
KEBIJAKAN KELAS STANDAR RAWAT INAP: 
Menuju Jaminan Kesehatan Nasional yang Semesta, 
Berkualitas dan Berkelanjutan
Disampaikan dalam Webinar Konsultasi Publik Konsep Kebijakan Rawat Inap JKN
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Republik Indonesia
21 September 2020

AH MAFTUCHAN
Direktur Eksekutif The PRAKARSA



Sekilas The PRAKARSA 

PRAKARSA adalah lembaga 
riset yang bekerja untuk 
lahirnya ide-ide inovatif 
dan transformatif dalam 
upaya turut mewujudkan 
keadilan sosial-ekonomi 

dan kesejahteraan.

PRAKARSA berdiri pada 2004 
dan memilih fokus isu: 

kebijakan sosial, kebijakan
fiskal dan kebijakan

pembangunan berkelanjutan. 
Isu jaminan sosial salah satu

konsen utama.

PRAKARSA menggunakan
pendekatan kolaboratif
dengan seluruh aktor
pembangunan, baik

pemerintah maupun non-
pemerintah.



Pandangan Pokok

Sangat setuju terhadap rencana implementasi Kelas Standar Rawat Inap paling 
lambat Desember 2020

Apresiasi terhadap DJSN yang mengambil peran dalam proses penyiapan
kebijakan dan implementasi Kelas Standar Rawat Inap. Ke depan DJSN perlu
mengoptimalkan perannya dalam peningkatan pelaksanaan jaminan sosial

Apresiasi terhadap DJSN yang membuka ruang dialog dengan aktor non-
pemerintah dalam proses penyiapan kebijakan dan implementasi Kelas Standar 
Rawat Inap

DJSN perlu melibatkan aktor non-pemerintah dalam penyusunan dokumen
kebijakan dan monitoring pelaksanaan Kelas Standar Rawat Inap



Ekuitas Kesehatan (Health Equity)
• WHO (2013): jantung dari Universal Health Coverage (UHC) adalah komitmen untuk

kesetaraan (ekuitas). Dalam kerangka kerja pemantauan perkembangan Universal Health 
Coverage (UHC) di tingkat negara dan global, WHO menyatakan bahwa si miskin dan 
kurang mampu di Indonesia memiliki risiko tertinggal

• James Tobin (1970) dan Amartya Sen (2002): ketidaksetaraan terutama dalam kesehatan
sangat mencemaskan — lebih dari ketidaksetaraan di berbagai bidang lain. Kesehatan dan 
perawatan kesehatan merupakan bagian integral dari keadilan sosial-ekonomi

• Sen (2002): kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi serta kemampuan
untuk berfungsi secara utuh dan mengembangkan diri sebagai manusia

• Margaret Whitehead (1985): ekuitas kesehatan adalah upaya menciptakan kesempatan
yang sama untuk mengakses kesehatan dan menurunkan perbedaan kesehatan sampai ke
tingkat terendah. Ekuitas kesehatan termasuk akses yang sama ke perawatan, 
pemanfaatan yang sama dan kualitas perawatan yang sama



Pembiayaan Publik yang Memadai 
Kunci Ekuitas Kesehatan

Negara-negara yang 
mengalokasikan anggaran

publik memadai untuk
kesehatan rata-rata ekuitas

kesehatan tinggi

Negara-negara maju telah
lama mendanai layanan

kesehatan dengan porsi 70-
85% bersumber dana publik

Negara sepantaran: Thailand 
87%, Malaysia 50-60%, China 

55. Sementara Indonesia 
masih di kisaran 40%

Pada 2014, belanja publik kesehatan Indonesia hanya US$ 36/kapita 2014, yang dikelola BPJS 
Kesehatan hanya sekitar US$ 27 per kapita per tahun. Rata-rata belanja kesehatan total dunia per 

kapita di tahun yang sama mencapai US$ 1.061 (Thabrany, 2017)



Indikator Ekuitas Kesehatan
Dimesi Ekuitas Indikator Keterangan

Akses Layanan • Ketersediaan fasilitas kesehatan (Faskes)
• Ketersediaan tenaga Kesehatan (Nakes)
• Transportasi dan jarak ke faskes

• Termasuk tempat tidur, obat-obatan
dan lainya

• Termasuk dokter spesialis dan 
tenaga laboratorium

• Termasuk fasilitas ambulance

Kualitas
Pelayanan

• Kelengkapan Faskes sesuai jenis penyakit yang 
diderita

• Kenyamanan pemeriksaan, tempat tidur dan ruang
tunggu

• Prosedur layanan dan keterampilan komunikasi
nakes

• Termasuk di tingkat FKTP 

• Termasuk fasilitas yang ramah
difabel, lansia dan anak-anak

• Termasuk front-desk & tenaga
administrasi

Pemanfaatan
Pelayanan

• Penjaminan layanan kegawat-daruratan
• Pemanfaatan layanan tingkat pertama
• Pemanfaatan rujukan
• Mengedepankan kepuasaan & keselamatan peserta

• Termasuk menjamin kecepatan dan 
ketepatan mendapatkan layanan

• Termasuk menjamin optimalisasi
sistem rujukan



Prioritas 
Perbaikan 

Ekuitas JKN
(Prakarsa, 2017)



Pokok Masalah yang Perlu Dijawab dalam “Kelas Standar 
Rawat Inap”

• Menghilangkan stigmatisasi kelas miskin dan kurang mampu peserta
JKN-PBI
• Menghilangkan diskriminasi layanan kesehatan
• Menghilangkan ketimpangan ketersediaan fasilitas kesehatan (termasuk

jumlah tempat tidur) antarkelas -- “kelas kaya X kelas miskin”
• Pemerataan kualitas fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan
• Mencapai universal health coverage (UHC) 100%
• Memberikan “insentif” kepada pengembangan dunia bisnis



Usulan Kelas Standar Rawat Inap

Hanya ada satu kelas rawat inap:
“Kelas Standar”

Kelas Standar yang digunakan 
minimum adalah kelas 2 JKN

Setelah berjalan 5 
tahun kelas standar 
setara kelas 2 JKN, 

kemudian dinaikkan 
menjadi kelas standar 

setara kelas 1 JKN

Memberikan peran dan 
dukungan kepada 

organisasi masyarakat 
penyedia layanan 
kesehatan untuk 
mengembangkan 
fasilitas kesehatan 

“kelas standar”
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Beberapa hasil Riset The PRAKARSA Terkait JKN

• https://repository.theprakarsa.org/media/293885-ekuitas-kesehatan-
bagi-masyarakat-miskin-949523e7.pdf
• https://repository.theprakarsa.org/publications/293912/policy-brief-09-

jaminan-kesehatan-nasional-implementasi-koreksi-dan-keberlanjuta
• https://repository.theprakarsa.org/publications/293880/mewujudkan-

jaminan-kesehatan-nasional-yang-non-diskriminatif
• https://repository.theprakarsa.org/publications/302060/defisit-jaminan-

kesehatan-nasional-jkn-mengapa-dan-bagaimana-mengatasinya
• https://repository.theprakarsa.org/publications/300817/universal-

health-coverage-tracking-indonesias-progress
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