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KATA PENGANTAR

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mempunyai fungsi untuk 

merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi sistem jaminan 

sosial nasional. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, DJSN 

bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas 

dan Kementerian/Lembaga lainnya telah berhasil menyusun Peta 

Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 yang merupakan 

integrasi perencanaan program pembangunan nasional untuk 

mencapai kepesertaan menyeluruh program jaminan kesehatan 

(universal health coverage). 

Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 ini merupakan 

wujud komitmen Pemerintah untuk mengimplementasikan program 

jaminan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN).  Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 

ini berisi penjabaran program dan kegiatan dari Kementerian/

Lembaga di tingkat  Pusat,  Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk 

secara sinergis menyelenggarakan program jaminan kesehatan 

bagi warga masyarakatnya. 



Penyusunan Peta Jalan ini diselaraskan dengan peraturan pelaksana 

UU tentang SJSN dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).  Dengan demikian, 

Peta Jalan ini dapat menjadi instrumen dalam proses transformasi 

PT. Askes (Persero) dan proses implementasi  BPJS Kesehatan untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 

Pada kesempatan yang monumental ini, yaitu mengawali  pembentukan 

BPJS Kesehatan dalam memperluas kepesertaan dan meningkatkan 

manfaat program jaminan kesehatan,  kami mengajak seluruh 

komponen pembangunan bidang kesehatan di Indonesia untuk 

secara bersama-sama mewujudkan  perlindungan kesehatan bagi  

seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat dan produktif.  

Mengakhiri  Kata Pengantar ini, kami mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak  yang telah berpartisipasi dalam penyusunan 

Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional

DR. Chazali H. Situmorang, Apt, MSc.PH
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PENGANTAR DAN SASARAN
Pada tahun 1999 UUD 1945 diamendemen dengan memasukan 
hak jaminan sosial bagi seluruh rakyat (pasal 28H) dan pada tahun 
2002 dalam amandemen keempat UUD45 Negara diperintahkan 
untuk mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh 
rakyat. Tahun 2004 lahirlah Undang-undang Nomor 40 Tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuh 
tahun kemudian, lahirlah Undang-Undang No 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang antara lain 
menetapkan PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia berubah 
menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
pada tanggal 1 Januari 2014.  Dengan penetapan BPJS Kesehatan, 
maka Indonesia memasuki era baru dimana akan terbentuk 
sebuah sistem pembayar tunggal (single payer system) layanan 
medis untuk seluruh penduduk. Sistem ini merupakan sistem 
yang berkeadilan untuk seluruh rakyat sekaligus yang mampu 
mengendalikan belanja biaya kesehatan. 

Sebuah sistem besar perlu difahami oleh semua pemangku 
kepentingan dan dijalankan dalam satu arah upaya yang sinkron 
agar tujuan akhir sistem jaminan kesehatan dalam UU SJSN, 
atau Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, dapat dicapai dalam 
waktu yang diharapkan. Untuk itu, perlu disusun peta jalan 
(roadmap) yang akan menjadi pegangan bagi semua pemangku 
kepentingan. 
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Tujuan disusunnya peta jalan ini adalah untuk memberikan arah 
dan langkah-langkah yang perlu dilakukan secara sistematis, 
konsisten, koheren, terpadu dan terukur dari waktu ke waktu 
dalam rangka:

1. Mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 
Januari 2014

2. Terwujud sebuah Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (INA-
Medicare) bagi seluruh penduduk Indonesia 

3. Terselenggaranya Jaminan Kesehatan sesuai dengan 
ketentuan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 

24/2011 tentang BPJS berikut peraturan pelaksananya

Peta jalan ini merupakan pegangan bagi semua pihak 
untuk memahami dan mempersiapkan diri berperan aktif 
mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 
2014 dan mencapai cakupan universal satu Jaminan Kesehatan 
untuk seluruh penduduk Indonesia pada Tahun 2019. Untuk itu, 
dirumuskan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014 dan 
sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019. Telah ditetapkan 8 
(delapan) Sasaran Pokok yang dirumuskan bersama pemangku 
kepentingan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 1. Delapan Sasaran Pokok Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2012-2019

SASARAN 1 JANUARI 2014 SASARAN 2019

1. BPJS Kesehatan mulai beroperasi 1. BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik

2. BPJS Kesehatan mengelola jaminan 
kesehatan setidaknya bagi 121,6 juta 
peserta (sekitar 50 juta masih dikelola 
Badan lain)

2. Seluruh penduduk Indonesia (yang pada 
2019 diperkirakan sekitar 257,5 juta jiwa) 
mendapat jaminan kesehatan melalui 
BPJS Kesehatan

3. Paket manfaat medis yang dijamin 
adalah seluruh pengobatan untuk seluruh 
penyakit. Namun,  masih ada perbedaan 
kelas perawatan di rumah sakit bagi yang 
mengiur sendiri dan bagi Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh 
Pemerintah

3. Paket manfaat medis dan non medis 
(kelas perawatan) sudah sama, tidak ada 
perbedaan, untuk mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat  

4. Rencana Aksi Pengembangan fasilitas 
kesehatan tersusun dan mulai dilaksanakan

4. Jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan 
kesehatan (termasuk tenaga dan alat-alat) 
sudah memadai untuk menjamin seluruh 
penduduk memenuhi kebutuhan medis 
mereka

5. Seluruh peraturan pelaksanaan (PP, Perpres, 
Peraturan Menteri, dan Peraturan BPJS) 
yang merupakan turunan UU SJSN dan UU 
BPJS telah diundangkan dan diterbitkan

5. Semua peraturan pelaksanaan telah 
disesuaikan secara berkala untuk 
menjamin kualitas layanan yang memadai 
dengan harga keekonomian yang layak

6. Paling sedikit 75% peserta menyatakan 
puas, baik dalam layanan di BPJS maupun 
dalam layanan di fasilitas kesehatan yang 
dikontrak BPJS 

6. Paling sedikit 85% peserta menyatakan 
puas, baik dalam layanan di BPJS maupun 
dalam layanan di fasilitas kesehatan yang 
dikontrak BPJS

7. Paling sedikit 65% tenaga dan fasilitas 
kesehatan menyatakan puas atau mendapat 
pembayaran yang layak dari BPJS

7. Paling sedikit 80% tenaga dan fasilitas 
kesehatan menyatakan puas atau 
mendapat pembayaran yang layak dari 
BPJS

8. BPJS dikelola secara terbuka, efisien, dan 
akuntabel

8. BPJS dikelola secara terbuka, efisien, dan 
akuntabel
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KEGIATAN-KEGIATAN POKOK
Untuk mencapai Sasaran Pokok tersebut, akan dilakukan sejumlah 
kegiatan untuk aspek: peraturan perundangan, kepesertaan, 
paket manfaat dan iuran, pelayanan kesehatan, keuangan, 
organisasi dan kelembagaan. Secara lebih rinci, kegiatan pokok 

untuk masing-masing aspek adalah:

A. ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN

Selama tahun 2012-menjelang akhir tahun 2013, perlu disusun 
dan diterbitkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan

2. Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran

3. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 24 Th 
2011 yang mengatur tata kelola BPJS yang baik (Gabungan 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)

4. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan 
Penetapan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS 
(Gabungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)

5. Peraturan Presiden tentang Renumerasi Dewan Pengawas 
dan Direksi BPJS (Gabungan BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan)

6. Peraturan Pemerintah tentang Modal  Awal BPJS dan 
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Pengelolaan Dana Amanat (Gabungan BPJS Kesehatan dan 
BPJS Ketenagakerjaan)

7. Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Dewan Komisaris 
dan Dewan Direksi PT. Askes (persero) yang aktif bertugas di 
akhir tahun 2013 menjadi Dewan pengawas dan Direksi BPJS 

Kesehatan

Untuk menyelesaikan semua Peraturan Pemerintah dan Perpres 
semua pihak harus mencapai konsensus di tahun 2012 tentang 
pokok-pokok pengaturan seluruh aspek. Agar seluruh penduduk 
memahami secara rinci, maka paling lambat tanggal 1 Juni 2013, 
PP dan Perpres tentang Jaminan Kesehatan dan Operasional BPJS 
Kesehatan harus telah selesai. Diperlukan waktu minimal 6 (enam) 
bulan untuk sosialisasi atau pendidikan publik tentang JKN dan 

Perpres Jaminan Kesehatan.

B. ASPEK PERLUASAN PESERTA

Pada pertengahan tahun 2012 diperkirakan 151,5 juta (63%) 
penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan dalam 
berbagai bentuk dan luasnya jaminan. Jumlah penduduk Tahun 
2012 mencapai 239,7 juta jiwa, maka upaya perluasan jaminan 
harus dilakukan untuk menjamin 88,1 juta jiwa (37%) sisanya. 
Selain itu, perluasan kepesertaan juga akan dibarengi dengan 
penyetaraan paket layanan kesehatan yang saat ini masih 
bervariasi luas. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Tahun 2012, (dlm Juta)

JENIS JAMINAN KESEHATAN JUMLAH (JUTA JIWA)

 Peserta Askes PNS      17,3

 TNI/Polri         2,2

 Peserta Jamkesmas (yang dijamin Kemenkes)      76,4

 Peserta JPK Jamsostek         5,6

 Peserta Jamkesda (yang dijamin pemda)      31,8

 Jaminan perusahaan (self insured)      15,4

 Peserta Askes Komersial         2,9

Total    151,5

Sumber: P2JK, Kemenkes RI, 2012  

Perluasan kepesertaan yang akan dikelola oleh BPJS Keseahtan 
dan penyetaraan paket layanan yang dijamin dilakukan dengan 
tahapan sebagai berikut:

Seluruh peserta jaminan kesehatan yang berasal dari Askes 
Sosial/PNS, Jamkesmas, JPK Jamsostek, TNI/POLRI dan sebagian 
Jamkesda (sekitar 121,61 juta jiwa)akan dikelola oleh BPJS 
Kesehatan mulai 1 Januari Tahun 2014;

1. Peserta Askes PNS dan pensiunan PNS akan berganti nama 

1 Jumlah peserta 101,6 juta jiwa berasal dari 96,4 juta jiwa program 
Jamkesmas yang diperluas tahun 2013; 17,2 juta jiwa peserta Askes 
PNS; 5,5 juta jiwa peserta JPK Jamsostek; dan 2,5 juta jiwa dari peserta 
Jamkesda.
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menjadi peserta JKN, karena sebelumnya secara fisik sudah 
dikelola oleh PT (Persero) Askes yang berubah menjadi BPJS 
Kesehatan

2. Penduduk miskin dan tidak mampu (peserta Jamkesmas) 
yang mendapat bantuan iuran dari Pemerintah yang kini 
dikelola oleh Kemenkes akan diserahkan ke dan dikelola 
oleh BPJS Kesehatan. Peserta ini tidak membayar iuran, tetapi 
mendapat bantuan iuran dari Pemerintah yang dibayarkan 
kepada BPJS.

3. Seluruh pegawai negeri anggota TNI dan POLRI yang kini 
dijamin oleh Dinas Kesehatan masing-masing angkatan akan 
diserahkan ke dan dikelola oleh BPJS Kesehatan

4. Pemberi kerja swasta yang sebelumnya mendaftarkan diri 
dan pekerjanya ke PT (Persero) Jamsostek, mulai Januari 
2014 mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. 

5. Penegakkan hukum bagi pemberi kerja agar menjamin 
kesehatan pekerjanya (beserta anggota keluarganya) akan 
dilakukan secara bertahap sampai tahun 2019. Dalam 
periode ini akan terjadi penambahan peserta yang dikelola 
oleh BPJS Kesehatan dengan tahapan berikut:

6. Peserta Jamkesda (baik yang kini dikelola oleh PT Askes 
dengan naman (program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Umum (PJKMU) ataupun yang dikelola dengan skema lain 
harus bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan paling 
lambat akhir tahun 2016.
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7. Penegakkan hukum (dengan sanksi administratif dan sanksi 
layanan publik) akan dilakukan secara bertahap. Penegakkan 
hukum ditujukan terlebih dahulu kepada pemberi kerja 
dengan jumlah karyawan besar yang belum menjamin 
karyawan (pekerja)nya. Sementara pemberi kerja yang kini 
telah menyediakan jaminan kesehatan melalui asuransi 
komersial atau menjamin sendiri (self-insured) mendapat 
masa tunggu (wait and see) sampai awal tahun 2019. 
Pemberi kerja ini dapat mendaftarkan pekerjanya kapan 
saja (any time) selama tahun 2014-2019. Penegakkan hukum 
dilakukan secara sistematik mulai dari pemberi kerja dengan 
jumlah pekerja  lebih dari 100 orang, menyusul pemberi 
kerja dengan jumlah pekerja 50-100 orang, dan seterusnya 
sampai pemberi kerja dengan pekerja satu orang (termasuk 
rumah tangga) mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS di 
Tahun 2019. 

8. Pekerja mandiri (bukan penerima upah) yang mendapatkan 
penghasilan dari usaha sendiri mendaftarkan diri kapan saja 
(any time) selama tahun 2014-2019.

9. Di Tahun 2019, tidak boleh lagi ada pekerja yang tidak 

terdaftar dalam BPJS Kesehatan. 

C. ASPEK PAKET MANFAAT DAN IURAN
1. Penetapan Paket Manfaat Layanan yang Dijamin

Telah disepakati bahwa paket manfaat yang dijamin 
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adalah semua layanan yang berindikasi medis. Artinya, 
jika dokter mendiagnosis ada penyakit yang harus diobati, 
maka pengobatan itu dijamin. Namun, karena Pemerintah 
membayar iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu 
masih berbeda dengan rata-rata besaran iuran untuk pekerja 
penerima upah, maka untuk tahap awal kelas perawatan 
masih berbeda. Penerima Bantuan Iuran (PBI, penduduk 
miskin dan tidak mampu) berhak mendapat perawatan di 
kelas III RS pemerintah maupun RS swasta yang bekerja sama 
dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan yang membayar iuran 
berhak dirawat dikelas II atau kelas I, tergantung besaran upah 
atau golongan pangkat pegawai negeri. Ketika Pemerintah 
sudah membayar iuran sebesar rata-rata besaran iuran per 
orang pekerja penerima upah dan rumah sakit sudah siap 
memberikan layanan standar, maka kelas perawatan akan 
disamakan untuk semua. Pada saat itu, Pemerintah dan 
pemda tidak perlu lagi menyediakan dana operasional bagi 
puskeksmas dan rumah sakit milik pemerintah. Jadi kewajiban 
pemerintah dialihkan dari penyediaan langsung layanan ke 
pembayaran iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu. 
Diperkirakan kondisi ini dicapai pada Tahun 2019. 

2. Penetapan Besaran Iuran 

Besaran iuran merupakan kunci dari kesinambungan, 
kualitas Jaminan Kesehatan, dampak terhadap pemiskinan 
baru, dan peningkatan produktifitas penduduk. Apabila 
iuran ditetapkan tanpa perhitungan yang matang, atau 
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hanya dengan kesepakatan, maka terdapat ancaman BPJS 
tidak mampu membayar fasilitas kesehatan, jaminan tidak 
tersedia, dan rakyat tidak percaya lagi kepada negara. Hal ini 
harus dicegah dengan mengumpulkan iuran yang mecukupi 
(prinsipadequacy dalam asuransi). Besaran iuran harus: (1) 
cukup untuk membayar layanan kesehatan dengan kualitas 
baik, (2) cukup untuk mendanai operasional BPJS dengan 
kualitas baik dengan harga keekonomian yang layak, (3) 
tersedia dana cadangan teknis jika sewaktu-waktu terjadi 
klaim yang tinggi, (3) tersedia dana pengembangan program, 
riset operasional, atau pengobatan baru. Semua pengiur tidak 
perlu khawatir jika seandainya iuran terlalu tinggi sehingga 
terjadi kelebihan dana (surplus) karena prinsip nirlaba BPJS 
akan meluncurkan surplus untuk tahun-tahun berikutnya. 
Jika dana cadangan dari akumulasi surplus besar sekali, cukup 
mendanai klaim selama 5 (lima) tahun, maka BPJS sudah 
sangat kuat dan besaran iuran dapat diturunkan. Sebaliknya, 
jika ternyata dalam tahun-tahun pertama besaran iuran tidak 
memadai, maka seluruh peserta dan pemberi kerja harus 
siap untuk menambah iuran. Sudah barang tentu, pekerja 
dan atau pemberi kerja memiliki hak untuk memantau dan 
mengetahui kondisi keuangan BPJS yang memang harus 
dikelola secara transparan. 

Tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan bahwa jika ada 
surplus, dana tersebut dibagikan sebagai dividen atau 
diambil Pemerintah atau pihak lain. Dana yang terkumpul dan 
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akumulasi surplus atau hasil investasi adalah Dana Amanat, 
yang tidak boleh digunakan oleh BPJS atau pihak lain kecuali 
untuk membayar layanan kesehatan yang digunakan oleh 
peserta. 

Tim ahli Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Universitas 
Indonesia, Universitas lain, Bank Dunia, tim Askes, tim 
Jamsostek, dan Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) telah melakukan kajian ilmiah kecukupan 
iuran. Hasil perhitungan itu diadopsi oleh DJSN untuk 
mengusulkan besaran iuran sementara yang harus dibayar 
Pemerintah untuk penduduk miskin dan tidak mampu adalah 
Rp 27.000 per orang per bulan. Besaran iuran ini masih 
mempertimbangkan RS milik pemerintah masih mendapat 
dana APBN/APBD. Sedangkan besaran iuran  untuk pekerja 
penerima upah berkisar antara 5-6% dari upah (take home 
income). Porsi iuran pekerja dan pemberi kerja diusulkan 
antara 2-3% pekerja dan 3-4% pemberi kerja. Dengan 
kontribusi iuran oleh pekerja, maka diharapkan pekerja 
memiliki daya kontrol kepada BPJS. Besaran iuran nominal 
bagi pekerja bukan penerima upah diperhitungkan sama 
dengan rata-rata besaran iuran per orang per bulan yang 
diterima dari 5-6% upah sebulan. Besaran iuran tambahan per 
orang bagi pekerja yang memiliki anak lebih dari tiga orang 
dan atau ingin menjamin orang tua, mertua atau sanak-famili 
lainnya (peserta sponsor) adalah 1% dari upah per orang per 
bulan. Iuran ini hanya menjadi beban pekerja. Besaran iuran 
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bagi pekerja bukan penerima upah diperkirakan sebesar 
100% rata-rata iuran per orang per bulan. Selama masa 
transisi dua besaran iuran yaitu setara 100% penerima upah 
untuk perawatan kelas II dan 125% untuk perawatan di kelas 
I.Besarnya maksimum upah (batas atas) yang diperhitungkan 
untuk iuran dan juga besaran iuran ditetapkan setiap dua 
tahun oleh Presiden.

Dengan demikian terjadi sistem yang berkeadilan dimana 
semua penduduk bertanggung-jawab atas dirinya dengan 
mengiur yang porsinya terhadap penghasilan relatif sama. 
Yang berpenghasilan rendah mengiur dengan nilai nominal 
lebih kecil dan yang berpenghasilan tinggi mengiur dengan 
nilai nominal lebih besar, tetapi prosentase upah/penghasilan 
relatif sama. Dengan demikian,  terjadi subsidi silang atau 
kegotong royongan nasional antara mereka yang lebih kaya 
kepada yang lebih miskin, yang muda kepada yang tua, dan 

yang sehat kepada yang sakit.

D.  ASPEK PELAYANAN KESEHATAN

Layanan kesehatan yang berkualitas dan tersedia dalam jarak 
tempuh relatif singkat merupakan kunci keberhasilan kedua 
dari penyelenggaraan JKN. Dalam UU SJSN telah ditetapkan 
bahwa BPJS akan membayar fasilitas kesehatan milik pemerintah 
maupun milik swasta dengan tarif kesepakatan untuk suatu 
wilayah. Ketentuan ini berindikasi bahwa pembayaran haruslah 
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berbasis harga keekonomian dimana fasilitas swasta dapat 
menutup biaya-biaya yang dikeluarkan yang dapat bervariasi 
antar wilayah. Untuk menjamin efisiensi, fasilitas kesehatan akan 
dibayar dengan tarif paket per orang per bulan (kapitasi) atau 
tarif per diagnosis. Dengan penetapan tarif yang sama untuk 
seluruh fasilitas kesehatan di suatu wilayah, maka akan terjadi 
persaingan dalam mutu pelayanan. Selain itu, sistem ini akan 
dengan sendirinya mendorong penyebaran fasilitas kesehatan 
ke daerah yang kini kurang tersedia. Pengertian wilayah adalah 
wilayah dengan tingkat biaya hidup yang relatif seragam. Bisa 
saja suatu wilayah adalah sebagian provinsi dan bisa juga satu 
wilayah mencakup beberap provinsi. Kriteria yang digunakan 
adalah indeks biaya hidup.

Pengaturan aspek pelayanan kesehatan ini dapat berjalan seiring 
dengan beroperasinya BPJS Kesehatan. Sesungguhnya selama ini 
prosedur dan ketentuan tentang mutu layanan kesehatan seperti 
akreditasi rumah sakit sudah berjalan. Proses peningkatan mutu 
layanan tidak harus selesai sebelum BPJS Kesehatan beroperasi. 
Seiring perjalanan waktu, peserta BPJS Kesehatan dapat memilih 
fasilitas kesehatan yang telah memenuhi standar dan harapan 
mereka. Hal ini akan mendorong fasilitas kesehatan yang belum 
terpilih untuk meningkatkan kualitasnya. Kuncinya adalah 
Peraturan Presiden harus memberikan kebebasan memilih 
fasilitas kesehatan primer, sekunder dan tersier kepada 
peserta.  
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Harus diakui bahwa pada kondisi sekarang, sebaran dan kualitas 
layanan kesehatan memang belum memenuhi harapan banyak 
pihak. Hal tersebut dipengaruhi oleh sistem terdahulu dimana 
layanan kesehatan dibayar oleh masing-masing orang sesuai 
tarif jasa per layanan (fee for services). Model tersebut memaksa 
terjadi maldistribusi dokter dan fasilitas kesehatan. Karena yang 
mampu bayar berada di kota besar, maka distribusi fasilitas 
kesehatan terkonsentrasi di kota-kota besar. Sistem JKN mengatur 
BPJS Kesehatan membayar setiap orang yang sakit, yang hampir 
sama banyaknya di pedesaan.  Karena nanti BPJS yang bayar 
dengan harga keeknomian, maka orang di pedesaan juga akan 
dilayani dan dibayar oleh BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, akan 
terjadi redistribusi tenaga dan fasilitas keseahtan secara alamiah.  
Kuncinya, BPJS Kesehatan harus membayar fasilitas kesehatan 
dengan harga keekonomian dimana swasta akan tertantang 
untuk melayani dan tertutup ongkos-ongkos produksinya.

Sesungguhnya Indonesia telah memiliki cukup tenaga dan fasilitas 
kesehatan. Kini tersedia lebih dari 85.000 dokter berlisensi praktik 
umum dan hampir 25.000 dokter berlisensi praktik spesialis. 
Demikian juga ketersediaan dokter gigi dan dokter gigi spesialis, 
serta tenaga kesehatan lainnya.  Jumlah dokter mencukupi untuk 
rasio ideal 1 dokter melayani 3.000 orang,  untuk seluruh Indoensia. 
Masalahnya hanya pada distribusi. Masalah distribusi akan dapat 
diselesaikan jika pembayaran BPJS memadai. Tentu saja untuk 
mendapatkan pembayaran yang memadai, diperlukan iuran yang 
memadai. Selain itu, kita memiliki hampir 2.000 rumah sakit dan 
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hampir 3.000 puskesmas yang memiliki tempat tidur perawatan. 
Menurut UU Rumah Sakit, puskesmas yang memiliki tempat tidur 
dan melayani rawat inap seharusnya termasuk golongan rumah 
sakit. Jika seluruh tempat tidur RS dan puskesmas serta klinik yang 
memiliki tempat tidur perawatan dibandingkan dengan jumlah 
penduduk, maka rasio 1: 1.000 sudah memadai.Jika diperhatikan 
angka utilisasi (BOR) RS tersebut secara keseluruhan, maka tampak 
jumlah tempat tidur yang ada sekarang belum optimal digunakan. 
Angka BOR rata-rata masih sekitar 70%. Hanya di kota-kota besar, 
BOR sebagian RS mencapai diatas 80%. Tingginya BOR di kota 
besar bukan merupakan efek jaminan, akan tetapi efek pasar, 
tingkat sosial dan pendidikan masyarakat, dan akses. Namun, 
banyak pihak menilai jumlah tempat tidur masih jauh kurang  
karena mereka tidak melihat secara keseluruhan. Penambahan 
TT jumlah dengan berpegang pada rasio statis satu TT per 1.000 
populasi yang sama untuk tidak kota/kabutapen berbahaya 
jika demand belum tumbuh. Fakta data utilisasi sekarang 
menunjukkan bahwa demand di beberapa wilayah belum cukup 
baik karena belum tersedia jaminan kesehatan yang efektif untuk 
semua penduduk, distribusi pemukiman yang menyebar, dan 
kualitas layanan belum memadai. Oleh karenanya, kita tidak perlu 
terburu-buru menyediakan tambahan tempat tidur sebanyak rasio 
yang ditargetkan. Proses peningkatan demand akan berkembang 
secara bertahap sejalan dengan perluasan kepesertaan. Menunda 
perluasan jaminan kesehatan dengan alasan belum tersedia 
cukup fasilitas kesehatan belum merata dapat melanggar hak 
sekitar 60-80% penduduk yang telah tinggal dalam jarak kurang 
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dari satu jam ke salah satu faskes, tetapi tidak memiliki dana 
untuk membayar layanan kesehatan. Selain itu, tidak akan pernah 
terjadi dan tidak pernah terjadi di negara maju sekalipun terdapat 
distribusi fasilitas kesehatan yang merata dengan rasio yang 
sama. Memang tingkat ketimpangan rasio fasilitas kesehatan dan 
tenaga kesehatan terhadap populasi di negara maju tidak sebesar 
ketimpangan di Indonesia. Namun, hal itu terjadi setelah mereka 
memiliki jaminan kesehatan untuk semua penduduk.

Mekanisme pasar akan dengan sendirinya menarik investor 
membangun lebih banyak fasilitas kesehatan dan mencari tenaga 
kesehatan untuk melayani peserta jaminan di berbagai daerah 
yang kini belum cukup tersedia layanan. Kuncinya, pembayaran 
yang memadai atau dengan harga keekonomian. Selain itu, 
menurut UU Pemerintah Daerah, Pemda wajib menyediakan 
fasilitias kesehatan. Pada kasus-kasus dimana jumlah penduduk 
dan sebaran penduduk yang jarang, investor swasta tidak 
tertarik untuk membangun faskes; maka Pemda (yang memiliki 
dana APBN/APBD, atau dana rakyat) wajib menyediakan fasilitas 
dengan kualitas yang baik. Selain itu, pemda-pemda yang selama 
ini membayar iuran Jamkesda (yang bukan kewajibannya), 
didorong untuk memindahkan dananya guna membangun dan 
memperbaiki fasilitas kesehatan dan membayar (menambah 
insentif ) tenaga kesehatan agar mereka mampu melayani 
penduduk daerah itu dengan kualitas yang memuaskan. 
Pendekatan ini, jauh lebih adil dan lebih efektif daripada meminta 
pemda membayar iuran untuk kelompok non-kuota seperti yang 
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terjadi sekarang ini.

Namun demikian, karena sebaran fasilitas kesehatan (termasuk 
tenaga kesehatan) dan layanan yang berkualitas masih memiliki 
ketimpangan besar, maka perlu dilakukan  hal-hal berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas 
Kesehatan

a. Kemenkes perlu menyusun peta ketersediaan dan kualitas 
layanan dan rencana aksi  Pengembangan fasilitas 
kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, alat, obat, bahan 
medis habis pakai, dan kelengkapan lainnya.

b. Pemerintah (termasuk pemda) memberikan informasi 
dan peluang kepada sektor swasta perorangan atau 
kelembagaan untuk berperan aktif menyediakan layanan 
kesehatan bagi peserta BPJS.

c. Menjamin bahwa prinsip any willing provider (yaitu setiap 
fasilitas kesehatan yang bersedia menerima pembayaran 
dari BPJS yang besarnya disepakati untuk suatu wilayah) 
diterapkan. Tidak boleh ada diskriminasi dimana suatu 
fasilitas kesehatan tidak dikontrak BPJS, padahal fasilitas 
kesehatan tersebut bersedia menerima dan memenuhi 

ketentuan peraturan perundangan.

2. Penyusunan Sistem/Standar Operasional Pelayanan

a. Kemenkes juga perlu segera melakukan perumusan 
dan penerapan standar kualitas medis dan non-medis 
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serta mekanisme pemantauan yang harus diumumkan 
agar peserta dapat mengidentifikasi fasilitas kesehatan 
(termasuk dokter/dokter gigi praktik) yang memenuhi 
standar

b. Kemenkes bersama Konsil Kedokteran Indonesia harus 
menerapkan standar kompetensi yang telah disusun 
dan memantau bahwa kompetensi tersebut dijalankan. 
Sebagian besar pemantauan standar kompetensi 
didelegasikan kepada pemda

c. BPJS Kesehatan menysun pedoman Kredensialing/Re-
Kredensialing (ketentuan yang harus dipenuhi fasilitas 
kesehatan untuk menjamin bahwa fasilitas kesehatan 
memenuhi standar layanan sebelum dikontrak dan ketika 
kontrak akan diperpanjang)

d. BPJS Kesehatan meyusun dan mengembangkan sistem 
kendali mutu layanan kesehatan yang mencakup mutu 
layanan medis, layanan non medis, layanan lain oleh 
fasilitas kesehatan yang dikontrak. Selain itu BPJS juga 
harus menyusun sistem kendali mutu layanan BPJS kepada 
peserta, kepada fasilitas kesehatan, dan kepada pihak-

pihak lain. 

E.  ASPEK KEUANGAN

Aspek keuangan sangat penting untuk diperhatikan dalam 
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penyelenggaraan jaminan kesehatan. Oleh karenanya penyusunan 
peraturan dan prosedur hal-hal yang menyangkut keuangan 
harus sudah selesai sebelum BPJS Kesehatan beroperasi pada 1 
Januari 2014. Untuk memberikan waktu cukup bagi pegawai BPJS 
Kesehatan mempersiapkan diri dengan pengaturan keuangan 
baru, maka semua peraturan yang menyangkut aspek keuangan 
diselesaikan sampai pertengahan tahun 2013. Aspek terpenting 
dari keuangan adalah transparansi yang akan menjadi indikator 
penting bagi kepercayaan publik terhadap BPJS dan sistem JKN.

Pengelolaan keuangan jaminan kesehatan perlu dilakukan secara 
hati-hati (prudent) dalam rangka (i) memastikan tersedianya 
dana yang cukup dan berkelanjutan (ii) pembayaran ke fasilitas 
kesehatan dengan harga keekonomian yang wajar, (iii) membayar 
tenaga BPJS maupun pengadaan barang dan jasa dengan 
harga wajar, (iv) memastikan pengelolaan dana yang efisien 
dan manajemen risiko yang baik atas pengelolaan aktiva dan 
kewajiban BPJS (ALMA); (v) pertanggung-jawaban pencatatan 
dan pelaporan (accountability reporting) yang sehat dan diterima 
umum (sound practices), (vi) memenuhi sistem pengendalian 
internal  yang baik  (strong internal control) dan (vii) dapat diperiksa 

(auditable) dan transparan.

Dalam persiapan beroperasinya BPJS Kesehatan, maka kegiatan 
yang harus dilakukan adalah:

1. Pembayaran Manfaat

a. Pemerintah (Kemenkes) bersama DJSN merumuskan 
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kebijakan umum tentang metoda pembayaran, besaran/
pola pembayaran, dan batas atas (ceiling) besaran 
yang wajar harga keekonomian layanan kesehatan di 
berbagai wilayah. Pengaturan pembayaran diperlukan 
agar tercapai keseimbangan Dana Amanat dan Belanja 
Layanan Kesehatan untuk menjamin likuiditas (mampu 
membayar semua layanan kesehatan dalam waktu 15 hari 
setelah tagihan bersih diajukan) dan solvabilitas (mampu 
membayar layanan kesehatan di masa-masa mendatang) 
BPJS Kesehatan.

b. BPJS Kesehatan menyisihkan 0,5% iuran yang diterima, 
dan merupakan bagian dari dana operasional BPJS, untuk 
riset dan/atau kajian pengembangan pembayaran layanan 
kesehatan, pengembangan manfaat jaminan kesehatan, 
dan pengembangan iuran yang memadai untuk mencapai 
keseimbangan dan kesinambungan program Jaminan 
Kesehatan Nasional. Pelaksaan riset dilakukan oleh 
lembaga-lembaga riset publik maupun swasta yang 

berkompeten.

2. Pengelolaan Dana:

a. Pemerintah bersama DJSN merumuskan kebijakan umum 
tentang pengelolaan dana Amanat dalam investasi dana 
dengan keseimbangan hasil yang memadai, risiko tidak 
besar, dan mampu menjaga likuiditas dan solvabilitas BPJS 
Kesehatan.
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b. Pemerintah bersama DJSN  mengkaji dan menentukan 
besaran dana operasional BPJS Kesehatan yang tidak boleh 
melebihi 5% dari iuran yang diterima

c. Pemerintah bersama DJSN mengkaji dan menentukan 
cadangan teknis minimum dan semua surplus yang 
terjadi diakumulasikan dan ditanamkan dalam instrumen 
investasi yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum 
pada poin 1.

d. DJSN memantau dan berkomunikasi efektif sebagai 
bagian dari fungsi pengawasan/pemantauan perencanaan 
keuangan (financial planning) BPJS Kesehatan dari waktu 
ke waktu

3. Pertanggung-jawaban Keuangan

a. Pemerintah (Kemenkeu) bersama DJSN dan BPJS menyusun 
Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Keuangan yang 
sesuai dengan Standar Akuntansi Khusus Jaminan Sosial 
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Keuangan BPJ harus memenuhi peraturan 
keuangan negara dan dapat dengan mudah diakses dan 
difahami publik sebagai syarat transparansi manajemen 
keuangan. Salah satu aspek penting dari Badan Hukum 
Nirlaba adalah kedudukan surplus BPJS yang bukan obyek 
pajak sehingga tidak dikenakan PPh badan. 

b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempersiapkan tenaga 
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dan prosedur khusus pengawasan dan audit keuangan 
BPJS

c. BPJS mempersiapkan prosedur tetap untuk memastikan 
bahwa secara berkala (minimum tiap enam bulan) BPJS 
mampu menyampaikan laporan yang auditable kepada 
publik, baik di media cetak maupun di media elektronik 

4. Sistem Pengendalian Intern dan Auditabilitas 
Laporan

a. DJSN bersama BPJS Kesehatan menyusun Pedoman Sistem 
Pengendalian Intern untuk mencegah hal-hal yang tidak 
diinginkan dalam mengelola Dana Amanat maupun dana 
opersional BPJS

b. BPJS Kesehatan melakukan pelatihan khusus bagi pegawai 
dan atau calon pegawai BPJS untuk menjamin terwujudnya 
tata kelola yang baik (good corporate governance) yang 
akuntabel

5. Dampak Fiskal Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

a. Analisis dampak fiskal diperlukan untuk pengendalian 
biaya layanan kesehatan dan kesinambungan program, 
baik untuk bantuan iuran bagi orang miskin dan tidak 
mampu maupun untuk peserta pembayar iuran. 
Pengalaman negara-negara yang telah mencapai 
cakupan universal menunjukkan bahwa pada tingkat 
maturitas, belanja negara untuk kesehatan berkisar antara 
6-11% Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran belanja 
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kesehatan tersebut dibarengi dengan kemampuan 
Pemerintah mengumpulkan dana pajak dengan rasio 
pajak yang terhimpun (tax ratio) diatas 20% PDB. Indonesia 
sesungguhnya lebih memerlukan kajian fiskal untuk 
perencanaan peningkatan belanja kesehatan daripada 
kajian dampak fiskal pengendalian belanja kesehatan. 
Sebab, sampai saat ini belanja kesehatan Indonesia belum 
pernah mencapai 3% PDB. Sementara rasio pajak terhadap 
PDB juga masih sangat rendah, yaitu 12,3%. Pengalaman di 
Muangtai menunjukkan korelasi positif perluasan jaminan 
kesehatan untuk semua penduduk dengan kenaikan 
rasio pajak. Kajian dampak fiskal harus terus dilakukan 
sepanjang tahun, sebagai bagian dari pemantauan 
National Health Account yang standar dan prosedurnya 
telah disusun oleh World Health Organization. 

b. Beban iuran Pemerintah untuk Penerima Bantuan 
Iuran yang diusulkan DJSN dengan iuran Rp 27.000 per 
orang per bulan untuk 96,4 juta penduduk hanyalah 
0,3% PDB. Nilai iuran Rp 27.000 tersebut sesungguhnya 
masih memperhitungkan adanya anggaran Pemerintah 
dan pemda untuk operasional fasilitas kesehatan 
milik publik. Kelak, anggaran operasional tersebut 
dialihkan menjadi bantuan iuran sehingga Pemerintah 
dan pemda hanya mendanai belanja investasi fasilitas 
kesehatan publik. Kajian-kajian fiskal di pusat dan di 
daerah diperlukan untuk proses transisi penganggaran 
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jaminan kesehatan, penganggaran fasilitas kesehatan, 
dan untuk meningkatkan dukungan politis perluasan 
jaminan kesehatan. Para politisi dan pengambil keputusan 
anggaran perlu mendapat pemahaman bahwa diperlukan 
dana yang lebih besar untuk meningkatkan mutu layanan 
yang memadai untuk mencegah kemiskinan baru akibat 
mahalnya biaya berobat bagi yang belum terjamin. Apabila 
Pemerintah bersedia membayar iuran bagi seluruh pekerja 
bukan penerima upah, seperti yang dilakukan Pemerintah 
Muangtai, maka beban fiskal hanyalah berkisar 0,5% - 1% 
PDB.  Dibandingkan dengan bantuan biaya produksi BBM 
(subsidi BBM), sesungguhnya beban fiskal PBI ini yang bisa 
mencegah pemiskinan 150 juta penduduk Indonesia tidak 
ada artinya.

6. Persiapan Perubahan PT Askes (Persero) Menjadi Bpjs 
Kesehatan

a. Sebelum BPJS beroperasi, sebagaimana dikemukan 
diatas, Kemenkeu meyusun Standar Akuntansi Keuangan 
khusus BPJS. Pada gilirannya, standar akuntansi ini akan 
memudahkan Indonesia menyusun NHA (National Health 
Account) yang sesuai dengan standar WHO maupun 
negara-negara OECD

b. Pemerintah (Meneg BUMN dan Kemenkeu) menyiapkan 
Penutupan Laporan Keuangan PT. Askes (Persero) per 31 
Desember 2013 yang harus merupakan hasil audit Kantor 
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Akuntan Publik atau BPK dan pengesahan neraca awal 
BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014

c. Dalam peraturan dan penetapan neraca tersebut akan 
jelas kedudukan modal awal BPJS, dan perubahan struktur 
modal

F. ASPEK ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

Aspek kelembagaan dan organisasi menentukan terlindungi atau 
tidaknya penduduk dari kebangkrutan ekonomi/pemiskinan 
jika suatu penyakit menimpanya. Organisasi dan Kelembagaan 
yang lemah akan menyebabkan perlindungan tidak memadai. 
Dalam waktu singkat, paling tidak sampai Desember 2013, hal-hal 
berikut harus telah selesai. Yang pertama, (a) proses transformasi 
yang mulus dari PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, 
dan; (b) pengembangan BPJS Kesehatan untuk memungkinkan 
seluruh penduduk terjamin; (c) pengembangan sistem informasi; 
(d) sosialisi, edukasi dan advokasi, serta (e) koordinasi dan 

pemantauan.

1. Transisi Menuju BPJS Kesehatan

BPJS yang dikelola dengan baik (good corporate government) 
akan menjadi kunci keberhasilan Jaminan Kesehatan 
Nasional (INA-Medicare). Persiapan yang tidak matang akan 
menghancurkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan 
menghancurkan reputasi Indonesia di mata Internasional. 
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Berita tentang BPJS dan cakupan rencana universal health 
coverage Indonesia telah mendunia. Untuk itu, PT Askes 
harus mempersiapkan diri dan DJSN bersama Pemerintah 
perlu merumuskan kebijakan-kebijakan konkrit selama masa 
transisi untuk ditindak-lanjuti oleh Pimpinan dan manajemen 
PT Askes Indonesia. 

a. Penyiapan Beroperasinya BPJS Kesehatan oleh PT Askes 
(Persero)

Kegiatan yang akan dilakukan dalam menyiapkan 
beroperasinya BPJS Kesehatan antara lain:

1) Menyusun sistem dan prosedur operasi standar yang 
diperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan yang 
merupakan pembaruan sistem yang ada sekarang 
untuk mengubah arah menuju visi-misi baru sebagai 
Badan Hukum Publik. 

2) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku 
kepentingan jaminan kesehatan dengan tahapan 
pertama kepada masyarakat kelas menengah, 
sebelum PP dan Peraturan Presiden terbit. Tujuannya 
adalah mendapatkan masukan untuk penyusunan 
prosedur operasi standar. Tahap berikutnya adalah 
setelah PP dan Perpres diterbitkan yang merupakan 
upaya pemberian penjelasan implementasi. Sosialisasi 
ini ditujukan kepada semua potensi calon peserta 
sesuai dengan pentahapan perluasan kepesertaan. 
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3) Berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan untuk 
pengalihan peserta jaminan kesehatan masyarakat 
(Jamkesmas) ke BPJS Kesehatan. Meskipun saat ini 
seluruh peserta Jamkesmas ada dalam basis data di PT 
Askes, proses pengkinian data dengan Nomor Induk 
Kependudukan perlu mendapat perhatian serius. 

4) Berkoordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) 
untuk pengalihan peserta jaminan kesehatan (JPK 
Jamsostek) ke BPJS Kesehatan. Meskipun secara 
konsep pengalihan ini sederhana yaitu perubahan 
tempat pendaftaran dari rekening pembayaran iuran 
dari di PT Jamsostek dan ke rekening PT Jamsostek ke 
kantor dan rekening BPJS Kesehatan, perlu diantisipasi 
hal-hal yang tidak diinginkan. 

5) Berkoordinasi dengan Kementrian Pertahanan dan 
Kepolisian Republik Indonesia untuk pengalihan 
peserta jaminan kesehatan bagi anggota TNI/POLRI 
dan PNS di lingkungan Kemenhan, TNI dan POLRI 
beserta anggota keluarganya dari Dinas Kesehatan 
TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

6) Berkoordinasi dengan berbagai pemda yang telah 
menyediakan jaminan kesehatan, baik yang dikelola 
oleh PT Askes maupun yang tidak dikelola PT Askes, 
untuk pengalihan peserta tersebut ke BPJS Kesehatan. 

7) Mengidentifikasi dan melanjutkan kontrak kerja 
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dengan fasilitas kesehatan yang selama ini dikontrak 
oleh Kemenkes maupun PT Jamsostek agar peserta 
dapat terus dilayani di fasilitas tersebut ketika BPJS 
Kesehatan mulai beroperasi. 

8) Perubahan AD/ART PT Askes Indonesia menjadi AD/
ART BPJS Kesehatan dengan menyesuaikan aturan 
dan target yang sesuai dengan UU SJSN, UU BPJS dan 
Peta Jalan ini. 

9) Perubahan atribut BPJS Kesehatan, termasuk 
sayembara untuk kata kunci logo baru yang mudah 
difahami, mudah diingat, dan tampak bersahabat.

10) Pengembangan sistem informasi peserta, fasilitas 
kesehatan, pola penyakit, pola penggunaan layanan 
kesehatan, dan klaim yang siap untuk keperluan 
manajemen. Sistem informasi baru yang terpadu 
harus mencakup informasi tentang penerimaan iuran, 
pembayaran kapitasi, dan klaim layanan, pemantauan 
utilisasi dan kualitas layanan, pemantauan kepuasan 
peserta, pola epidemiologis, national health account, 
keperluan riset jaminan/layanan kesehatan, dan lain-
lain.

11) Pengembangan kantor dan sumber daya manusia 
yang memahami sistem jaminan sosial, UU SJSN, UU 
BPJS, karakter unik layanan kesehatan, dan memenuhi 
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kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan 
JKN.

b. Pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan 
kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan oleh PT 
Askes (Persero)

Dalam rangka pengalihan ini maka perlu dilakukan: 

1) Penunjukkan  Kantor Akuntan Publik atau Badan 
Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit dan 
menyusun:

a) Laporan Keuangan Penutupan PT Askes (Persero)
b) Laporan Posisi Keuangan Pembukaan BPJS 

Kesehatan dan 
c) Laporan Posisi Keuangan Pembukaan Dana 

Amanat Jaminan Kesehatan

2) Pengesahan Laporan Keuangan Penutupan PT Askes 
(Persero) oleh Meneg BUMN 

3) Pengesahan Laporan Keuangan Pembukaan BPJS 
Kesehatan dan Laporan Keuangan Pembuka Dana 
Amanat Jaminan Kesehatan oleh Menteri Keuangan 

c. Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS 
Kesehatan oleh Presiden

Untuk pertama kali Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT 
Askes diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Kesehatan untuk paling lama 2 (dua) tahun. Dalam rangka 
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pengangkatan ini perlu disiapkan pengganti Dewan 
Direksi dan Dewan Komisaris yang kini masa jabatannya 
hampir habis dengan orang-orang yang memahami 
dan mempunyai komitmen kuat menjalankan JKN dan 
BPJS Kesehatan. Selain itu, segera disiapkan Rancangan 
Keputusan Presiden yang dikoordinasikan oleh Kementrian 

BUMN, Kementrian Kesehatan dan DJSN. 

d. Pembentukan PMO (Project Management Office)

Proses transisi PT Askes ke BPJS Kesehatan memerlukan 
perhatian khusus pihak-pihak yang kini mengelola 
peserta jaminan kesehatan.  Agar proses transisi 
berjalan efektif maka PT Askes (Persero) bersama-sama 
Kemenkes dan PT Jamsostek perlu membentuk unit PMO 
(Project Management Office). Unit PMO akan menyusun 
prosedur dan proses agar pengalihan peserta program 
(JPK Jamsostek dan Jamkesmas) berlangsung tepat 
waktu,tidak menimbulkan gangguan penerimaan hak 
jaminan kesehatan peserta Jamsostek dan Jamkesmas, 
sertia dalam koridor anggaran yang efisien. Selain itu 
unit ini juga melakukan pemantauan masalah-masalah 
yang timbul di lapangan, baik dalam rangka kepesertaan 
maupun dalam rangka berobat atau mendapat perawatan 
di fasilitas kesehatan yang dikontrak BPJS. 

PT. Askes (Persero) sebagai calon BPJS Kesehatan 
membentuk PMO sebagai unit adhoc dengan tugas utama 
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antara lain: 

1) Sebelum 1 Januari 2014 (Pra BPJS), PMO menjamin 
agar semua peserta program JPK Jamsostek, 
Jamkesmas, dan Jamkesda serta peserta Askes yang 
saat ini terdaftar akurat dengan informasi yang lebih 
lengkap dalam sistem informasi baru BPJSKesehatan.

2) Melakukan perpanjangan kontrak fasilitas kesehatan 
yang selama ini sudah melakukan kontrak dengan 
PT Jamsostek dan atau Kemenkes tetapi belum 
melakukan kontrak dengan PT Askes Indonesia.

3) Sesudah 1 Januari 2014, petugas PMO memberikan 
dukungan teknis terhadap operasional BPJS Kesehatan 
yang berkaitan dengan proses pengkinian (updating) 
peserta hingga batas waktu maksimal satu tahun 
atau hingga permasalahan yang berkaitan dengan 
pelayanan peserta berjalan lancar.

2. Pengembangan Organisasi BPJS Kesehatan

Penyiapan organisasi BPJS Kesehatan akan dilakukan oleh 
BPJS bersama Kemenkes, Kemenkeu, Kemeneg BUMN, dan 
DJSN yang mencakup upaya:

a. Pengembangan struktur organisasi BPJS Kesehatan yang 
konsisten dengan peraturan perundangan dan strategi 
perluasan peserta yang efektif dan efisien (stucture follows 
functions). 
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b. Analisis kebutuhan sumber daya manusia untuk BPJS 
Kesehatan menurut berbagai kualifikasi (pimpinan, relasi 
publik, aktuaris, verifikator, administrasi, sistem informasi, 
ekonomi kesehatan/health technology assessment, analis, 
dan lain-lain) dan strategi pemenuhannya 

c. Penyusunan pola karir berbasis kompetensi baik untuk 
jabatan manajerial maupun non manajerial dengan 
kejelasan fungsi dan tanggung jawab

d. Mempersiapkan kantor perwakilan (kantor cabang dan 
anak cabang) berdasarkan beban kerja, jumlah peserta 
dan kondisi geografis

e. Perumusan dan pengembangan budaya organisasi baru 
yang berorientasi kepada optimalisasi layanan peserta, 
baik pada tingkat BPJS maupun pada fasilitas kesehatan

f. Penyusunan syarat kompetensi SDM BPJS Kesehatan, 
prosedur perekrutan dan pemilihan pejabat manajerial 
yang terbuka berbasis kompetensi (tidak terikat pada 
status pegawai BPJS)

g. Pembukaan kantor perwakilan/cabang yang baru dan 
pemenuhan sumber daya manusia yang diperlukan

h. Analisis dan publikasi kinerja BPJS secara rutin yang 
mencakup akses dan kualitas layanan kesehatan yang 
diterima oleh peserta di berbagai wilayah, efisiensi 
manajemen, kepuasan peserta, dan cost-effectiveness 
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layanan yang dijamin 

i. Pengembangan indikator dan proses pemantauan GCG 
(Good Corporate Governance) BPJS serta pemantauan/
pengawasan kualitas layanan BPJS maupun layanan 
fasilitas kesehatan oleh pengawas internal dan pengawas 
eksternal

3. Pengembangan sistem informasi

Sistem informasi merupakan sistem syaraf JKN yang harus 
dirancang dengan baik agar penyelenggaraan JKN sensitif 
terhadap kekurangan dan tanggap terhadap kesalahan. 
Selain itu sistem informasi JKN juga harus terbuka yang 
memungkinkan lembaga riset dapat menggunakan data-
data yang ada di BPJS Kesehatan untuk keperluan riset dan 
pengembangan JKN.  Untuk itu perlu disusun langkah-
langkah berikut:

a. Penyusunan cetak biru (Blue Print) Sistem Informasi 
yang mencakup SDM, infrastruktur, dan aplikasi dengan 
berbasis web/online, untuk memungkinkan digunakan 
oleh peserta dengan birokrasi minimal, produksi informasi 
yang tepat waktu (timely) dan akurat. Penggunaan NIK 
dan bioidentitas secara online memberikan peluang 
terwujudnya sistem informasi yang baik

b. Perumusan dan Pengembangan Bisnis Proses BPJS 
Kesehatan yang mencakup idetifikasi kebutuhan SDM, 
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perangkat lunak, perangkat kasar, kesinambungan, biaya, 
dan prosedur penggunaan data 

c. Data Warehouse JKN secara nasional dan regional 
berdasarkan dimensi demogarfi, wilayah, dan waktu  

d. Interkoneksi PT Askes dengan seluruh jaringan fasilitas 
kesehatan dan instansi terkait untuk  percepatan penagihan 
dan pembayaran iuran, klaim dan pengendalian pelayanan

4. Sosilalisasi, Edukasi dan Advokasi

Investasi dalam sosialisasi merupakan kunci keberhasilan 
JKN dalam kondisi tingkat pemahaman dan tingkat 
pendidikan calon peserta yang relatif rendah. Sistem JKN 
harus mengalokasikan jumlah dana yang besar, harus lebih 
banyak dibanding dengan sosialisasi pemilihan umum 
karena JKN merupakan program untuk seluruh penduduk. 
Sosialisasi yang baik akan memberikan pemahaman dan 
kesadaran kepada peserta dan pemberi kerja akan hak dan 
kewajibannya. Sosialisasi adalah sama dengan pemasaran 
pada produk komersial. Pada produk komersial, anggaran 
pemasaran untuk produk baru dapat mencapai 30-50% dari 
biaya produksi. Dengan pemasaran yang memadai, penjualan 
produk mencapai target yang diharapkan dan pemberi kerja 
meraih laba yang diharapkan. Belajar dari model komersial, 
program JKN yang berbasis pada mekanisme asuransi sosial 
harus melakukan pemasaran/sosialisasi atau pemasaran sosial 
yang memadai. 
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Untuk mencapai pemahaman dan kesadaran luas akan sistem 
JKN, maka sosialisasi harus dilakukan dengan dua tahap besar:

a. Tahap sosialisasi kepada pemangku kepentingan 
kunci, yaitu para tokoh/pimpinan serikat pekerja, para 
pemberi kerja, para akadmisi, para penggiat organisasi 
kemasyarakatan, dan para pejabat di pusat dan di daerah. 
Tahap penyusunan peraturan perundangan perlu dikawal 
dengan sosialisasi tersebut melalui forum temu muka, loka 
karya, rodashow, publikasi di media cetak dan elektronik 
tertentu yang konsumennya umumnya kelas menengah 
keatas. 

b. Tahap sosialisasi kepada seluruh publik (peserta) dilakukan 
setelah peraturan perundangan, fasilitas/tenaga kesehatan 
telah dikontrak, sistem dan prosedur baku telah disusun dan 
diuji, serta bahan yang dibutuhkan telah tersedia. Fasilitas 
dan tenaga kesahatan yang bekerja di fasilitas kesehatan 
atau yang dikontrak secara mandiri (perorangan) telah 
memahami berbagai aspek layanan yang telah dilatihkan. 
Sosialisasi ini dilakukan dengan bahasa sederhana dan 
mudah difahami. Model sukses atau testimoni merupakan 
salah satu bentuk yang mampu menarik perhatian publik 
awam seperti pekerja operator, pedagang eceran, petani, 
nelayan, dan masyarakat pada umumnya. Pada tahap 
ini, kumandang satu mars atau lagu yang mendorong 
setiap orang menjadi peserta secara aktif. Slide, poster, 
film pendek, isi sinetron, talkshow, buku pelajaran, dan 
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berbagai tulisan yang mengacu pada satu sumber/standar 
perlu diproduksi dan disebar-luaskan (ditempatkan dalam 
laman yang bisa diunduh) dalam dua bahasa (Indonesia 
dan Inggris). Pembuatan bahan informasi/sosialisasi 
standar dalam dua bahasa mutlak diperlukan karena di 
masa datang; investor, peneliti, penggiat, pembanding, 
dan juga pengenalan keberhasilan Indonesia sebagai 
negara dengan pembayar tunggal (single payer) layanan 
kesehatan akan menguntungkan Indonesia.

Dalam rangka sosialiasi dan advokasi tersebut, sampai dengan 
pertengahan tahun 2013 akan dilakukan hal-hal sebagai 
berikut:

a. Perumusan Strategi Sosialisasi dan Advokasi

b. Penyiapan Bahan-Bahan Sosialisasi dan Advokasi

c. Penganggaran dan pengorganisasian dan Pelaksanaan 
Sosialisasi dan Advokasi

d. pemantauan Dampak Sosialisasi dan Advokasi

5. Koordinasi, Monitoring da Kajian-Kajian

Selama proses penyusunan peraturan perundangan, 
penyusunan prosedur, penyiapan fasilitas kesehatan, 
sosialisasi dan lain-lain,  DJSN yang mendapat mandat UU 
SJSN untuk mengawal sinkronisasi dan transisi yang lancar, 
bersama pemangku kepentingan lain  akan melakukan: 
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a. Penyusunan Standar Operaional dan Mekanisme 
Pengawasan BPJS Kesehatan yang akan dilakukan oleh 
DJSN

b. Pengembangan Indikator Kinerja BPJS Kesehatan

c. Penyusunan Pedoman Monitor ing dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

d. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai 
Peta Jalan ini yang dilakukan oleh berbagai kementrian 
dan lembaga terkait lainnya

e. Pengawasan dan Evaluasi kinerja BPJS Kesehatan dalam 
persiapan dan penyelenggaraan jaminan kesehatan 

f. Analisis terhadap Laporan Penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan yang disusun oleh BPJS Kesehatan

PENUTUP
Peta Jalan (Road Map) disusun agar semua pemangku kepentingan 
berjalan selaras dan terpadu guna mencapai tujuan akhir 
perlindungan kesehatan yang meniadakan terjadinya pemiskinan 
baru bagi penduduk Indonesia ketika bencana sakit datang. 
Pemahaman berbagai pemangku kepentingan akan sistem JKN 
secara utuh mutlak diperlukan. Semua pihak, termasuk Pemberi 
kerja dan pekerja, harus berperan aktif dalam memantau agar peta 
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jalan ini dilaksanakan secara konsekuen. Selain itu para akademisi, 
wartawan, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan yang 
peduli dengan nasib bangsa di masa datang juga harus bersama-
sama Pemerintah dan pengelola BPJS Kesehatan mewujudkan 
sinergi penyelenggaraan JKN. Semoga Allah Yang Maha Esa 
memberkati kita semua dalam mencapai jaminan kesehatan yang 
adil dan merata.






