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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mencapai cita-cita awal dari pembentukan Sistem 

Jaminan Sosial Negara (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) ini, diperlukan sebuah sistem penentuan tarif yang tepat untuk 

menjamin tidak ada satu pun pihak yang dirugikan, baik pasien (peserta 

SJSN), Rumah Sakit atau Instansi Kesehatan lain yang ditunjuk (penyedia 

layanan), maupun BPJS. Untuk itu, sistem dan prosedur pelayanan yang tepat 

perlu direncanakan dengan cermat. Meski belum ada penentuan tarif yang 

jelas, namun wacana terbaru menyiratkan sebuah sistem yang mengacu pada 

Indonesia Case Base Groups (INA-CBG’s). INA-CBG’s sendiri merupakan 

sistem pembayaran kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan yang 

dikelompokkan berdasarkan ciri klinis yang samadan pemakaian sumber daya 

(biaya perawatan yang sama).  

Berbeda dengan sistem pembayaran berdasarkan jumlah layanan 

(free for service) atau system pembayaran paket yang dikelompokan 

berdasarkan layanan sejenis. Pola pelayanan atau sistem paket yang 

dikelompokan berdasarkan layanan sejenis. Pola pembayaran dengan sistem 

ini adalah prospective payment dimana biaya sudah ditentukan sebelum 

layanan diberikan. Berbeda dengan pola pembayaran PT. Askes (Persero) saat 

ini, yang pembayaran dilakukan berdasarkan jenis pelayanan atau paket 
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pelayanan. Pada pola INA- CBG’s, dikenal tarif per -episode kasus yang 

ditentukan oleh kode INA- CBG’s. Pembayaran per -kode INA- CBG’s 

meliputi biaya dari mulai pasien masuk Rumah Sakit sampai 

pasien pulang atau sembuh sesuai dengan clinical pathway (CP) yang telah 

ditentukan. Satu tarif dibayarkan sekaligus untuk seluruh komponen 

pelayananyang meliputi pemeriksaan dokter, penunjang diagnostik 

(laboratorium, radiodiagnostik, elektromedik), obat-obatan, serta akomodasi 

kelas rawat untuk pasien rawat inap. 

Clinical pathways, sebagaimana diketahui merupakan bagian penting 

dokumen dan tools dalam mewujudkan Good Clinical Governance di rumah 

sakit. Di Indonesia, dokumen ini juga menjadi salah satu syarat yang harus 

dipenuhi dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit versi Komite Akreditasi 

Rumah Sakit (KARS) 2012. Walaupun masih diperdebatkan, sebagaimana 

dimuat dalam The Cochrane Library 2010 (issue 7), CP berperan dalam 

meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya di RS, seperti 

pemendekan Length of Stay, penurunan risiko terjadinya re-admisi, 

komplikasi serta kematian pasien, dan hospital cost secara keseluruhan. 

Pertanyaan besar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 

rumah sakit-rumah sakit di Indonesia adalah bagaimana agar CP dapat 

berperan secara optimal dalam kendali mutu dan kendali biaya di RS serta 

bukan hanya sekedar dokumen kertas yang menjadi prasyarat akreditasi. 

Kesuksesan penerapan CP di berbagai negara maju sekalipun masih menjadi 
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PR besar yang perlu terus diteliti, termasuk di Inggris yang membidani 

lahirnya CP. 

Dalam VFM Unit (NHS Wales) Project yang meneliti tentang Clinical 

Resource Utilitation Group pada bulan September 1995 hingga Maret 1997 di 

Inggris dengan melibatkan 700 orang staf klinis, manajerial, dan operasional 

memberikan rekomendasi terkait faktor kunci penentu kesuksesan 

implementasi CP. Faktor pertama dan utama yang harus diperhatikan adalah 

bahwa CP membutuhkan kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak yang 

terkait. CP merupakan alat yang bersifat leader driven, sehingga yang paling 

mendasar adalah bagaimana pimpinan RS terlebih dahulu memiliki kesadaran 

dan komitmen tersebut sehingga dapat menyusun kebijakan strategis yang 

mendukung CP agar dapat berperan sebagai alat dalam manajemen 

perubahan, sebagai komponen integral dalam penyelenggaraan bisnis dan 

penjaminan mutu pelayanan RS, serta pilar tegaknya good clinical 

governance. Kesadaran, komitmen, dan peran manajer/ staf senior juga sangat 

penting dalam kesuksesan implementasi CP (Midleton & Roberts, 2000). 

Masalah klasik yang menjadi hambatan dalam penerapan clinical 

pathway adalah sumber daya yang terbatas dan tingginya beban kerja di RS 

(Midleton & Roberts, 2000). Stephen dalam Midleton dan Robert (2000) 

menjelaskan bahwa fasilitator merupakan faktor kunci keberhasilan 

penerapan CP dalam situasi tersebut di atas. Di Indonesia, fasilitator sering 

disebut sebagai koordinator atau ketua tim yang bertugas mengkolaborasikan 

seluruh pemain kunci/ tim multidisiplin yang terlibat dalam suatu CP tertentu. 
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Penentuan/ pemilihan fasilitator/ koordinator adalah salah satu langkah 

penting bahkan sejak dimulainya penyusunan CP. RS perlu memproyeksikan 

siapa-siapa saja yang dapat menjalankan peran sebagai fasilitator serta 

menyiapkan orang-orang tersebut guna menjalankan perannya. 

 Rumah Sakit yang saya teliti dalam penelitian ini adalah RS Negeri 

adalah RSUD Moewardi Surakarta dan Rumah Sakit Swasta adalah RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukan diatas maka penulis ingin 

mengetahui Bagaimana analisis clinical pathway dengan BPJS antara RS 

Negeri dan RS Swasta: 

1. Bagaimana penerapan clinical pathway dengan BPJS antara RS Negeri 

dan RS Swasta? 

2. Bagaimana penyusunan clinical pathway dengan BPJS antara RS Negeri 

dan RS Swasta? 

3. Bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan clinical pathway dengan BPJS 

antara RS Negeri dan RS Swasta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis penerapan clinical pathway dengan BPJS antara RS Negeri 

dan RS Swasta. 

2. Menganalisis penyusunan clinical pathway dengan BPJS antara RS Negeri 

dan RS Swasta. 
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3. Menganalisis pengawasan dalam pelaksanaan clinical pathway dengan 

BPJS antara RS Negeri dan RS Swasta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Rumah 

Sakit terhadap penerapan penggunaan Clinical pathway dengan BPJS 

untuk mempermudah menyediakan standar yang jelas dan baik untuk 

pelayanan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Rumah Sakit (RS) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi staff 

RS dapat meningkatkan kepedulian anggota tim RS terhadap 

perkembangan pasien dan status setiap saat.  

b. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai clinical pathway dengan BPJS di Rumah Sakit baik Negeri 

maupun Swasta.  

c. Bagi Pasien 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

prosedur dan pembiayaan pada suatu tindakan. 

 

 

 


