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Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memudahkan proses belajar mengajar di 
Universitas Indonesia, khususnya untuk Topik Kebijakan Kesehatan, penulis membuat Seri Studi Kasus 
tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan. Studi kasus ini dikembangkan dari kegiatan belajar mengajar 
berbagai Mata Ajaran di tingkat Pascasarjana dan Sarjana tentang Kebijakan Kesehatan yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sebagai penanggung 
jawab Mata ajaran tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan di lingkungan FKM UI, penulis merasa 
perlu untuk menyusun Studi Kasus ini agar dapat merangsang kreativitas dan memberikan perspektif 
yang komprehensif dan luas sambil mengasah daya nalar yang kritis dari setiap mahasiswa dalam 
mempelajari berbagai aspek dalam pembuatan kebijakan publik di sektor kesehatan.

Seluruh topik dan format, serta sebagian isi yang ada pada Seri Studi Kasus ini penulis susun 
sebagai penugasan pada mahasiswa untuk selanjutnya dielaborasi menjadi sebuah makalah ilmiah. 
Hasil dari penyusunan makalah ilmiah ini penulis sempurnakan menjadi Studi Kasus untuk
dimanfaatkan dalam pembelajaran topik Pembuatan Kebijakan Kesehatan terutama di lingkungan 
Universitas Indonesia. Adanya kelengkapan struktur Studi Kasus yang meliputi: Naskah Akademik & 
Draft Pasal Peraturan Perundangan yang diusulkan. Naskah Akademik memuat substansi: 
Pendahuluan, Tinjauan Masalah, Landasan Hukum, Materi Muatan, Penutup, Daftar Pustaka. Struktur 
ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyusun sebuah kebijakan berdasarkan masalah 
kesehatan masyarakat (Public Health problem-based) yang dilengkapi dengan sintesis & analisis, 
dikemas berdasarkan teori dan perspektif ilmiah dalam sebuah Naskah Akademik, dan kemudian 
diuraikan dalam konstruksi sebuah Draft Peraturan Perundangan.

Kepustakaan utama yang digunakan dalam penyusunan Studi Kasus ini adalah Sistem 
Kesehatan, Wiku Adisasmito (2007), Making Health Policy, Kent Buse, et al (2006), The Health Care 
Policy Process, Carol Barker (1996), Health Policy, An Introduction to Process and Power, Gill Walt 
(1994), dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dengan demikian 
diharapkan studi kasus ini dapat memberikan materi komplit yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
proses belajar mengajar.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Sdr Weningtyas Purnomorini, mahasiswa Program 
Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM UI Angkatan 2006/2007 yang telah membantu 
menyusun makalah yang kemudian makalah tersebut dimodivikasi oleh penulis sebagai studi kasus. 
Mohon maaf apabila ada kekurangan / kesalahan dalam penyusunan materi Studi Kasus ini. Kritik dan 
saran akan membantu penulis dalam upaya meningkatkan kualitas Studi Kasus ini. Semoga kita semua 
selalu mendapatkan ridlo Illahi dalam menuntut ilmu agar bermanfaat. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Depok, 27 Februari 2008

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD
Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
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Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG),
Kelayakan Penerapannya di Indonesia

Oleh: Wiku Adisasmito dan Weningtyas Purnomorini

Problem Overview:

Masalah tarif rumah sakit merupakan hal yang kontroversial. Pernyataan normatif di 
masyarakat memang mengharapkan bahwa tarif rumah sakit harus rendah agar 
masyarakat miskin mendapat akses yang mudah, akan tetapi tarif yang rendah dengan 
subsidi yang tidak mencukupi dapat menyebabkan pelayanan turun bagi orang miskin dan 
hal ini menjadi masalah besar dalam manajemen rumah sakit. Karena hubungan antara 
tarif dengan demand terhadap pelayanan kesehatan adalah negatif.
RS pemerintah secara nyata akan menghadapi berbagai kendala dan tantangan pada 
masa yang akan datang, khususnya semakin berkurangnya subsidi dan semakin tingginya 
tuntutan masyarakat.Oleh karena itu perlu pemikiran yang tepat yang berkaitan dengan 
efektifitas dan efisiensi pelayanan. 
Kebijakan standar pelayanan medik dan DRG di rumah sakit sedikit banyak memicu pro 
dan kontra. Bagaimana saat ini pelaksanaannya?

Policy Question

1. Apa Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait dengan standar pelayanan medis 
dan DRG, serta bagaimana kelayakan penerapannya di Indonesia?

2. Bagaimana content kebijakan tersebut dianalisis?
3. Apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi aspek-aspek lingkungan strategis 

(IPOLEKSOSBUDHANKAM)?
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pentingnya Kesehatan Bagi Semua Orang
Dalam membahas konsep demand sector kesehatan,perlu ada pembedaan mengenai 

demand for health dan demand for healthcare. Hal ini penting untuk dibahas mengingat 
terdapat berbagai hal dalam sektor kesehatan yang berbeda dengan sektor lainnya. Untuk 
menjawab mengapa orang ingin sehat? Apa yang menentukan demand seseorang untuk 
menjadi sehat? Apa pengaruh pelayanan kesehatan dalam meningkatkan status kesehatan? 
Mampukah seseorang membeli sebuah layanan kesehatan? Adakah kepastian biaya dalam 
layanan kesehatan? Dalam pemikiran rasional semua orang ingin menjadi sehat. Kesehatan 
merupakan modal untuk bekerja dan hidup untuk mengembangkan keturunan. Timbul 
keinginan yang bersumber dari kebutuhan hidup manusia. Tentunya demand untuk menjadi 
sehat tidak sama antar manusia. 

1.1.2 Beberapa Factor Yang Mempengaruhi Untuk Menjadi Sehat
Hubungan antara demand terhadap kesehatan dengan demand terhadap layanan 

kesehatan harus dibedakan pengertian tentang keinginan (wants), permintaan (demands), dan 
kebutuhan (needs). Menurut teori Blum, kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1. 
Keturunan, 2. Lingkungan hidup, 3. Perilaku, 4. Pelayanan kesehatan. Akan tetapi konsep ini 
sulit untuk menerangkan hubungan antara demand terhadap kesehatan dan demand terhadap 
layanan kesehatan.Untuk menerangkan hubungan keduanya digunakan konsep yang berasal 
dari konsep ekonomi.1

Menurut teori Grossman (1972), demand untuk layanan kesehatan memiliki beberapa 
hal yang membedakan dengan pendekatan tradisional demand dalam sektor lain, yaitu:

1. Yang diinginkan masyarakat atau konsumen adalah kesehatan bukan pelayanan 
kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan derived demand  sebagai input untuk 
menghasilkan kesehatan. Kebutuhan penduduk meningkat, penyakit semakin 
kompleks, dan teknologi kedokteran serta perawatan yang semakin tinggi menuntut 
tersedianya dana untuk investasi, operaional, dan pemeliharaan.

2. Masyarakat tidak membeli kesehatan dari pasar secara pasif, masyarakat 
menghasilkannya , menggunakan waktu untuk usaha-usaha peningkatan kesehatan, 
di samping menggunakan pelayanan kesehatan.

3. Kesehatan dapat dianggap sebagai bahan investasi karena tahan lama dan tidak 
terdeprisiasi dengan segera.

4. Kesehatan dapat dianggap sebagai bahan konsumsi sekaligus sebagai bahan 
investasi.2

1.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan dan 
rumah sakit

 Kebutuhan berbasis fisiologis 
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Kebutuhan berbasis keputusan petugas medis yang menetukan perlu tidaknya 
seseorang mendapat pelayanan medis sehingga mempengaruhi penilaian seseorang akan 
status kesehatannya.

 Penilaian pribadi akan status kesehatannya
Secara sosio-antropologis, penilaian pribadi akan status kesehatan dipengaruhi oleh 

kepercayaan, budaya, norma-norma sosial di masyarakat. Indonesia mempunyai pengobatan 
alternatif dalam bentuk pelayanan dukun atau tabib, dapat dilihat bahwa demand terhadap 
pelayanan pengobatan alternatif ada dalam jiwa masyarakat.

 Variabel-variabel ekonomi tarif
Hubungan antara tarif dengan demand terhadap pelayanan kesehatan adalah negatif. 

Semakin tinggi tarif maka demand akan semakin rendah. Hubungan negatif ini secara khusus 
terlihat pada keadaan pasien yang mempunyai pilihan. Pada pelayanan rumah sakit tingkat 
demand pasien sangat dipengaruhi oleh keputusan dokter. Keputusan dari dokter 
mempengaruhi length of stay, jenis pemeriksaan, keharusan untuk operasi, dan berbagai 
tindakan medis lainnya. Pada keadaan yang membutuhkan penanganan medis segera, maka 
faktor tarif mungkin tidak berperan dalam mempengaruhi demand, sehingga elastisitas harga 
bersifat inelastic.

Masalah tarif rumah sakit merupakan hal yang kontroversial. Pernyataan normatif di 
masyarakat memang mengharapkan bahwa tarif rumah sakit harus rendah agar masyarakat 
miskin mendapat akses yang mudah, akan tetapi tarif yang rendah dengan subsidi yang tidak 
mencukupi dapat menyebabkan pelayanan turun bagi orang miskin dan hal ini menjadi 
masalah besar dalam manajemen rumah sakit.

 Penghasilan masyarakat
Kenaikan penghasilan keluarga akan meningkatkan demand untuk pelayanan 

kesehatan yang sebagian besar merupakan barang normal. Akan tetapi ada pula sebagian 
pelayanan kesehatan yang bersifat sebagai barang inferior, yaitu adanya kenaikan penghasilan 
masyarakat justru menyebabkan penurunan konsumsi. Hal ini terjadi pada rumah sakit 
pemerintah, mereka yang mempunyai penghasilan tinggi tidak menyukai pelayanan yang 
menghabiskan waktu banyak karena kesibukan yang tinggi, hal ini ditangkap oleh rumah sakit 
swasta yang mempunyai segmen pasar golongan mampu. Waktu tunggu dan antrian 
mendapatkan pelayanan harus dikurangi dengan menyediakan layanan rawat jalan dengan 
perjanjian.

 Asuransi kesehatan dan jaminan kesehatan
Hubungan antara demand pelayanan kesehatan dengan asuransi kesehatan bersifat 

positif. Asuransi bersifat mengurangi efek faktor tarif sebagai hambatan untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan pada saat sakit. Semakin banyak masyarakat yang tercakup dalam 
asuransi maka demand akan pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit akan semakin tinggi. 
Peningkatan demand ini dipengaruhi pula oleh faktor moral hazard.

 Jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan
Wanita lebih banyak menggunakan pelayanan kesehatan daripada pria. Dari segi 

pedidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang cenderung meningkatkan kesadaran akan 
status kesehatannya sehingga demand terhadap layanan kesehatan juga besar.

 Faktor lain (iklan, tersedianya dokter dan fasilitas kesehatan, serta inflasi)
Sektor pelayanan kesehatan dilarang melakukan pengiklanan, karena bertentangan 

dengan etika dokter hanya dalam bentuk informasi jenis pelayanan rumah sakit boleh 
dilakukan.
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1.1.4 Kondisi Rumah Sakit di Indonesia
Rumah sakit muncul sebagai institusi pelayanan kesehatan modern sejalan dengan 

perkembangan profesi kesehatan, khususnya profesi kedokteran. Seiring dengan 
perkembangan perumahsakitan di Indonesia yang persaingan semakin menajam, RS 
pemerintah secara nyata akan menghadapi berbagai kendala dan tantangan pada masa yang 
akan datang, khususnya semakin berkurangnya subsidi dan semakin tingginya tuntutan 
masyarakat. Oleh karena itu perlu pemikiran yang tepat yang berkaitan dengan efektifitas dan 
efisiensi pelayanan.

Di Indonesia saat ini lembaga pemberi pelayanan kesehatan sedang mencari bentuk, 
apakah mengarah ke lembaga usaha ataukah bentuk lainnya. Rumah sakit pemerintah sedang 
bergerak dari lembaga birokrasi ke lembaga usaha. Demikian pula rumah sakit swasta sedang 
bergerak dari lembaga misionaris dan kemanusiaan menuju ke lembaga yang didasari oleh 
konsep usaha. Perkembangan kearah lembaga usaha ini tidak dapat ditolak, karena sudah 
mnjadi fenomena global. Apabila sektor rumah sakit di Indonesia tidak mengikuti, maka 
kemungkinan rumah sakit akan kesulitan dalam mengikuti persaingan dunia. 

Rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit yang murni merupakan rumah sakit yang 
berwawasan sosial yang pada kenyataannya dengan munculnya krisis ekonomi dan moneter 
menyebabkan semakin beratnya beban pemerintah. Pelaksanaan RS swadana memiliki 
harapan besar dalam menghadapi keadaan seperti ini. Dengan terjadinya perubahan sosial
ekonomi, mendorong RS swadana mampu berkiprah secara professional dan mampu 
membaca setiap perubahan lingkungan eksternal secara tepat.

Berkaitan dengan Departemen Kesehatan sebagai Pembina teknis dan Departemen 
Dalam Negeri sebagai Pembina Operasional, perlu dipikirkan payung yang dapat mendukung 
upaya RS pemerintah. Perlu mendorong RS swadana mampu berkiprah secara professional, 
apalagi dengan adanya otonomi yang diperluas (desentralisasi) dan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah, RS pemerintah perlu berkaca diri dulu sebelum masuk secara strategis 
kedalam perubahan yang akan segera terwujud ini.. 3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum
(BLU), maka semua rumah sakit harus berubah bentuk hukum dari swadana menjadi BLU, ada 
juga RS yang berbentu PT juga menjadi BLU, yang persyaratan suatu RS menjadi BLU ada 3,
yaitu: 1. Persyaratan substantif, 2. persyaratan teknis, dan 3. Persiapan 
administratif/keuangan, yang syaratnya antara lain, suatu RS harus mempunyai renstra bisnis 
jangka panjang, laporan keuangan pokok, dan mempunyai standart pelayanan minimal.

Standar pelayanan minimal dari segi kesmas sudah disususn oleh Depkes, sedangkan 
SPM untuk pelayanan medis belum pernah ada dan harus dibuat. Bila SPM berlainan di setiap 
RS dan di setiap daerah, maka kemungkinan akan sulit bila SPM digunakan untuk dasar 
menyusun Diagnosis Related Group (DRG).

1.1.5 Asuransi Kesehatan Sebagai Reformasi
Dalam menghadapi situasi ekonomi yang serba sulit, dimana kemampuan masyarakat 

untuk mengakses layanan kesehatan sedemikian sulit, maka diperlukan suatu sistem sebagai 
gerakan reformasi dalam hal pendanaan kesehatan. Salah satunya adalah dengan menjadi 
peserta asuransi pada Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarkat.

Asuransi kesehatan merupakan suatu alat sosial untuk menggalang 
kegotongroyongan atau solidaritas masyarakat dalam bidang kesehatan. Dalam bentuk 
tradisional, seluruh masyarakat saling memberikan pertolongan semampunya untuk saling 
membantu anggota masyarakat yang sakit, sehingga setiap anggota masyarakat terjamin 
dalam memenuhi kebutuhan pemliharaan kesehatan tanpa mempertimbangkan keadaan 
ekonomi orang tersebut saat kebutuhan pelayanan kesehatan muncul. Berdasarkan 
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jenisnya,cakupan asuransi kesehatan bisa bersifat universal atau parsial dan jaminan yang 
disediakan bisa komprehensif atau parsial. Dasar asuransi kesehatan adalah menghilangkan 
ketidakpastian yang dihadapi seseorang dari kemungkinan kebutuhan pengobatan,karena 
ketidak pastian dari insiden sakit maupun biaya pengobatan.

1.2 Tujuan

 Memberi masukan untuk peningkatan mutu pelayanan seiring peningkatan efektifitas 
dan  efisiensi sumber daya melalui Diagnosis Related Group (DRG).

 Menstandarisasi tarif rumah sakit dengan kelas yang sama.
 Memperhatikan clinical pathway di rumah sakit untuk menetapkan biaya dan 

pengelompokkan diagnosis.
 Menilai kecukupan standar pelayanan medik sebagai dasar penyusunan DRG.
 Memberi masukan kepada kebijakan pemerintah tentang sistem pembiayaan 

kesehatan asuransi JPKM memakai sistem DRG.

1.3 Manfaat

 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dengan kejelasan tarif dan 
biaya terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Agar masalah pembiayaan kesehatan yang tinggi dapat terjangkau masyarakat melalui 
adanya standar biaya pelayanan kesehatan.

 Bagi pasien dapat dihindari tindakan yang berlebihan dan mengetahui biaya yang 
harus dibayarkan untuk suatu tindakan.

 Agar adanya sistem, kebijakan dan prosedur yang jelas dan konsisten serta 
terintegrasi.

 Agar terdapat cara perhitungan biaya pelayanan kesehatan berdasarkan 
pengelompokkan diagnosis.
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BAB II  ANALISIS SITUASI

2.1 Situasi Layanan Kesehatan Secara Ekonomi
Munculnya krisis moneter 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis multi 

dimensi meliputi krisis politik ,ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang mengarah pada 
disintegrasi bangsa. Berbagai kondisi tersebut berdampak luas terhadap perikehidupan 
masyarakat dalam berbangsa dan bernegara diantaranya meningkatnya pengangguran dan 
jumlah penduduk miskin, menurunnya derajat kesehatan penduduk yang akan berpengaruh 
pula terhadap mutu sumber daya manusia Indonesia

Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu negara ternyata juga semakin tinggi 
konsumsi terhadap pelayanan kesehatan. Ironisnya tigginya biaya pelayanan kesehatan tidak 
berarti menghasilkan status kesehatan yang baik.

Apapun model pembiayaan yang diterapkan di suatu negara mereka akan 
menghadapi dua hal pokok, yaitu:

1. Bagaimana mengendalikan bagian pelayanan kesehatan yang meningkat drastis.
2. Mutu pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan pembiayaan kesehatan. (World 

Development report,1993, data Sulastomo 1997)1

Di berbagai negara terjadi gejala yang hampir sama, yaitu adanya kebijakan 
desentralisasi termasuk otonomi lembaga pelayanan kesehatan, kompetisi di antara providers, 
peningkatan pelayanan kesehatan primer dan peningkatan mutu pelayanan melalui progam 
evidence based medicine, serta peningkatan efisiensi. (Meisenher,1997; joss dan Kogan,1995) 
Prinsip-prinsip ekonomi semakin diacu oleh lembaga-lembaga pemberi pelayanan kesehatan, 
termasuk di negara-negara yang menganut paham walfare state. (Bennet 1991;Otter,1991)6

Pelayanan kesehatan semakin mengarah pada pasar yang ditandai oleh semakin banyaknya 
pelayanan kesehatan yang menjadi private-goods.

2.2 Nilai-Nilai Pelayanan Kesehatan
Dalam pelayanan kesehatan terjadi suatu keadaan yang disebut supplier Induced 

Demand, istilah ini menggambarkan seorang dokter menetapkan demand pasiennya dengan 
cara tidak berbasis pada need. Patut ditekankan bahwa keadaan ini bukan suatu 
overtreatment. Supplier induced demand terjadi karena tidak seimbangnya informasi yang ada 
pada dokter dengan pasiennya. Dokter meningkatkan demand pasiennya berbasis pada 
motivasi ekonomi untuk meningkatkan pendapatannya. Folland, dkk (2001) memberikan suatu 
pernyataan bahwa supplier induced demand adalah penyalahgunaan hubungan dokter-pasien 
oleh dokter dalam usaha memperoleh keuntungan pribadi dokter.1

Sebagai gambaran dalam kasus tersebut, berbasis pada pendidikan dan 
pengalamannya, dokter bertindak sebagai pemberi jasa sekaligus bertindak sebagai wakil dari 
pasien untuk mendapatkan jasa lain, misalnya obat-obatan, pemeriksaan penunjang, atau 
tindakan dokter lain. Sebaliknya dapat terjadi suatu keadaan yang disebut sebagai supplier 
reduced demand. Istilah ini menceminkan keadaan bahwa justru dokter atau rumah sakit yang 
menetapkan demand di bawah yang seharusnya dilakukan terhadap pasien, biasanya 
berhubungan dengan sistem pembayaran asuransi karena reimburstment yang dimiliki 
perusahaan tersebut memberikan ganti rugi dibawah unit cost tindakan atau pemeriksaan 
medis yang dilakukan. Supplier induced demand juga sering terjadi pada sistem pembayaran 
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fee-for service. Apabila tidak terdapat etika yang kuat, maka dengan mudah akan terjadi 
penyimpangan profesi. Dengan bergesernya sifat rumah sakit menjadi suatu lembaga 
ekonomi, maka resiko penyimpangan semua profesi akan semakin tinggi akibat tuntutan 
investasi. Apalagi bila investasi dilakukan atas dasar pinjaman kredit bank, maka kaidah-
kaidah investasi harus diperhatikan misalnya melalui payback periode.. Prinsip bahwa “bangsal 
rumah sakit harus diisi“ atau “peralatan medik harus digunakan” juga dapat mendorong 
terjadinya supplier induced demand. 

2.3 Gambaran Sistem Asuransi
Pendanaan/pembiayaan kesehatan merupakan kunci utama dalam suatu sistem 

kesehatan di berbagai negara. Salah satu ukuran terpenting dari sistem 
pendanaan/pembiayaan yang adil adalah bahwa beban biaya dari kantong perorangan (out of 
pocket) tidak memberatkan penduduk, aspek pendanaan yang adil tersebut pada umumnya 
diartikan sebagai pendanaan kesehatan yang adil dan merata (equity). Pendanaan kesehatan 
yang adil dan merata adalah keadaan seseorang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan 
sesuai dengan kebutuhan medisnya (need) dan membayar pelayanan tersebut sesuai dengan 
kemampuannya. Di semua negara maju, kecuali Amerika menerapkan konsep ekuitas ini 
dalam skala besar yang mencakup seluruh penduduk atau sering disebut cakupan universal. 
Pendanaan kesehatan di negara-negara tersebut dilaksanakan berdasarkan sistem pelayanan 
kesehatan nasional (National Health Service / NHS), sistem asuransi kesehatan nasional atau 
sosial, atau melalui jaminan sosial. 

Secara global pembiayaan kesehatan di Indonesia sebagai negara berkembang tidak 
hanya bergantung pada pemerintah saja tetapi juga melibatkan sektor swasta. Pembiayaan 
kesehatan di Indonesia cukup memprihatinkan, pembiayaan sepenuhnya melalui anggaran 
belanja negara tidak bisa diandalkan. Sehingga alternative yang paling rasional dan viable
(dapat diandalkan untuk jangka panjang dan berkelanjutan) adalah dengan mekanisme 
asuransi sosial. Alternatif sistem pendanaan melalui mekanisme asuransi sosial sebagai salah 
satu bentuk reformasi pembiayaan sektor kesehatan di Indonesia, diharapkan melalui 
mekanisme ini dapat menjadi solusi bagi peningkatan kualitas pelayanan maupun 
keterjangkauan pelayanan bagi masyarakat.

Asuransi kesehatan dibedakan dalam dua bentuk besar, yaitu asuransi kesehatan 
yang bersifat komersial dan sosial. Asuransi komersial bertujuan memberikan perlindungan 
kepada penduduk atas dasar commerce dengan ciri: hubungan transaksi bersifat suka rela,
sebagaimana layaknya sebuah transaksi dagang, paket dirancang oleh perusahaan, premi 
disesuaikan oleh paket yang dipilih dan biasanya dimiliki oleh swasta. Bentuk asuransi 
kesehatan komersial mencakup produk Askes Suka Rela dan Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan Masyarakat (JPKM). Peraturan mengenai pemberi pelayanan kesehatan tertuang 
dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No.571/Menkes/Per/VII/1993, tentang 
penyelenggaraan program JPKM.4

Masyarakat memerlukan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibiayai dengan iuran 
bersama, karena:

1. Biaya pemeliharaan kesehatan cenderung makin mahal seiring dengan 
perkembangan iptek dan pola penyakit degeneratif akibat penduduk yang makin 
menua.

2. Pemeliharaan kesehatan memerlukan dana yang berkesinambungan.
3. Tidak setiap orang mampu membiayai pemeliharaan kesehatannya sendiri, bila 

sakit dan musibah dapat datang secara tiba-tiba.
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4. Pembiayaan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri 
cenderung lebih mahal dan tidak menjamin terpeliharanya kesehatan karena 
bersifat kuratif semata.

5. Beban biaya perorangan dalam pemeliharaan kesehatan menjadi lebih ringan bila 
ditanggung bersama. Dana dari iuran bersama yang terkumpul pada JPKM dapat 
menjamin pemeliharaan kesehatan peserta.

Peserta JPKM membayar sejumlah iuran di muka secara teratur kepada Bapel, 
sehingga Bapel dapat mengetahui jumlah dana yang harus dikelolanya secara efisien untuk
pemeliharaan kesehatan peserta. Pembayaran Pra-upaya ke Pemberi Pelayanan Kesehatan 
berupa sejumlah dana yang dibayar di muka oleh Bapel kepada PPK, sehingga PPK tahu 
batas anggaran yang harus digunakan untuk merencanakan pemeliharaan kesehatan peserta 
secara efisien dan efektif. Dapat digunakan beberapa cara seperti kapitasi, sistem anggaran, 
DRG (Diagnostic Related Group), dll. Dalam kapitasi, pembayaran di muka adalah sebesar 
perkalian jumlah peserta dengan satuan biaya tertentu.

Asuransi kesehatan sosial bertujuan memberikan perlindungan kepada penduduk atas 
dasar penegakan keadilan sosial, sehingga memiliki ciri sebagai berikut: sifat kepesertaannya 
wajib,keberadaannya ditetapkan oleh undang-undang, premi ditetapkan melalui undang-
undang dan dimiliki oleh publik atau suatu badan nirlaba. Asuransi kesehatan sosial 
berkembang untuk menghindari kegagalan pasar dari sistem asuransi kesehatan komersial 
dengan memberikan jaminan kepada penduduk secara luas dengan harga terjangkau. Bentuk 
asuransi kesehatan sosial mencakup Askes Pegawai Negeri, Asuransi Jasa Raharja dan JPK 
Jamsostek, yang semuanya belum menerapkan prinsip asuransi kesehatan sosial secara 
konsisten. Implementasi kedua jenis asuransi tersebut diselenggarakan dengan memberikan 
penggantian biaya kesehatan dalam bentuk uang ataupun dengan memberikan pelayanan 
kesehatan.
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BAB III  KAJIAN AKADEMIK

3.1 Sistem Pelayanan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan tersebut 
merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun 
pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan 
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang tangguh. SKN adalah suatu tatanan yang 
menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna 
menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum 
seperti yang dimaksud pembukaan UUD 1945.

SKN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu: Subsistem Upaya Kesehatan, Pembiayaan 
Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, 
Pemberdayaan Masyarakat, dan Subsistem Manajemen Kesehatan. Keenam subsistem 
tersebut saling bersinergi untuk mewujudkan tujuan SKN, yaitu: terselenggaranya 
pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun 
pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat 
kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.7

Upaya kesehatan yang merupakan salah satu subsistem dari SKN pada umumnya 
ditafsirkan sebagai segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan suatu masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan, peningkatan kesehatan, 
pencegahan penyakit, penyembuhan dan pemulihan, tetapi belum terselengara secara 
menyeluruh terpadu dan berkesinambungan, yang dirasakan sampai saat ini, upaya yang 
bersifat peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) masih dirasakan kurang.

Tatanannya terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan 
Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang bertujuan agar terselengaranya upaya 
kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable), dan bermutu (quality) untuk 
menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya. Prinsip Penyelenggaraan antara lain: UKM 
diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta, UKP 
diselenggarakan oleh masyarakat, swasta dan pemerintah, Penyelenggaraan oleh sektor 
swasta harus memperhatikan fungsi sosial, dan penyelengaraan bersifat menyeluruh, terpadu, 
berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu.

Keadilan dalam pemeliharaan kesehatan dapat diartikan sebagai: menyediakan 
pembagian pemeliharaan kesehatan yang sama pada setiap orang sesuai kebutuhan, 
mendistribusikan pemeliharaan kesehatan sehingga semua orang menjadi sehat secara 
merata, usaha mendefinisikan mekanisme alokasi sumber daya pelayanan kesehatan dalam 
terminologi kebutuhan medis, beberapa pendekatan untuk alokasi sumber daya yang 
didistribusi ulang dilakukan secara strategis bertahap dari waktu ke waktu.
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3.2 Kebijakan Sistem Pembiayaan Kesehatan Di Indonesia
Pembiayaan kesehatan di Indonesia masih rendah, yaitu hanya rata-rata 2,2% dari 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau rata-rata antara USD 12-18 perkapita pertahun. Presentase 
ini masih jauh dari anjuran Organisasi Kesehatan Sedunia, yakni paling sedikit 5% dari PDB 
pertahun. Dua puluh lima persen dari pembiayaan tersebut bersumber dari pemerintah 
($5%/kapita) dan sisanya 75% ($15/kapita) bersumber dari masyarakat termasuk swasta, yang 
sebagian besar masih digunakan untuk pelayanan kuratif. Pengalokasian dana bersumber dari 
pemerintah belum efektif. Dana pemerintah lebih banyak dialokasikan pada upaya kuratif dan 
sementara itu besarnya dana yang dialokasikan untuk upaya promotif dan preventif sangat 
terbatas. Pembelanjaan dana pemerintah belum cukup adil untuk mengedepankan, upaya 
kesehatan masyarakat dan bantuan untuk keluarga miskin.

Sampai kini pembiayaan kesehatan di Indonesia tergolong sangat rendah apabila 
dibandingkan dengan negara lain. Pada tahun 1996 pengeluaran nasional untuk kesehatan 
hanya $20/kapita/tahun. Bandingkan dengan $73 di Thailand, $56 di Malaysia, $22 di Pilipina, 
$21 di India (negara yang waktu itu lebih miskin dari Indonesia). Jumlah tersebut hanya 2,5% 
dari GDP, padahal menurut WHO Negara dengan pendapatan seperti Indonesia (1996) 
sebetulnya mampu mengeluarkan antara 4 - 5% GDPnya untuk kesehatan.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk kesehatan (out of pocket) dalam 
1 bulan terakhir adalah sebagai berikut (Susenas 2004):

a. Rata-rata biaya kesehatan untuk rawat inap RP1.478.999 atau 22% dari rata-rata 
pengeluaran rumah tangga.

b. Rata-rata biaya kesehatan untuk rawat jalan Rp57.967 atau 8,6% dari rata-rata 
pengeluaran rumah tangga.

c. Rata-rata biaya kesehatan untuk mengobati sendiri Rp12.847 atau 1,9% dari 
pengeluaran rumah tangga.

d. Rata-rata biaya kesehatan untuk pelayanan rawat jalan/inap tradisional Rp36.228 atau 
5,4% dari rata-rata pengeluaran rumah tangga.

e. Rata-rata biaya kesehatan untuk produk dan jasa lain Rp32.018 atau 4,7% rata-rata 
dari pengeluaran rumah tangga.
Sebagian besar (86%) sumber dana yang dikeluarkan rumah tangga untuk biaya 

kesehatan berasal dari penghasilan rumah tangga, sumber dana dari klaim asuransi 5%, dan 
dari JPKM/kartu sehat/surat miskin/dana sehat 7%.1

Sub sistem pembiayaan kesehatan terdiri dari 3 unsur utama:
1. Penggalian dana, yaitu mengumpulkan dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan 

upaya kesehatan dan atau pemeliharaan kesehatan.
1.1 Penggalian dana untuk UKM berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah, 

melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman lainnya, juga berasal 
dari sektor swasta dan masyarakat dengan prinsip public-private partnership. 
Sumber dana dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri, 
contohnya dana sehat, dana sosial keagamaan.

1.2 Penggalian dana untuk UKP bersumber dari masing-masing individu alam satu 
kesatuan keluarga. Untuk masyarakat miskin dan rentan dana bersumber dari 
pemerintah melalui mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan wajib.

 2. Alokasi dana, penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun, 
baik yang bersumber pada pemerintah, masyarakat maupun swasta.
2.1 Alokasi dana dari pemerintah, alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk 

UKM dan UKP dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatn dan belanja di 
tingkat pusat dan daerah, sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total 
anggaran pembangunan setiap tahunnya.
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2.2 Alokasi dana dari masyarakat, untuk UKM dilaksanakan berdasarkan azas gotong 
royong, sedangkan untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan progam jaminan 
pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela.

3.  Pembelanjaan, pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan 
dan belanja sesuai dengan peruntukannya dan atau dilakukan melalui jaminan 
pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela. 
3.1 Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public private partnership untuk 

membiayai UKM, sedangkan pembiayaan dari dana sehat dan dana sosial 
keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP.

3.2 Pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui JPK 
wajib, sedangkan untuk masyarakat mampu melalui JPK wajib atau sukarela.

3.3 Untuk masa selanjutnya biaya kesehatan dari pemerintah akan digunakan 
seluruhnya untuk UKM dan JPK masyarakat rentan dan miskin.8

Pelayanan kesehatan dibiayai dari berbagai sumber, yaitu pemerintah dan swasta. 
Sumber pembiayaan pemerintah berasal dari:

1. Pendapatan pajak secara umum, 
2. Defisit financing (pinjaman luar negeri), 
3. Pendapatan pajak penjualan, 
4. Asuransi sosial.

3.3 Kebijakan Pembiayaan Di Negara Lain
Gambaran Pembiayaan Kesehatan di negara Lain. 9,10,11

Negara Penggalangan Dana Pengalokasian Dana Pembiayaan
Australia 1. Pajak

2. Swasta
3. Pemerintah

8,4%  dari GDP distrik 
(1998)

1. 48% Pembelanjaan oleh 
Persemakmuran
2. 23,2 % oleh Negara bagian 
3. 28,8% oleh non government

Inggris 1. Pemerintah:
a.  Pajak umum
b.  Asuransi nasional
c.  Pendapatan pemerintah 

lainnya
2. Swasta

7,3%  dari GDP (2000) 85%  pembelanjaan  oleh pemerintah 
(1997),untuk :
- RS dan Kes mas
- Yankes keluarga

Rusia Pemerintah:
1. Pendanaan dari Negara 

bagian
2.Dana regional
3.Asuransi Kesehatan
4.Kontribusi swasta untuk 

asuransi kesehatan
5. Anggaran pelayanan 

kesehatan
6.Anggaran Farmasi
7. Kerjasama dalam pelayanan 

kesehatan.

2,9%  dari GDP (2000) 1. 71% pembelanjaan oleh 
pemerintah ( 1999),terdiri dari:
- Sesuai anggaran  55%
- Asuransi 16%
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Peningkatan biaya pelayanan kesehatan selalu digambarkan sebagai melampaui 
kenaikan tinggi inflasi dan kenaikan barang-barang lainnya. Di Amerika Serikat dalam kurun 
waktu dasawarsa 80-90 kenaikan biaya pelayanan kesehatan mencapai sekitar 12% pertahun. 
Kenaikan ini berdampak pada ekonomi Amerika Serikat pada umumnya dan ekonomi keluarga 
khususnya.

Kenaikan biaya kesehatan di Amerika Serikat telah melahirkan gagasan untuk 
pengendalian biaya kesehatan:

1. Tahun1973 HMO-ACT diterbitkan, yaitu suatu undang-undang untuk menumbuhkan 
model HMO bagi kalangan masyarakat luas dan untuk mengerem pertumbuhan 
conventional health insurance.

2. Tahun 1984 Presiden Ronald Reagen menetapkan pembayaran berdasarkan DRG’s
untuk progam Medicare dan Medicaid melalui studi yang dilakukan bersama YALE 
University.
Mekanisme pembayaran untuk RS dilakukan 12-24 kali pembayaran seperti di Kanada 

dan Inggris, meliputi pembayaran yang mencakup seluruh jumlah yang dibagikan untuk biaya
operasi di tahun mendatang. Setiap RS di Kanada bersifat otonom dan mendapat bantuan total 
dari pemerintah provinsi. Beberapa negara seperti rumah sakit di Belanda dan klinik swasta di
Eropa.1

3.4 Diagnostic Related Group (DRG) dan Clinical Pathway
DRG’s (Diagnosis Related Group) atau sistem pembiayaan kelompok diagnosa terkait 

adalah suatu sistem/cara pembayaran kepada penyelenggara pelayanan kesehatan (health 
provider) untuk pelayanan yang diselenggarakannya tanpa memperhatikan jumlah tindakan 
atau pelayanan yang diberikan, melainkan pengelompokan pelayanan medis kedalam suatu 
besaran pembiayaan menurut kelompok penyakit dimana pasien yang sedang ditangani 
tersebut berada. 

Manfaat DRG’s adalah sistem dan beban administrasi pihak penanggung biaya dan 
provider lebih sederhana, tidak perlu lagi secara rinci memperhitungkan biaya pelayanan, 
pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien karena mampu mengendalikan biaya pelayanan 
kesehatan, DRG’s dapat memberikan kepastian biaya rumah sakit dan meningkatkan mutu 
pelayanan rumah sakit. DRG’s dapat mengurangi: biaya rumah sakit, intensitas pelayanan 
yang diberikan, lama hari rawat, dan menghasilkan produk yang efisien.

DRG’s pertama kali dikenal di Amerika serikat, diterapkan di Rumah sakit negara 
bagian New Jersey pada tahun 1970 sebagai dasar perhitungan biaya rawat inap oleh rumah 
sakit dan asuransi. DRG telah dipakai sejak tahun 1983 untuk menentukan seberapa besar 
medicare membayar kepada rumah sakit.12

Pengelompokkan DRG’s saat ini di dasarkan pada ICD X, ICD X adalah suatu sistem 
kategori yang mengelompokan satuan penyakit menurut kriteria yang telah disepakati. Tujuan 
pemakaian ICD untuk membuat catatan sistematik dan dapat dianalisis, untuk menterjemahkan 
diagnosa penyakit dan masalah kesehatan dari kata-kata menjadi kode/sandi alfanumerik 
sehingga mudah disimpan, dicari, dianalisis. Ciri ICD X koding alfanumerik, 1 huruf diikuti 3 
angka untuk tingkatan 4 karakter.

Sejak tahun 1981 berkembang generasi kedua berdasarkan ICD 9 CM yang terdiri dari 
23 MDC (Major Diagnostic Categories) dengan 467 DRG’s. Dalam perkembangan selanjutnya 
pada bulan April 1994 muncul Australian National DRG’s dengan 23 MDC dan 956 DRG’s. 
Pada tahun 1995 Australia mengumumkan perubahan DRG’s yang mengacu kepada ICD X, 
yaitu AR DRG versi 4.1 dengan 20 perubahan kode klinik dan klasifikasi keompok pada 
beberapa MDC Tahun 1998 Australian Refined DRG ( AR-DRG) clasification versi 4.1 dengan 
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23 MDC dan 661 DRG’s oleh commonwealth departemen of health dan aged care of
Australia.13

Komponen-komponen biaya dalam menyusun DRG’s adalah lama hari rawat inap
untuk masing-masing DRG’s baik untuk perawatan rutin dan khusus, biaya perdiem baik untuk 
perawatan rutin maupun khusus, perkiraan biaya, pelayanan-pelayanan pendukung 
(laboratorium, radiologi, obat-obatan, alat habis pakai, anastesi, dan pelayanan lainnya 
perkasus). Data yang dipakai adalah diagnosa DRG’s dibuat keadaan saat pasien keluar RS.

Dalam menentukan DRG’s langkah-langkah yang dilakukan adalah menegakan 
diagnosa utama (lihat medical record) dan tentukan MDC berdasarkan diagnosa utama oleh 
dokter atau bidan,berdasakan ICD X ada saat pasien pulang, lihat tindakan yang dilakukan,
dan evaluasi apakah dilakukan tindakan yang signifikan (operasi atau tindakan medis), umur 
pasien, Diagnosa sekunder (bila ada), Lama hari rawat, utilisasi (identifikasi kelas perawatan, 
tindakan medis, pemeriksaan penunjang, obat-obatan, alkes, dan jasa medis paramedik).

Sebelum menentukan DRG harus ditetapkan clinicval pathway yang merupakan cikal 
bakal costing atau casemix, yaitu: Identifikasi intervensi/aktivitas berdasarkan Standard 
Operating Procedure/Clinical Guidelines, baik sifat maupun jumlah pemakaian resources-nya 
mulai dari penerimaan sampai pasien pulang. Clinical pathway adalah konsep perencanaan 
pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien 
berdasarkan standar pelayanan medis, standar asuhan keperawatan dan standar pelayanan 
tenaga kesehatan lainnya, yang berbasis bukti dengan hasil yang dapat diukur dan dalam 
jangka waktu tertentu selama di rumah sakit clinical pathway merupakan rencana multidisiplin 
yang memerlukan praktik kolaborasi dengan pendekatan team, melalui kegiatan day to day, 
berfokus pada pasien dengan kegiatan yang sistematik memasukan standar outcome.

Kasus yang diutamakan untuk clinical pathway adalah kasus yang sering ditemui, 
kasus yang terbanyak, biaya tinggi, perjalanan penyakit dan hasilnya dapat diperkirakan. Untuk 
membuat clinical pathway telah tersedia Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur 
Operasional.

3.5 Standar Pelayanan Medik
Upaya peningkatan mutu dapat dilaksanakan melalui clinical governance. Karena 

secara sederhana Clinical Governance adalah suatu cara (sistem) upaya menjamin dan 
meningkatkan mutu pelayanan secara sistematis dan efisien dalam organisasi rumah sakit. 
Karena upaya peningkatan mutu sangat terkait dengan standar baik input, proses maupun 
outcome maka penyusunan indikator mutu klinis yang merupakan standar outcome sangatlah 
penting. Dalam organisasi rumah sakit sesuai dengan Pedoman Pengorganisasian Staf Medis 
dan Komite Medis, masing-masing kelompok staf medis wajib menyusun indikator mutu 
pelayanan medis. Dengan adanya penetapan jenis indikator mutu pelayanan medis diharapkan 
masing-masing kelompok staf medis melakukan monitoring melalui pengumpulan data, 
pengolahan data dan melakukan analisa pencapaiannya dan kemudian melakukan tindakan 
koreksi.

Upaya peningkatan mutu pelayanan medis tidak dapat dipisahkan dengan upaya 
standarisasi pelayanan medis, karena itu pelayanan medis di rumah sakit wajib mempunyai 
standar pelayanan medis yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar 
prosedur operasional. Tanpa ada standar sulit untuk melakukan pengukuran mutu pelayanan.

Di Indonesia standar pelayanan medik yang diterbitkan oleh departemen Kesehatan 
telah disususn pada bulan April thn 1992, berdasarkan keputusan menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No.436/MENKES/SK/VI/1993. Standar pelayanan medik ini disususn oleh Ikatan 
Dokter Indonesia, sebagai salah satu upaya penertiban dan peningkatan manajemen rumah 
sakit dengan memanfaatkan pendayagunaan segala sumber daya yang ada di rumah sakit 
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agar mencapai hasil yang seoptimal mungkin berisi penatalaksanaan penyakit saja, sesuai 
profesi yang menyusun. Yang terdiri dari komponen: Jenis penyakit, penegakan diagnosanya, 
lama rawat inap, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, terapi yang diberikan 
(medikamentosa, psikoterapi, anjuran diit, dsb).

Standar pelayanan medik disusun oleh profesi yang selanjutnya di rumah sakit akan 
disusun standard operating procedur berdasarkan standar pelayanan medik tersebut. 
Terhadap pelaksanaan standar dilakukan audit medik. Penetapan standar dan prosedur ini 
oleh peer-group (kelompok staf medis terkait) dan atau dengan ikatan protesi setempat.

Pola penyusunan dirancang sama untuk semua profesi yang memberikan bahan 
masukan, terdiri dari: 1. Nama penyakit/diagnosa, dengan mencantumkan nama penyakit atau 
dibagi dalam kelompok sesuai kepentingan, bila perlu dengan definisi, berdasarkan ICD IX 
yang direvisi; 2. Kriteria diagnosis, terutama klinis dan waktu (untuk data laboratorium 
dicantumkan nilai tertentu); 3. Diagnosis differensial, maksimum 3 (tiga); 4. Pemeriksaan 
penunjang; 5. Konsultasi, rujukan kepada spesialis terkait di luar bidangnya atau oleh dokter 
umum diterangkan tempat merujuk pertama kali; 6. Perawatan RS, perlu/tidak; 7. Terapi, 
farmakologik, non farmakologik, bedah dan non bedah; 8. Standar RS, kelas RS minimal yang 
menangani; 9. Penyulit, komplikasi yang mungkin terjadi; 10. Informed consent; 11. Standar
tenaga; 12. Lama perawatan, khusus untuk penayakit tanpa komplikasi; 13. masa pemulihan;
14. output, keterangan sembuh/komplikasi/kematian pada saat pasien pulang; 15. Patologi 
anatomi, khusus bedah; 16. Autopsi/risalah rapat, bila terjadi kasus kematian.

Pada penyusunan terdapat kesepakatan bahwa standar no 8 (standar RS) dan no 11 
(standar tenaga) tidak harus selalu disebutkan agar pelaksana pelayanan medis tidak dibatasi, 
selama pelaksanaan memenuhi prosedur yang ditetapkan.14

3.6 Kebijakan Tarif Pelayanan Kkesehatan
Di rumah sakit informasi mengenai unit cost masih sangat jarang. Teknik penetapan 

tarif pada rumah sakit swasta seperti perusahaan berdasarkan informasi biaya produksi dan 
keadaan pasar, baik monopoli, oligopoly, maupun persaingan sempurna. Teknik-teknik 
tersebut antara lain:

 Full-cost pricing
Cara ini paling sederhana tetapi memrlukan informasi biaya produksi. Dasar 

penentuan tarif jenis ini dengan menetapkan tarif sesuai unit cost ditambah dengan 
keuntungan. Analisis biaya hal yang mutlak harus dilakukan. Kelemahan teknik ini sering 
mengabaikan faktor demand, dengan berbasis pada unit cost maka asumsinya tidak ada 
pesaing (mengabaikan faktor kompetisi) ataupun demand-nya sangat tinggi. Pembeli seolah-
olah dipaksa untuk menerima jalur produksi yang menimbulkan biaya walaupun tidak efisien, 
yang kedua membutuhkan perhitungan biaya yang rumit dan tepat.

 Kontrak dan cost plus
Tarif rumah sakit ditetapkan berdasarkan kontrak, contohnya kepada perusahaan 

asuransi ataupun pasien yang tergabung dalam satu organisasi. Dalam kontrak penghitungan 
tarif berdasar pada biaya dengan tambahan surplus sebagai keuntungan bagi rumah sakit.
Dengan sistem ini masalah efisiensi menjadi hal penting untuk dipertimbangkan.

 Target rate of return pricing
Cara ini merupakan modifikasi fullcost, yang tarif yang ditentukan oleh direksi harus 

mendatangkan 10% keuntungan. Teknik ini berdasarkan unit cost, dengan memperhatikan 
faktor demand dan pesaing. Dengan teknik ini rumah sakit harus menetapkan tarif sendiri, 
memperkirakan besar pemasukan dengan benar, dan mempunyai daya pandangan jangka 
panjang.

 Acceptance pricing
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Teknik ini digunakan apabila pada pasar terdapat satu rumah sakit yang dianggap 
sebagai panutan harga, rumah sakit lain akan mengikuti pola pentarifan di RS tersebut. Hal ini 
untuk menghindari perang tarif, terdapat saling pengertian antar RS, walaupun tidak ada 
komunikasi formal.1

Penetapan tarif pada RS pemerintah dipengaruhi oleh norma dan regulasi pemerintah, 
perbedaan dengan RS swasta adalah, RS pemerintah merupakan milik masyarakat.

3.7 Mekanisme Pembayaran untuk Rumah Sakit
Secara umum, sistem pembayaran layanan kesehatan dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu sistem pembayaran retrospektif adalah suatu sistem yang besaran nilai pembayaran 
atas suatu layanan disusun atau ditetapkan setelah layanan diberikan. Sistem kelompok 
diagnosa terkait (Diagnostis Related Groups) merupakan salah salah satu model sistem 
pembayaran prospektif (PPS), yaitu sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan 
baik RS/dokter dalam jumlah yang ditetapkan sebelum suatu pelayanan medik dilaksanakan, 
tanpa memperhatikan tindakan medik atau lamanya perawatan di rumah sakit. Jadi PPK 
menerima imbalan sesuai diagnosa apapun yang dilakukan terhadap pasien yang 
bersangkutan, termasuk lamanya perawatan di rumah sakit. Sistem ini akan mendorong 
provider hanya melakukan tindakan yang benar-benar diperlukan saja sehingga pelayanan 
efektif dan efisien, juga mengurangi Length of Stay (LOS), overutilization pun dapat dicegah.
Beberapa bentuk pembayaran di muka lainnya, yaitu perdiem package tarif (tarif paket harian 
RS), Budget tarif RS, Capitation sistem, RS mempunyai bermacam mekanisme pembayaran, 
antara lain: anggaran belanja total, pembayaran secara harian, tagihan secara rinci, dan 
pembayaran berbasis pada kasus. Anggaran biaya total merupakan sistem pemerintah hampir 
semua penghasilan RS, seperti di Inggris dan Kanada.

Sebelum menentukan unit cost, diperlukan data kunjungan terbanyak, perhitungan dari 
mulai administrasi sampai dengan pasien mendapat obat dan pulang. Terdapat beberapa 
sistem perhitungan unit cost, yaitu:

1. Top Down (cost modelling), menggunakan beberapa indikator untuk mengalokasikan 
seluruh biaya, termasuk biaya overhead, ke masing-masing DRG. Metode ini 
menggunakan informasi utama dari rekening atau data keuangan rumah sakit yang 
telah ada (top-down). Biaya per pasien terdistribusi sesuai bobot pelayanan yang telah 
ditetapkan sebelumnya (service weights) berdasarkan nilai relatif masing-masing 
komponen biaya perawat, patologi, pencitraan (imaging), perawatan intensif (ICU), dan 
biaya ruang operasi untuk seluruh DRG.15

2. Bottom Up (clinical costing), sebagai penjabaran metode bottom up costing, mencakup 
pengumpulan data tentang layanan-layanan yang diterima oleh pasien secara 
individual, seperti patologi, radiologi, fisioterapi, dan keperawatan (bottom-up).16

Salah satu metode bottom up costing yang banyak digunakan adalah activity based 
costing (ABC). ABC adalah suatu metodologi pengukuran biaya dan kinerja atas aktivitas, 
sumber daya, dan objek biaya. Konsep dasar ABC menyatakan bahwa aktivitas 
mengkonsumsi sumber daya untuk memproduksi sebuah keluaran (output), yaitu penyediaan 
layanan kesehatan dan 3. Modified Activity Based Costing  A Hybrid Method, 
mempertimbangkan kelemahan sistem informasi RS di Indonesia dan mengakomodir 
kelebihan dan kekurangan top-down dan bottom-up.

Hambatan penerapan sistem ABC (Analisis Based Costing) di Indonesis, antara lain: 
Perilaku SDM – Perilaku Biaya (Cost Culture); Belum adanya sistem akuntansi biaya yang 
mendukung implementasi metode ABC di rumah sakit. Dalam implementasi metode ini peran 
sistem komputerisasi cukup besar (SIRS) yang tentu berkaitan dengan kemampuan dana dan 
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SDM. Keunggulan sistem ABC modifikasi adalah Unit Cost yang dihasilkan merupakan biaya 
yang benar-benar real, dapat menghasilkan informasi unit cost serinci mungkin dan UC yang
dihasilkan. bisa digunakan untuk berbagai tujuan.

Biaya layanan kesehatan yang dimaksud di sini tidak lain adalah tarif (charge) yang 
dikenakan rumah sakit atas layanan kesehatan yang diberikannya. Beberapa peneliti telah 
menggunakan nilai billing (tarif) sebagai proksi pengukuran biaya layanan kesehatan. 
Permasalahan yang terjadi, seringkali tarif belum dapat merepresentasikan secara tepat biaya 
aktual yang dikeluarkan rumah sakit sebagai pembeli sumber daya karena penyusunan tarif 
belum didasarkan pada perhitungan unit cost.17

Pada sistem budget, RS diberi alokasi biaya pelayanan secara total yang ditetapkan 
berdasarkan estimasi jumlah kasus dan LOS (Length of Stay) berupa biaya tetap yang sudah 
disepakati bersama. (Sulastomo,1997) Tarif pelayanan ditetapkan sebelumnya berdasarkan 
negosiasi antara badan asuransi dengan RS. Berdasarkan perkiraan kasus dikalikan tarif
pelayanan maka RS mendapat budget pembayaran untuk semua pelayanan yang sudah 
disepakati. Sistem pembayaran ini mengharuskan rumah sakit konsekuen dalam melayani 
peserta dengan biaya yang sudah diberikan sehingga harus mau menanggung resiko.

3.8 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan DRG
Peraturan mengenai pemberi pelayanan kesehatan tertuang dalam peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.571/Menkes/Per/VII/1993, tentang penyelenggaraan program JPKM. JPKM 
merupakan model jaminan kesehatan pra-bayar yang mutunya terjaga dan biayanya 
terkendali, JPKM merupakan sistem asuransi yang melakukan pembayaran di muka/pra upaya 
dengan sistem kapitasi, sehingga model pembayaran seperti DRG dapat diterapkan dengan 
sistem ini. JPKM dikelola oleh suatu badan penyelenggara (bapel) dengan menerapkan jaga 
mutu dan kendali biaya. Masyarakat yang ingin menjadi peserta/anggota mendaftarkan diri 
dalam kelompok-kelompok ke bapel dengan membayar iruan di muka.

Peserta akan memperoleh pelayanan kesehatan paripurna dan berjenjang dengan 
pelayanan tingkat pertama sebagai ujung tombak, yang memenuhi kebutuhan utama 
kesehatannya dengan mutu terjaga dan biaya terjangkau.

JPKM dirancang untuk memberi maanfaat kepada semua pihak yang terkait dengan 
pemeliharaan kesehatan. Berikut ini uraian manfaat bagi pelbagai pihak itu:
1. Manfaat bagi Masyarakat:

 Masyarakat memperoleh pelayanan paripurna (preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif ) 
dan bermutu.

 Masyarakat mengeluarkan biaya yang ringan untuk kesehatan, karena azas usaha 
bersama dan kekeluargaan dalam JPKM memungkinkan terjadinya subsidi.

 Masyarakat terlindung/terjamin dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai 
kebutuhan utamanya.

 Terjaminnya pemerataan pelayanan kesehatan yang pada gilirannya akan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Manfaat bagi PPK:
 PPK dapat merencanakan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan efektif bagi 

peserta karena ditunjang sistem pembayaran di muka/pra-upaya.
 PPK akan memperoleh balas jasa yang makin besar dengan makin terpeliharanya 

kesehatan peserta (konsumen).
 PPK dapat lebih meningkatkan prefesionalisme, kepuasan kerja dan 

mengembangkan mutu pelayanan.
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 Sarana pelayanan tingkat primer, sekunder dan tertier, yang selama ini menerapkan 
tarif wajar akan mendapat pasokan dana lebih banyak apabila masyarakat telah ber 
JPKM dari tarif riil yang diberlakukan dalam JPKM. Sarana Pelayanan (terutama pada 
tingkat ke tiga) yang selama ini sudah mahal memang akan mengalami penurunan 
pasokan dana dari jasa pelayanan karena efisiensi dalam JPKM.18

Landasan hukum dalam penyelenggaraan JPKM berlandaskan pada antara lain: 
1. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang dinyatakan pasal 1 

nomor 15, yaitu: “Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat adalah suatu cara 
penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha 
bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin 
serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya.“

2. Dinyatakan pula oleh pasal 66 ayat 1 undang-undang ini bahwa “Pemerintah 
mengembangkan, membina dan mendorong JPKM sebagai landasan bagi setiap 
upaya pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya secara pra-upaya berasaskan 
usaha bersama dan kekeluargaan.“

3. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjadi peluang 
dan tantangan baru bagi upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat, karena 
peraturan/perundangan tersebut memungkinkan penangan masalah pemeliharaan 
kesehatan masyarakat lebih terarah, spesifik sesuai dengan kondisi setiap daerah.

4. PP nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan 
Propinsi sebagai Daerah Otonom, menyebutkan kewenangan pemerintah pusat di 
dalam pengembangan sistem pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pembiayaan 
kesehatan. Penentu kebijakan makro dalam penetapan kebijakan sistem jaminan 
pemeliharaan kesehatan masyarakat dilakukan di tingkat pusat.

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksana jaminan pemeliharaan kesehatan 
masyarakat, terutama Departemen/Dinas kesehatan, Bapel, dan PKK, harus mencari 
keseimbangan yang sesuai dalam menentukan tingkat premi yang akan dibebankan kepada 
masyarakat.

Keseimbangan yang sesuai dapat diperoleh dengan mempertimbangkan tiga elemen 
dasar (asas) dalam menentukan tingkat premi, yaitu kecukupan (adequacy), kewajaran 
(competitiveness/reasonable–ness), dan keadilan (equity), ketiga elemen dasar ini akan 
menjaga pelaksanaan program jaminan pemeliharaan.
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BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Standar Pelayanan Medik dan DRG
Melalui Surat Keputusan Menkes No.595/Menkes/SK/VII/1993 telah ditetapkan bahwa 

setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan medis harus sesuai dengan 
kebutuhan dan standar pelayanan yang berlaku. Dengan adanya standar medik ini diharapkan 
seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta dari semua tingkatan kelas harus dapat 
menerapkan standar ini agar rumah sakit tersebut dapat menjaga mutu dan menghasilkan 
pelayanan yang efektif dan efisien. Berkaitan juga dengan upaya pemerintah untuk 
menerapkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sesuai dengan UU 
Kesehatan nomor 23 thn 1992 pasal 66, standar pelayanan medis sudah menjadi keharusan 
untuk ditetapkan dan diterapkan di seluruh rumah sakit. Hal ini sebagai antisipasi terhadap 
berlakunya Undang-Undang Kesehatan No.23 tahun 1992, pasal 32 ayat 4, Standar pelayanan 
medik telah ditetapkan berdasarkan SK Menkes, yang merupakan tonggak utama dalam upaya 
peningkatan mutu pelayanan medik di Indonesia. Standar ini mengatur tentang 
penatalaksanaan penderita di rumah sakit agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 
memenuhi mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masalah mutu pelayanan akhir-akhir ini semakin sering menjadi sorotan, dan sebagian 
besar dokter pasti sudah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik untuk pasien, tetapi 
selama ini belum ada standar yang dijadikan pedoman untuk dokter maupun penerima jasa 
pelayanan dalam menilai mutu layanan. Standar pelayanan medik juga dapat menjadi 
pengukur efisiensi penggunaan sumber daya, baik tenaga, ilmu dan teknologi, sarana dan 
biaya untuk menyembuhkan pasien dari penyakitnya.

Penerapan standar pelayanan medik harus dilakukan bertahap, mengingat kondisi dan 
kapasitas kemampuan rumah sakit bervariasi bila ditinjau dari segi fisik konstruksi, peralatan, 
sumber daya manusia, pembiayaan dan sejarah perkembangan. 

Standar pelayanan medis disusun oleh ikatan Dokter Indonesia sebagai satu-satunya 
organisasi profesi di Indonesia yang mendapatkan masukan dari perkumpulan dokter seminat, 
yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan. Kandungan standar pelayanan medis
terdiri dari standar penatalaksanaan 100 jenis penyakit dari 12 spesialis dan standar pelayanan 
penunjang dari 3 spesialis. 

Standar yang telah disusun tidak mencakup semua diagnosis penyakit yang diketahui 
ilmu kedokternnya, tetapi dipilih berdasarkan Kessner, dalam tulisannya di New England 
Journal of Medicine tahun 1973, tentang petunjuk dalam memilih diagnosis yang perlu 
disususun standarnya, yaitu:

1. Penyakit tersebut mempunyai dampak fungsional yang besar,
2. Merupakan penyakit yang jelas batas-batasnya, dan relatif mudah untuK 

mendiagnosisnya, 
3. Prevalensinya cukup tinggi dalam praktek,
4. perjalanan penyakitnya dapat secara nyata dipengaruhi oleh tindakan medis yang 

ada,
5. Pengelolaannya dapat ditetapkan dengan jelas, 
6. Faktor non-medis yang mempengaruhinya sudah diketahui.14

Standar pelayanan medik itu kurang lengkap dan tidak spesifik terhadap kepastian 
obat-obatan, alat kesehatan, bahan habis pakai yang digunakan, dan belum sesuai dengan 
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ICD X, sehingga sulit menerapkan bahan tersebut sebagai masukan dalam pembuatan DRG. 
Penyusunan standar pelayanan medis juga tidak berdasarkan clinical pathway, sehingga sulit 
untuk menjadikannya sebagai dasar penyusunan DRG.

Tetapi karena belum ada standar pelayanan medik yang lebih rinci yang diterbitkan 
oleh perkumpulan dokter spesialis tertentu maka dalam penyusunan DRG, standar pelayanan 
medis dapat dijadikan dasar bagi penatalaksanaan pasien, organisasi profesi harus 
mengembangkan standar berdasarkan clinical pathway, dan unit cost sehingga dapat diketahui 
tarif untuk setiap pengelompokan diagnosa dan tindakan medis. 

Rumah sakit di Indonesia juga belum seluruhnya telah melakukan perhitungan unit 
cost per diagnosa penyakit. Yang banyak dilakukan adalah menghitung unit cost untuk sebuah 
tindakan medis, menentukan tarif, semua itu belum semua dicatat dengan baik oleh rumah 
sakit. Kelemahan data inilah menjadi salah satu kendala dalam perhitungan unit cost.

Semua rumah sakit sudah harus mulai menyesuaikan dan melakukan rencana jangka 
pendek, menengah dan panjang dalam penerapan standar pelayanan medik ini, terutama bila 
akan menerapkan Diagnostic Related Group dalam sistem pembayaran.

Di Indonesia terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlunya DRG antara lain, 
yaitu:

 Tingginya biaya pelayanan kesehatan karena belum adanya standar biaya.
 Belum terdapat tata cara pengelompokkan penyakit berdasarkan biaya.
 Belum terdapat cara perhitungan biaya pelayanan kesehatan berdasarkan 

pengelompokan diagnosis.
Pembayaran pra-upaya yang dilakukan PT Askes ialah sistem DRG, walaupun masih 

terbatas untuk hemodialisa, operasi jantung terbuka, dan transplantasi ginjal. (Sulastomo,1997) 
Awalnya DRG merupakan sistem untuk membantu manajemen dalam mengukur dan 
mengevaluasi kinerja rumah sakit. Tetapi karena kemajuan teknologi kedokteran dan 
peningkatan biaya pelayanan kesehatan maka untuk pengendalian biaya (cost containment) 
dipakai sistem DRG yang sangat berbeda dengan sistem sebelumnya. Dahulu fokus utama 
pelayanan RS pada final product RS yang merupakan kumpulan biaya alat kesehatan, 
obat,laboratorium, dan biaya yang diterima pasien dengan penyakit tertentu. Hal ini berbeda 
dengan DRG yang biaya pelayanan itu hanya terbatas pada pelayanan yang diterima saja dan 
tidak melihat jenis penyakitnya.5

4.2 Standar Pelayanan Minimal Dan DRG
Berdasarkan keputusan Menkes dan Menkessos No.228/Menkes/SK/III/2002, tentang 

Standar Pelayanan Minimal, maka di Indonesia sudah ada SPM untuk pelayanan kesehatan 
masyarakat, yang mirip dengan indikator pencapaian progam kesehatan masyarakat. SPM 
kesmas ini wajib dilaksanakan di setiap daerah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 
Sangat disayangkan, SPM dalam bidang pelayanan kesehatan, khususnya teknis medis belum 
ada di Indonesia.

SPM khusus pelayanan medis seyogyanya disusun oleh organisasi profesi atau 
kolegium seperti IDI,PDGI, IDAI, POGI, dan organisasi profesi lainnya, tetapi di Indonesia 
standar pelayanan minimal belum dibuat.

Dalam rangka perubahan bentuk hukum rumah sakit di Indonesia dari swadana 
menjadi Badan Layanan Umum (BLU), yang terdapat persyaratan administrasi harus 
menyusun standar pelayanan minimal, kemudian bila setiap daerah mempunyai SPM masing-
masing, maka bila dikaitkan dengan DRG yang sama dan seragam untuk seluruh Indonesia 
akan sulit dilakukan.
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Pihak terkait yang mempunyai otoritas yang paling tinggi dalam membuat kebijakan, 
dalam hal ini Departemen Kesehatan seharusnya sudah mengantisipasi, dan dapat membaca 
tren perumahsakitan di dunia atau Indonesia, bahwa beberapa propinsi di Indonesia akan 
menerapkan unit pelaksana teknis daerah, seperti rumah sakit umum daerah menjadi BLU. 
Penyusunan SPM bidang medis hendaknya sudah dilakukan oleh kolegium dengan himbauan 
dan pengawasan dari depkes.

4.3 DRG Reformasi Mikroekonomi di Industri Layanan Kesehatan
Rumah sakit menghadapi masalah peningkatan biaya operasional, terbatasnya 

sumber daya, tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan, resiko kesalahan medis (medical 
error). DRG merupakan sistem pembayaran yang lebih advance yang direkomendasi setelah 
studi costing yang dilakukan di rumah sakit.

Untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan yang semakin meningkat, dari 
Smith&Fottler (1983), Halthaway&Picone (1996), DRG dapat menyediakan informasi yang 
akurat tentang biaya kesehatan yang dibutuhkan per penyakit sejenis (per unit cost) dan 
perbandingan di antara layanan yang diberikan, baik di tingkat lokal maupun internasional. 
Dalam aspek pembiayaan DRG dapat digunakan sebagai basis dalam persamaan persepsi, 
alat ukur dalam penetapan kerjasama biaya pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga (health 
insurance publik/private), dan petunjuk dalam sistem pembiayaan yang baru disektor industri 
layanan kesehatan.8

Ditinjau dari segi pemeliharaan kesehatan, DRG dapat dipakai sebagai alat ukur dari 
hospital output, basis dalam negosiasi biaya dengan pasien dan pihak ketiga, serta dapat 
dipergunakan untuk membandingkan biaya yang harus dibayar dengan tindakan medis yang 
diberikan.
Khusus dalam bidang mutu pelayanan kesehatan, DRG dapat membantu meningkatkan mutu 
melalui penyediaan informasi tentang jenis perawatan yang diberikan kepada pasien, data 
perbandingan rerata lama hari rawat per penyakit sejenis, dan struktur biaya pelayanan 
kesehatan dari berbagai jenis perawatan per pasien dengan diagnosis sejenis bagi para 
tenaga medis/penyedia pelayanan kesehatan. 

4.4 Kesiapan Indonesia Menerapkan Sistem DRG
Departemen Kesehatan (Depkes) melakukan uji coba Diagnostic Related Group

(DRG) di 15 rumah sakit pemerintah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Depkes mulai tahun 2006. 
Uji coba itu dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia.

Bila uji coba ini berhasil, maka sistem DRG akan dilaksanakan di seluruh rumah sakit 
pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di berbagai negara yang sudah melaksanakan sistem 
ini, sudah terbukti DRG menekan biaya pengobatan. Di berbagai negara sistem DRG 
meningkatkan efisiensi. Dengan sistem ini biaya pengobatan bisa ditekan sampai 40 persen. 
Sedangkan pengalaman di Malaysia, ujarnya, penerapan DRG di rumah sakit pemerintah bisa 
menghemat biaya pengobatan berkisar 15 persen sampai 20 persen. Efisiensi terjadi karena 
biaya pengobatan berdasarkan standar prosedur sehingga tindakan medis yang dilakukan 
tidak berlebihan.20

Bila DRG diterapkan ada beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain perlu 
dipastikan adalah apakah jasa medik dokter yang notabene termasuk komponen biaya yang 
besar harus dimasukan dalam DRG, mengingat di setiap rumah sakit jasa medis dokter 
berbeda-beda, belum lagi antar rumah sakit pemerintah dan swasta. Di Indonesia terdapat 
kesepakatan yang sudah mendarah daging bahwa besarnya jasa medis mengikuti tingkatan 
jenis kamar perawatan yang dipilih pasien. Tentu ini merupakan suatu keanehan, karena 
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bukankah untuk sebuah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter untuk pasien di kelas VIP 
dan kelas III adalah sama, keharusan meng-visite pasien setiap hari juga sudah menjadi duty 
of care dari seorang dokter, sehingga seharusnya jasa medis untuk sebuah tindakan medis 
tertentu harus sama, dalam DRG harus ditetapkan komponen apa saja yang termasuk tarif dari 
sebuah diagnosa penyakit. DRG harus sama, tarif rumah sakit hanya berbeda untuk jenis 
kamar perawatan yang dipilih, masuk akal karena tentu saja kenyamanan, fasilitas ruangan
yang lebih lengkap, jam besuk yang fleksibel, dan dapat bebas memilih dokter sesuai 
keinginan.

Direktur Utama PT Askes Dr. Orie Andari Sutadji, MBA, pada peresmian Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Menggala Kabupaten Tulang Bawang Prov. Lampung tanggal 12 
Januari 2006, menyatakan bahwa program pelayanan masyarakat miskin yang dikelola PT 
Askes baru berjalan satu tahun dan cakupannya 60 juta orang. Sehingga wajar kalau di sana-
sini masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Untuk itu sekarang sedang dirintis sistem DRG 
(Diagnostic Related Group) yaitu suatu pola pentarifan yang dikaitkan dengan pengelompokan 
jenis penyakit dengan segala tindakannya. Dengan sistem ini, tarif rumah sakit akan 
terstandarisasi. Walaupun diakui pasti ada perbedaan tarif antara daerah-daerah dengan 
rumah sakit pusat rujukan, tetapi sistemnya sudah terstandar.

Paling tidak perubahan biaya (tarif rumah sakit) disebabkan inflasi selama ini PT Askes 
berkejar-kejaran dalam besar tarif. Akibatnya, ada tarif rumah sakit yang lebih tinggi dari tarif 
PT Askes, dan sebaliknya ada tarif PT Askes yang lebih tinggi dari tarif rumah sakit, dengan 
DRG akan lebih mudah kenyataannya walaupun tarif rumah sakit peserta PT Askes ditetapkan 
dengan SK Menteri Kesehatan sebagai plafon, PT Askes masih harus membicarakan tarif 
dengan pihak rumah sakit. Sekarang ini tarif yang dibayar seolah-olah bukan tarif yang riil.20

Menurut Menkes RI pada acara yang sama, untuk menanggulangi keterbatasan biaya di rumah 
sakit, kata Menkes, PT Askes yang ditunjuk sebagai penyelenggara program jaminan 
pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin, telah memberikan uang muka kepada tiap-
tiap rumah sakit yang mempunyai ikatan kerja sama dengan PT Askes.21

Rumah sakit di Indonesia juga belum seluruhnya telah melakukan perhitungan unit 
cost per diagnosa penyakit. Yang banyak dilakukan adalah menghitung unit cost untuk sebuah 
tinadakan medis, menentukan tarif, semua itu belum semua dicatat dengan baik oleh rumah 
sakit. Kelemahan data inilah menjadi salah satu kendala dalam perhitungan unit cost.
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KESIMPULAN

1. Departemen Kesehatan harus menciptakan metode/pola pengawasan pelaksanaan 
standar pelayanan medis. Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi mutakhir harus 
diikuti oleh penyesuaian/revisi standar pelayanan medis ini, untuk itu harus dilakukan 
review atau kaji ulang secara berkesinambungan.

2. Standar pelayanan medik selain berguna untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di 
Indonesia, juga berfungsi untuk melindungi profesi dokter sebagai provider dan 
masyarakat sengai penerima layanan.

3. Depkes dengan kapasitas sebagai regulator harus membina dan mengarahkan IDI, 
perkumpulan RS seluruh Indonesia (seperti PERSI, ARSADA, dll), perkumpulan dokter 
seminat (spesialisasi), seperti IDAI, IKABI, PERDAMI, dan sebagainya untuk mulai 
berproses dalam menyusun INA-DRG’s.

4. Ikatan Dokter Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi mempunyai kewajiban 
untuk memantau penerapan standar pelayanan yang dilakukan oleh para anggotanya.

5. Uji coba penerapan DRG untuk RS pemerintah di ibukota provinsi di kota besar terutama 
untuk kerja sama dengan JPKM, PT Askes, dengan memperbaharui MOU dengan pihak 
asuransi.

6. Kebijakan Kesehatan yang ditetapkan oleh departemen kesehatan banyak yang belum 
berpihak kepada masyarakat miskin misalnya dalam hal pembiayaan kesehatan yang
anggaran dari pemerintah untuk kesehatan masih kecil bila dibandingkan denagn 
sumbangan sektor swasta dan out of pocket masyarakat.
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SARAN/REKOMENDASI

1. Secara teknis, langkah-langkah yang diambil oleh departemen kesehatan sebagai 
pemandu dan pelaksana utama layanan kesehatan dalam pengembangan INA-DRG 
ini adalah kerjasama dengan pihak terkait, seperti PT Askes, PT Jamsostek, Private 
Health Insurance Agency , JPKM, sebagai pihak ketiga, PERSI sebagai wadah
provider, Yayasan Lembaga Konsumen sebagai suara konsumer dan institusi 
pendidikan tinggi bidang kedokteran sebagai penanggung jawab standarisasi 
layananan medis.

2. Tersedianya standar pelayanan medik oleh organisasi profesi (kolegium). Standar 
pelayanan medik yang ada saat ini masih jauh dari lengkap, maka Depkes harus 
memfasilitasi dan mengkoordinir penyusunnanya. Rumah sakit menghitung unit cost
untuk setiap diagnosis penyakit berbasis clinical pathway dan tarif riil yang 
berdasarkan activity based costing.

3. Depkes melakukan penyusunan indikator mutu layanan kesehatan yang mengarah 
pada aspek efisiensi dan customer satisfaction.

4. Kesepakatan antara pihak rumah sakit atau diwakili oleh organisasi RS (PERSI) 
dengan organisasi profesi dalam hal kriteria penyusunan dan data-data yang 
diperlukan sebagai masukan untuk DRG.

5. Kebijakan Depkes dalam hal sistem pembayaran dalam JPKM digunakan sistem DRG, 
dan harus diuji cobakan lebih dahulu, misalnya untuk Askes keluarga miskin.

6. Kebijakan Depkes dalam rangka pengembangan clinical pathway (CP) sebagai dasar
penyusunan DRG, antara lain: 1. RS wajib mempunyai CP; 2. diagnosis mengacu 
kepada ICD X; 3. RS wajib mempunyai tim CP, terdiri dari:  tenaga  medis, tenaga
keperawatan, tenaga farmasi, tenaga kesehatan lainnya; 4. Setiap RS wajib membuat 
persiapan pengembangan C.P.; 5. CP yang disusun wajib merupakan refleksi dari 
interdisiplin tim; 6. CP di-review setiap 2 (tahun); 7. Monitoring evaluasi pelaksanaan
CP dapat digunakan sebagai instrumen audit medis; 8. implementasi CP di RS.

7. Depkes bekerja sama dengan PERSI, IDI, dan pihak terkait lainnya harus 
mengembangkan Sistem Informasi (Informasi Teknologi) dan Costing/Penghitungan 
Biaya, costing dilakukan berdasarkan unit cost yang riil.

8. Uji coba penerapan DRG pada beberapa RS pemerintah, bila memungkinkan RS 
swasta, dengan cara: 1. Matching alur proses dengan SPM Profesi, dan clinical 
pathway; kalau belum ada libatkan dokter spesialis yang terkait dengan kasus terpilih;
2. Hitung Unit Cost dengan direct cost yang mempergunakan ABC + indirect cost 
dengan Simple Distribution; 3. Hitung cost of treatment dari kasus terpilih dengan 
mempergunakan utilisasi x Unit Cost pada Clinical Pathway kasus terpilih tersebut di
atas.

9. Kebijakan rumah sakit yang dilakukan oleh Depkes dlm rangka menyususn DRG 
berdasarkan Clinical Pathway, antara lain:membentuk tim CP ,membuat rencana kerja, 
sosialisasi CP kepada seluruh tenaga.kesehatan di RS, advokasi CP ke kelompok staf 
medis/staf medis fungsional, profesi, sesuai kasus prioritas, memilih sample CP, yang 
akan dikembangkan, menetapkan format/template untuk implementasi integrasi CP di 
rekam medis, menetapkan format atau template untuk CP, lakukan perhitungan unit 
cost per tindakan berdasarkan Activity Based Costing, mengembangkan CP melalui:
observasi alur proses, identifikasi aktivitas, konfirmasi dengan SOP, standar pelayanan 
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medis dan standar identifikasi tindakan per-aktifitas CP sesuai SOP dan standar 
pelayanan profesi, perhitungan jenis dan jumlah tindakan per aktifitas.

Depkes dan pihak terkait lainnya harus membentuk paket perencanaan tahapan kerja 
yang mencakup: (a). Pembentukan pilot project dengan sampling terbatas dan mencakup 
public-private hospital, lokal dan regional dengan jumlah tempat tidur berbasis economies of 
scale; (b) penyesuaian ICD-9-CM dari WHO  versi Indonesia (patien Classification); (c) 
pembobotan biaya dan jasa layanan kesehatan per INA-DRGs dengan mempergunakan 
pendekaan Yale Cost Model yang top-down, tanpa melupakan hospital price index; (d) 
pendidikan dan pelatihan bagi personil yang terkait.

Mengenai biaya, mungkin bisa dibicarakan bersama dengan pihak ketiga sepeti PT 
Askes, PT Jamsostek, dan private health insurance agency lainnya dalam pembiayaan paket 
tahapan kerja, karena secara teknis DRG sangat dibutuhkan oleh semua pihak walaupun 
disadari bahwa bila dipergunakan cost benefit analysis untuk menghitung rasio keuntungan 
yang akan diperoleh dibandingkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh
INA DRGs mungkin rasionya akan menunjukkan nilai lebih dari satu.

Tapi perlu diingatkan disini bahwa value dari biaya tersebut akan lebih kecil 
dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh dengan menggunakan DRG di masa 
mendatang. DRG sebagai daftar menu biaya dari berbagai kelompok/klarifikasi pasien akut 
rawat inap rumah sakit dengan diagnose sejenis dapat dipergunakan sesuka hati oleh mereka 
yang berkepentingan, baik itu publik maupun swasta yang terkait dalam industri layanan 
kesehatan.
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