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DI ERA JKN

• Perubahan sistem layanan kesehatan

• Harus diikuti pula perubahan sistem manajemen atau
pengelolaan pelayanan di FKTP dan FKRTL

• Keterlibatan profesi,  asosiasi faskes dan stakeholder 
lainnya sangat penting dalam dalam menyusun 
kebijakan JKN maupun regulasi dalam bidang Kesehatan 

• Saat ini perlu diperbaiki dimensi mutu pelayanan 

dan terus dievaluasi 

• Perlu dilakukan penataan sistem pelayanan agar 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 
kualitasnya tidak menurun 



TUJUAN PELAYANAN KESEHATAN

• MEMENUHI KEBUTUHAN MEDIS PASIEN

• MENJAMIN KESELAMATAN PASIEN

• MEMATUHI STANDAR PROFESI

DIDUKUNG DENGAN BIAYA  PELAYANAN  

KESEHATAN YANG RASIONAL



CAKUPAN UHC 

 Akses pelayanan Kesehatan yang adil dan  

bermutu Bagi setiap warga Negara Indonesia

 Mutu Pelayanan  Kesehatan ditentukan oleh

- Pembiayaan  yang cukup

- Ketersediaan fasilitas  kesehatan,sarana 

& prasarana,obat ,alkes  yag memadai 

- Kemudahan akses pelayanan kesehatan

- Pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga 

kesehatan



Tersier

(Sub-Sp)

Sekunder

(Pelayanan 
Spesialistis)

(Pelayanan MEDIS Dasar (90% 

kebutuhan kesehatan )

Primer/Dr Umum

1 Dokter mengayomi

+2.500 penduduk

1. Kini distribusi dokter tidak merata kerena sistem

pelayanan kesehatan belum mengatur sistem insentif

2. Perlu ditata pemerataan kesehatan dan akses

pelayanan mudah dijangkau masyarakat

3. Idealnya 30-40% dana JKN untuk layanan primer 

(FKTP)

4. Distribusi peserta per dokter perlu rasionalisasi

5. FKTP  harus memperkuat upaya promotif dan 

preventif sebagai gate keeper

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

Tetapi anggaran JKN 

hanya 20% ke FKTP 

dan nilai kapitasi 

tidak naik dalam 6 

tahun

Harus memiliki roadmap mengenai :

- Distribusi peserta 

- Pengembangan layanan

- Kapitasi sesuai kategori daerah pelayanan

- Remunerasi dokter 



BELANJA PELAYANAN KESEHATAN DALAMJKN
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Prom prev
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• Belanja 

Pelayanan  

kesehatan 

dalam JKN  

terus 

meningkat  

seiring 

peningkatan  

utilisasi JKN

• Proporsi

pembiayaan

JKN terbesar di

FKRTL ( lebih

dari 80%)

KONDISI SAAT INI ……………….. 



Kebijakan tarif dalamJKN
(Perpres 82 tahun 2018 tentangJaminanKesehatan)

Pasal 69

Pasal 71

Pasal 73

Pasal 69

• Standar Tarif pelayanan kesehatan di FKTP & FKRTL ditetapkan oleh Menteri

• Menteri menetapkan standar tarif setelah:

a. Mendapatkan masukan dari BPJSK Bersama dgn asosiasi Faskes

b. Mempertimbangkan ketersediaan Faskes, IHK dan indeks kemahalanDaerah

Pasal 71

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran :
a. FKTP secara praupaya atau kapitasi berdasarkan jumlah peserta yang terdaftardi FKTP
b. FKRTL secara INA-CBG

Pasal 73

• Standar Tarif ditinjau paling cepat 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri

• Peninjauan standar tarif dilakukan dengan memperhitungkan kecukupan iuran dan  
kesinambungan program yang dilakukan Bersama dengan BPJS Kesehatan, DJSN dan 
Menteri  Keuangan



KEBIJAKANTARIFKAPITASI DAN REDISTRIBUSI PESERTA 
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• Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional  
pasal 5 

- ayat 4 : dalam hal kondisi peserta yang terdaftar di FKTP

pemerataan, BPJS dapat melakukan pemindahan peserta ke FKTP

lain.

- ayat 7 : pemindahan peserta dilakukan setelah koordinasi dengan

dinas kesehatan dan asosiasi faskes

• Permenkes No 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan  
kesehatan dalam JKN (sedang proses revisi)

• Permenkes tentang Manlak JKN sedang dalam proses 
pembahasan dengan stakeholder dan belum final 

• Peraturan BPJS no 1 tahun 2017 ttg redistribusi peserta 

belum optimal diimplementasikan



GAMBARANIMPLEMENTASI KAPITASI

• Nilai Kapitasi belum pernah naik sejak tahun 2014 

• Distribusi kepesertaan di FKTP masih belum merata, 
dimana  berpengaruh pada income FKTP

• Peserta masih dominan di puskesmas (peserta PBI APBD 
dialokasikan di  puskesmas  otonomi daerah

• Nilai kapitasi JKN masih dibawah nilai keekonomian

• Penerapan Norma Kapitasi dan Kapitasi berbasis 
komitmen  pelayanan beserta konsekwensi atas 
penilaian indikator KBK di FKTP

• Penerapan kapitasi diterapkan sama di seluruh
daerah,belum mempertimbangkan pola pembiayaan
untuk daerah terpencil,geografis,jumlah penduduk
kurang



RATIO PESERTA PER JENIS FKTP 

• PUSKESMAS MEMILIKI RATIO PESERTATERDAFTAR PALING BANYAK

• BAGAIMANA  MUTU PELAYANAN BILA TIDAK DILAKUKAN REDISTRIBUSI ??

s.d. Juni 2019

JENIS FKTP
JUMLAH RASIO  

FKTP:PESERTA
FKTP PESERTA TERDAFTAR

DOKTER PRAKTIK MANDIRI 5.253 9.411.235 4,82% 1.792

KLINIK POLRI 562 1.176.326 0,60% 2.093

KLINIK PRATAMA 5.405 24.690.071 12,65% 4.568

KLINIK TNI 651 1.676.715 0,86% 2.576

PUSKESMAS 9.981 158.146.271 81,01% 15.845

RS D PRATAMA 32 110.557 0,06% 3.455

TOTAL 21.884 195.211.175 100,00% 8.920

PRAKTIK GIGI PERORANGAN 1.200 5.509.479 - 4.591

GRAND TOTAL 23.084



Mengapa Harus Redistribusi peserta ?

• Distribusi kepesertaan merupakan perintah

undang-undang untuk meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan. 

• Redistribusi kepesertaan merupakan implikasi

kebijakan dari peningkatan mutu pelayanan

kesehatan.

• Kenaikan biaya kapitasi perlu disegerakan 

karena  6 tahun belum dievaluasi  



ASPEK MUTU PELAYANAN DOKTER  DI FKTP

 Ratio jumlah peserta dan  ketersediaan

akses  FKTP pertimbangan pemenuhan mutu

pelayanan.

 Ketersediaan FKTP meliputi kesesuaian ratio

dokter dan jumlah peserta,pertimbangan 

geografis atau tempat tinggal peserta,kemu

dahan akses baik jarak,waktu,dan standart

jenis FKTP yang ditetapkan.

 Meningkatkan Tata kelola klinis dengan

dokter dan tenaga kesehatan lainnya



• Pemerataan peserta terdaftar di FKTP juga

merupakan salah satu upaya penguatan pelayanan

primer yang berdampak pada pemantapan layanan

khususnya layanan di FKTP melalui pelayanan yang

berkualitas dan waktu tunggu yang lebih cepat.

• Pemerataan peserta terdaftar di FKTP akan

mendorong pertumbuhan FKTP baru dan akses

pelayanan kesehatan lebih mudah untuk

masyarakat

ASPEK MUTU PELAYANAN DI FKTP



BAGAIMANA IMPLEMENTASI JKN     

YANG   BERJALAN SELAMA INI DI FKTP?



PARAMETER HARAPAN REALITA

1 Promotif dan 

Preventif 

Fungsi sebagai gate keeper

meningkatkan upaya promotif dan

preventif

Fungsi UKM puskesmas 

promotif preventif bergeser ke 

arah kuratif 

2 Distribusi 

peserta

Distribusi peserta merata dengan

perbandingan ratio 1 dokter -2500

peserta

Perpers 82 th 2018 untuk 

pemerataan kesehataan , perlu 

adanya Distribusi peserta agar 

Realita : distribusi peserta 

dominan di Puskesmas (80 %)

Pelaksanaan peraturan BPJS 

kesehatan ttg distribusi peserta 

belum optimal dijalankan 

(kendaLa otonomi daerah)

3 Mutu 

pelayanan

mutu pelayanan FKTP meningkat diera

JKN

Mutu pelayanan 

4 Kapitasi Kapitasi di hitung berdasarkan : letak

geografis, jumlah penduduk, tingkat

kemaslahatan dokter, tenaga kesehatan

(tarif ngosiasi antara BPJS Kesehatan,

organisasi profesi dan asosiasi faskes )

Tidak semua daerah bisa diterapkan

sistem kapitasi

- Diberlakukan secara 

nasional  sama ( kebijakan 

Kemenkes ) tidak sesuai 

dengan  UU  SJSN : Tarif 

negosiasi dengan asosiasi 

faskes di masing masing 

wilayah



KRITERIA IDEAL REALITA 

5 Tata Kelola - Tata kelola managemen dan klinis

diimplementasikan

* Sarana tersedia

* Alat kesehatan tersedia

* Obat-obatan terpenuhi untuk

memenuhi kasus yang harus tuntas

di FKTP

- Adanya tenaga dokter & tenaga kesehatan

terpenuhi

- Tata kelola FKTP 

implementasinya

beragam ,dan perlu ada

panduan dan standart

dalam pengelolaan FKTP

6 KBK - Indikator yang ditetapkan harus berdasarkan

quality & equity melibatkan organisasi profesi

- Perlu perbedaan indikator di Puskesmas &

FKTP swasta,dokter praktek perorangan

- Ada 3  indikator 

ditetapkan KBK  :

* angka kontak

*  angka  rujukan

*  angka  prolani

perlu dilakukan evaluasi

dalam penetapan indicator 

melibatkan stakeholder 

7 Manfaat

kapitasi

Manfaat kapitasi harus disesuaikan dengan nilai

kapitasi ,dan dipertimbangkan pembiayaaan non

kapitasi untuk manfaat tertentu (tindakan medis

,pemeriksaan penunjang )

Kapitasi mencakup 144 

kasus yang harus tuntas di 

FKTP ,biaya non kapitasi

masih dibawah nilai

keekonomian



KRITERIA HARAPAN REALITA

8 Remunerasi - Perubahan FFS  Prospective Payment

paling tepat adalah sistem remunerasi .

- Organisasi profesi menyusun panduan

remunerasi dan standart jasa medik

=Belum ada regulasi yg 

mengatur secara detail tentang 

remunerasi.

= Faskes swasta di atur oleh 

managemen faskes disyahkan 

oleh pimpinan faskes 

9 Kepesertaan

JKN 

- Peserta PBI APBN Dan APBD dapat

memilih faskes pemeritah dan faskes

swasta karena hak peserta memilih FKTP.

Otonomi daerah membuat 

regulasi peserta PBI APBD 

didistribusikan di puskesmas

10 Kredensialing

faskes yang 

akan kerjasama 

dengan BPJS 

kesehatan 

-- Melibatkan organisasi profesi dana

sosiasi faskes

organisasi profesi belum 

dilibatkan maksimal dalam 

proses kredensialing FKTP di 

semua daerah



MENINGKATKAN BIAYA KAPITASI

Tujuan untuk meningkatkan

pelayanan yang bermutu sesuai
perhitungan aktuaria yang tepat
dengan mempertimbangan biaya

operasional klinik bisa survive di era
JKN .

• Koordinasi dengan Dinkes dan
asosiasi Faskes ,OP, dalam seleksi dan
kredensialing

•  Tujuan untuk standarisasi mutu
faskes yang bekerjasama

•Rasionalisasi 
biaya kapitasi 

•Kredensialialing
bersama Dinkes & 

Asosiasi
Faskes,orfanisasi 

profesi 

•Seleksi & 

•Transparansi dalam proses kerjasama

• Meningkatkan sistem public private patnership

• Kemudahan menjalin kerjasama dengan

BPJS kesehatan (khususnya FKTP swasta)

•Pemerataan
Peserta

• 

-Distribusi peserta yang adil ntk

FKTP pemerintah dan swasta

- Perbaikan regulasi yang mengatur

peserta PBI APBD

UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK PERBAIKAN FKTP DI ERA JKN  

Mekanisme 

kerjasama



Mengapa Harus Redistribusi peserta ?

• Distribusi kepesertaan merupakan

pengejawantahan perintah undang-undang untuk

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

• Redistribusi kepesertaan merupakan implikasi

kebijakan dari peningkatan mutu pelayanan

kesehatan.

• Kenaikan biaya kapitasi perlu disegerakan 

karena  6 tahun belum dievaluasi  



PERSIAPAN REDISTRIBUSI ……..

• Perlu ditetapkan diagnosis yang sesuai dengan besaran
kapitasi saat ini

• Melengkapi Sarpras dan Alkes di FKTP sesuai standar

• Peningkatan Ilmu dan Ketrampilan Dokter FKTP melalui
pelatihan dan seminar

• Dilakukan pemetaan jumlah FKTP dan peserta

• Melibatkan Organisasi profesi,dinkes dan Dinas
Kesehatan

• Perhitungan Kapitasi sesuai dengan aktuaria

• Untuk tindakan dan penunjang medis diusulkan non 
kapitasi

• Negosiasi tarif asosiasi faskes dengan BPJS 



144 diagnosa

penyakit

kompetensi 4

PELAYANAN 
KESEHATAN NON SPESIALISTIK 

YANG BERMUTU DI FKTP
DALAM MANFAAT JAMINAN 

KESEHATAN

16 diagnosa :

Langsung dirujuk ke FKRTL 
dengan alasan ketidak
tersediaan sarpras dan alkes
di FKTP

128 diagnosa :

•117 diagnosa kapitasi

•1 diagnosa non kapitasi (ANC)

•10 diagnosa dirujuk atau
pembayaran cara lain krn mslh
sarpras dan kompetensi yang harus
dilatih ulang dan pembiayaan

USULAN IDI



KENAIKAN PREMI PESERTA JKN 

• Perlu dengan
penghitungan premi
sesuai aktuaria yang
tepat

• Pemerintah menutup
defisit JKN (melalui
APBN )

• Melakukan evaluasi
manfaat/ benefit peserta
sesuai nilai premi yang
akan ditetapkan

Melakukan
Redesain JKN dan 

perbaikan Tata 
kelola 

Perbaikan

Kebijakan dan

mutu layanan

JKN 



TERIMA  KASIH


