi di Pulau Jawa
memiliki jumlah FKRTL terbanyak yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
(Gambar 5.7).
Gambar 5.7. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL)
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan per Desember 2016

Sumber :Profil Kesehatan Indonesia 2016, Pusdatin Kemenkes, 2017
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5.3. Kredensialing dan pelayanan yang bermutu
Setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan. Konstitusi mengharuskan
negara bertanggungjawab menyediakan fasilitas kesehatan yang layak serta
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk seluruh penduduk.
Upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk setiap orang dilakukan
dengan membangun fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, baik
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan
tingkat lanjut (FKRTL) di berbagai wilayah untuk menjangkau masyarakat.
Pembangunan fasilitas kesehatan tersebut harus disertai dengan kelengkapan
sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang memadai agar dapat
memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau sehingga dapat
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Dalam upaya memberikan pelayanan yang bermutu dan aman, fasilitas
kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional dan hendak melakukan kerjasama dengan BPJS
Kesehatan harus melalui tahap kredensialing (uji kelayakan). Kriteria teknis
kredensialing adalah : sumber daya manusia; kelengkapan sarana dan
prasarana; lingkup pelayanan; dan komitmen pelayanan. Pasal 7 Permenkes
nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional juga menyebutkan bahwa rumah sakit harus memiliki sertifikat
akreditasi.
Akreditasi rumah sakit merupakan amanat dari UU nomor 44 tahun 2009, pasal
40 ayat 1. Khusus untuk akreditasi puskesmas dan klinik serta tempat praktik
mandiri dokter dan dokter gigi diatur dalam Permenkes nomor 46 tahun 2015.
Akreditasi merupakan suatu pengakuan yang diberikan kepada manajemen
fasilitas kesehatan yang menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan tersebut telah
memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini juga menjadi pemenuhan tuntutan
masyarakat yang semakin selektif dan berhak mendapatkan pelayanan yang
bermutu.
Kredensialing merupakan kegiatan peninjauan dan penyimpanan data fasilitas
pelayanan kesehatan berkaitan dengan pelayanan yang diberikannya yang
mencakup lisensi, riwayat malpraktek, analisa pola praktek, dan sertifikasi.
Kredensialing bermanfaat untuk menghindari penerimaan fasyankes yang
tidak bermutu dan tidak memenuhi standar, mendukung pemberian pelayanan
kesehatan yang bermutu, mendukung persyaratan legal, dan mendorong

HARAPAN, KENYATAAN DAN SOLUSI JKN
DALAM RANGKAIAN DISKUSI PANEL
INDONESIA HEALTHCARE FORUM

69

kompetisi fasilitas pelayanan kesehatan menuju pemberian layanan kesehatan
yang bermutu.
Permenkes nomor 99 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional menekankan keharusan melibatkan dinas kesehatan
kabupaten/kota dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dalam seleksi dan
kredensialing fasilitas pelayanan kesehatan. Bila tidak melibatkan dinas
kesehatan dan atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dalam proses kredensialing
dan seleksi, setidaknya BPJS harus melibatkannya dalam penetapan hasil
(pasal 9 ayat 2). Fasilitas kesehatan dapat mengajukan keberatan terhadap
hasil kredensialing dan rekredensialing yang dilaksanakan oleh BPJS
Kesehatan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
5.4. Pelayanan kesehatan
5.4.1. Manfaat kepesertaan
Manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan adalah mendapatkan seluruh
pelayanan kesehatan, kecuali yang tidak dijamin. Pelayanan kesehatan yang
tidak dijamin meliputi :
1) Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
2) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat
3) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan
kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau
hubungan kerja
4) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan
lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program
jaminan kesecalakaan lalu lintas.
5) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
6) Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik
7) Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
8) Pelayanan meratakan gigi (ortodonsia)
9) Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau
alkohol
10) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri
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11) Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum
dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health
technology assessment)
12) Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen).
13) Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu.
14) Perbekalan kesehatan rumah tangga.
15) Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,
kejadian luar biasa/wabah
16) Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
(preventable adverse events)
17) Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan
kesehatan yang diberikan.
Pelaksanaan JKN selama ini diyakini sudah bisa memberikan perbaikan
terhadap aksesibilitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Kendati
demikian, peningkatan akses tersebut sedikit banyak dikhawatirkan membawa
dampak pada mutu layanan yang diberikan. Segmen masyarakat yang dahulu
mudah mengakses pelayanan kesehatan, mungkin sekarang merasakan
kurang nyaman karena fasilitas pelayanan kesehatan overload, mengingat
SDM dan kapasitas fasilitas kesehatan yang belum seimbang. Sebuah rumah
sakit jantung dapat melakukan operasi jantung sebanyak 3.000 kali setahun
dan pemasangan hampir 700 stent. Kondisi ini juga membuat waktu tunggu
operasi menjadi lebih panjang.
Dalam skema jaminan kesehatan, peserta yang mampu diarahkan untuk urun
biaya (fee for service terkendali). Seluruh peserta JKN mendapatkan manfaat
sesuai dengan standar kebutuhan medis. Bagi masyarakat yang menghendaki
untuk memperoleh lebih, maka diperbolehkan urun biaya atau mengikuti CoB
dengan polis asuransi.
Pasien – pasien dengan derajat keparahan tertentu seharusnya dilayani oleh
RS yang juga melayaninya. Belum tentu seluruh pasien mau dirujuk ke RS
tersebut, sehingga tidak jarang ditangani dengan obat dan peralatan yang
seadanya. Pasien-pasien dengan penyakit tertentu, misalnya Systemic Lupus
Erythematosus (SLE) dan Chronic Kidney Disease (CKD) akan sulit ditangani
seadanya, disamping bagi pemberi pelayanan kesehatan akan menjadi beban
etik tersendiri.
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Kendali biaya pelayanan JKN tidak jarang menyebabkan dilakukannya
modifikasi pelayanan. Misalnya CIMINO AV-Shunt, yang biasanya dilakukan di
Kamar Operasi (OK) harus dilakukan di IGD/rawat jalan dikarenakan biayanya
lebih murah. Akibatnya bukan CIMINO AV Shunt yang dilakukan, tetapi dengan
membuka AV Seldinger, sehingga banyak komplikasi yang mungkin terjadi
antara lain aneurysma yang harus diperbaiki kemudian. Padahal dengan
CIMINO yang baik fungsinya dapat bertahan hingga 10 tahun.
Data menunjukkan telah terjadi pergeseran morbiditas dan mortalitas penyakit
yang semula didominasi oleh penyakit menular menjadi penyakit tidak menular
dan cedera. Penyakit tidak menular berpotensi besar untuk menjadi penyakit
kronis dengan biaya pelayanan dan pemeliharaan kesehatan yang besar
(katastropik).
Gambar 5. 8. Sebaran kasus penyakit rawat inap

Sumber: Donald Pardede, Studi besaran iuran Kemenkes RI 2015, Tantangan
dalam Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi Panel IndoHCF, Jakarta, 26
April 2016

Sejak pelaksanaan JKN, terjadi peningkatan pengguna layanan FKRTL Rawat
Jalan JKN, baik pengguna layanan Non PBI dan PBI. Secara umum peserta
pengguna layanan FKRTL Rawat Jalan Non PBI lebih banyak daripada PBI
baik pada tahun 2014 maupun tahun 2015.
Pola yang hampir sama juga dapat dilihat pada perkembangan jumlah
pengguna layanan FKRTL Rawat Inap/Jalan. Terjadi peningkatan pada tahun
2015 dibanding tahun 2014, baik pada peserta Non PBI maupun PBI.
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Tabel 5.1. Jumlah pengguna layanan rawat jalan dan rawat inap FKRTL,
tahun 2014 dan 2015
Tahun

Rawat Jalan FKRTL

Rawat Inap FKRTL

Non PBI

PBI

Total

Non PBI

PBI

Total

2014

3.725.168

1.569.710

5.294.878

2.483.351

1,370.186

3.853.537

2015

6.470.361

2.237.560

8.707.921

3.269.673

1.542.793

4.812.466

Total

10.195.529

3.807.270

14.002.799

5.753.024

2.912.979

8.666.003

Sumber: Donald Pardede, Tantangan dalam Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi
Panel IndoHCF, Jakarta, 26 April 2016

5.4.2. Ekuitas dalam pemilihan kelas
Banyak yang menganggap kebijakan PBPU memungkinkan peserta untuk
memilih kelas rawat sebagai suatu hal yang diskriminatif, karena di sisi
lain buruh tidak boleh memilih kelas rawat. Selain itu, kebijakan tersebut
bertentangan dengan asas ekuitas dalam pasal 19 Undang-Undang nomor
40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (ayat 1), Jaminan
kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi
sosial dan prinsip ekuitas. Selanjutnya di dalam penjelasannya, disebutkan
pula bahwa prinsip asuransi sosial meliputi: kegotong-royongan antara yang
kaya dan miskin; yang sehat dan sakit; yang tua dan muda; dan yang berisiko
tinggi dan rendah; kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; iuran
berdasarkan persentase upah/penghasilan; bersifat nirlaba. Prinsip ekuitas
berarti kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan
medisnya, tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.
Dipersepsikan bahwa adanya kelas standar untuk peserta JKN tidak
bertentangan dengan ketetapan Pasal 19 tersebut.
Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan, Peserta yang menginginkan kelas perawatan
yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan
mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara
biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar
akibat peningkatan kelas perawatan. Aturan ini dapat diartikan bahwa selisih
manfaat dapat dipenuhi dengan jaminan kesehatan lapis kedua. Selisih biaya
yang terjadi dapat dibayar oleh peserta, pemberi kerja atau membeli asuransi
komersial, dengan kata lain peserta JKN boleh membeli asuransi komersial
apabila menginginkan untuk naik kelas.
Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 mengalami perubahan ketiga
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dengan Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2016 yang memperbolehkan
PBPU yang mendaftar di kelas 3 untuk naik kelas dengan membayar selisih
biaya perawatan. Salah satu pertimbangan dalam Peraturan Presiden nomor
19 yang menyatakan bahwa bagi PBPU yang mendaftar di kelas 3 tidak
diperbolehkan naik kelas adalah untuk mengantisipasi PBPU baru mendaftar
ketika sakit, suatu hal yang sering terjadi selama ini
Bila inti dari permasalahan adalah terjadinya defisit karena PBPU diperbolehkan
memilih kelas, menunggak dan biaya untuk penyakit kronis dan katastropik yang
menyedot anggaran jaminan kesehatan yang besar, maka penanganannya
juga harus berkeadilan. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang
bertanggung jawab pun tidak sedikit dan mereka berhak memperoleh layanan
yang sesuai dengan tingkat penghasilannya, sehingga tidak adil bila tidak
diperbolehkan memilih kelas yang diinginkan. Peserta Bukan Penerima Upah
dan pihak lain yang berpotensi “nakal” seharusnya dianalisis tersendiri untuk
diberikan solusi tepat yang dapat menjadi pertimbangan perbaikan regulasi.
Secara umum, ruang rawat kelas 3 JKN BPJS Kesehatan sudah memenuhi
standar medis, sehingga implementasi pasal 24 dapat menjadi alternatif untuk
memenuhi kebutuhan PBPU yang menginginkan layanan lebih.
Asas gotong royong yang menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan JKN
hakekatnya adalah yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu
membantu yang lemah. Bila yang terjadi sebaliknya, gotong royong berupa
subsidi dari peserta yang miskin kepada peserta yang lebih mampu maka
secara etika kurang tepat, walaupun secara hukum bisa jadi legal, apalagi
kemudian ada peluang mendaftar dan memilih kelas sesuai kemampuannya.
Dalam asuransi sosial, yang terbaik adalah pertimbangan berdasarkan
besar penghasilan, sesuai esensi pasal 4. Namun tentunya akan sulit
menerapkannya pada pekerja informal yang besar penghasilannya relatif tidak
mudah dipastikan.
5.4.3. Sistem rujukan berjenjang
Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan
Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) mencoba mengartikulasikan pelayanan
kesehatan yang merata dan tidak diskriminatif. Sistem rujukan sudah diatur di
dalam Permenkes nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan
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Kesehatan Perorangan. Sistem rujukan pasien dianggap masih belum berjalan
dengan optimal, masih banyak masyarakat yang belum dapat menjangkau
pelayanan kesehatan, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan pasien
yang luar biasa di rumah sakit tertentu. Pemahaman masyarakat tentang alur
rujukan juga masih rendah, sehingga seringkali mereka tidak mendapatkan
pelayanan sebagaimana mestinya. Pasien menganggap sistem rujukan
menambah rumit birokrasi, sehingga tak jarang pasien langsung merujuk
dirinya sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat kedua dan
ketiga.
Keluhan lain terkait sistem rujukan adalah ketidaksiapan tenaga kesehatan
dan kurangnya fasilitas di layanan kesehatan primer.Kasus yang seharusnya
dapat ditangani dilayanan primer/sekunder, langsung dirujuk ke RS tersier. Lain
halnya dengan keluhan pekerja dan PNS, rujukan harus melalui puskesmas
sementara mereka harus bekerja. Lamanya proses pengurusan tersebut
menyita jam kerja pekerja dan PNS. Idealnya rujukan tidak hanya berasal dari
puskesmas, tetapi juga layanan primer lain. Misalnya klinik tempat pekerja
tersebut bekerja.
Akses masyarakat semakin rumit di daerah kepulauan dan sangat terpencil.
Perlu sarana transportasi khusus seperti heli ambulan ataupun kapal
ambulan dalam merujuk pasien, dan hal ini tidak tersedia di BPJS Kesehatan.
Permasalahan lain terkait pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan ini
adalah adanya penolakan RS karena keterbatasan ruangan, rendahnya mutu
pelayanan RS, dan belum siapnya RS swasta mendukung program JKN.
Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai
kebutuhan medis, yaitu :
a. Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan
tingkat pertama
b. Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat
dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua
c. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di fasilitas kesehatan rujukan hanya
dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan primer
d. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di fasilitas kesehatan tersier hanya
dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan sekunder dan fasilitas
kesehatan primer.
Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer yang dapat ditunjuk
langsung ke fasilitas kesehatan tersier hanya untuk kasus yang sudah
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ditegakkan diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang
dan hanya tersedia di fasilitas kesehatan tersier. Ketentuan pelayanan rujukan
berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi :
a. Terjadi keadaan gawat darurat, kondisi kegawatdaruratan mengikuti
ketentuan yang berlaku
b. Bencana; Kriteria bencana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau
Pemerintah Daerah
c. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien; untuk kasus yang sudah
ditegakkan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan
di fasilitas kesehatan lanjutan.
d. Pertimbangan geografis
e. Pertimbangan ketersediaan fasilitas
Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan
kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter
gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama kecuali dalam keadaan
gawat darurat dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien, yaitu kondisi
di luar kompetensi dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan
tingkat pertama.
Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan
kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi,
yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan
tersebut. Rujukan parsial dapat berupa:
a. Pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan.
b. Pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang.
c. Apabila pasien tersebut adalah pasien rujukan parsial, maka penjaminan
pasien dilakukan oleh fasilitas kesehatan perujuk.
Rujukan yang tidak sesuai tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan,
kecuali dalam kondisi tertentu seperti gawat darurat, bencana, kekhususan
permasalahan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan
fasilitas. Atas dasar pertimbangan kondisi pasien dan ketersediaan fasilitas,
maka dimungkinkan untuk terjadinya rujukan antar kabupaten.
Pembicaraan mengenai rujukan ini harus disinkronkan dengan kebijakan
Kementerian Dalam Negeri. Tidak jarang pasien harus dikirimkan ke RSUD
kabupaten/kota “tetangga” dikarenakan kemampuan penanganan yang

76

HARAPAN, KENYATAAN DAN SOLUSI JKN
DALAM RANGKAIAN DISKUSI PANEL
INDONESIA HEALTHCARE FORUM

berbeda. Terdapat juga keluhan adanya penolakan rujukan dari RSUD
“tetangga”, yang tidak mau menjadi tempat pembuangan dan pengalihan
beban tanggung jawab. Rujukan berjenjang perlu visi dan kesepakatan
bersama dalam bingkai etika pelayanan kesehatan. Problem kongkrit di
lapangan terkait rujukan ini adalah bagaimana empati pada orang sakit
dapat lebih dikedepankan pada layanan kesehatan tanpa memandang siapa
pembayarnya.
Berdasarkan Permenkes nomor 001 tahun 2012 pasal 4, maka pelayanan
kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai
dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua
hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari
pelayanan kesehatan tingkat kedua dan tingkat pertama.
Rujukan berjenjang merupakan salah satu bentuk kendali dalam sistem
“managed care”. Rujukan berjenjang mengurangi beban kunjungan dan
pembiayaan di FKRTL dan bentuk dari pemberdayaan FKTP sesuai
kompetensinya. Melalui rujukan berjenjang diterapkan upaya kesehatan
promotif dan preventif, perkecualian pada kasus gawat darurat, bencana,
kekhususan kasus pasien dan pertimbangan geografis. Diagnosis banyak
ditemui seharusnya dapat diselesaikan oleh fasilitas kesehatan terdekat yang
dapat diakses secara cepat. Dalam rujukan berjenjang, perlu diperhatikan
asas portabilitas dan sarana transportasi rujukan.
Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan
memberlakukan sistem rujukan berjenjang yang pada prinsipnya sesuai
dengan sistem rujukan yang dimaksud oleh Permenkes nomor 001 tahun
2012.
Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan
pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila pasien membutuhkan
pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik, serta perujuk tidak
dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien
karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan
pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila :
1. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan
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pelayanan kesehatan ynag lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan
kewenangannya.
2. Kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih
baik dalam menangani pasien tersebut.
3. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh
tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan
kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang
4. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/
atau ketenagaan.
Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem
rujukan dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai
dengan prosedur sehingga tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan,
kecuali dalam kondisi gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan
pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas. Jika
atas pertimbangan geografis dan keselamatan pasien tidak memungkinkan
untuk dilakukan rujukan dalam satu kabupaten, maka diperbolehkan rujukan
lintas kabupaten.
Dalam konsep JKN, sistem rujukan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan
antara kebutuhan pasien, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan.
5.4.4. Regionalisasi sistem rujukan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 001 tahun 2012, sistem
rujukan pelayanan kesehatan mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab
pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horisontal.
Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis
dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan
tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan
tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan
atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan
kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan
Pasal 6, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan
peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai
kebutuhan.
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Rujukan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Rujukan vertikal merupakan
rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Rujukan vertikal
dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan
pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Sistem rujukan dikecualikan
pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan
pasien, dan pertimbangan geografis.
Rujukan horisontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan
fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau
menetap.
Implementasi sistem rujukan berjenjang tidak terlepas dari implementasi
regionalisasi sistem rujukan. Regionalisasi sistem rujukan merupakan
penataan sistem rujukan dengan membagi wilayah provinsi ke dalam
beberapa regional, dimana setiap regional mempunyai satu rumah sakit yang
mengampu beberapa rumah sakit dari kabupaten/kota sekitarnya. Saat ini
terdapat 14 rumah sakit rujukan nasional, 20 rumah sakit rujukan provinsi, dan
110 rumah sakit rujukan regional.
Secara konsep, rujukan berjenjang merupakan pelayanan kesehatan yang
dilakukan berjenjang, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama,
kemudian merujuk ke pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan kemudian
ke pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Aplikasinya, Pemerintah membuat
konsep bahwa rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama ke fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat kedua di kabupaten/kota, yang selanjutnya bila
diperlukan akan merujuk kembali ke pelayanan kesehatan rujukan regional.
Bila tetap tidak mampu ditangani di pelayanan kesehatan rujukan regional,
maka pasien dirujuk lagi ke pelayanan kesehatan rujukan provinsi. Sebagai
titik rujukan terakhir adalah pelayanan kesehatan rujukan nasional.
Prinsip utama dalam rujukan adalah sistem rujukan jangan sampai mengganggu
pelayanan kepada pasien. Sistem rujukan harus mempertimbangkan dimensi
efektifitas, mutu, dan efisiensi pembiayaan. Mutu pelayanan terkait erat
dengan kompetensi rumah sakit, dimana di dalamnya terkandung komponen
sumber daya manusia dan peralatan.
Kementerian Kesehatan harus mengeluarkan standarisasi kompetensi rumah
sakit sesuai kelas rumah sakit. Kompetensi FKTP sebagai ujung tombak
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pelayanan juga masih terkendala dengan ketersediaan sarana dan prasarana,
serta SDM yang belum merata untuk dapat menangani kasus sesuai standar
dalam Kepmenkes 514/2015.
Akses ke fasilitas kesehatan harus menjadi pertimbangan dalam sistem
rujukan dengan berdasar pada kompetensi rumah sakit. Perlu fleksibilitas
dalam aplikasi regionalisasi sistem rujukan, khususnya terkait dengan
keterbatasan akses masyarakat untuk mencapai pelayanan kesehatan. Selain
itu, pasien juga memiliki hak untuk memilih fasilitas kesehatan dan dokter yang
akan merawatnya.
Peran swasta dalam JKN harus didukung dan diberi ruang untuk berkembang,
dalam bentuk private sector partnership, untuk mengisi kekosongan fasilitas
kesehatan yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah. Kuncinya swasta harus
dibayar sesuai market cost, tarif harus realistis sehingga peserta akan tertarik.
BPJS harus menjalin kerjasama dengan semua provider.
5.4.5. Klinik Eksekutif dan Klinik Reguler
Kegamangan keberadaan kelas VIP atau pelayanan rawat jalan eksekutif
bagi peserta JKN lebih didasarkan pada tidak adanya peraturan mengenai
pelayanan eksekutif atau VIP bagi peserta JKN, walaupun juga tidak terdapat
peraturan yang melarang pemberian pelayanan eksekutif atau VIP terhadap
peserta JKN.
Keberadaan kelas eksekutif ditegaskan dalam Permenkes nomor 11 tahun 2016,
pasal 1 ayat 2, Pelayanan rawat jalan eksekutif adalah pemberian pelayanan
kesehatan rawat jalan non reguler di rumah sakit yang diselenggarakan melalui
pelayanan dokter spesialis, subspesialis dalam suatu fasilitas ruangan terpadu
secara khusus tanpa menginap di rumah sakit dengan sarana dan prasarana
di atas standar.
Berdasarkan Permenkes nomor 11 tahun 2016 pasal 14 ayat 1, besaran tarif
pelayanan rawat jalan eksekutif di setiap rumah sakit ditetapkan oleh masingmasing kepala atau direktur rumah sakit sesuai dengan perhitungan pola tarif
rumah sakit.
Permenkes nomor 11 tahun 2016 juga menegaskan keberadaan pelayanan
rawat jalan regular, pada pasal 1 ayat 3, Pelayanan rawat jalan regular
adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit yang
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diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis – sub spesialis.
Permenkes ini memberikan kepastian payung hukum untuk pelayanan
kesehatan VIP rawat jalan di rumah sakit, serta memperbolehkan peserta
JKN untuk menikmati pelayanan kelas eksekutif atau kelas VIP di rumah
sakit, sesuai dengan pasal 13 Permenkes nomor 001 tahun 2012. Pelayanan
rawat jalan eksekutif dapat diakses oleh peserta umum atau peserta JKN
kecuali Peserta Penerima Bantuan Iuran dan peserta jaminan kesehatan yang
didaftarkan oleh pemerintah daerah. Peserta JKN harus memiliki surat rujukan
dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan bersedia membayar
selisih biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran tarif pelayanan rawat jalan eksekutif di setiap rumah
sakit ditetapkan oleh masing-masing kepala atau direktur rumah sakit sesuai
dengan perhitungan pola tarif rumah sakit. Pelayanan rawat jalan eksekutif di
rumah sakit hanya diselenggarakan pada rumah sakit kelas A, kelas B, dan
kelas C.
Klinik eksekutif harus dilihat sebagai peluang bagi rumah sakit. Perbedaan
klinik eksekutif dan reguler hanya pada fasilitas, sedangkan standar pelayanan
medis harus sama.
5.5. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap penduduk termasuk orang asing yang
bekerja lebih dari 6 (enam) bulan di Indonesia wajib membayar iuran Jaminan
Kesehatan. Kepesertaan BPJS Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok
besar yaitu peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (non PBI) dan peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Peserta Jaminan Kesehatan bukan Penerima Bantuan Iuran (PBPI) meliputi
Pekerja Penerima Upah serta anggota keluarganya dan Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU).Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang
bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah secara rutin.
Sedangkan yang termasuk PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau
berusaha atas resiko sendiri atau pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja
mandiri. Jumlah peserta PBPU yang ditanggung BPJS Kesehatan paling
banyak 5 orang meliputi peserta, istri/suami sah, dan anak yang belum menikah
belum berpenghasilan dan belum berusia 21 tahun baik anak kandung/angkat
yang sah dari peserta.
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Peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah masyarakat
miskin dan tidak mampu dimana iurannya dibayar oleh Pemerintah.
Peserta boleh melakukan pindah kelas bila sudah 1 tahun terdaftar sebagai
anggota BPJS Kesehatan dengan tidak ada tunggakan iuran peserta dan
anggota keluarga.
5.5.1. Pendaftaran peserta
Cara mendaftar BPJS Kesehatan untuk keluarga dan perorangan sesuai
dengan Peraturan BPJS Kesehatan nomor 1 tahun 2015 yang mengatur tata
cara pendaftaran dan pembayaran peserta perorangan. Peserta tersebut wajib
pula mendaftarkan anggota keluarganya. Dalam peraturan BPJS Kesehatan
ini yang dimaksud dengan peserta perorangan adalah setiap orang Pekerja
Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja yang telah membayar
iuran. Anggota keluarga adalah istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri
dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah dari peserta.
Peserta perorangan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya
dalam program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Anggota
keluarga meliputi seluruh anggota keluarga sebagaimana yang terdaftar pada
Kartu Keluarga dan sekurang-kurangnya terdiri atas istri atau suami yang sah
dari peserta; dan/atau anak kandung; anak tiri dan/atau anak angkat yang sah
dari peserta.
Untuk memudahkan komunikasi dan pemberian pelayanan kepada peserta,
maka peserta/calon peserta BPJS Kesehatan wajib memberikan nomor
telepon seluler dan alamat e-mail. Peserta juga wajib memiliki rekening pada
bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Setelah BPJS Kesehatan melakukan validasi data calon peserta maka BPJS
Kesehatan akan menerbitkan Virtual Account apabila data calon peserta
sudah valid. Calon peserta kemudian melakukan pembayaran berdasarkan
Virtuall Account yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Setelah calon peserta
melakukan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan akan menerbitkan Kartu
Identitas Peserta. Kartu berlaku mulai 7 (tujuh) hari setelah calon perorangan
melakukan pembayaran iuran pertama.
Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan menyebutkan
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bahwa bayi baru lahir yang didaftarkan menjadi Peserta BPJS Kesehatan,
tidak wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), cukup mencantumkan
Nomor Kartu Keluarga orangtuanya. Peraturan ini juga menyebutkan bahwa
kewajiban memiliki nomor rekening bank sebagai persyaratan pendaftaran
tidak berlaku untuk pendaftaran peserta perorangan dengan hak manfaat
di ruang perawatan Kelas III. Kewajiban memberikan alamat e-mail sebagai
persyaratan pendaftaran hanya berlaku untuk pendaftaran peserta perorangan
melalui website.
Peserta perorangan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya
dengan memilih hak ruang perawatan di kelas yang sama untuk dirinya dan
anggota keluarganya. Peserta perorangan yang baru mendaftar pada saat
berada dalam masa perawatan rawat inap tidak dapat menggunakan Kartu
BPJS Kesehatan pada episode/kasus rawat inap tersebut.
Pengecualian masa berlaku kartu 14 (empat belas) hari dan dapat
memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan pada episode/kasus rawat inap,
terhadap peserta dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria:
1) Bayi baru lahir yang merupakan anak dari peserta PBI atau bayi baru
lahir yang merupakan anak dari peserta penduduk yang didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah, yang menjadi peserta perorangan dengan hak
manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III
2) Peserta dan bayi baru lahir dari Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan telah
didaftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan dengan hak manfaat di
ruang perawatan kelas III
3) Peserta dan bayi baru lahir dari peserta perorangan yang tidak mampu
dan mendaftar sebagai peserta JKn dengan hak manfaat pelayanan di
ruang perawatan kelas III serta menunjukkan surat rekomendasi dari
Dinas Sosial setempat.
Bagi peserta yang terlambat membayar iurannya selama 1 bulan, maka
akunnya akan langsung dinonaktifkan. Peserta BPJS Kesehatan juga akan
dikenakan denda apabila melakukan rawat inap sebelum 45 hari sejak
kepesertaannya diaktifkan kembali. Denda tersebut berupa pembayaran biaya
berobat sebesar 2,5% dikali biaya rawat inap dan dikalikan jumlah bulan yang
ditunggak (maksimal 12 bulan), dengan maksimal jumlah denda adalah Rp.
30.000.000,-. (Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
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kedua atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan
kesehatan).
Sebelum adanya perubahan kedua, peserta dinonaktifkan sementara apabila
tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan bagi peserta mandiri dan 6
bulan bagi peserta badan usaha. Sanksi berupa penonaktifan peserta maupun
denda tersebut bertujuan untuk mendorong agar peserta lebih rajin dalam
membayarkan iuran.
Penghentian jaminan kesehatan sementara berpotensi menimbulkan konflik
domino antara peserta dengan rumah sakit. Prinsip rumah sakit tetap harus
melayani, sehingga bisa jadi layanan telah diberikan tetapi klaim belum tentu
bisa dibayar karena penjaminannya sudah dihentikan oleh BPJS Kesehatan.
Penghentian penjaminan sementara karena keterlambatan pembayaran
seharusnya sudah dimulai sejak pelayanan FKTP. Saat peserta tersebut
akan mengakses pelayanan FKTRL, maka memiliki waktu yang cukup untuk
melunasinya. Selain itu dapat dibuat sistem blokir. Apabila peserta menunggak
iuran, maka SEP peserta otomatis terblok dan RS sebagai penerbit SEP tidak
dapat mengakses kepesertaan pasien. Dengan demikian RS dapat langsung
menolak layanan, walaupun menanggung risiko sosial karena rumah sakit
kemungkinan akan beradu argumentasi dengan peserta. Risiko rumah sakit
juga lebih besar ketika menghadapi Pekerja Penerima Upah (PPU) BPJS
Kesehatan yang sudah dipotong upahnya untuk membayar iuran, tetapi
perusahaannya menunggak membayarkannya.
Bila peserta menunggak dan sudah membayar tunggakan serta iuran di bulan
berjalan, pada prinsipnya peserta tersebut berhak mendapatkan pelayanan.
BPJS Kesehatan harus siap untuk mesosialisasikan sanksi penghentian
penjaminan. Pada saat peserta menunggak dan sudah membayar tunggakan
(maksimal 12 bulan), maka peserta berhak mendapatkan pelayanan. Apabila
peserta mengakses pelayanan ke FKRTL sebelum 45 hari, maka peserta
dikenakan denda. PPK harus siap dengan risiko akibat penghentian jaminan
ini mengingat saat ini ada sekitar 4 juta PBPU yang menunggak.
5.5.2. Aktifasi kepesertaan
Peraturan BPJS Kesehatan nomor 1 tahun 2015 menetapkan masa
tenggang aktivasi selama 14 hari sejak pendaftaran. Di satu sisi, kebijakan ini
memberikan pelajaran bagi masyarakat agar mendaftar menjadi peserta JKN
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BPJS tidak hanya ketika sedang sakit parah, lantas kemudian menunggak,
sehingga menjadi beban keuangan bagi BPJS Kesehatan. Namun, di sisi lain
waktu 14 hari aktivasi ini cukup untuk membuat pasien bertambah menderita
akibat sakitnya, atau bahkan kehilangan nyawa akibat tidak memperoleh
penanganan yang adekuat. Pada saat yang sama, jika memang peserta tidak
memiliki dana, tentu dalam kurun waktu 14 hari tersebut, dia akan mengutang
atau menjual modal kerjanya, sehingga pada akhirnya akan mengganggu
perekonomian keluarganya bahkan bisa jatuh miskin. Sebaiknya, pemerintah
(Pusat dan Daerah) menanggulangi peserta yang tidak mampu atau
menunggak pembayar.
Mengingat beratnya konsekuensi yang bisa terjadi terkait masa aktivasi ini,
maka seharusnya peserta yang mendaftar BPJS Kesehatan, baik mandiri
maupun PBI, statusnya langsung aktif pada hari pendaftaran, tidak menunggu
hingga 14 hari. Berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2014,”status
kepesertaan dan pertanggungan harus sudah dipastikan sejak awal masuk
ranap”. Klausul yang ada sekarang, peserta mendaftar mandiri kelas III akan
langsung aktif (dikecualikan dari masa tenggang) asal mendapat rekomendasi
tidak mampu dari dinas sosial setempat. Bila direkomendasi sebagai tidak
mampu, berarti seharusnya peserta tersebut tergolong ke dalam kategori PBI.
Dengan PP nomor 76 tahun 2015, verifikasi dan validasi PBI dapat dilakukan
setiap saat.
Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 menetapkan bahwa bila terjadi
tunggakan karena tergolong tidak mampu, sesuai penilaian dinas sosial,
maka dikecualikan dari aturan membayar tunggakan maupun denda apabila
terpaksa harus menjalani rawat inap dalam 45 hari pertama. Merupakan
wewenang dinas sosial untuk memverifikasi peserta sebagai PBI, sesuai
dengan Permensos Nomor 5 tahun 2016.
5.5.3. Kepesertaan Jamkesmas
Kepesertaan PBI secara regulasi menjadi kewenangan Kemensos. Pada
tahun 2016 dilakukan penetapan kepesertaan PBI yang baru dimana ada
sekitar 1,7 juta peserta yang keluar dari kepesertaan JKN, tapi sebaliknya
ada sekitar lebih dari 4 juta peserta baru. Bagi peserta yang in dan out ini
perlu sosialisasi dari BPJS yang lebih intens. Pengaturan kepesertaan PBI
secara teknis diatur dalam Permensos nomor 5 tahun 2016. Penduduk yang
masih potensial untuk menjadi peserta PBI bisa diusulkan kembali menjadi
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peserta PBI karena proses verifikasi dan validasi di dinas sosial setempat dan
dilakukan setiap bulan. Data Bulan Juni tahun 2016 menunjukkan peserta
yang dicakup dalam PBI hampir 92 juta orang, sementara alokasi anggaran
yang dimiliki Kementerian Kesehatan adalah 92,4 juta.
Peserta Jamkesmas otomatis menjadi peserta JKN kategori PBI. Pemegang
jamkesmas beralih ke BPJS Kesehatan demikian juga pemegang Jamkesda
beralih ke BPJS Kesehatan PBI lewat Pemerintah Daerah. Namun, terkait
dengan keterbatasan kuota, maka belum seluruh pemegang Jamkesda dapat
beralih ke BPJS Kesehatan PBI.
5.5.4. Berbagai masalah lain dalam Aspek Kepesertaan dan keterkaitan
dengan defisit JKN
Permasalahan lain dalam hal kepesertaan adalah masih bertumpunya
kepesertaan pada PBI, dan rendahnya iuran Peserta Bukan Penerima Upah
(PBPU). Selain itu, terdapat kecenderungan terjadi adverse selection pada
PBPU.
Terkait dengan pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan semesta, diharapkan
secara bertahap jumlah penduduk yang dicakup oleh Jaminan Kesehatan
Nasional dapat mendekati seluruh penduduk Indonesia. Bila pada tahun 2015
terdapat sekitar 60% peserta JKN (135,6 juta jiwa), maka pada tahun 2019
ditargetkan sudah 95% penduduk tercakup di dalam JKN (257,5 juta jiwa).
Peningkatan jumlah kepesertaan terbesar diharapkan berasal dari peserta
non PBI-KIS. Pada tahun 2017 ditargetkan proporsi peserta non PBI-KIS
sudah lebih besar daripada peserta PBI-KIS.
Tabel 5.2.Cakupan kepesertaan JKN BPJS Kesehatan
sampai dengan 30 September 2015
No
A
B
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Uraian
Penerima Bantuan Iuran
Bukan Penerima Bantuan Iuran (Eks Askes/TNI/Polri)
a. PNS
b. TNI/Polri/PNS Kemhan/Polri
c. Pejabat Negara (PN)
d. Pegawai Pemerintah Non PNS
e. Penerima Pensiun (PP)
1) PP PNS
2) PP TNI/Polri
3) PP PN
f. Veteran
g. Perintis Kemerdekaan (PK)
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Jumlah peserta
86.436.160
12.041.222
2.691.334
9.231
297.986
3.234.032
1.122.371
8.611
422.899
2.710

No

Uraian
Jumlah peserta
Sub Total 1
19.830.396
C
Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU)
a. Pegawai swasta/BUMN/lainnya
1) Eks Jamsostek
8.246.267
2) Perusahaan BUMN
1.014.562
3) Lainnya
11.713.943
b. Warga asing bekerja ≥ 6 bulan
0
Sub Total 2
20.974.772
D
Individu
a. Pekerja Mandiri (PM)
13.741.394
b. PBPU selain PM
0
c. Investor
64
d. Pemberi kerja
1.582
e. Penerima pensiun swasta lain
116.211
Sub Total 3
13.859.251
Total B
54.664.419
Integrasi Jamkesda
11.221.611
Total
152.322.190
Sumber: drg. Usman Sumantri MSc, Harapan-Kenyataan dan Solusi Penyelenggaraan
JKN, Diskusi Panel IndoHCF, Jakarta, 28 Maret 2016

Sampai dengan Bulan September 2015, terdapat 152.322.190 peserta
JKN. Proporsi terbesar adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (56,37%),
selanjutnya peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) sebesar
13,7%, kemudian peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Eks Askes/TNI/
Polri) 12,9%, peserta individu (9%), dan peserta yang berasal dari integrasi
Jamkesda 7,3% (Tabel 5.2).
Pertumbuhan jumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan
Kesehatan Nasional yang kian meningkat di satu sisi menggembirakan, namun
di sisi lain ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri terkait dengan
potensi defisit yang diakibatkannya. Diidentifikasi terjadi adverse selection dan
moral hazard dalam pembayaran iuran pada sebagian PBPU.
Secara umum, sejak bulan November 2015 sampai dengan Januari
2016 terjadi peningkatan jumlah peserta JKN. Beberapa segmen peserta
mengalami penurunan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI), pejabat Negara,
dan perintis kemerdekaan. Peningkatan terbesar terjadi pada segmen peserta
eks jamkesda dan PJKMU Askes serta pekerja mandiri (tabel 5.3)
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Tabel 5.3. Jumlah peserta JKN BPJS Kesehatan
No

Segmen Peserta

1
2

Penerima Bantuan Iuran
PNS

3

TNI/POLRI/PNS Kemhan

4
6

Pejabat Negara
Pegawai Pemerintah Non
PNS
Pegawai Swasta/BUMN/lain

7

Pekerja mandiri

8

Investor

9

Pemberi kerja

10

Penerima pensiunan

11

Veteran

5

November
2015
86.436.161
12.321.559

Desember
2015
87.828.613
12.354.899

Januari
2016
86.074.189
12.383.522

2.708.734

2.713.853

2.720.046

9,302

9.286

9.197

327.729

337.407

338.963

22.052.634

22.447.094

22.958.810

14.564.217

14.961.768

15.379.463

71

76

74

1.974

2.090

2.234

4.518.650

4.540.660

4.555.977

421.074

421.225

421.377

12

Perintis Kemerdekaan
2.723
2.718
2.718
Jamkesda
dan
PJKMU
13
11.691.131
11.170.615
12.307.510
Askes (transisi)
Total
155.055.959 156.790.287 157.153.790
Sumber: drg. Usman Sumantri MSc, Harapan-Kenyataan dan Solusi Penyelenggaraan
JKN, Diskusi Panel IndoHCF, Jakarta, 28 Maret 2016

Ditinjau dari jumlah peserta, terjadi pertumbuhan Peserta Bukan Penerima
Upah (PBPU), dari semula di awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
sebanyak 369.121 jiwa menjadi 16.331.818 jiwa di Bulan Maret 2016.
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Tabel 5.4.Pertumbuhan peserta PBPU tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 (sampai dengan Maret 2016)

2014
9877935

369121

Jan

15806123

10561190

858464

Feb

16331819

11135556

1416930

Mar

11659543

1920366

Apr

12555236

2680352

Mei

12252797

3465478

Juni

12972437

4080932

Juli

13294099

4989674

Agt

13641459

6035181

Sept

14111735

71017231

Okt

14513352

7634687

Nov

14821880

9052859

Des

Bulan

2015
15358620

Tahun

2016

Sumber: Donald Pardede, Studi besaran iuran Kemenkes RI 2015, Tantangan dalam Sustainabilitas Pembiayaan JKN, Diskusi Panel
IndoHCF, Jakarta, 26 April 2016

Diwajibkannya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuai banyak implikasi yang bermuara pada terjaminnya
kesehatan jutaan warga, sehingga mencapai kondisi subsidi silang dan skala ekonomi (economics of scale) yang paling optimal,
prediksi risiko lebih stabil, dan bebas kegagalan pasar karena hilangnya seleksi bias, pelayanan kesehatan yang berkeadilan,
serta mendorong peningkatan kinerja kesehatan. Skala ekonomi diartikan sebagai fenomena turunnya biaya produksi per unit
yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Peningkatan kapasitas produksi akan memperkecil biaya ratarata, dengan catatan harga-harga inputnya konstan.

Bila Jaminan Kesehatan Nasional berjalan dengan baik, maka akan memberikan dampak positif bagi setiap pelaku yang
terlibat di dalamnya. Bagi peserta, demand akan meningkat dan tercapainya perlindungan finansial untuk kesehatan yang
pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan institusi dan tenaga kesehatan pelaksana.

Rasio klaim PBI sedikit banyak dipengaruhi oleh banyaknya PBI yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena
banyak diantara mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran kota. Diyakini jika aksesibilitas peserta PBI sama

dengan non PBI, maka sudah dipastikan tekanan keuangan terhadap BPJS Kesehatan semakin berat. Kenaikan iuran untuk
Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus diperhitungkan dengan bijaksana mengingat bila tanpa adanya perbaikan akses, maka
dana iuran yang berasal dari PBI justru akan semakin banyak digunakan oleh peserta yang non PBI. Kementerian Kesehatan
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dan BPJS Kesehatan harus mendorong peningkatan akses termasuk juga
pemberian dana kompensasi.
Di balik pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional terkandung risiko, antara
lain dominasi pembiayaan katastropik dan kronis. Berdasarkan analisis klaim
rasio, hal itu kemungkinan besar dapat terjadi pada kelompok Peserta Bukan
Penerima Upah (PBPU) yang diperbolehkan untuk memilih kelas pada saat
mendaftar. Resiko defisit terjadi karena belum seimbangnya bauran jumlah
peserta yang sakit dengan peserta yang sehat. Data BPJS Kesehatan
menunjukkan dari total peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2015 (154 juta
peserta), 12 peserta non formal mengajukan klaim sebesar Rp. 11 triliun,
sedangkan lebih dari 135 juta peserta lainnya hanya mengajukan klaim Rp.
18 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta kelompok pekerja non
formal bergabung dalam kondisi sakit, sehingga klaimnya membengkak.
BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial yang bersifat satu pooling of risk,
pooling of fund, dan pooling peserta sehingga risiko tersebut mau tidak mau
harus dijalani.
Pertanyaan menarik muncul, jika seluruh penduduk Indonesia sudah terdaftar
seluruhnya sebagai peserta JKN, apakah dengan besaran iuran seperti
sekarang ini begitu pula halnya dengan jumlah klaim seperti sekarang ini
apakah JKN akan tetap defisit? Hal ini akan sangat tergantung pada manfaat
yang diberikan, misalnya jika transplantasi sumsum tulang dan transplantasi
hati masuk ke dalam manfaat yang diberikan maka mungkin akan tetap terjadi
defisit. Penanganan kedua kondisi tersebut membutuhkan biaya yang tinggi.
Selain itu, penyebab defisit antara lain adalah kebebasan memilih kelas dan
semangat menutup urun biaya bagi yang mampu. Jika seluruh masyarakat
sudah menjadi peserta JKN, maka akan terdapat sekitar 40 juta PBPU. Fakta
yang ada menunjukkan dengan sekitar 14 juta PBPU saat ini, dilaporkan telah
terjadi tunggakan triliunan rupiah.
Dengan demikian, kepatuhan pembayaran iuran bulanan dari 40 juta PBPU
menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional,
biaya untuk menagih pun cukup besar. Tidak dipungkiri bahwa PBPU juga
membutuhkan JKN. Sementara itu Peraturan Presiden memperbolehkan
PBPU memilih kelas. Ini salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan, sehingga
perlu dipertimbangkan koreksi Peraturan Presiden tersebut menjadi PBPU
yang mendaftarkan diri di kelas 3 tidak boleh naik kelas. Dengan demikian
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dana PBI dapat difokuskan pada PBI plus kebijakan kompensasi. Iuran untuk
PBPU sebaiknya dihitung secara aktuarial, sehingga tidak mengambil dana
PBI. Walaupun sebetulnya di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004
menyebutkan asas gotong royong di dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional,
sehingga sah saja apabila iuran PBI digunakan untuk mensubsidi PBPU,
kendati rasanya kurang etis.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2012, hanya orang
miskin saja yang masuk menjadi PBI. Namun tentunya yang miskin belum
tentu selamanya akan miskin atau yang kaya selamanya akan kaya, sehingga
dalam PP nomor 101 tahun 2012 ini terdapat norma bahwa untuk Peserta
PBI dilakukan update sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan
Pasal 17 UU nomor 40 tahun 2004, fakir miskin dan tidak mampu adalah
kelompok yang ditanggung negara, bukan PBPU yang mampu.
Secara umum, terdapat beberapa alternatif untuk mengatasi defisit yang
dialami BPJS Kesehatan, yakni menaikkan iuran, mengurangi manfaat
yang diberikan kepada peserta dan penanggulangan sementara defisit oleh
pemerintah. Pemerintah memilih untuk “menalangi” defisit tersebut walaupun
dalam pelaksanaannya ditemukan kesulitan.
Alternatif lain terkait pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional adalah
pengalokasian dari cukai rokok dan kenaikan premi Peserta Bukan Penerima
Upah (PBPU). Walaupun pembiayaan dari cukai rokok terasa ironis karena
JKN harus dibiayai dari barang yang merusak kesehatan dan sebagian
perokok juga orang miskin sehingga terkesan orang mampu (PBPU) dibiayai
oleh orang miskin. Menaikkan iuran PBI dapat dilakukan, namun secara etis
juga nampaknya kurang baik karena juga terkesan mensubsidi PBPU.
Salah satu alternatif yang dilakukan adalah mengembalikan manfaat ke pasal
19 dan diadakan urun biaya bagi yang tidak mampu. PBPU harus ditangani
sebagaimana halnya peserta asuransi kesehatan komersial dengan manfaat
(benefit) yang jelas dan pola pikir asuransi. PBPU dengan adverse selectionnya membuktikan bahwa BPJS Kesehatan bukan asuransi kesehatan sosial
murni. Harmonisasi beberapa regulasi harus dilakukan, misalnya pasal
19 dengan regulasi yang mengatur penggunaan kelas 1,2, dan 3 di dalam
Jaminan Kesehatan Nasional
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6.

6

SUMBER DAYA MANUSIA
SUMBER DAYA MANUSIA

6.1. Gambaran umum ketenagaan kesehatan di Indonesia
Pada tahun 2015, total SDM Kesehatan di Indonesia sekitar 876.984 orang
yang terdiri dari 647.170 orang tenaga kesehatan (73,8%) dan 229.814 orang
tenaga penunjang kesehatan (26,2%). Tenaga kesehatan dengan jumlah
terbanyak pada tahun 2015 yaitu perawat sebanyak 223.910 orang atau
34,6% dari total tenaga kesehatan (Pusdatin Kemenkes, 2016).
Berdasarkan data BPPSDM Kesehatan, pada tahun 2015 terdapat 41.026
dokter umum, 47.849 dokter spesialis, 1.054 dokter gigi spesialis, dan 11.686
dokter gigi. Tenaga medis yang dimaksudkan disini adalah berdasarkan
fungsi yaitu tenaga medis yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai fungsinya. Dokter spesialis lebih banyak daripada dokter
umum dimungkinkan karena banyak dokter umum yang bekerja di luar fungsi
pelayanan medis, yaitu di bidang manajemen. Selain itu, data ini belum
termasuk data dokter praktik mandiri. Sebanyak 54,2% tenaga medis berada
di Pulau Jawa dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat (14.272
orang), Jawa Timur (12.205 orang), dan Jawa Tengah (11.782 orang).
6.1.1. Kondisi ketenagaan kesehatan di Puskesmas
Total SDM Kesehatan puskesmas di Indonesia tahun 2015 sebanyak 258.568
orang yang terdiri dari 219.860 orang tenaga kesehatan (85,03%) dan 38.708
orang tenaga penunjang kesehatan (14,97%). Proporsi tenaga kesehatan
di puskesmas terbanyak yaitu bidan sebanyak 30,67% (79.314 orang),
sedangkan proporsi tenaga kesehatan di puskesmas yang paling sedikit yaitu
ahli teknologi laboratorium klinik sebesar 1,76% (4.559 orang).
Pada puskesmas non rawat inap, minimal terdapat satu orang dokter di setiap
puskesmas, sedangkan pada puskesmas rawat inap minimal dua orang dokter.
Standar tersebut berlaku baik pada wilayah perkotaan, perdesaan, maupun
kawasan terpencil dan sangat terpencil. Pada tahun 2015 terdapat 38,53%
puskesmas yang memiliki dokter melebihi jumlah standar yang ditetapkan;
35,9% puskesmas memiliki dokter dalam jumlah yang cukup, dan 25,57%
puskesmas kekurangan dokter.
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Jika dilihat berdasarkan provinsi, provinsi dengan persentase tertinggi
puskesmas dengan jumlah dokter cukup dan adalah DI Yogyakarta (99,17%),
Kepulauan Riau (98,46%), dan Kalimantan Utara (94,59%). Provinsi dengan
persentase tertinggi puskesmas yang kekurangan dokter adalah Papua Barat
(65,74%), Maluku (60,12%), dan Sulawesi Barat (56,99%).
Gambar 6.1. Persentase puskesmas dengan kecukupan dokter menurut
provinsi tahun 2015

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan, kemenkes RI, 2016 (http://bppsdmk.kemkes.go.id) dan diolah oleh Pusat
Data dan informasi

Jumlah dokter gigi di puskesmas minimal satu orang, baik di puskesmas
rawat inap dan non rawat inap dan di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun
di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Di Indonesia pada tahun 2015,
terdapat 12,56% puskesmas dengan jumlah dokter gigi melebihi standar,
40,46% puskesmas dengan jumlah dokter gigi cukup, dan 46,97% puskesmas
tidak memiliki dokter gigi.
Berdasarkan provinsi, provinsi dengan persentase tertinggi puskesmas dengan
jumlah dokter gigi yang cukup dan berlebih adalah DI Yogyakarta (98,35%),
Kepulauan Riau (87,69%), dan Bali (81,42%). Provinsi dengan persentase
tertinggi puskesmas yang kekurangan dokter gigi adalah Papua (87,31%),
Papua Barat (87,04%), dan Sulawesi Utara (85,29%).
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Gambar 6.2. Persentase puskesmas dengan kecukupan dokter gigi menurut
provinsi tahun 2015

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan, kemenkes RI, 2016 (http://bppsdmk.kemkes.go.id) dan diolah oleh Pusat
Data dan informasi

Perawat pada puskesmas non rawat inap minimal berjumlah lima orang
sedangkan pada puskesmas rawat inap minimal berjumlah delapan orang.
Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan,
dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Di Indonesia pada tahun 2015,
terdapat 48,78% puskesmas memiliki jumlah perawat lebih dari standar yang
ditetapkan, 8,76% puskesmas dengan jumlah perawat cukup, dan 42,46%
puskesmas kekurangan perawat.
Jika dilihat persebarannya, provinsi dengan persentase tertinggi puskesmas
yang cukup dan berlebih jumlah perawat adalah Kepulauan Riau (95,38%),
Kepulauan Bangka Belitung (84,48%), dan Riau (82,84%). Provinsi dengan
persentase tertinggi puskesmas yang kekurangan jumlah perawat adalah DKI
Jakarta (86,69%), Papua (60,99%), dan Papua Barat (59,26%). Perlu dianalisis
lebih lanjut posisi DKI Jakarta, ada kemungkinan puskesmas kelurahan yang
memiliki karakteristik berbeda dengan karakteristik puskesmas secara umum,
diikutkan dalam pemaparan data ini.
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Gambar 6.3. Persentase puskesmas dengan kecukupan perawat menurut
provinsi tahun 2015

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan, kemenkes RI, 2016 (http://bppsdmk.kemkes.go.id) dan diolah oleh Pusat
Data dan informasi

Jumlah bidan di puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di
puskesmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini merupakan standar
minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat
terpencil. Pada tahun 2015 terdapat 56% memiliki bidan melebihi jumlah
standar yang ditetapkan, 6,4% puskesmas sudah memiliki cukup bidan, dan
37,6% puskesmas kekurangan bidan.
Berdasarkan provinsi, provinsi dengan persentase tertinggi puskesmas dengan
jumlah bidan cukup dan berlebih yaitu Banten (93,91%), Riau (92,65%), dan
Sumatera Barat (89,15%). Provinsi dengan persentase tertinggi puskesmas
yang kekurangan bidan adalah Papua Barat (87,96%), DKI Jakarta (87,57%),
dan Papua (87%).
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Gambar 6.4. Persentase puskesmas dengan kecukupan bidan menurut
provinsi tahun 2015

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan, kemenkes RI, 2016 (http://bppsdmk.kemkes.go.id) dan diolah oleh Pusat
Data dan informasi

Berdasarkan data Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011, secara administratif
masih terdapat 380 puskesmas tanpa dokter, 3541 puskesmas tanpa dokter
gigi, 105 puskesmas tanpa keberadaan bidan, dan 25 puskesmas tanpa
perawat. Kawasan timur Indonesia secara umum memiliki proporsi terbesar
puskesmas tanpa keberadaan tenaga dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan.
Tabel 6.1. Proporsi puskesmas tanpa tenaga kesehatan jenis tertentu
menurut provinsi, Rifaskes, 2011.
No
1
2
3
4
5
6
7

Provinsi
Aceh
Sumatera
Utara
Sumatera
Barat
Riau
Jambi
Sumatera
Selatan
Bengkulu

Jumlah
Puskesmas
tanpa
dokter

Jumlah
Puskesmas
tanpa
dokter gigi

Jumlah
Puskesmas
tanpa bidan

Jumlah
Puskesmas
tanpa
perawat

n
4

%
1,3

N
161

%
51,8

n
0

%
0,0

n
1

%
0,3

22

4,4

163

32,3

10

2,0

1

0,2

3

1,2

38

15,3

0

0,0

0

0,0

0
4

0,0
2,3

38
70

19,5
40,9

1
0

0,5
0,0

1
3

0,5
1,8

24

8,1

200

67,1

2

0,7

1

0,3

6

3,5

108

62,4

0

0,0

0

0,0
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No
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Provinsi
Lampung
Bangka
Belitung
Kepulauan
Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
NTB
NTT
Kalimantan
Barat
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Timur
Sulawesi
Utara
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Selatan
Sulawesi
Tenggara
Gorontalo
Sulawesi
Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
INDONESIA

Jumlah
Puskesmas
tanpa
dokter

Jumlah
Puskesmas
tanpa
dokter gigi

Jumlah
Puskesmas
tanpa bidan

Jumlah
Puskesmas
tanpa
perawat

n
0

%
0,0

N
147

%
55,5

n
0

%
0,0

n
1

%
0,4

0

0,0

13

22,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

8

12,3

1

1,5

0

0,0

4
21
5
0
8
4
0
2
14

1,2
2,0
0,6
0,0
0,8
1,9
0,0
1,3
4,6

19
412
230
2
154
53
3
53
166

5,7
40,0
26,7
1,7
16,2
25,7
2,6
35,6
55,0

2
2
1
0
2
0
0
1
1

0,6
0,2
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,7
0,3

5
3
0
0
1
0
0
1
0

1,5
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,7
0,0

32

13,7

167

71,7

0

0,0

0

0,0

10

5,7

129

73,3

0

0,0
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Sumber : Badan Litbangkes, Laporan Nasional Rifaskes – Rumah Sakit, 2011.

6.1.2. Kondisi ketenagaan kesehatan di rumah sakit
Total SDM Kesehatan rumah sakit pada tahun 2015 sebanyak 493.856 orang
yang terdiri dari 322.607 orang tenaga kesehatan (65,32%) dan 171.249 orang
tenaga penunjang kesehatan (34,68%). Jumlah tenaga kesehatan terbanyak
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yaitu perawat sebanyak 147.264 orang (45,65%) sedangkan jumlah tenaga
kesehatan paling sedikit yaitu dokter gigi spesialis sebanyak 1.046 orang
(0,32%). Provinsi dengan jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit terbanyak
yaitu Jawa Tengah (44.885 orang), Jawa Timur (39.742 orang), dan Jawa
Barat (39.008 orang). Provinsi dengan jumlah tenaga kesehatan di rumah
sakit paling sedikit yaitu Kalimantan Utara (1.163 orang).
Total dokter spesialis di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak
48.651 orang yang terdiri dari 21.041 orang dokter spesialis dasar (43,25%),
8.201 orang dokter spesialis penunjang (16,86%), 18.363 orang dokter
spesialis lain (37,74%), dan 1.046 orang dokter gigi spesialis (2,15%).
Menurut jenis spesialisasinya, dokter spesialis terbanyak yaitu dokter spesialis
anak dengan jumlah 6.161 orang (12,66%). Provinsi dengan jumlah dokter
spesialis terbanyak yaitu Jawa Barat (7.474 orang) dan Jawa Timur (6.240
orang), sedangkan provinsi dengan jumlah dokter spesialis paling sedikit yaitu
Kalimantan Utara (59 orang), Sulawesi Barat (79 orang), dan Maluku Utara
(83 orang).
Gambar 6.5. Jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit
di Indonesia tahun 2015

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan, kemenkes RI, 2016 (http://bppsdmk.kemkes.go.id) dan diolah oleh Pusat
Data dan informasi

Berdasarkan data Riset Fasilitas Kesehatan 2011, baru sekitar 79,6% RSU
Pemerintah memiliki spesialis bedah, 81,5% memiliki spesialis penyakit dalam,
75,5 % memiliki spesialis kesehatan anak, dan 82,9% memiliki spesialis
kebidanan dan kandungan. Seluruh RS Umum milik Kementerian Kesehatan
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telah memiliki keempat jenis dokter spesialis pelayanan medik spesialistik
dasar. Semakin rendah kelas rumah sakit umum, semakin tidak tersedia
dokter spesialis pelayanan medik spesialistik dasar.
Gambar 6.6. Persentase RSU pemerintah menurut ketersediaan dokter
spesialis pelayanan medik spesialistik dasar dan kelas rumah sakit,
Rifaskes 2011
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6.2. Ketiadaan SDM Kesehatan, kompensasi dan perlindungan
Program JKN sangat membutuhkan tenaga kesehatan sehubungan dengan
kebutuhan layanan kesehatan yang juga bertambah. Sumber Daya Manusia
(SDM) merupakan titik penting dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional. Keberadaan, kecukupan, distribusi, dan kapasitas tenaga di fasilitas
pelayanan kesehatan, baik SDM klinis maupun manajerial masih menjadi
masalah serius. Sebagai konsekuensi dari hak peserta untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan, maka untuk daerah-daerah yang masih terkendala,
BPJS Kesehatan berkewajiban untuk memberikan kompensasi atas ketiadaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan di wilayah tersebut.
Pemberian kompensasi BPJS Kesehatan diatur berdasarkan UU SJSN,
dan kemudian diatur lebih lanjut dengan Permenkes nomor 71 tahun 2013,
khususnya pada pasal 30. Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas
kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah
peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi. Penentuan daerah
belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi
kebutuhan medis sejumlah peserta ditetapkan oleh dinas kesehatan setempat
atas pertimbangan BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
Kompensasi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penggantian
uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan, dan penyediaan fasilitas kesehatan
tertentu.kompensasi dalam bentuk penggantian uang tunai berupa penggantian
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atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang
tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Besaran penggantian atas biaya
pelayanan kesehatan disetarakan dengan tarif fasilitas kesehatan di wilayah
terdekat dengan memperhatikan tenaga kesehatan dan jenis pelayanan
yang diberikan. Kompensasi dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan
dan penyediaan fasilitas kesehatan tertentu dapat bekerjasama dengan
dinas kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan, dan/atau Asosiasi Fasilitas
Kesehatan.
Ketiadaan tenaga yang berwenang di beberapa rumah sakit menjadi
ganjalan lain dalam pelayanan pasien peserta JKN. Pertolongan persalinan
seksio sesaria seringkali terpaksa dilakukan oleh dokter umum karena
ketidakberadaan dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG). Hal
tersebut menimbulkan kesulitan dalam pencairan klaim. Di daerah, khususnya
kepulauan, transportasi pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain
memerlukan waktu, biaya transportasi yang tinggi dan, juga tidak jarang
terhalang kondisi cuaca. Hal-hal tersebut menyebabkan dokter umum yang
bertugas di sana sering melakukan tindakan di luar kewenangannya.
Bila demikian, maka dinas kesehatan harus dapat menghadirkan dokter
Sp.OG, karena rumah sakit akan merespons untuk tidak menolong kecuali
emergensi. Untuk daerah-daerah seperti ini maka dokter umum hendaknya
diberikan kompetensi tambahan sesuai dengan aturan KKI. Selain itu, dinas
kesehatan memiliki wewenang untuk menyatakan daerahnya sebagai daerah
terpencil, dan/atau kekurangan tenaga.
Penilaian mengenai rujukan berjenjang adalah kewenangan dinas kesehatan
dan organisasi profesi, termasuk menilai apakah suatu tindakan dianggap
tidak sesuai kewenangan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi
daerah. BPJS Kesehatan berkewajiban untuk memberikan kompensasi atas
ketiadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan di suatu
wilayah, termasuk kompensasi yang diberikan atas tindakan yang dilakukan di
luar kewenangan tersebut.
Kondisi ini juga menghadirkan isu mengenai perlindungan hukum bagi tenaga
medis dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan di luar kewenangannya
dalam situasi normal. Konstitusi menjamin adanya pengakuan jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum, termasuk terhadap tenaga kesehatan. Perlindungan hukum
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dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan penyelenggara pelayanan
kesehatan adalah peluang dan sekaligus dorongan untuk memberikan
pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat di setiap wilayah Republik
Indonesia.
Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.
Standar disusun untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta menjamin upaya
terbaik, walaupun tidak menjamin keberhasilan upaya atau kesembuhan
pasien. Modifikasi terhadap standar hanya dapat dilakukan atas dasar
keadaan yang memaksa untuk kepentingan pasien. Mematuhi standar berarti
dilindungi secara hukum.
Perlindungan hukum bukanlah ketentuan yang menghilangkan adanya
kemungkinan penuntutan hukum dari pihak lain, tetapi memberikan
perlindungan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan
perundang-undangan, bekerja bebas sesuai profesi, tanpa paksaan dan
ancaman dari pihak lain, memperoleh kewenangan yang sesuai dengan
kompetensi keprofesiannya, memperoleh kesempatan untuk membela diri dan
diproses secara adil apabila diduga melakukan pelanggaran profesi, baik di
sidang profesi, institusi rumah sakit, maupun di peradilan umum.
Pelimpahan tindakan (task shifting) merupakan suatu istilah yang diberikan
terhadap suatu proses dimana suatu penugasan dialihkan kepada petugas
kesehatan yang kurang terlatih dan kualifikasinya yang lebih rendah. Beberapa
pengaturan mengenai task shifting di Indonesia, antara lain Permenkes
nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran,“Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu
tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga
kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan
kedokteran atau kedokteran gigi”.
Belum ada petunjuk teknis maupun contoh format pelimpahan tindakan.
Pelimpahan tindakan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) tindakan
yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah
dimiliki oleh penerima pelimpahan; b) pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan
tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan; c) memberi pelimpahan
tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang

102

HARAPAN, KENYATAAN DAN SOLUSI JKN
DALAM RANGKAIAN DISKUSI PANEL
INDONESIA HEALTHCARE FORUM

pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; d) tindakan
yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar
pelaksanaan tindakan; dan e) tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus
menerus.
Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang diberikan secara
tertulis oleh tenaga medis kepada. Namun perawat untuk melakukan sesuatu
tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.
Pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara delegatif atau mandat (pasal
29 UU nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan). Pelimpahan wewenang
secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh
tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada perawat
profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.
Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada
perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.
Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat
berada pada pemberi pelimpahan wewenang.
Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Pasal 63),
dalam keadaan tertentu tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan diluar
kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai menjalankan keprofesian di
luar kewenangan diatur dengan peraturan menteri. Pada pasal 65 disebutkan
bahwa dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat
menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis.
6.3. Hak residen
Tenaga dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis juga turut
berkontribusi memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Beberapa
rumah sakit memberikan insentif terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh
para residen ini, kendati masih terdapat kontroversi seputar pemberian insentif
dari jasa pelayanan BPJS Kesehatan kepada peserta PPDS (residen). Bagi
yang tidak setuju berpendapat bahwa insentif untuk PPDS ini tidak ada mata
anggarannya dan oleh karena itu tidak bisa dikeluarkan. Mengelola keuangan
Negara memiliki aturan yang sangat ketat. Keberadaan PPDS di RS bukan
untuk bekerja, dia bukan pegawai RS, tidak memiliki indikator kinerja.
Pembagiannyapun tidak dapat disamakan untuk seluruh PPDS, karena hasil
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pekerjaannya berbeda. Kalau dikatakan ada kontribusi pendapatan ke RS,
kontribusinya juga tidak sama, jumlah jam kerjanya tidak sama.
Kendati demikian, menurut PP nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit
Pendidikan, salah satu hak residen adalah memperoleh insentif. Kebijakan
pemberian insentif ini berbeda-beda antara setiap rumah sakit, besar dan
waktunya tergantung kemampuan masing-masing RS. Juga konsekuensinya
berbeda-beda. Beberapa pimpinan RS BLU sesuai amanah diberikan
kewenangan mengatur secara teknis pemberian remunerasi untuk pegawai
tetapnya. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap, termasuk PPDS, seharusnya
dibuatkan regulasi yang secara tegas mengatur mengenai hal tersebut.
Pada dasarnya, residen adalah pekerja magang. Remunerasi adalah segala
biaya dan imbal jasa yang diberikan pada pegawai tetap yang memberikan
kinerja bagi perusahaan (RS) yang dapat diberikan secara tunai maupun
non tunai, langsung maupun tidak langsung, dapat terdiri dari gaji, tunjangan
tetap, insentif, honor serta fringe benefit lainnya sesuai kemampuan RS (misal
asuransi, penghargaan lain). Gaji dan tunjangan sifatnya adalah tetap (fixed)
tiap bulan karena posisi jabatan. Insentif besarnya berfluktuasi/bervariasi
karena tergantung kinerja yang dicapai.
Di banyak Negara, PPDS itu pemberi pelayanan. Undang-Undang nomor 20
tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dan Peraturan Pemerintah nomor
93 tahun 2015 tentang RS Pendidikan serta Permenkes nomor 85 tahun 2015
tentang Pola Tarif Nasional RS dianggap cukup untuk menjadi pegangan buat
rumah sakit, apalagi ketika rumah sakit tersebut berstatus PPK BLU/BLUD.
Rumah Sakit Daerah (RSD) meskipun telah ditetapkan melaksanakan PPK
BLUD, namun semua pemanfaatan sumberdaya harus diatur oleh Kepala
Daerah. Bila Perda telah menyebutkan PPDS atau tenaga temporer lainnya
berhak mendapatkan insentif, Direktur bisa menjalankan kebijakan tersebut.
6.4. Peran SDM Kesehatan dalam pelayanan kesehatan era JKN
SDM kesehatan, terutama tenaga kesehatan merupakan ujung tombak
pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. SDM kesehatan
berperan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN secara
terkendali mutu dan biaya, berorientasi kepada peserta, memberikan
pelayanan yang komprehensif dengan pendekatan holistik. Pelayanan tersebut
harus berlandaskan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang
dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh SDM kesehatan dalam memberikan
pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan menurut Sumantri (2013)
diantaranya adalah:
a. Pelayanan yang diberikan harus bersifat kordinatif dan kolaboratif antar
SDM kesehatan yang bertugas.
b. Pasien selayaknya ditangani secara personal sebagai bagian integral dari
keluarga
c. Memahami pengendalian biaya dan mutu; kontrak kerja dengan asuransi;
dan berbagai aspek manajemen pelaksanaan pelayanan.
d. Melalukan utillisation review secara berkala
e. Pelayanan yang diberikan harus menjunjung tinggi etika dan hokum; sadar
biaya dan sadar mutu; serta dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.
Pelayanan yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan mencakup:
a. Rekam medis yang lengkap dan akurat yang dapat dibaca orang lain
b. Melayani sesuai dengan Standar Pelayanan Medis
c. Penggunaan evidence-based medicine untuk pengambilan keputusan
d. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan dan kewenangan
e. Kesadaran untuk mengikuti perkembangan ilmu melalui belajar sepanjang
hayat dan pengembangan profesi berkelanjutan
6.5. Keberpihakan pada SDM Kesehatan
Keberpihakan dalam era JKN lebih banyak tertuju pada peserta. Sedikit
sekali yang membahas masalah SDM kesehatan yang menjadi ujung tombak
pelaksanaan JKN. Sejak pemberlakuan JKN, jumlah kunjungan di fasilitas
pelayanan kesehatan cenderung meningkat sementara jumlah SDM cenderung
tetap. Dengan sendirinya hal tersebut menyebabkan bertambahnya beban
kerja SDM di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini juga terungkap dalam
hasil penelitian Mujiati dan Yuniar (2016) bahwa beban kerja petugas FKTP
khususnya di puskesmas cukup besar, rata-rata merangkap dengan tugas/
pekerjaan lain dan kadangkala melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan.
Beban kerja tersebut menyebabkan pelayanan yang diberikan menjadi tidak
maksimal.
Beban kerja berlebih dapat merugikan kedua belah pihak, baik SDM kesehatan
itu sendiri maupun masyarakat sebagai peserta JKN. Beban kerja yang
meningkat dapat menyebabkan kelelahan dan berkurangnya konsentrasi
SDM kesehatan dalam memberikan pelayanan. Tentunya hal tersebut dapat
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berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan,
lebih fatal lagi dapat menimbulkan kelalaian dalam pelayanan.
Padahal Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
mengamanatkan pada Pasal 3 dan 4 bahwa pengaturan penyelenggaraan
rumah sakit bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan
pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusiadi rumah
sakit. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayananrumah
sakit. Artinya, dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa perlindungan tidak
hanya diberikan kepada pasien. Sumber daya manusia di rumah sakit, bahkan
masyarakat sekitarnya pun harus diberikan perlindungan (Despitasari, 2013).
Oleh karena itu, demi JKN yang lebih baik, diperlukan perlindungan yang juga
diberikan terhadap SDM kesehatan baik berupa peningkatan kesejahteran
yang dapat menunjang terlaksananya pelayanan yang berkualitas maupun
perlindungan hukum yang memadai bagi SDM kesehatan.
6.6. Kendala distribusi, kuantitas, dan kualitas SDM Kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan dan BPJS Kesehatan
SDM kesehatan pada umumnya memilih ditempatkan di kawasan yang
ramai, sehingga daerah terpencil seringkali mengalami kekurangan tenaga
kesehatan. Masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan dengan jumlah
dan jenis SDM kesehatan yang belum sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan. Usulan yang disampaikan oleh unit terkecil pelayanan kesehatan
tidak dilibatkan dalam perencanaan SDM, atau usulan yang disampaikan dari
bawah tidak lagi diperhatikan karena kuota SDM yang boleh direkrut terbatas.
Seiring dengan bertambahnya beban kerja SDM kesehatan di era JKN, jumlah
SDM kesehatan yang saat ini tersedia dianggap oleh umumnya fasilitas
pelayanan kesehatan belum cukup, baik di garda depan pelayanan maupun
administrasi. Menurut UU nomor 44 tahun 2009 Pasal 32, hak pasien adalah
memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi
dan standar prosedur operasional; serta memperoleh layanan yang efektif dan
efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. SDM kesehatan
yang berkualitas sangat diperlukan di sini.
Tidak cukup hanya SDM di fasilitas yang diperhatikan, kecukupan SDM di
BPJS Kesehatan pun memegang peranan yang sangat penting, terutama
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tenaga verifikator dengan kapasitas yang cakap. Kecepatan dan ketepatan
kerja SDM verifikator di BPJS kesehatan sangat diperlukan agar dapat
mendukung kecepatan pencairan klaim yang tepat.
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7. KEFARMASIAN
KEFARMASIANDAN
DANALAT
ALAT
KESEHATAN
KESEHATAN

7

7.1.

Gambaran umum perbekalan farmasi di era Jaminan Kesehatan
Nasional

Pengelolaan perbekalan farmasi masih menjadi masalah sejak diterapkannya
Jaminan Kesehatan Nasional. Perbekalan Farmasi merupakan suatu siklus
kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang saling
terkait antara satu dengan yang lain. Pengelolaan perbekalan farmasi
harus dikelola secara efektif karena merupakan komponen terbesar dalam
pengeluaran rumah sakit (±40-50%) dan dana kebutuhan obat rumah sakit
tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan perbekalan farmasi yang
efektif dan efisien akan mendukung mutu pelayanan kesehatan di rumah
sakit.
Tahapan rantai pengadaan obat JKN, mulai dari penetapan di Formularium
Nasional, penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO), penetapan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS), notifikasi pemenang sebagai hasil lelang dan
negosiasi harga, serta penayangan e-catalogue belum berjalan optimal.
Jeda waktu yang kurang pas dari tiap tahapan membuat obat tidak tayang
di e-catalogue, padahal ada di Formularium Nasional (Fornas). Idealnya
Formularium Nasional harus terbit dan disosialisasikan dengan jeda waktu
yang cukup agar kabupaten/kota dapat memasukkan obat dalam RKO yang
mengacu pada Fornas terkini. Apabila HPS-nya bagus (realistis), lelang
dan negosiasi harga akan berhasil. Notifikasi ke pemenang juga harus
diberikan 3 [tiga] bulan sebelum e-catalogue ditayangkan agar industri dapat
mempersiapkan pasokan obatnya. Dalam kenyataannya, proses ini tidak selalu
berjalan mulus. Rencana Kebutuhan Obat (RKO) tidak berbasis kebutuhan
riil, tetapi lebih mencerminkan kebutuhan anggaran. Saat penyusunannya,
RKO yang dari dinas kesehatan kabupaten/kota diubah jadi berbasis
anggaran. Usulan RKO yang dibuat sebelum anggaran disetujui DPRD
tersebut cenderung dibuat dengan volume [terlalu] tinggi. Sulit bagi perencana
di kabupaten/kota untuk hanya berpegang pada prediksi bauran penyakit
dan kebutuhan obatnya. Industri Farmasi butuh waktu yang cukup terkait
kepastian produksi sebagai pemenang sampai barang siap di pasar, karena
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waktu untuk beli bahan baku (>90% masih impor), sertifikasi bahan baku,
produksi, dan distribusi memerlukan waktu minimal 3 (tiga) bulan. Saat ini,
begitu sebuah perusahaan diumumkan sebagai pemenang, keesokan harinya
langsung tayang di e-catalogue, sehingga seringkali obat belum tersedia
terutama di awal tahun berjalan (bulan Januari, Februari sampai bulan April).
Kontrak produksi tahunan juga di nilai terlalu pendek. Tiap provinsi hanya
mendapat satu pemenang sebagai pemasok satu jenis obat di e-catalogue.
Hal ini menyulitkan bila di tengah jalan pemasok gagal memenuhi kebutuhan
volume dengan harga yang telah disepakati. Regulasi Kementerian Keuangan
hanya memungkinkan satu pemenang dalam lelang, tidak membuka celah
bagi multi-supplier untuk satu jenis obat di satu provinsi. Best practice di
internasional adalah multi-supplier sehingga dapat menjamin ketersediaan
obat, bila pemenang mempunyai hambatan memasok (Presentasi TNP2K
pada Forum Dialog PADK, 11 Oktober 2016)
Tugas pokok pengelolaan perbekalan farmasi adalah mengelola perbekalan
farmasi yang efektif dan efisien, menerapkan farmakoekonomi dalam
pelayanan; lebih lanjut meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga farmasi,
mewujudkan sistem informasi manajemenberdaya guna dan tepat guna, serta
melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.
Kebijakan Kementerian Kesehatan untuk membenahi sistem pengadaan
obat di era JKN adalah dengan menerapkan kebijakan formularium nasional
dan pengadaan obat melalui e-catalogue. Di era JKN, proses pengadaan
menggunakan e-procurement dengan harga yang sudah ditetapkan melalui
e-catalogue. Program Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan sebagai
jawaban untuk menyelesaikan masalah jaminan kesehatan yang selama ini
masih terfragmentasi, serta mampu mengendalikan biaya kesehatan dan
mutu pelayanan kesehatan.
Upaya untuk menjamin ketersediaan obat merupakan suatu mata rantai yang
kompleks, mulai dari produksi, distribusi, sampai dengan penggunaannya oleh
masyarakat. Fenomena keberadaan obat palsu, kelangkaan beberapa jenis
obat tertentu, pelanggaran aturan penjualan obat oleh toko obat, kemungkinan
adanya supplier yang tidak membeli dari distributor, tapi dari pasar yang tidak
resmi, pemenang tender yang sebenarnya tidak sanggup untuk memproduksi
sesuai dengan nilai tender yang dimenangkan sehingga dialihkan ke
perusahaan yang tidak jelas kualitasnya, bahan baku obat tidak selalu
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tersedia. Selain itu dikhawatirkan pula adanya kemungkinan oknum industri
farmasi yang mempermainkan produksi obat dan alat kesehatan, seperti
menunda produksi atau mengurangi produksi sehingga langka di pasaran
yang dilakukan untuk mengurangi kerugian atau untuk tawar menawar dalam
usaha untuk menaikkan harga. Secara umum, harga obat di era JKN sudah
turun, bahkan harga obat dan alat kesehatan setelah masuk e-catalogue
turun sekitar 30%. Di sisi lain, penurunan harga obat dikhawatirkan akan juga
disertai penurunan kualitas obat.
Kementerian Kesehatan memiliki program Special Access System (SAS) untuk
mengisi kekosongan obat esensial dipasaran. Rumah sakit yang mengalami
kekosongan obat dapat mengirimkan surat ke Dirjen Farmalkes tentang obat
yang langka tersebut berikut kebutuhannya.
Terkait dengan e-catalogue, ketika sudah ada obat generik yang masuk ke
dalam daftar e-catalogue, maka obat paten tidak bisa masuk lagi. Beberapa
obat yang tidak ada di e-catalogue namun dipakai dalam program JKN,
difasilitasi dengan SK Menteri Kesehatan sebagai dasar pembayaran BPJS
Kesehatan.
7.2. Restriksi obat Formularium Nasional (Fornas)
Formularium Nasional (Fornas) adalah daftar obat yang ditanggung BPJS
Kesehatan yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite
Nasional Penyusunan Fornas. Formularium Nasional merupakan daftar obat
terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan
dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Obat yang
harus masuk dalam daftar obat Formularium Nasional adalah obat yang
paling berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta
digunakan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tabel 7.1 Item obat yang tidak masuk dalam Formularium Nasional
Kepmenkes nomor 328/Menkes/SK/VIII/2013
No

Nama Generik

1

Ambroxol

Bentuk sediaan

2

Amoksisilin + as. Klavulanat

3

Ampicillin sublaktam

Injeksi

4

Asiklovir

Cream

5

Baclofen

Tablet

Tablet, sirup
Tablet, sirup, injeksi
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6

Betahistin

Tablet

7

Bromheksin HCl

Injeksi

8

Calsitriol

9

Citicholin

Tablet, injeksi, sirup

10

Cloxacillin

Injeksi

11

Colistin

Tablet

12

Dekstrometorfan

Tablet

13

Enfluran

Injeksi

14

Enzim pencernaan

Tablet

15

Gabapentin

Tablet

16

Gliseril guaiakolat

Tablet

17

Ivabradine

18

Kalium diklofenak

Tablet

19

Klorokuin

Tablet

20

Meloksikam

Tablet

21

Metamizole natrium

Injeksi

22

Misoprostol

Tablet

23

Mupirocin

Salep

24

Nitrogliserin

25

Nimodipin

26

Obat batuk hitam

27

Piracetam

28

Pirimetamin

Tablet

29

Pseudoefedrin

Tablet

30

Probiotik

Sachet

31

Sefpirom

Injeksi

32

Thiamfenikol

Tablet

Tablet
Sirup
Tablet, sirup, injeksi

33
Vekuronium
Injeksi
Sumber:dr. Atma Gunawan, SpPD, KGH, Kebijakan Pengelolaan Obat di RSSA,
ppds.fk.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/presentation-KFT-di-ORDIKApril-2015.pdf [diakses 17 Maret 2017]

Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional,
dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan persetujuan komite
medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit setempat.
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Tabel 7.2. Contoh pelonggaran restriksi Formularium Nasional
No

1

Nama
Generik

Alprazolam

Bentuk
sediaan

Tablet

2

Asam
traneksamat

Tablet,
injeksi

3

Bisoprolol

Tablet

4

Bleomisin

Injeksi

5

Cefadroksil

Kapsul

6

Filgrastim

Injeksi

Restriksi dalam Fornas
a. Hanya dapat
diresepkan oleh
dokter Sp.KJ dan
internis psikosomatik
b. Hanya untuk kasus:
panic attack, panic
disorder
Untuk perdarahan
massive atau berpotensi
perdarahan > 600 cc
Hanya untuk kasus
hipertensi
Untuk squamous cell
carcinoma pada daerah
kepala dan leher, serviks,
esophagus, penis, testis,
kulit, paru, glioma, non
hodgkin limphoma,
plerodesis
Hanya untuk
pasien rawat inap
yang sebelumnya
mendapatkan antibiotika
parenteral
a. Hanya untuk
leukopenia berat pra
dan pasca kemoterapi
(leukosit < 4000 mm3
dan neutrophil < 1500
mm3)

Diagnosa
lain yang
memerlukan

Ket.

Peresepan
oleh dokter
non Sp.KJ
Pasien pra
operasi
Hemoptoe,
Ca
miokard akut

CP
(+)

Ca ovary

Penggunaan
antibiotic di
rawat jalan

Anemia
aplastic

b. Pemakaian protokol
FLAG dan RICE
Hanya untuk :
a. Serangan asma akut
7

8

Ipratropium
bromide
salbutamol

MgSO4

Nebulizer

b. Bronkospasme yang
menyertai PPOK

Ca Paru

CP
(+)

Gizi buruk
(IKA)

CP
(+)

c. Sindrom Obstruksi
Pasca Tuberkulosis
(SOPT)

Injeksi

Hanya untuk kejang
pada pre eklampsia
dan eklampsia. Tidak
digunakan untuk kejang
lainnya
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No

Nama
Generik

Bentuk
sediaan

Restriksi dalam Fornas
Dapat digunakan untuk
pre medikasi sebelum
induksi anestesi dan
rumatan selama anestesi
umum
1. Inj. 1 mg/ml (iv)

9

10

Midazolam

Injeksi

Ondansentron

Tablet

Injeksi

Dosis rumatan : 1
mg/jam (24 mg/hari)
2. Inj. 5 mg/ml (iv)
Dosis pre medikasi :
2,5 – 5 mg (hanya 1 x
pemberian)
Pencegahan mual
muntah pada kemoterapi
dan radioterapi
Untuk mencegah
muntah pada pemberian
kemoterapi yang highly
emetogenik

Diagnosa
lain yang
memerlukan

Ket.

Penggunaan
di HCU.
Pemakaian
khusus saat
tindakan/
prosedur
(endoskopik)

Pasien yang
menjalani
pembedahan

Sumber: dr. Atma Gunawan, SpPD, KGH, Kebijakan Pengelolaan Obat di RSSA,
ppds.fk.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/presentation-KFT-di-ORDIKApril-2015.pdf [diakses 17 Maret 2017]

Penggunaan obat di luar Fornas sudah termasuk dalam pembiayaan paket
INA-CBGs tidak boleh dibebankan kepada peserta dan tidak boleh ditagihkan
kepada BPJS Kesehatan.
Restriksi obat dan peresepan maksimal merupakan bagian dari tata kelola
yang efektif dan efisien. Restriksi diartikan sebagai batasan indikasi
penggunaan obat, sedangkan peresepan maksimal adalah jumlah obat yang
boleh diresepkan dalam pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) atau
Rawat Inap Tingkat lanjutan (RITL). Tujuan dari adanya restriksi dan peresepan
maksimal antara lain adalah sebagai edukasi kepada dokter penulis resep
meningkatkan peresepan obat yang rasional dan menghindari penggunaan
suatu obat untuk indikasi yang belum disetujui.
Tabel 7.3. Contoh pengetatan restriksi
TROMBOLITIK
1

Alteplase
1. Serb. Injeksi 50 mg/vial
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Dengan fasilitas ICCU

2

TROMBOLITIK
Hanya untuk :
Infark miokard akut di ICCU dalam waktu
4,5 jam
Stroke infark dalam waktu kurang dari 3 jam
Streptokinase

Keterangan

a. Serb. Inj 1,5 juta UI/vial
Dengan fasilitas ICCU
Sumber: dr. Atma Gunawan, SpPD, KGH, Kebijakan Pengelolaan Obat di RSSA,
ppds.fk.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/presentation-KFT-di-ORDIKApril-2015.pdf [diakses 17 Maret 2017]

Peresepan maksimal merupakan jumlah maksimal untuk peresepan, namun
apabila memerlukan lebih banyak sesuai dengan indikasi medis, maka
diperlukan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur RS.
Tabel 7.4. Contoh peresepan maksimal
No
1

2

3

Nama generik/sediaan/kekuatan dan restriksi
pengobatan
Fentanil
Inj. Hanya untuk nyeri sedang hingga berat
yang tidak respon dengan opioid lainnya dan
harus diberikan oleh tim medis yang dapat
melakukan resusitasi
Patch : Untuk nyeri pada pasien kanker yang
tidak teratasi dengan analgetik opioid. Terapi
harus mulai dari non opioid terlebih dahulu
jika memungkinkan
1
Inj. 0,05 mg/ml (iv)

Peresepan maksimal

2

Patch 12,5 mcg/jam

10 patch/bulan

3

Patch 25 mcg/jam

10 patch/bulan

4

Patch 50 mcg/jam

5 patch/bulan

5 amp/kasus

Kodein
1

Tab 10 mg

20 tab/minggu

2

Tab 20 mg

20 tab/minggu

Morfin HCl
Hanya untuk pemakaian pada tindakan
anestesi atau perawatan di rumah sakit dan
untuk mengatasi nyeri kanker yang tidak
respon terhadap analgetik non narkotik atau
nyeri pada serangan jantung
1
Tab 10 mg

30 tab/bulan

2

Tab SR 10 mg

30 tab/bulan

3

Tab SR 15 mg

30 tab/bulan

4

Inj 10 mg/ml (i.m/s.k/i.v)

1 amp/hari

Sumber:dr. Atma Gunawan, SpPD, KGH, Kebijakan Pengelolaan Obat di RSSA,
ppds.fk.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/presentation-KFT-di-ORDIKApril-2015.pdf [diakses 17 Maret 2017]
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7.3. E-catalogue
Perbaikan tata kelola obat pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Temuan Komisi
Pemberantasan Korupsi, terdapat 8 (delapan) persoalan terkait obat
yang memerlukan tindak lanjut dan pembenahan, yakni ketidaksesuaian
Formularium Nasional (Fornas) dan e-catalogue; aturan perubahan Fornas
berlaku surut melanggar asas kepastian hukum; mekanisme pengadaan obat
melalui e-catalogue belum optimal; dan tidak akuratnya rencana kebutuhan
obat (RKO) sebagai dasar pengadaan e-katalog, ketidaksesuaian daftar obat
pada Panduan Praktik Klinis (PPK) FKTP dengan Fornas FKTP, belum ada
aturan minimal kesesuaian Fornas pada Formularium rumah sakit; belum
optimalnya monitoring dan evaluasi terkait pengadaan obat; serta lemahnya
koordinasi antar-lembaga.
Formularium Nasional disusun untuk mengendalikan mutu, sedangkan
e-catalogue dibuat untuk mengendalikan biaya. Fakta di lapangan ternyata
tidak semua obat Formularium Nasional tayang di e-catalogue. Sebaliknya, ada
juga obat yang tidak masuk Formularium Nasional, tetapi tayang di e-catalogue.
Kondisi ini mengakibatkan terdapat obat yang tidak memiliki acuan harga
sebagai dasar BPJS Kesehatan membayar klaim. Selain itu, juga menimbulkan
kesulitan bagi fasilitas kesehatan untuk melakukan pengadaan obat karena
tidak semua obat yang dbutuhkan tersedia. Penggunaan e-catalogue obat
juga belum optimal, baru sekitar 89% pada dinas kesehatan dan 33% pada
rumah sakit pemerintah (LKPP dan Kemenkes, 2015). E-catalogue juga belum
mengakomodir kebutuhan reagen. Terhadap obat dalam Fornas yang tidak
masuk dalam daftar e-catalog ini, harganya ditetapkan oleh Menteri guna
dasar bagi BPJSK terutama terkait obat-obat untuk Program Rujuk Balik.
Pada tahun 2014, hanya 83,2% obat Fornas yang masuk dalam e-catalogue,
yaitu 800 dari 961 [item] obat, bahkan menurun jadi 74,9% (795 dari 1.060
[item] obat), pada tahun 2015. Penurunan jumlah item obat dalam e-catalogue
dari 800 menjadi 795 item obat, di tengah peningkatan jenis zat aktif, dari 410
menjadi 441 molekul obat, menunjukkan penyederhanaan variasi bentuk atau
dosis sediaan untuk setiap jenis zat aktif. Terkait sisi permintaan, peningkatan
tinggi e-order secara absolut, baik dalam volume maupun nilai, mencerminkan
peningkatan jumlah pasien JKN—setidaknya yang berobat ke fasilitas
kesehatan publik. (Presentasi TNP2K pada forum PADK, 11 Oktober 2016)
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Tabel 7.5. E-catalogue obat tahun 2013-2016
Tahun

Jumlah Sediaan

Jumlah Industri

Pengguna

2013

326 item obat generik
saja

29 Industri Farmasi

2014-2015

796 item obat generik
(308 item) dan nama
dagang (488 item)

± 90 Industri Farmasi

· Kementerian
Kesehatan,
Dinas Kesehatan
Prov, Kab/Kota

1248 item obat generik
dan nama dagang per
Oktober 2016

± 90 Industri Farmasi

2016

· Faskes
Pemerintah
(2013) & Faskes
Swasta yang
bekerjasama
dgn BPJS (sejak
2014)

Sumber: Presentasi Direktur Obat Publik dan Perbekkes, pada acara “Forum Dialog
Kebijakan dalam Rangka Penyusunan Dokumen Analisa Kebijakan
Penetapan Harga Obat”, 11 Oktober 2016

7.4. Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis)
Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) adalah suatu pelayanan
kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi
yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan dalam
rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita
penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya
pelayanan kesehatan yang efisien.
Tujuan Prolanis adalah mendorong peserta penyandang penyakit kronis
mencapai kualitas hidup optimal dengan 75% peserta terdaftar yang
berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki hasil baik pada
pemeriksaan spesifik terhadap penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi
sesuai panduan klinis terkait sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi
penyakit. Aktifitas Prolanis meliputi konsultasi medis/edukasi, kunjungan
rumah, aktifitas klub dan pemantauan status kesehatan.
Peserta Prolanis adalah peserta BPJS Kesehatan yang dinyatakan telah
terdiagnosa diabetes tipe 2 dan hipertensi oleh dokter spesialis di fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan. Pencatatan dan Pelaporan menggunakan aplikasi
Pelayanan Primer (P-care).
7.5. Program Rujuk Balik (PRB)
Program rujuk balik merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan
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pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan
di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter
spesialis/sub spesialis yang merawat. Surat Rujuk Balik (SRB) adalah surat
yang diberikan oleh fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan untuk merujuk
balik peserta ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam rangka melanjutkan
pemeriksaan dan pengobatan peserta dengan penyakit kronis dalam kondisi
terkontrol dan stabil. Di beberapa RS tertentu, penulisan resep hanya oleh
dokter spesialis/dokter sub spesialis. Obat diberikan untuk kasus diabetes
melitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK),
epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, dan Systemic Lupus
Erythematosus (SLE). Obat PRB dapat diambil di puskesmas dan apotek yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, klaim obat ditagihkan secara terpisah
oleh apotek/instalasi farmasi kepada BPJS Kesehatan.
Tabel 7.6.Contoh obat program rujuk balik
No
1

Nama generik/sediaan/kekuatan dan restriksi pengobatan
Lisinopril
1
Tab 5 mg
2
Tab 10 mg
3
Tab 20 mg
2
Metildopa
Selektif untuk wanita hamil
1
Tab sal 250 mg
3
Nifedipin
1
Kaps 10 mg
Hanya untuk preeclampsia dan tokolitik
2
Tab SR 20 mg
3
Tab SR 30 mg
4
Perindoprilarginin
1
Tab 5 mg
5
Propanolol
1
Tab 10 mg
6
Ramipril
1
Tab 2,5 mg
2
Tab 5 mg
3
Tab 10 mg
7
Telmisartan
Untuk hipertensi yang intoleransi terhadap ACE inhibitor
1
Tab 40 mg
2
Tab 80 mg
Sumber:dr. Atma Gunawan, SpPD, KGH, Kebijakan Pengelolaan Obat di RSSA,
ppds.fk.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/presentation-KFT-di-ORDIKApril-2015.pdf [diakses 17 Maret 2017]
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Pasien-pasien di rumah sakit, khususnya yang menderita penyakit kronis
seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif
kronis (PPOK), epilepsi, stroke, schizophrenia, Systemic Lupus Erythematosus
(SLE) yang sudah terkontrol/stabil namun masih memerlukan pengobatan atau
asuhan keperawatan dalam jangka panjang, bisa dikelola oleh tingkat fasilitas
kesehatan primer. Pasien yang sudah stabil dalam penanganan rumah sakit,
dapat dikembalikan lagi ke fasilitas tingkat pertama. Hal ini mempermudah
akses pelayanan penderita penyakit kronis, sehingga penanganan dan
pengelolaan penyakit peserta BPJS Kesehatan menjadi lebih efektif dan
efisien.
Jika pasien sudah dinyatakan pulih oleh dokter rumah sakit, maka pengobatan
dilanjutkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya puskesmas.
Mekanisme ini diawali surat rekomendasi dokter rumah sakit tentang kondisi
pasien. Selanjutnya, pasien bisa mendaftar ke fasilitas pelayanan primer atau
kantor cabang BPJS Kesehatan untuk dimasukkan dalam mekanisme rujuk
balik. Setelah itu pasien akan menerima pengobatan di fasilitas kesehatan
primer dan menebus obat di apotek yang sudah bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan.
Pada awal pelaksanaan JKN, obat bagi penderita penyakit kronis sempat hanya
diberikan untuk 3 – 7 hari. Obat tersebut harus diambil di rumah sakit melalui
mekanisme rujukan dari fasilitas kesehatan primer.Kondisi ini membuat tidak
nyaman peserta JKN karena harus bolak balik mengantri untuk mendapatkan
obat. Hal tersebut dinilai tidak efektif, sehingga Kementerian Kesehatan telah
mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 32/HK/Menkes/I/2014
sebagai solusi untuk memecahkan masalah resep obat kronis dan obat
kemoterapi yang selama ini menjadi keluhan peserta JKN.
Sesuai Surat Edaran tersebut, pada masa transisi terdapat 3 jenis obat
yang dapat ditagihkan di luar paket INA-CBGs, yaitu pelayanan kronis bagi
pasien yang kondisinya belum stabil, pelayanan obat kronis bagi pasien yang
kondisinya sudah stabil, dan pelayanan obat untuk penderita thalassemia dan
hemophilia.
7.6. Pelayanan obat penyakit kronis yang kondisinya belum stabil
Apabila kondisi penyakit kronisnya belum stabil, maka fasilitas kesehatan
tingkat lanjutan dapat memberikan tambahan resep obat penyakit kronis
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(mengacu kepada Fornas) di luar paket INA-CBGs sesuai indikasi medis
sampai jadual kontrol berikutnya. Peserta yang menderita penyakit kronis
yang belum stabil diberikan resep obat untuk kebutuhan 30 hari sesuai indikasi
medis yang pemberiannya terbagi dalam 2 (dua) resep:
1. Kebutuhan obat untuk sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari disediakan oleh
rumah sakit, biaya sudah termasuk dalam komponen paket INA-CBGs
2. Kebutuhan obat untuk sebanyak-banyaknya 23 (dua puluh tiga) hari
diresepkan oleh dokter yang merawat, diambil di instalasi farmasi rumah
sakit atau apotek/depo farmasi yang ditunjuk. Biaya obat ini ditagihkan
secara fee for service kepada BPJS Kesehatan oleh Instalasi Farmasi
Rumah Sakit (IFRS)/apotek/depo farmasi tersebut.
7.7. Pelayanan obat penyakit kronis yang kondisinya sudah stabil
Obat untuk penyakit kronis yang kondisinya sudah stabil dapat diberikan
oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai program Rujuk Balik. Obat
ini diresepkan oleh dokter fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan
rekomendasi dari dokter spesialis/sub spesialis.
Jenis penyakit yang termasuk di dalam cakupan program Rujuk Balik adalah
Diabetes Melitus, hipertensi, jantung, asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik
(PPOK), epilepsi, schizophrenia, stroke, Systemic Lupus Erythematosus
(SLE) dan sirosis hati. Sesuai dengan rekomendasi Perhimpunan Peneliti
Hati Indonesia (PPHI) dan Komite Nasional Fornas, sirosis hepatis tidak dapat
dilakukan rujuk balik ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, karena sirosis
hepatis merupakan penyakit yang uncurable, tidak ada obat untuk sirosis
hepatis, setiap gejala yang timbul mengarah kegawatdaruratan (misalnya
esophageal bleeding) harus ditangani di fasilitas kesehatan rujukan tingkat
lanjutan, serta tindakan-tindakan medik untuk menangani gejala umumnya
hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Resep
obat Program Rujuk Balik dapat diberikan untuk kebutuhan 30 hari dan obat
diambil di Apotek/Depo Farmasi yang melayani Program Rujuk Balik.
7.8. Pelayanan obat kemoterapi, thalassemia dan hemophilia
Disamping dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat III, pemberian obat
kemoterapi, thalassemia dan hemophilia dapat juga dilakukan di fasilitas
kesehatan tingkat II dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas
kesehatan dan kompetensi SDM Kesehatan. Pemberian obat kemoterapi dan
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thalassemia dapat diberikan pada pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
berdasarkan indikasi medis. Pada masa transisi:
· Pelayanan kemoterapi baik pada rawat jalan maupun rawat inap ditagihkan
dengan paket INA-CBGs dan obatnya dapat ditagihkan secara fee for
service kepada BPJS Kesehatan.
· Pelayanan obat mengacu kepada Fornas, Pedoman Pelaksanaan Fornas
dan ketentuan lain yang berlaku.
· Pasien thalassemia yang dilayani di rawat jalan tingkat lanjutan ditagihkan
sebagai kasus rawat inap.
· Pasien hemophilia A dan hemophilia B yang dirawat inap, pengajuan klaim
berupa tarif INA-CBGs ditambah tarif top up sesuai ketetapan Menkes,
diajukan secara fee for service.
· Tarif tambahan tersebut sama untuk semua tingkat keparahan dan kelas
perawatan.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi terhadap semua
pelaksana mengenai apa saja yang dapat diberikan di puskesmas dan FKTP
lainnya terkait Program Rujuk Balik. Diharapkan tidak terjadi di salah satu
puskesmas mendapatkan manfaat namun di puskesmas yang lain tidak.
Translasi dari Pasal 22 Peraturan Presiden nomor 12 yang sudah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2016 dengan merinci
lebih detil melalui peraturan di bawahnya, misalnya melalui Peraturan Menteri
Kesehatan.
7.9. Kekosongan obat dan Badan Urusan Logistik (Bulog) Obat
Secara umum, pembelian obat dengan e-catalogue lebih murah, bisa
turun 20 – 30 %, kendati demikian, pengalaman beberapa RSUD seringkali
beberapa item obat kosong dan lead time memanjang. Sejak ada e-catalogue,
selalu ada distributor nakal, yang beralasan bahan baku kosong, atau sedang
dalam pengembangan kapasitas pabrik, tetapi tidak ada yang menyatakan
marginnya terlalu kecil. Dalam beberapa kasus, terjadi pembelian obat sendiri
yang harganya lebih murah daripada e-catalogue. Obat di Indonesia bisa
terkena pajak berkali-kali, yaitu pada saat impor bahan, saat keluar dari pabrik,
keluar dari distributor, dan saat keluar dari apotek/rumah sakit.
Kelangkaan beberapa jenis obat seringkali menyulitkan pelayanan, misalnya
kesulitan untuk mendapatkan furosemide injeksi dan Lasix, padahal pasien
jantung yang sedang kesulitan bernafas sangat memerlukan obat tersebut.
Para dokter hanya bisa berharap tidak ada pasien yang terkena Acute Lung
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Edema Heart Failure. Furosemide injeksi generik hanya dimiliki oleh Indofarma,
namun fasilitas produksi sedang direnovasi, sehingga sementara tidak dapat
berproduksi. Bila pabrik akan melakukan renovasi, seharusnya ada upaya
optimalisasi produksi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Di
sebagian besar RS di Provinsi Kepulauan Riau pernah terjadi kekosongan
Lasix dan seftriakson injeksi. Selain itu Propil Tio Urasil (PTU) sulit diperoleh,
tablet kinin dan tablet vitamin K tidak tercantum dalam formularium nasional.
Infus Ringer Laktat juga sangat terbatas suplainya karena produsen utama
sedang melakukan upgrade fasilitas, sehingga kebutuhan cairan hanya
dapat dipenuhi oleh produsen lain dengan harga yang reatif lebih mahal.
Permasalahan lain yang mungkin menyebabkan kelangkaan obat adalah
pemasok merasa margin obat e-catalogue terlalu kecil.
Terkadang, RS meminta pasien BPJS untuk sharing obat-obat paten dan
pasien menyetujui dengan menandatangani persetujuan pembelian obat.
Pengalaman juga menunjukkan kendati pasien telah menandatangani bersedia
beli obat atau pemeriksaan di luar coding, namun adapula yang saat pulang
perawatan dia datang ke kantor BPJS Kesehatan dan minta penggantian
(reimburse). Dalam kondisi seperti ini bisa terjadi BPJS Kesehatan menegur
RS dan meminta pengembalian obat.
Dalam situasi seperti ini muncul wacana adanya Bulog Obat yang bisa
melakukan operasi pasar manakala harga obat tiba-tiba melambung atau
obatnya justru menghilang dari peredaran.
Terkait dengan masalah ketersediaan obat dan formularium Nasional dalam
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dapat terjadi di
lapangan:
· Tidak ada definisi yang jelas dari BPJS Kesehatan mengenai restriksi
Formularium Nasional, sehingga dapat timbul berkas penagihan yang
tidak lengkap dan potensi tidak tertagih. Restriksi penggunaan adalah
batasan yang terkait dengan indikasi, jumlah, dan lama pemakaian obat
untuk tiap kasus/episode, kewenangan penulis resep.
· Ada obat JKN dengan restriksi sudah sesuai Fornas tetapi tetap ditolak.
· Waktu verifikasi yang lama sehingga ketika ada berkas yang tidak lengkap
butuh waktu mencarinya, dan kadang tidak ada berkasnya;
· Fornas tidak menyediakan semua obat yang dibutuhkan oleh clinical
pathway
· Tarif INA-CBGs tidak selalu mengikuti unit cost clinical pathway
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Formularium Nasional dan e-catalogue sebagai salah satu instrumen utama
JKN masih memiliki kelemahan di dalam aplikasinya. Beberapa alternatif yang
dapat dipertimbangkan untuk dapat meminimalisir kelemahan tersebut antara
lain penyedia obat/alat kesehatan JKN tunggal, bisa memperpendek rantai
produksi dan distribusi, serta jelas siapa yang bertanggungjawab bila terjadi
kelangkaan supply, boleh mengelola impor dan operasi pasar obat seperti yang
dilakukan Bulog terhadap sembako dan daging sapi. Rantai obat dirasakan
terlalu panjang dan di setiap mata rantai ada pajak yang akhirnya membebani
harga obat di tangan pasien (pengguna) mulai dari bahan baku impor, pabrik
ke Pedagang Besar Farmasi (PBF), dari PBF ke apotik, kemudian dari apotik
ke rumah sakit, dan akhirnya dari rumah sakit ke pasien.
7.10. Pelayanan farmasi rumah sakit di era Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
Kebutuhan terhadap obat dan Bahan Habis Pakai semakin meningkat
seiring dengan akan diberlakukannya jaminan pelayanan kesehatan
semesta (Universal Health Coverage/UHC). Pemerintah harus menjamin
ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, termasuk obat esensial,
jaminan terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat yang beredar serta
melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan
obat. Berdasarkan SK Menkes nomor 189/Menkes/SK/III/2006, Pemerintah
menjamin pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau, dalam
hal ini termasuk pelayanan kefarmasian. Beberapa hal yang dijamin dalam
Kebijakan Obat Nasional (Konas) adalah :
1. Aksesibilitas
2. Keterjangkauan
3. Penggunaan obat yang rasional dan alkes yang tepat guna
4. Jaminan keamanan, mutu dan manfaat Derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya
Fakta di lapangan kebijakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah belum
sepenuhnya memenuhi arah Konas (berupa kemandirian obat : menjamin
ketersediaan, kesinambungan dan keterjangkauan obat terutama obat
esensial, menjamin keamanan, efikasi dan kualitas obat).
Peningkatan jumlah masyarakat (pasien) yang datang ke fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat I, II, dan III (meningkat sampai 500% dibanding sebelum
JKN), keterbatasan SDM terutama tenaga medis dan tenaga kesehatan
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lainnya, keterbatasan jumlah fasilitas kesehatan, keterbatasan finansial
Pemerintah, serta keterbatasan jumlah obat baik jenis dan kuantitasnya
menjadi permasalahan yang sangat kompleks di lapangan. Tidak sedikit
pasien yang gagal dan atau terlambat ditangani, termasuk tidak sedikit pasien
yang tidak mendapatkan obat sesuai kebutuhannya dan bahkan berakibat
fatal (kematian). Banyak pasien yang berobat ke rumah sakit tetapi terpaksa
membeli sendiri obat ke luar rumah sakit atau peran ini dilakukan oleh
rumah sakit tetapi rumah sakit tidak dapat menagihkannya kepada penjamin
dalam hal ini BPJS Kesehatan karena tidak sesuai standar BPJS Kesehatan
namun dibutuhkan pasien. Atau permasalahan kompleks lainnya. Kondisi ini
harus segera diatasi supaya arah pembangunan kesehatan dan Kebijakan
Nasional tentang kesehatan dapat segera dihadirkan yang pada akhirnya
pemberlakuan UHC tahun 2019 dapat dijalankan secara optimal. Berkaitan
dengan permasalahan yang kompleks tersebut maka perlu diselesaikan
secara komprehensif dengan mempertimbangkan segala aspek yang terkait
dengan permasalahan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan obat
(pelayanan kefarmasian).
Arah dari pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah bagaimana agar
rumah sakit dapat melayani pasien secara aman dan bermutu serta semua
kebutuhan obat dan alat kesehatan (perbekalan farmasi) untuk pasien, tersedia
pada waktu dan jumlah yang tepat serta efektif. Untuk mewujudkan tujuan
di atas maka diperlukan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelesaian
permasalahan secara komprehensif dan mampu laksana serta dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya supaya pelayanan dapat dilaksanakan secara
professional, menyeluruh, adil (menguntungkan semua pihak) dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Beberapa dasar hukum sebagai kebijakan payung terkait keamanan, jaminan
mutu dan pemerataan antara lain UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
(Pasal 54, Pasal 55), UU nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal
2, Pasal 3), Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 72 tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Pasal 2, Pasal 7).
Kebijakan di atas dalam hal kefarmasian (obat dan alat kesehatan)
ditindaklanjuti dengan komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan,
keamanan, pemerataan dan keterjangkauan harga obat diantaranya adalah
dengan upaya peningkatan Penggunaan Obat Rasional (POR) melalui
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Penetapan DOEN dan Formularium Nasional, Pedoman penggunaan
obat berbasis bukti ilmiah (EBM); Monitoring dan evaluasi peresepan dan
kepatuhan terhadap Formularium Nasional; Advokasi, sosialisasi dan promosi
penggunaan obat generik dan penggunaan obat secara rasional berdasarkan
Pedoman; Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui pembinaan dan
peningkatan kapasitas SDM (apoteker dan TTK) safety, efficacy, quality, dan
ekonomi.
Penggunaan Obat Rasional (POR) bertujuan untuk menjamin bahwa
masyarakat memperoleh obat yang aman, bermutu dan efektif dengan biaya
yang terjangkau. Dalam hal keterjangkauan Pemerintah melakukan upaya
kendali biaya obat yaitu :
1. Menetapkan harga obat yang dijamin oleh BPJS melalui e-catalogue,
dalam nama generik. Obat bermerk dagang akan mengikuti harga obat
generik sehingga harga obat terkendali
2. Mendorong penggunaan obat generik pada seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan pemerintah/swasta
3. Seleksi obat yang aman, berkhasiat, dan cost effective dalam Fornas
termasuk obat dan alat kesehatan.
Selanjutnya kebijakan di atas didukung dengan penerapan Fornas sebagai
berikut :
1. Fornas wajib menjadi acuan bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan
yang tercakup dalam sistem JKN
2. Hanya obat yang ada dalam Formularium Nasional yang dapat dijamin
pembiayaannya oleh BPJS.
3. Auto switching (mengganti obat branded dengan obat generik atau obat
dengan zat aktif yang sama) dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi
Rumah Sakit dan apoteker di apotek.
4. Fasyankes tingkat pertama yang menerima surat rujukan balik dari
fasyankes tingkat dua, seharusnya sudah menerima informasi dan saransaran dari fasyankes tingkat dua sebagai bahan rencana tindak lanjut
Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas, semestinya permasalahan
ketersediaan tidak terjadi lagi namun kenyataan di lapangan ditemukan
berbagai masalah yang cukup kompleks dan mengganggu stabilitas
pelayanan kesehatan secara umum, khususnya pelayanan obat, sehingga
sangat signifikan menurunkan kualitas pelayanan akibatnya efektifitas
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penangan pasien menjadi tidak optimal. Adapun beberapa masalah tentang
obat (perbekalan farmasi) yang dihadapi dan perlu diketahui agar dapat
diselesaikan (khususnya untuk menghadapi pelayanan jaminan semesta)
adalah sebagai berikut :
1. Obat masuk Fornas, tidak ada di e-catalogue sehingga RS mengadakan
obat dan melayani pasien tetapi tidak bisa mengajukan klaim ke BPJS
(pending). Contoh obat yang belum ada di e-catalogue : Atorvastatin
tablet, Candesartan 16 mg, Furosemid tablet 40 mg, Mestinon tablet dan
lain-lain.
2. Obat masuk Fornas tetapi tidak tersedia di Indonesia (non register)
• Contoh : daktinomisin, RS-X sudah mengajukan melalui SAS sejak
bulan Pebruari 2016, mendapat ijin dari Kemkes bulan November
2016, sampai bulan Desember obat belum datang juga dari
distributor KF dengan alasan masih proses shipment, administrasi,
contoh lain : mercaptopurin 50 mg, protamin sulfat, desmopressin,
chlorambucil, mitomisin,
metotreksat tab, siklofosfamid tab,
leucovorin tab, busulfan tab, idarubisin,
Sebaiknya Pemerintah menjadikan obat-obat tersebut sebagai obat
program yang terjamin ketersediaannya. Pengadaan sepenuhnya
dilakukan oleh Kemenkes, tidak lagi menyerahkan ke masing-masing
rumah sakit.
3. E-catalogue tahun 2016 terlambat terbit. Baru diterbitkan bulan April 2016.
Pemenang e-catalogue baru mengetahui dinyatakan sebagai pemenang.
Mereka membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menyediakan sesuai
kebutuhan. Seharusnya e-catalogue paling lambat sudah terbit di bulan
Desember tahun sebelumnya, sehingga di bulan Januari 2017 RS sudah
dapat melakukan pembelian. Untuk Fornas 2018, baru ditetapkan pada
tanggal 28 Desember 2017, dan baru mulai berlaku 1 April 2018.
4. Obat ada di Fornas, tetapi penggunaan di RS tidak sesuai Restriksi
Fornas (indikasi dan dosis)
a. Vinorelbin di Fornas dosis “25 mg/m2 pada hari 1 dan 8 diulang
tiap tiga minggu”. (Dosis yang digunakan di RS-X 25-30 mg/m2).
Dokter berpedoman pada guideline PDPI yang terbaru.
b. Docetaxel di FORNAS tertulis untuk kanker kepala, leher,
paru, payudara, ovarium, prostat dan adenocarcinoma gaster.
(Pemakaian di RS-X untuk kanker femur jenis sel skuamosa,
kanker serviks).
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5. Obat masuk Fornas, ada di e-catalogue, tetapi distributor tidak dapat
menyediakan sesuai kebutuhan (waktu maupun jumlah), Karena melebihi
Rencana Kebutuhan Obat (RKO), obat kosong, produk rusak dan lainlain Contoh :
a. Furosemid injeksi, parasetamol tab, klindamisin 300 mg, clozapin
100 mg, 25 mg, parasetamol syrup, cefixime, dan tramadol inj
(semester 1 tahun 2016)
b. INH 100 mg (semester 2 tahun 2016)
c. INH 300 mg (terlambat datang)
6. Obat tersedia di distributor tetapi tidak dapat melayani harga e-catalogue.
Harus melalui proses pengajuan persetujuan harga terlebih dahulu ke
distributor sehingga memperlambat pengadaan. Contoh: salbutamol
nebules, goserelin asetat injeksi, berapros, dan fondaparinux inj
7. Obat tersedia di distributor tetapi tidak dapat melayani karena RS belum
membayar tagihan yang cukup besar.
Permasalahan serupa secara rinci dan rutin terjadi seperti dapat dilihat dalam
tabel (7.3).
Beberapa permasalahan pemenuhan obat dalam penyelenggaraan JKN
disampaikan oleh salah satu RS Swata dalam paparan Masrial Mahyudin
pada tahun 2017, “Pelayanan farmasi rumah sakit di era JKN, permasalahan
dan penyelesaiannya untuk menuju JKN dengan kepesertaan semesta
(UHC) 2019”:
1. Permasalahan pada tahap seleksi
a.

Masalah

: Ketidaksesuaian jumlah obat
Formularium Nasional (Fornas)

di e-catalogue dengan

Fakta

: Tidak semua obat di Formularium Nasional (Fornas) ada
dalam daftar e-catalogue. Hal ini ditunjukkan dengan obat
yang tersedia di e-catalogue 73,7% (862 item) dari total
obat yang ada di FORNAS. Dari obat FORNAS yang belum
tersedia ada obat dengan kategori esensial, contohnya
valsatran.
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Dampak

Saran

b.
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: Apabila ada kebutuhan terapi dengan obat yang belum ada
obat e-catalogue-nya maka RS menggunakan obat regular
dengan harga jauh lebih tinggi. Hal ini berdampak terhadap
meningkatnya biaya obat. Sementara tarif INA CBG’s
cenderung turun atau apabila ada kenaikan pun sangat
kecil. Akhirnya persentase biaya penggunaan obat lebih
besar dari seharusnya. Untuk kasus rawat jalan, pasienpasien kronis, klaim biaya obat-obat yang tidak ada di
e-catalogue tidak dapat di top-up ke BPJS. Ini akan menjadi
potensi permasalahan kontinuitas pengobatan bagi pasien
kronis.
: Pemerintah harus punya komitmen tinggi dalam hal
penyediaan obat JKN, dimana seluruh obat Fornas ada di
dalam daftar e-catalogue

Masalah

: Jumlah obat di e -catalogue hanya satu (monopoli)

Fakta

: Setiap kandungan obat di Fornas hanya ditetapkan satu
jenis obat dari satu industri farmasi sehingga RS tidak
punya pilihan. Apabila ada masalah suplai dengan obat
e-catalogue yang ditetapkan, maka RS harus mencari
obat pengganti dengan harga yang setara dengan harga
e-catalogue. Seringnya RS mendapatkan harga obat lebih
tinggi dari harga e-catalogue

Dampak

: Biaya obat yang diperlukan menjadi lebih besar. Untuk
kasus rawat jalan, pasien-pasien kronis, klaim biaya obatobat yang tidak ada di e-catalogue tidak dapat di top up ke
BPJS. Ini akan menjadi potensi permasalahan kontinuitas
pengobatan bagi pasien kronis.

Saran

: Ditetapkan lebih dari 2-3 perusahaan farmasi yang memiliki
komitmen baik terhadap suplai, tidak hanya orientasi harga.
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c.

Masalah
Fakta

: Waktu tayang e-catalogue
: Pada satu periode e-catalogue, obat masuk ke dalam daftar
e-catalogue secara bertahap. Tayangnya obat e-catalogue
dengan cara bertahap tanpa ada pemberitahuan kepada
RS, menyebabkan diperlukannya sumber daya manusia
khusus untuk mengamati apakah ada penambahan obat
yang baru masuk e-catalogue. Untuk mengetahui obat apa
yang ditambahkan dalam periode tertentu pun tidak mudah.
Kendala dalam teknik pengambilan data untuk mengetahui
obat baru:
a. Apabila dilakukan secara manual, maka obat dalam
daftar e-catalogue harus dibandingkan satu per satu,
sementara jumlah obat dalam daftar tersebut cukup
banyak.
b. Apabila dilakukan dengan pendekatan program
komputer, maka kendalanya daftar tidak dapat di
download sekaligus. Sehingga harus ditampilkan
seluruh catalogue produk obat baru kemudian disalin
per halaman ke program Microsoft Excel.

Dampak

: Adanya SDM khusus yang harus mengidentifikasi
tambahan obat e-catalogue dari waktu ke waktu menjadi
beban bagi RS. Padahal seharusnya RS semakin efisien
dalam pengeluaran biaya-biaya tidak langsung.

Saran

: Obat e-catalogue ditetapkan dan tayang sekaligus. Jika hal
tersebut tidak dapat dilakukan, maka seharusnya sistem
dapat menginformasikan obat-obat tambahan di luar daftar
yang sudah ada dalam setiap periode. Hal ini dilakukan
pada saat pengelolaan oleh PT. ASKES, dimana obat
yang ditambahkan dan obat yang dikeluarkan dari daftar
diinformasikan terpisah sebagai resume.
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d.

Masalah

: Masa berlaku dan waktu terbit e-catalogue

Fakta

: Saat ini masa berlaku e-catalogue 1 tahun, namun
faktanya baik tahun 2016 maupun 2017 mengalami
perpanjangan. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan LKPP
dalam menerbitkan daftar e-catalogue obat. Terbitnya
e-catalogue 2016 setelah masa berlaku e-catalogue
2015 habis. Kemudian masa berlaku e-catalogue 2015
diperpanjang beberapa bulan sampai dengan tayang
e-catalogue 2016 tanpa ada sosialisasi kepada RS baik
melalui BPJS, Kemenkes atau Dinas Kesehatan. Hal ini
terulang kembali pada tahun 2017, Terbitnya e-catalogue
2017 di website LKPP 1 hari setelah masa berlaku
e-catalogue 2016 habis dan waktu terbit e-catalogue sama
dengan waktu awal berlakunya e-catalogue. Kerumitan
ditambah dengan sebagian besar obat di e-catalogue
baru mengalami penurunan dari e-catalogue sebelumnya.
Hal ini menyebabkan tidak ada waktu bagi RS untuk
melakukan perencanaan menyesuaikan jenis dan harga
dengan e-catalogue baru. RS memerlukan persediaan
obat untuk memenuhi kebutuhan terapi pasien baik kasus
gawat darurat, instalasi rawat jalan maupun rawat inap.
Sistem “zero stock” tidak dapat diterapkan dalam hal ini.
Keragaman pergerakan penggunaan obat dari slow moving
ke fast moving menjadikan pola perencanaan dari setiap
obat berbeda-beda. Ada yang perlu direncanakan mingguan

Dampak

Saran

atau bulanan. Obat yang disediakan “on demand” (apabila
kasusnya ada) pun, hanya sebagian kecil.
: RS telah memiliki persediaan obat e-catalogue lama, waktu
tayang e-catalogue sama dengan masa berlaku e-catalogue
mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi RS, karena
RS membeli dengan harga lebih tinggi sedangkan klaim top
up dilakukan dengan harga lebih rendah.
: e-catalogue tayang 1 bulan sebelum e-catalogue
diberlakukan. Apabila mengalami kerumitan dalam seleksi
obat e-catalogue maka diusulkan masa berlaku e-catalogue
lebih lama, mungkin 2 tahun sekali.
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e.

Masalah
Fakta

Dampak
Saran

: Harga dalam e-catalogue yang sangat rendah
: Harga dalam e-catalogue yang sangat rendah diduga
ada keengganan dari industri farmasi memproduksi obat
sesuai dengan kebutuhan RS. Kualitas obat pun perlu
dipertanyakan. Faktanya beberapa obat generik atau obat
generik bermerek yang di e-catalogue memberikan efek
mual dan tidak nyaman di saluran cerna pasien. Perlu
dilakukan kajian lebih dalam terkait hal ini.
: Pengobatan pasien terganggu
: BPOM harus dilibatkan dalam menjaga kualitas dan
keseimbangan harga

2. Permasalahan pada tahap perencanaan
Masalah
Fakta

Dampak

: RKO sebagai dasar pengadaan obat belum berjalan
: RS sudah menyusun dan mengirimkan RKO 2017 dan 2018
kepada Kemenkes melalui aplikasi. Sudah dilakukan juga
koordinasi dengan pihak perusahaan farmasi pemenang
dalam merealisasikan RKO. Namun hasilnya tidak semua
perusahaan farmasi pemenang memberikan harga sesuai
dengan e-catalogue. RKO belum menjadi rujukan industri
dalam memproduksi obat-obatan e-catalogue. Perlu diketahui
penyebab dari hal tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan
bahwa saat ini RS tetap sulit mendapatkan obat e-catalogue.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya 169 jenis obat yang tidak
terdapat harga e-catalogue-nya dengan alasan perusahaan
hanya melayani e-purchase. Sementara RS Swasta belum
dapat melakukan e-Purchase dan secara regulasi RS dapat
memperolehnya dengan prosedur manual.
: RS harus mencari alternatif obat regular yang notabene
harganya yang lebih tinggi dari harga e-catalogue, sehingga
biaya pengobatan menjadi lebih besar. Untuk kasus rawat
jalan, pasien-pasien kronis, klaim biaya obat-obatan yang tidak
tercantum dalam e-catalogue tidak dapat di top up ke BPJS. Hal
ini akan menjadi potensi permasalahan kontinuitas pengobatan
bagi pasien kronis.
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Saran

: RKO yang telah diterima diotorisasi oleh Dinas Kesehatan atau
Kemenkes dan dikembalikan ke RS sebagai dasar melakukan
pemesanan (terbitnya SP). Penolakan harus diberikan kenakan
sanksi keras.

3. Permasalahan pada tahap pengadaaan
a.

Masalah
Fakta

Dampak

Saran

b.

Masalah
Fakta

Dampak

Saran

c.
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Masalah

: Diskriminasi pemenuhan pesanan obat
: RS Swasta menjadi prioritas terakhir bagi perusahaan
farmasi untuk pemenuhan pesanan obat e-catalogue
setelah Dinas Kesehatan dan RS Pemerintah. Menurut
industri farmasi dan distributor, mereka akan mendapatkan
sanksi apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan Dinas
Kesehatan dan RS Pemerintah.
: Sering terjadi kekosongan obat di RS Swasta sehingga
terapi pasien terganggu. Hak pasien berobat di RS Swasta
menjadi tidak terpenuhi.
: RS Swasta mendapatkan perhatian yang sama sepanjang
RS dapat menunjukkan perjanjian kerja sama dengan
BPJS sebagai dokumen legal bahwa RS tersebut melayani
pasien JKN.
: Harga tidak sesuai dengan Harga e-catalogue
: Beberapa Industri farmasi tidak mau memberikan
harga e-catalogue untuk beberapa jenis obat, seperti:
sStreptokinase, alteplase, sevoflurane. Padahal obat-obat
ini termasuk obat-obat vital.
: RS harus mencari alternatif obat regular yang notabene
harganya lebih tinggi dari harga e-catalogue, sehingga
biaya pengobatan yang diperlukan menjadi lebih besar.
: Diberlakukan sanksi yang keras terhadap perusahaan
farmasi yang tidak memberikan harga sesuai e-catalogue
kepada RS Swasta.
: Ketersediaan obat e-catalogue di distributor tidak sesuai
kebutuhan RS
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Fakta

: Sering sekali obat-obat e-catalogue di distributor kosong.
Hal ini dampak dari kesiapan industri farmasi memproduksi
dan mensuplai obat e-catalogue kepada distributor. Ini
erupakan indikasi bahwa Industri farmasi tidak mampu
memproduksi obat dengan jumlah sesuai dengan RKO.
Informasi kekosongan produk ke Kemenkes melalui email
tidak selalu ditanggapi atau hanya bersifat fasilitatif saja.
Tidak menyebabkan kebutuhan obat menjadi terpenuhi.
Selain itu, terjadi keterbatasan jumlah produksi obat yang
menyebabkan mengakibatkan RS khawatir dan membeli
obat untuk stok jangka panjang demi berlangsungnya
pelayanan.

Dampak

: RS harus mencari alternatif obat regular yang notabene
harganya lebih tinggi dari harga e-catalogue, sehingga
biaya pengobatan yang diperlukan menjadi lebih besar.
Turn over inventory RS meningkat.

Saran

: RKO RS yang telah disetujui dikembalikan ke RS agar
RS dapat melakukan komunikasi dan koordinasi langsung
dengan insustri farmasi, sehingga aliran informasi lebih
cepat.

4. Permasalahan pada tahap pelayanan
Masalah

: Tidak semua obat di e-catalogue ada di dalam data base BPJS

Fakta

: Obat kronis yang sudah dilayani dengan sistem top up tidak
dapat langsung ditagihkan/diklaim ke BPJS karena data
beberapa obat e-catalogue tidak tersedia di dalam data base
aplikasi BPJS.
: Pembayaran kepada RS terlambat dan mengganggu cashflow.
Bagi RS hal ini menjadi titik kritis karena RS harus distributor
membayar kepada distributor sesuai dengan jatuh tempo yang
telah ditetapkan. Apabila tidak dilakukan pembayaran sesuai
dengan jadwal, maka RS tidak akan menerima suplai obat.
Akibatnya pemenuhan terapi pasien terganggu.

Dampak

Saran

:

Daftar e-catalogue ditayangkan sekaligus, sehingga tidak
ada alasan bagi BPJS tidak menunda proses update obat
dan tidak terlalu sering melakukan proses tersebut.
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7.10.1. Penyelesaian komprehensif masalah pelayanan farmasi
Untuk stabilitas pelayanan kesehatan di Era JKN sekaligus menyambut UHC
tahun 2019 maka perlu dilakukan langkah penyelesaian komprehensif dalam
artian efektif, efisien, ekonomis, taat azas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyelesaian permasalahan farmasi sangat signifikan dalam mewujudkan
kendali mutu dan kendali biaya. Hal ini dimungkinkan mengingat biaya
pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit memerlukan lebih 45 % dari
total keuangan yang beredar di rumah sakit. Disamping itu penggunaan obat
juga sarat dengan potensi risiko akibat adanya “drugs related problems” yang
dapat menyebabkan “medication error”. Penyelesaian menyeluruh yang harus
dilakukan adalah dengan mengaktifkan fungsi-fungsi berikut :
1. Apoteker Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Apoteker Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) harus melaksanakan
pelayanan secara komprehensif dan simultan sesuai tugas dan fungsinya,
yang meliputi aspek farmasi manajemen, aspek farmasi klinik dan aspek
farmasi produksi. Semua aspek ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan RI nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di
Rumah Sakit. Keberadaan standar prosedur operasional yang mampu laksana
dan fokus sangat diperlukan untuk mendukung jaminan pelayanan yang
efektif, efisien, aman, dam bermutu. Dalam pelaksanaan pelayanan farmasi
klinik, seorang apoteker perlu membuat dan mengimplementasikan Panduan
Asuhan Kefarmasian (PAKf) yang di dalam pembuatannya berpedoman
kepada tindakan yang ada dalam Panduan Praktek Klinik (PPK). PPK dibuat
berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Standar
Terapi. PAKf juga mengacu kepada Clinical Pathway (CP).
Apoteker IFRS yang menerapkan tupoksi secara komprehensif seperti
juga dilakukan oleh Staf Medis Fungsional (SMF)/dokter yang semestinya
melakukan penanganan pasien berdasarkan PPK dan CP maka akan
melahirkan pengunaan obat yang Rasional baik jenis maupun jumlahnya.
Pengimplementasian penatalaksanaan pelayanan kepada pasien secara
konsisten maka akan diperoleh data jenis dan jumlah obat secara Epidemiologis
yang valid yang semestinya menjadi dasar untuk penyusunan Formularium
Nasional (Fornas) dan Formularium Rumah Sakit.
Seorang apoteker IFRS harus mampu membuat Rencana Kebutuhan Obat
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(RKO) berdasarkan jenis dan jumlah pemakaian yang sudah menerapkan
PPK, CP, Standar Terapi dan Fornas (data konsumsi obat yang diperoleh
berdasarkan epidemiologi) dan diserahkan sesuai ketentuan dan jadual
yang ditetapkan. Dalam menentukan jumlah obat yang direncanakan tentu
mempertimbangkan faktor-faktor perencanaan seperti rata-rata pemakaian,
stok akhir dan lain-lain.
2. Stakeholder Pelayanan Kesehatan
Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam membuat Fornas harus
berdasarkan usulan dari rumah Sakit yang sudah mengimplementasikan
standar terapi, PNPK, PPK, PAKf secara konsisten disamping data obat yang
efektif berdasarkan Evidence Based Medicine (EBM).
Kementerian Kesehatan dan Direktorat terkait dalam membuat paket INACBGs harus berdasarkan data pemakaian yang berpedoman jenis dan jumlah
obat yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan kepada pasien (mengacu
kepada data pemakaian Epidemiologi)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam
membuat e-catalogue beserta harganya haruslah berdasarkan Fornas di
mana jenis dan jumlah obatnya sudah diseleksi secara otomatis dengan
penerapan PNPK, PPK, CP, dan PAKf secara konsisten. Pembuatan dan
penerbitan e-catalogue harus pada bulan terakhir tahun berjalan (Desember)
untuk digunakan pada tahun berikutnya. Dengan catatan e-catalogue harus
lahir setelah Fornas.
Terkait hal tersebut, maka DitJen Farmalkes dan LKPP harus berkoordinasi
secara intens dan harmonis agar e-catalogue sinkron dengan Fornas (semua
obat yang ada dalam Fornas ada dalam e-catalogue begitupun sebaliknya).
LKPP harus melakukan kontrak pengadaan obat e-catalogue dengan Industri
Farmasi secara valid, terukur dan tepat waktu yang berkoordinasi dengan
Ditjen Farmalkes (merupakan kebutuhan obat nasional yang berasal dari
rekapitulasi obat RKO secara nasional)
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Gambar 7.1. Harmonisasi dan sinkronisasi untuk Kendali Mutu
dan Kendali Biaya

Sumber : Masrial Mahyudin, 2017, Pelayanan farmasi rumah sakit di era Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), Permasalahan dan penyelesaiannya untuk
menuju Jaminan Kesehatan Nasional dengan kepesertaan semesta (UHC)
2019

3. Industri Farmasi
Industri Farmasi harus dapat menyiapkan obat dengan jenis dan jumlah
yang tepat, serta berkomitmen menjamin kontinuitas persediaan obat sesuai
kontrak dengan kepastian yang tinggi dan mandiri. Selain itu, Industri Farmasi
berkoordinasi dengan distributor harus dapat menyuplai obat kepada rumah
sakit/fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan dengan jumlah dan
waktu yang tepat. Distributor dalam mendistribusikan obat harus menjamin
keamanan transportasi dan kondisi yang dibutuhkan obat.
4. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus dapat meregistrasi
obat secara tepat, cepat dan aman (dapat dipertanggungjawabkan). Perlu
dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus untuk mengantisipasi
obat palsu dan substandar. Disamping itu, BPOM harus memberikan regulasi
yang tepat untuk obat non register namun terdapat dalam Fornas seperti
mengacu seperti obat regular/umum tidak menggunakan jalur special access
scheme (SAS) yang cenderung lambat atau meniru pengadaan obat-obat
program.

136

HARAPAN, KENYATAAN DAN SOLUSI JKN
DALAM RANGKAIAN DISKUSI PANEL
INDONESIA HEALTHCARE FORUM

Untuk memperkuat penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kefarmasian,
maka penyelesaian makro yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
1. Jangka Pendek
a. Pembuatan Fornas sesuai kebutuhan dan dapat disepakati seluruh
user dan terbit pada tahun berjalan untuk diberlakukan pada tahun
yang akan datang
b. Daftar e-catalogue harus sesuai dengan daftar Fornas segera terbit
setelah Fornas Baru (pada tahun berjalan)
c. Formularium RS dibuat dan mengacu kepada Fornas (sehingga
semua daftar obatnya tertuang dalam Fornas).
d. Fornas berlaku paling sedikit 2 tahun
e. Penggunaan obat harus berdasarkan standar terapi yang juga tertuang
dalam Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) untuk
itu Kemenkes harus menerbitkan PNPK sebelum PPK
f. RKO disusun berdasarkan kombinasi Metode Konsumsi dan Metode
Epidemiologi yang dihasilkan dari implementasi PPK, CP, Standar
Terapi, Fornas dan Formularium Rumah Sakit.
g. RKO dibuat secara baik (EBM) harus sudah terkirim paling lambat
Triwulan II tahun berjalan untuk penggunaan tahun yang akan datang.
2. Jangka Menengah
a. Pendirian/Pengadaan Bulog Perbekalan Farmasi
b. Pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi baik dari sistem Bulog
ke rumah sakit maupun antar rumah sakit (memungkinkan adanya
transaksi obat antar rumah sakit untuk mengantisipasi kekosongan)
3. Jangka Panjang
a. Pengembangan dan penelitian bahan baku obat untuk kemandirian
pengadaan obat (saat ini lebih kurang 96 % bahan baku obat berasal
dari impor)
b. Produksi bahan baku obat secara prioritas bertahap dan pada akhirnya
mandiri
c. Produksi obat sesuai kebutuhan yang ada dalam fornas dengan bahan
baku produksi sendiri.
d. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder (mulai dari
Pemerintah/Eksekutif, legislatif, Kementerian Kesehatan, BPOM,
JKN, BPJS dan Assosiasi terkait.
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8

REKOMENDASI

Serangkaian hasil diskusi yang telah tertuang dalam buku ini menghasilkan
berbagai rekomendasi. Dalam bab 8 ini kami sajikan sesuai dengan topik-topik
pada bab sebelumnya.
8.1. Aspek Regulasi
•

Perlu diatur kejelasan regulasi mana saja yang diatur oleh BPJS dan
regulator. Sejauh ini regulasi yang ada seringkali tumpang tindih. Perlu
penegasan sejauh mana fungsi regulasi BPJS Kesehatan sesuai dengan
kewenangannya.

8.2. Aspek Pembiayaan
·

·
·
·
·
·

·

·
·

Paradigma sehat melalui kesehatan masyarakat (promosi dan
pencegahan) diperlukan untuk mencegah peningkatan biaya kuratif,
sehingga diperlukanpenguatan dana promosi dan pencegahan
Penyesuaian besaran iuran PBI, iuran PBPU dan PPU secara berkala
dengan nilai kelayakan ekonomis
Kendali biaya dengan tidak mengorbankan mutu pelayanan kesehatan
Menerapkan mekanisme urun biaya pada pelayanan-pelayanan yang
dapat menimbulkan moral hazard.
Perbaikan kolektabilitas iuran PBPU
Peninjauan kembali besaran tarif INA-CBGs dengan mengakomodir
indeks upah SDM, kendala suplai alat medis habis pakai, kasus dengan
biaya relatif tinggi, insentif untuk RS swasta, serta bobot kasus yang wajar
untuk pasien rawat jalan serta rawat inap, tidak disesuaikan berdasarkan
kecukupan anggaran saja.
Pengembangan sistem blokir, bila peserta nunggak iuran, maka SEP
peserta otomatis terblok dan RS sebagai penerbit SEP tidak bsa
mengakses kepesertaan pasien, jadi rumah sakit bsa langsung menolak
layanan.
Peserta yang mendaftar sebagai peserta JKN, baik mandiri atau PBI,
statusnya dapat langsung aktif pada hari itu juga tidak menunggu 14 hari.
Indeks PBI di bawah standar, adanya PBPU yang drop-out (tidak
melanjutkan pembayaran), dan peserta Pemda yang lalai merupakan
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faktor penyebab defisit, disamping inefisiensi dari penyelenggara dan
provider. Belum optimalnya sistem rujukan sehingga pasien dengan
severity rendah harus dirawat di RS kelas A dan B, sehingga biaya
membengkak. Seluruhnya harus dikaji lebih dalam agar mampu menjaga
keberlangsungan (sustainibilitas) pelaksanaan JKN.
8.3. Aspek Pelayanan dan Kepesertaan
·
·

·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
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Semua orang yang memerlukan mempunyai hak yang sama untuk berobat
ke rumah sakit dan mendapat layanan klinis terstandar
Standar kelas rumah sakit berbasis pada kompetensi klinis minimal, yang
didukung oleh fasilitas dan SDM. Rujukan berbasis pemetaan kompetensi
RS yang ada.
Penguatan layanan primer melalui peningkatan kompetensi SDM
Kesehatan, penguatan pada pelayanan primer kepastian secara konsisten
sehingga pelayanan rujukan dapat ditekan
Perluasan FKTP dengan menyertakan klinik-klinik Badan Usaha, klinik
swasta dan praktik mandiri
Fokus peningkatan akses masyarakat pada Daerah Tertinggal Perbatasan
dan Kepulauan (DTPK)
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan peningkatan serta
optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Peningkatan koordinasi dan bangun kemitraan dengan rumah sakit melalui
berbagai diskusi/sosialisasi dan advokasi terkait dengan penerapan
prospective payment system INA-CBGs
Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah terkait kelengkapan sarana
prasarana serta SDM Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit
Perlu perluasan penyertaan rumah sakit (FKRTL) swasta.
Perlu pengembangan sistem anti fraud yang terintegrasi dan ditelaah
secara berkala
Percepatan aplikasi “bridging” SIM RS dengan SIM BPJS Kesehatan
Pemberlakuan remunerasi bagi semua rumah sakit yang bekerjasama
dengan BPJS.
Ekstensifikasi diseminasi Sistem Rujukan Berjenjang
Keberadaan kelas eksekutif dalam JKN disinkronkan dengan berbagai
kebijakan lain dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, seperti
Manfaat Tunggal dan Koordinasi Manfaat (CoB).
Ketersediaan dalam hal jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan harus
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dipenuhi agar sistem rujukan bisa berjalan dengan baik.
Telemedicine dan tele-konsultasi perlu dipertimbangkan untuk menjadi
paket manfaat BPJS Kesehatan.
Sistem rujukan regionalisasi yang diatur melalui Peraturan Menteri
Perhubungan jangan sampai menjadi hambatan dalam portabilitas
pelayanan kesehatan secara nasional.
Mutu pelayanan yang terkait dengan ekuitas dan ekualibilitas, khususnya
di DTPK, perlu menjadi perhatian pemerintah untuk ditingkatkan.
Perlu fleksibilitas dalam aplikasi regionalisasi sistem rujukan, khususnya
terkait dengan keterbatasan akses masyarakat untuk mencapai pelayanan
kesehatan.
Perluas peran swasta dalam JKN
Melakukan percepatan cakupan semesta Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) terutama PPU melalui penguatan sistem kolektabilitas iuran dan
urun biaya.
Memperluas kerjasama kemitraan dengan badan-badan usaha untuk
percepatan kepesertaan PPU
Memfinalkan konsep Koordinasi Manfaat (CoB) agar sektor formal memiliki
keterkaitan masuk JKN
Penyelesaian kecurigaan kecurangan JKN diselesaikan melalui mediasi,
sebelum masuk ranah litigasi.
Peningkatan peran Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan dalam
pencegahan dan pengurangan fraud.
Peningkatan kemampuan dinas kesehatan dan lembaga independen
untuk mengurangi fraud.
Pengaktifan kebijakan dana kompensasi BPJS
Penetapan batas atas untuk non PBI.
Pengembangan sistem teknologi informasi untuk percepatan verifikasi
klaim
Pembentukan “Bulog” Obat yang bisa melakukan operasi pasar manakala
harga obat tiba-tiba melambung atau obatnya justru menghilang dari
peredaran.
Ekstensifikasi diseminasi terhadap semua pelaksana mengenai apa saja
yang dapat diberikan di puskesmas dan FKTP lainnya terkait Program
Rujuk Balik.
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8.4. Aspek Sumber Daya Manusia Kesehatan
·

·

·

·

Perencanaan dan pengadaan SDM Kesehatan (jumlah maupun jenisnya)
dilakukan berbasis beban kerja baik di fasilitas kesehatan maupun di
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara.
Perlunya regulasi yang memberikan perlindungan kepada tenaga
kesehatan dalam melaksanakan tugasnya agar tidak ada kekhawatiran
terjerat aspek hukum, termasuk dalam pelaksanaan task shifting.
Perlu inovasi dalam penyediaan SDM kesehatan di luar sistem pengadaan
konvensional (pengangkatan CPNS, honorer maupn tenaga sukarela)
antara lain flying doctor, datasering ketenagaan.
Inovasi pengembangan telemedicine, khususnya untuk daerah-daerah
terpencil dengan akses transportasi yang sulit.

8.5. Aspek Kefarmasian dan Alat Kesehatan
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
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Ekstensifikasi diseminasi regulasi terkait obat dan alkes agar dipahami
oleh semua pihak yang terlibat baik penyedia (industri dan distributor),
pemerintah daerah serta instalasi farmasi di dinkes dan rumah sakit
Memperbaiki sistem dalam penyediaan obat mulai dari penyusunan
fornas, RKO, waktu tayang e-catalogue
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem secara keseluruhan disertai
dengan sistem reward dan punishment
Perlunya kajian pembentukan Bulog Obat
Pembuatan Fornas sesuai kebutuhan dan dapat disepakati seluruh user
dan terbit pada tahun berjalan untuk diberlakukan pada tahun yang akan
datang
Daftar e-catalogue harus sesuai dengan daftar Fornas segera terbit
setelah Fornas Baru (pada tahun berjalan)
Formularium RS dibuat dan mengacu kepada Fornas (sehingga semua
daftar obatnya tertuang dalam Fornas).
Fornas berlaku paling sedikit 2 tahun
Penggunaan obat harus berdasarkan standar terapi yang juga tertuang
dalam Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) untuk itu
Kemenkes harus menerbitkan PNPK sebelum PPK
RKO disusun berdasarkan kombinasi Metode Konsumsi dan Metode
Epidemiologi yang dihasilkan dari implementasi PPK, CP, Standar Terapi,
Fornas dan Formularium Rumah Sakit.
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RKO dibuat secara baik (EBM) harus sudah terkirim paling lambat
Triwulan II tahun berjalan untuk penggunaan tahun yang akan datang.
Pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi baik dari sistem Bulog ke
rumah sakit maupun antar rumah sakit (memungkinkan adanya transaksi
obat antar rumah sakit untuk mengantisipasi kekosongan)
Pengembangan dan penelitian bahan baku obat untuk kemandirian
pengadaan obat (saat ini lebih kurang 96 % bahan baku obat berasal
dari impor)
Produksi bahan baku obat secara prioritas bertahap dan pada akhirnya
mandiri
Produksi obat sesuai kebutuhan yang ada dalam fornas dengan bahan
baku produksi sendiri.
Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder (mulai dari
pemerintah/Eksekutif, legislatif, Kementerian Kesehatan, BPOM, JKN,
BPJS dan Asosiasi terkait)
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