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Berikut beberapa dasar hukum yang melatarbelakangi terbentuknya JKN, yaitu:

 Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human Right
dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri dari 30 pasal. Pasal 25 ayat 1
menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk
kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan,
pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan,
dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi
janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya
kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

 Resolusi WHA ke 58 Thn 2005 di Jenewa: setiap negara perlu mengembangkan UHC
melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan
yg berkelanjutan.

 Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui mekanisme asuransi sosial agar
pembiayaan kesehatan dapat dikendalikan sehingga keterjaminan pembiayaan
kesehatan menjadi pasti dan terus menerus tersedia yang pada gilirannya Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sesuai Sila ke 5 Panca Sila) dapat terwujud.
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Pada Pasal 28 H ayat (1) (2) (3) UUD 45 disebutkan:

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
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Selanjutnya pada pasal 34 ayat (1), (2), (3) UUD 1945 disebutkan:

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.
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Untuk dapat menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kondisi yang
ditetapkan, maka telah diterbitkan berbagai peraturan sebagai berikut:

 UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN

 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

 UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS

 PP No.101 Tahun 2012 tentang PBI

 Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan

 Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes,
Peraturan BPJS

 Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan
kesehatan
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Untuk mencapai visi misi dan rencana jangka menengah bidang kesehatan, telah ditetapkan
beberapa prioritas program dalam upaya reformasi pembangunan kesehatan.

Terdapat 8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN, dimana pada Fokus Prioritas
pertama ditetapkan untuk Peningkatan KIA & KB, diikuti dengan Perbaikan Gizi masyarakat
sebagi prioritas nasional kedua, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
serta kesling menjadi prioritas ke-tiga, sedangkan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau
Jamkesmas menjadi Fokus Prioritas keenam.

Untuk Reformasi pembangunan kesehatan ditetapkan 7 PRIORITAS REFORMASI
KESEHATAN, dengan menempatkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai
prioritas pertama sebagai tulang punggung untuk mendukung seluruh aspek reformasi
pembangunan kesehatan.

Upaya reformasi lainnya difokuskan pada Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Ketersediaan Obat dan Alkes di setiap fasilitas
kesehatan, diikuti dengan Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan, dan penyediaan
program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Penanganan daerah bermasalah
kesehatan, dan menjadikan Rumah Sakit Indonesia kelas dunia.

Fokus prioritas dan prioritas reformasi ditetapkan untuk mencapai Masyarakat Sehat yang
Mandiri dan Berkeadilan
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 Setiap saat kita sangat berpotensi mengalami risiko antara lain: dapat terjadi sakit
berat, menjadi tua dan pensiun, tidak ada pendapatan-masa hidup bisa panjang.
Sementara dukungan anak/keluarga lain tidak selalu ada dan tidak selalu cukup.

 Pada umumnya masyarakat indonesia masih berpikir praktis dan jangka pendek
sehingga belum ada budaya menabung untuk dapat menanggulangi apabila ada
musibah sakit

 Masyarakat kita umumnya belum “insurance minded” terutama dalam asuransi
kesehatan. Hal ini mungkin premi asuransi yang ada (komersial) mahal atau memang
belum paham manfaat asuransi.

Dengan demikian untuk menjamin agar semua risiko tersebut dapat teratasi tanpa adanya
hambatan financial maka Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan melalui
mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat nasional, wajib, nirlaba, gotong royong,
ekuitas, dll merupakan jalan keluar untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam
kehidupan kita.
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Jika ada sanak-famili, tetangga, lingkungan anda yang terkena serangan jantung/perlu
masuk ICU/Rumah Sakit:

• Berapa Rupiah harus ia siapkan?

• Apakah ia punya dana tunai?

• Apakah keluarga lain siap membantu?

• Apakah majikan menanggung semua?

• Apa yang harus kita perbuat?

Jika biaya perawatan mencapai Rp 50 juta, berapa banyak dari saudara, jika tidak dijamin
Askes, yang sanggup bayar ketika hal itu terjadi?

Bila kita semua sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka beberapa
pertanyaan yang sering timbul akan dapat terjawab sehingga hambatan financial untuk
pembiayaan kesehatannya sudah teratasi.
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Bila seseorang cukup kaya sehingga ia mampu membayar biaya operasi sebesar Rp. 50 juta
dengan fee for services. Namun dengan membayar sebesar itu apakah sudah bisa
menjawab beberapa pertanyaan, apakah tindakan operasi tersebut memang diperlukan?
apakah biaya sebesar itu sudah wajar? Apakah dokter sudah menjelaskan sebelumnya ada
alternatif lain selain operasi?

Bagi si pasien sendiri, apakah dia membayar dengan senang hati? Sementara kualitas
pelayanan di rumah sakit itu sendiri masih perlu dipertanyakan. Tetapi karena risiko sakit
sulit diprediksi (unpredictable), sementara pasien berada pada posisi lemah, informasi dari
pemberi pelayanan juga tidak seimbang, harga tidak bisa ditawar sehingga mau tidak mau,
suka atau tidak suka si pasien harus menerima demi kesembuhannya.

Berbeda halnya ketika mobil kita rusak dan perlu biaya perbaikan sebesar Rp. 10 juta.
Ketika kita tidak sanggup, kita dapat mencari alternatif lain dan menawar biaya yang lebih
murah. Bila kita tidak mampu maka perbaikan mobil bisa kita tunda.
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Keuntungan JKN/Asurasi Kesehatan Sosial:

 Kenaikan Biaya kesehatan dapat ditekan

 Biaya dan Mutu Yankes dapat dikendalikan

 Kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

 Pembayaran dengan sistem prospektif

 Adanya kepastian pembiayaan yankes berkelanjutan

 Manfaat Yankes komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)

 Portabilitas nasional: peserta tetap mendapatkan jaminan kesehatan yang

berkelanjutan meskipun peserta berpindah tempat tinggal atau tempat bekerja dalam

wilayah NKRI.
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Setiap saat kita sangat berpotensi mengalami risiko antara lain: dapat terjadi sakit berat,
menjadi tua dan pensiun, tidak ada pendapatan-masa hidup bisa panjang, PHK dsb.
Sementara dukungan anak/keluarga lain tidak selalu ada dan tidak selalu cukup. Untuk itu
kita perlu mempunyai kepastian memiliki Jaminan sosial yang disebut Non Conventional
Security, salah satunya Jaminan Jaminan Kesehatan/ asuransi kesehatan sosial .
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Pengertian Asuransi Kesehatan Sosial:

Jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari
sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme
asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang
No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
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Perbedaan asuransi Sosial dengan asuransi komersial dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu:

1. Kepesertaan asuransi sosial bersifat wajib bagi seluruh penduduk, sedangan asuransi
komersial bersifat sukarela.

2. Asuransi sosial bersifat nirlaba atau tidak berorientasi mencari keuntungan (not for
profit), sedangkan asuransi komersial berorientasi mencari keuntungan (for profit).

3. Asuransi sosial manfaatnya komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif)
sesuai dengan kebutuhan medis, sedangkan asuransi komersial manfaatnya terbatas
sesuai dengan premi yang dibayarkan.
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Prinsip kegotong royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong- royong dari peserta
yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh
rakyat; peserta berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta sehat membantu yang
sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial
bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah
untuk memenuhi kepentingan sebesar-besarnya peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya,
dan surplus anggaran akan dimanfaatkan untuk kepentingan peserta.

Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip manajemen ini
diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan
hasil pengembangannya.

Prinsip portabilitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta
berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi
peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat,
penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta
kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal,
bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada
akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat

Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan
penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk
kesejahteraan peserta.

Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan
program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.
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Di dalam Undang SJSN diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib penjadi peserta
jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Untuk
menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan. Bagi yang mempunyai
upah/gaji, besaran iuran berdasarkan persentase upah/gaji dibayar oleh pekerja dan
Pemberi Kerja. Bagi yang tidak mempunyai gaji/upah besaran iurannya ditentukan dengan
nilai nominal tertentu, sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu membayar
iuran maka iurannya dibayari pemerintah.
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Beberapa pengertian:

• Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6
(enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran

• Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan
dalam bentuk lain.

• Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan
menerima gaji atau upah.

• Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas
risiko sendiri
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Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya
yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan
pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

21



Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau
akan dilakukan.
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Pekerja Penerima Upah terdiri atas:

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Anggota TNI;

c. Anggota Polri;

d. Pejabat Negara;

e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

f. pegawai swasta; dan

g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah
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Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi:

1. istri atau suami yang sah dari Peserta; dan

2. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria:

a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan

b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun
yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
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Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas:

a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan

b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
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Bukan Pekerja terdiri atas:

a. investor;

b. Pemberi Kerja;

c. penerima pensiun;

d. Veteran;

e. Perintis Kemerdekaan; dan

f. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu
membayar iuran
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Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
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 Syarat pendaftaran peserta akan diatur kemudian dengan peraturan BPJS.

 Lokasi pendaftaran: dilakukan di kantor BPJS setempat/terdekat dari domisili peserta.
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Prosedur pendaftaran :

1. Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS
Kesehatan.

2. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai
peserta kepada BPJS kesehatan.

3. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai
peserta kepada BPJS kesehatan.
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Hak dan kewajiban peserta:

a. Peserta berhak memperoleh identitas peserta dan memperoleh manfaat pelayanan
kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

b. Peserta wajib membayar iuran dan melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS
Kesehatan dengan menunjukan identitas peserta pada saat pindah domisili dan atau
pindah kerja.
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Masa berlaku kepesertaan:

a. Selama peserta membayar iuran sesuai dengan kelompok peserta.

b. Bila peserta tidak membayar iuran atau meninggal dunia maka status
kepesertaannya akan hilang.

c. Ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan BPJS
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Pentahapan kepesertaan:

a. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi :

1. PBI Jaminan Kesehatan;

2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan
anggota keluarganya;

3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya;

4. Peserta asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. ASKES (Persero)
meliputi PNS, veteran, pejuang kemerdekaan, penerima pensiun PNS, TNI/Polri
dan seterusnya beserta anggota keluarganya; dan

5. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT.
JAMSOSTEK (Persero) dan anggota keluarganya;

b. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS
Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.
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Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta,
Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan ( Perpres No. 12
tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan)

 bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.

 bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.

 Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta
bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

Besarnya iuran jaminan kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Setiap peserta wajib membayar iuran yg besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari
upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima
upah & PBI).
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Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan:

• BPJS Kesehatan membayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan
Kapitasi.

• Sedangkan untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan BPJS membayaran cara
INA CBG’s. (sistem paket)

• Jika disuatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi , BPJS
Kesehatan diberi wewenang untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain
yang lebih berhasil guna.
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Cara pembayaran Fasilitas Kesehatan (2):

• Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak menjalin
kerjasama dengan BPJS Kesehatan dibayar dengan penggantian biaya, yang ditagihkan
langsung oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan dibayar oleh BPJS
Kesehatan setara dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut. Peserta tidak
diperkenankan dipungut biaya apapun terhadap pelayanan tersebut.

• BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan
kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima
lengkap.
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Cara pembayaran Fasilitas Kesehatan (3):

• Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan
BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan
mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri

• Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran, Menteri memutuskan
besaran pembayaran atas program JK yang diberikan

• Asosiasi fasilitias kesehatan ditetapkan oleh Menteri

36



Iur Biaya (additional charge)

Manfaat tambahan dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah manfaat non medis berupa
akomodasi. Misalnya: 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.
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Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan :

BPJS Kesehatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah
diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat
tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

• Laporan tersebut dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media
massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki
peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

• Periode laporan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
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Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas 2 jenis yaitu manfaat medis berupa pelayanan
kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya
diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang
ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
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Prosedur pelayanan:

• Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat
pertama.

• Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan harus melalui
rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama kecuali dalam keadaan
kegawatdaruratan medis.
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Bila di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna
memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan
kompensasi dapat berupa: penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan atau
penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. Penggantian uang tunai hanya digunakan untuk
biaya pelayanan kesehatan dan transportasi.
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Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin
kerjasama dengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui kredensialing.
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Manfaat Jaminan Kesehatan:

• Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas 2 jenis yaitu Manfaat medis berupa pelayanan
kesehatan dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans.

• Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi
tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
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• Manfaat medis bersifat pelayanan perorangan: promotif, preventif, kuratif & rehabilitatif
termasuk BMHP dan obat sesuai kebutuhan medis.

• Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk
pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh
BPJS Kesehatan.
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Pelayanan yang tidak dijamin:

1. Tidak sesuai prosedur

2. Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS

3. Pelayanan bertujuan kosmetik,

4. General check up, pengobatan alternatif,

5. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi,

6. Pelayanan Kes Pada Saat Bencana ; dan

7. Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri
Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba
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Lembaga Penyelenggara JKN:

• Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang merupakan
badan hukum publik milik negara yang bersifat non profit dan bertanggungjawab
kepada Presiden.

• BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi.

• Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2(dua) orang unsur
Pekerja, 1 (satu) orang unsur Pemberi Kerja, 1 (satu) orang Masyarakat, 1 (satu) orang
unsur Tokoh Masyarakat.

• Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
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Monitoring dan Evaluasi:

• Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan merupakan
bagian dari sistem kendali mutu dan biaya.

• Merupakan tanggung jawab Menkes, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan
DJSN.
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Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal.

Pengawasan internal oleh organ BPJS:

a. Dewan pengawas; dan

b. Satuan pengawas internal

Pengawasan eksternal :

a. DJSN; dan

b. Lembaga pengawas independen
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Penanganan Keluhan:

 Keluhan adalah ungkapan ketidakpuasan dari pemangku kepentingan
(peserta, faskes, BPJS, asosiasi faskes) terhadap penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional.

 Penanganan keluhan adalah suatu upaya atau proses untuk mengetahui
suatu permasalahan dengan jelas, menilai, mengatasi dan menyelesaikan
permasalahan tersebut.

 Hotline service di nomor 500-400
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Prinsip Penanganan Keluhan

• Obyektif,

• Responsif (cepat dan Akurat).

• Efektif dan efisien, Akuntabel

• Koordinatif,

• Transparan
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Mekanisme pengaduan:

1. Peserta dapat mengajukan pengaduan kepada fasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS dan atau BPJS Kesehatan.

2. Peserta dan atau Fasilitas kesehatan tidak puas atas pelayanan BPJS
kesehatan dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri Kesehatan.

3. Penyampaian pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Penyelesaian Sengketa:

Penyelesaian sengketa sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah oleh
para pihak jika yang terjadi antara :

a. Peserta dengan faskes,

b. Peserta dengan BPJS Kesehatan,

c. BPJS Kesehatan dengan Fasilitas kesehatan,

d. BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan.

Bila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan
dengan cara mediasi atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Peta Jalan menuju Kepesertaan Semesta (UHC).

Sampai sekarang ini (tengah tahun 2013) masyarakat Indonesia yang telah memiliki Jaminan
kesehatan sebanyak 176.844.161 Juta jiwa (72%) terdiri dari:
a. JAMKESMAS : 86.400.000 (36,3 %)
b. JAMKESDA : 45.595.520  (16,79 %)
c. Perusahaan menjaminkan Karyawannya sendiri:   16.923.644  (07,12 %)
d. ASKES PNS : 16.548.283  (06,69 %)
e. JPK JAMSOSTEK : 7.026.440  (02,96 %)
f. Commercial insurance : 2.937.627  (01,2 %)
g. TNI/POLRI/PNS KEMHAN :  1.412.647  (00,59 %)

Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan sudah mulai beroperasi. Pentahapan kepesertaan Jaminan
Kesehatan dalam SJSN dimulai dengan dilakukan pengalihan peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas,
Askes PNS, TNI/Polri, ke BPJS Kesehatan.

Peserta Jamkesmas yang nantinya akan menjadi peserta yang iuran nya dibayari Pemerintah
(PBI) berjumlah 86,4 juta jiwa, sehingga total ada 111,6 juta jiwa yang dikelola oleh BPJS
Kesehatan pada tahun 2014. Diluar pengelolaan oleh BPJS kesehatan diperkirakan ada lebih dari
50 juta penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan tetapi dikelola dengan berbagai model

Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan perluasan peserta pada usaha besar, sedang, kecil
dan mikro secara bertahap. Pada tahun 2019, ditargetkan seluruh penduduk Indonesia sudah
memiliki jaminan kesehatan.
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Slide ini menunjukkan Peta Jalan Aspek Peraturan Perundangan:

Pada tahun 2013, persiapan penyelenggaraan SJSN difokuskan untuk menyiapkan peraturan
pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan yang sudah selesai meliputi:

1. PP No. 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)

2. Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Beberapa peraturan terkait dengan amanat peraturan Pemerintah lainnya serta Peraturan
Menteri sebagai amanat dari peraturan peraturan Presiden, akan kami laporkan secara rinci pada
slide progres agenda prioritas 1 tentang track regulasi .

Semua pengaturan terkait dengan pelaksanaan jaminan kesehatan ini akan kita tinjau secara
berkala untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan yang diperlukan
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Slide berikut adalah Peta Jalan Aspek Pelayanan Kesehatan:

RKA tahun 2012–2013 disesuaikan dengan rencana aksi dalam Road Map, yang apabila
dilihat, infrastruktur dari fasilitas yang ada sekarang telah cukup memadai. Namun demikian
bila melihat disparitas geografi negara kita yang sangat bervariasi dan sangat luas, banyak
kepulauan dengan penyebaran penduduk yg tidak merata, maka masih dibutuhkan
penambahan fasilitas kesehatan dan kebijakan pengaturan distribusi Nakes yang lebih baik
terutama tenaga spesialis, serta penataan yang lebih fokus pada upaya pelayanan tingkat
pertama dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif agar sedapat mungkin
penyakit-penyakit yang ada dapat diselesaikan di Tk.pertama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan:

1. Penyusunan rencana aksi pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan
sistem rujukan

2. Perluasan dan pengembangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan secara
komprehensif

3. Evaluasi dan penetapan cara pembayaran

4. Penyusunan standar prosedur dan pembayaran fasilitas kesehatan

Pada tahun 2019 dapat dicapai kondisi jumlah fasilitas kesehatan mencukupi, Nakes
terdistribusi merata, dan sistem rujukan berfungsi optimal.
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Ini adalah peta jalan aspek manfaat dan iuran

Pada tahun 2013, karena masih berlaku berbagai jenis jaminan kesehatan, maka manfaat
masih bervariasi, belum komprehensif dan belum sesuai kebutuhan medis serta besaran
iuranpun bervariasi. Tahun ini sedang disusun penetapan besaran iuran dan manfaat. Dalam
kurun waktu 2014 – 2018 akan dilakukan:

1. Kajian secara berkala tentang besaran upah, iuran, efektivitas manfaat yang diterima
peserta, serta pembayaran antar wilayah.

2. Telaah utilisasi secara terus menerus untuk menjamin efisiensi, kepuasan peserta dan
tenaga/fasilitas kesehatan.

3. Peninjauan besaran iuran secara berkala dengan mengkaji seluruh aspek terkait besaran
iuran jaminan kesehatan seperti utilisasi, unit cost pelayanan, pengaruh Inflasi dan fiskal,
dan lainnya.

Pada tahun 2019, seluruh penduduk sudah masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan
mendapatkan manfaat yang sama bagi seluruh penduduk dengan besaran iuran yang
memadai.
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Pada tahun 2013, dilakukan penyiapan-penyiapan antara lain:

• penyusunan kebijakan pengelolaan dana amanat jaminan sosial

• penyusunan kebijakan akuntansi keuangan khusus BPJS

• penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan

Pada kurun waktu 2014 – 2018 kegiatan keuangan BPJS Kesehatan terlaksana secara efisien
dan akuntabel, dengan dilakukan penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan
dana tiap semester sebagai indikator efisiensi dan akuntabilitas publik.
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Untuk Peta jalan aspek kelembagaan dan organisasi, pada tahun 2012 – 2013 dilakukan
berbagai kegiatan antara lain:

• penyiapan beroperasinya BPJS Kesehatan dengan menyiapkan PT Askes menjadi BPJS
kesehatan

• menyusun berbagai sistem dan prosedur

• melakukan koordinasi pengalihan kepesertaan (JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, dll)

Pada kurun waktu tengah tahun 2013 dilakukan model penyiapan penyelenggaraan Jaminan
kesehatan di beberapa provinsi, sehingga PT Askes sebagai BPJS nantinya akan lebih siap dalam
berbagai hal

Tahun 2014 ditargetkan BPJS sudah beroperasi dengan baik dan pada kurun waktu 2014–2019,
dilakukan pemantapan dan penyempurnaan
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Peta jalan sosialisasi, pengawasan dan monitoring:

Agar informasi penyelenggaraan jaminan kesehatan diketahui oleh semua pihak, pada tahun
2012 – 2013 dilakukan: penyusunan strategi sosialisasi, bahan sosialisasi dan sosialisasi
menjelang beroperasinya BPJS Kesehatan. Sosialisasi ini dilakukan ke berbagai segmen
masyarakat seperti perguruan tinggi dan mahasiswa, Ormas dan LSM, para pengusaha dan
nantinya akan banyak sosialisasi dilingkungan pekerja dan masyarakat umum. Sosialisasi ini
dilakukan melalui berbagai media dan pertemuan/dialog.

Pada kurun waktu 2014 – 2019, dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan publikasi ilmiah
menuju universal coverage, monitoring dampak sosialisasi, monitoring dan pengawasan
penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh DJSN dan pelaksanaan pengawasan keuangan oleh
BPK/akuntan publik/OJK
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Terima kasih
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