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RSD dari waktu ke waktu: 
Tempat berjuang & mengabdi

• Era sebelum Proklamasi

• Dr Tjipto M, Dr Soetomo, Dr
Wahidin Soedirohusodo, Dr
Bahder Djohan, Dr Sitanala
dll

• Perawat : Ali Anyang (kalbar); 
Mbah Patmo (Bandung), 12 
relawan PMI di Peniwen
(Malang) dll



RSD dari waktu ke waktu: 
Tempat Pengabdian

• Awal kemerdekaan – thn 80 an

• Hubungan Kemanusiaan

• Apapun hasil pelayanan di RS: 
selalu ada ucapan terimakasih
(melalui media cetak)

• Hampir tidak pernah ada
tuntutan dari masyarakat



RSD dari waktu ke waktu:
Institusi sosio-ekonomi→ Industri

• Era tahun 80 an – akhir 2019

• Hubungan transaksional

Sosio – ekonomi Industri: Tuntutan hukum



RSD dari waktu ke waktu:
Tempat Pahlawan Kemanusian

• Awal 2020

• RS sebagai tempat mengabdi
Pahlawan Kemanusiaan: baru
sebatas pernyataan, taggar

• Berharap realisasi penetapan
sebagai Pahlawan Kemanusiaan

• RSD : Duk-log dlm Situasi Daru-
rat, (pasca Keppres 12/2020)
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JUKNIS KLAIM

KRITERIA TEMPAT PELAYANAN PELAYANAN YANG DIBIAYAI

1.ODP  > 60 tahun
dgn/ tanpa penyakit
penyerta

2.ODP < 60 tahun dgn
penyakit penyerta.

3.PDP
4. Konfirmasi Covid-

19

*Berlaku bagi Warga
Negara Indonesia 
dan Warga Negara 
Asing

Rumah Sakit :

•Rawat Jalan

•Rawat Inap

- Administrasi
- Akomodasi (kamar & pelayanan di ruang rawat

inap, ruang rawat Intensif & ruang isolasi)
- Jasa konsultasi dokter
- Tindakan di ruangan
- Pemakaian ventilator 
- BHP
- Pemeriksaan penunjang diagnostic
- Penggunaan APD di ruangan
- Obat-obat
- Rujukan 
- Pemulasaran jenazah 
- Pemeriksaan tambahan dan terapi sesuai

indikasi medis



Alur Klaim

RS mengajukan 
klaim secara 

kolektif
Rekapitulasi Pasien
(bentuk Soft Copy)
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DINAS 
KESEHATAN 
KAB/KOTA

14 HARI Dirjen Yankes cq. 
Direktur Yankes

Rujukan

Verifikasi Klaim
(Administrasi & 

Pelayanan)

BAP Hasil Verifikasi
Pembayaran Klaim

Tagihan Pelayanan

Membayar ke RS 
setelah Menerima BAP 
Hasil ver Pembayaran

Klaim Tagihan
Pelayanan

3 HARI

Kasus dispute akan
dilakukan

klarifikasi dan
verifikasi ulang

RS menerima
pembayaran

klaim



NORMA TARIF

• Perhitungan tarif : Tarif Klaim Pasien = a + [ (n.b) - a ]- c

a = Tarif INA-CBG 

n = Jumlah LOS

b = Top Up per Hari (Cost per Day)

c = APD dan obat-obatan dari bantuan

• Besaran tarif :

✓ INA-CBG untuk pelayanan COVID 19 menggunakan tarif
rumah sakit kelas A regional 1 dan Kelas Perawatan
Kelas 3

✓ Untuk rumah sakit yang melakukan rujukan untuk
COVID 19 tarif sesuai dengan norma pembayaran

Norma Pembayaran RS Perujuk :
• Merawat ≤6 jam, dibayar tarif

INA-CBG rawat jalan.
• Merawat >6 jam-2 hari, dibayar

70 % dari tarif klaim.
• Merawat >2-5 hari, dibayar 80 %  

dari tarif klaim. 
• Merawat > 5 hari, dibayar 100%  

dari tarif klaim.



POTENSI MASALAH

• Ada komponen jasa dokter, tidak ada komponen jasa
nakes lainnya.

Saran solusi: Ada Jasa dokter, jasa perawat, jasa nakes lain

• Rumus = a + [(n.b) – a] – c merupakan nilai klaim untuk
institusi tempat pejuang kemanusiaan mengabdi;

Saran solusi: penjelasan asal rumus tsb



POTENSI MASALAH

• Nilai Bantuan APD/obat tidak diketahui. Bantuan APD 
dan/atau obat di RS bercampur dengan yang dari
berbagai sumber.

Saran solusi: pengurangan nilai bantuan tidak per klaim
pasien atau nilai bantuan tidak diperhitungkan (darurat)

• Bila Verifikasi > 7 hari

Saran solusi: waktu verifikasi merupakan salah satu KPI 
verifikator



POTENSI MASALAH

• Dispute klaim: tidak ada batas waktu penyelesaian

Saran solusi: Ada batas waktu penyelesaian dispute 
klaim

• Covid19 sembuh, penyakit penyerta masih perlu
perawatan→ beralih status pasien JKN, belum diatur
petunjuk teknisnya

Saran Solusi: DITERBITKAN JUKNIS



POTENSI MASALAH

• Kewajiban lapor melalui entry dan/atau update data
(lengkap) setiap hari: gangguan internet, server error, 
berlaku mulai kapan,➔ sulit memenuhi kewajiban input 
hari H. 

Saran solusi bisa diinput hari berikutnya, atau input 
mingguan; ada masa transisi antara tgl. 28 Januari 2020 –
diterbitkannya SE (6 Apr + masa sosialisasi) 



POTENSI MASALAH

• Update data ketersediaan TT minimal 2x sehari (?)

Fasilitasi untuk Bridging data ketersediaan TT dengan
SIMRS atau Sistem Informasi Ketersediaan TT di masing –
masing daerah (sehingga petugas di lapangan tidak
mengentry data berulang – ulang di berbagai Sistem
Informasi)



POTENSI MASALAH

• Kemkes, BNPB, BPKP, Dinkes Prov, Dinkes Kab/Kota 
melakukan binwas thd pelaksanaan juknis klaim sesuai
dengan kewenangannya masing-2 ……?

Saran solusi: ada checklist masing-2 pelaku binwas yang juga 
diberikan ke RSD

• Input berulang ke electronic information system dinkes
(DKI) dan sirs online + siranap

Saran solusi: Input sekali bisa masuk Dinas dan Kemenkes



POTENSI MASALAH

• Tarif Rawat Jalan? → kontrol setelah sembuh? Atau
Px baru ditemukan di Rawat jalan?

Saran solusi: tarif berlaku untuk pasien kontrol maupun
pasien baru ditemukan di Rawat jalan

• Komunikasi antar faskes perujuk dengan faskes
penerima

Saran solusi: Juknis rujukan covid-19



SIMPULAN

• Semua bergerak cepat, tetapi banyak faktor berpengaruh: 
jaringan internet, overlap peran stakeholders, waktu untuk
sosialisasi

• RSD: berperan sebagai duk-log dalam situasi darurat, 
dihadapkan pada biaya riil dengan rumus a + [(n.b) – a] – c

• Pengaruh Keppres 12 tahun 2020 terhadap peran duk – log 
RSD, terutama tentang kontrak pengadaan



Terimakasih


