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Urgency 
implementasi
kelas standar

Berapa besar
efisiensi

pembayaran klaim
oelh BPJS – K ?

Berapa besar rata-
rata penurunan

pembayaran klaim
pasien JKN di 
rumah sakit ?

Bagaimana model 
urun biaya untuk

peningkatan
manfaat JKN ? 

Berapa besar
potensi penurunan
pendapatan iuran
JKN , dan dampak

terhadap cash flow 
BPJS – K ?



Persepsi Layanan Standar Peserta JKN - KDK

• Standar manfaat medis peserta JKN 

• Standar manfaat fasilitas peserta JKN.

• Mekanisme penentuan manfaat JKN yang sesuai
Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK).

• Mekanisme penentuan grouping dan tarif INA-CBG 
(RS Pemerintah vs RS Non Pemerintah, Perbedaan
antar kelas RS, Regionalisasi wilayah tarif, kebijakan
urun biaya, dll).



Mutu Layanan JKN

Standar mutu layanan
standar JKn, supaya tidak
terjadi stigma program JKn
menjadi “inferior”.

Penetapan standar
kompetensi Rumah sakit
mitra JKn. 



Kesiapan Rumah Sakit

• Kompetensi Rumah Sakit → Standar Pemenuhan Kompetensi, bauran kasus ? 

• Standar layanan → PNPK, PPK, sistem layanan, standar layanan non klinis , mutu 
layanan ?

• Fasilitas dan Peralatan → standar fasilitas, Perlukah merubah standar dan 
komposisi kamar perawatan ?

• Sumber daya manusia → Lokasi RS, ketersediaan sumber daya , pasaran kerja ? 

• Sumber daya finansial → Kesimbangan pendapatan vs beban , perampingan 
biaya,  sumber dana lain non klaim JKN ? 



Implementasi
KDK dan Kelas
Standar

Dapat diimplementasikan dengan kondisi :

• Rumah Sakit tidak ditambah beban dengan
kewajiban menyesuaikan standar kamar yang ada, 
dalam waktu singkat. 

• Kelas perawatan standar , hanya menetapkan
fasilitas essensial, tidak mendetail.

• Rumah sakit telah mengidentifikasi kompetensi nya, 
dan dikomunikasikan kepada FKTP dan peserta JKN.

• Ada peluang urun biaya , bagi peserta yang akan
meningkatkan manfaatnya, dan dibayarkan
langsung ke rumah sakit.

• Grouping dan Tarif standar INA-CBG sesuai dengan
nilai keekonomian.



Implementasi
KDK dan Kelas
Standar

• Pemenuhan standar layanan dan fasilitas didorong
menggunakan mekanisme “pasar” (sesuai
kebutuhan dan situasi kompetisi), untuk Kendali
Mutu dan Kendali Biaya. 

• Pemerataan standar Rumah Sakit di seluruh
Indonesia, untuk mewujudkan layanan kesehatan
bermutu dan berkeadilan. 

• Ada standar prosedur diagnosis dan tindakan untuk
beberapa diagnosis / koding terbanyak, untuk
mengurangi dispute.

• Ada evaluasi dan perbaikan terus menerus untuk
implementasi KDK dan kelas standar, untuk
perbaikan kendali mutu dan biaya. 



A forced reset of our society is  the 

perfect opportunity to  explore new

areas for growth!

Shifts in behavior, new regulation,  accelerated 

adoption of tech –it's the  moment innovators have

been waiting for.

TERIMA KASIH
If you want to travel fast, you travel alone…          

If you want to go far, travel with others…


