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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa jaminan kesehatan merupakan 

jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membiayai 

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Untuk menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan maka pemerintah membentuk badan hukum 

yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya 

disingkat BPJS Kesehatan.  

BPJS Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya 

pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi 

setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Kepesertaan BPJS dibedakan 

menjadi peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan bukan peserta 

BPJS PBI (Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS). 

Fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS 

Kesehatan harus menyetujui Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan 

serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BPJS 

Kesehatan akan membayar faskes tingkat pertama dengan Kapitasi. Untuk 

Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan, BPJS Kesehatan membayar dengan 

sistem paket INACBG. Tarif paket INACBG adalah sistem pembayaran 
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berdasarkan diagnosa. Besarnya penggantian biaya untuk diagnosis 

tersebut telah disepakati bersama antara provider/asuransi atau ditetapkan 

oleh pemerintah sebelumnya. Pemberlakuan tarif dengan sistem INACBG, 

maka pemerintah berusaha mengubah tarif yang sebelumya menggunakan 

sistem fee for service menjadi prospective payment. Penggunaan sistem 

INACBG menjamin pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal dari 

rumah sakit tanpa tambahan biaya karena pasien tidak lagi mendapatkan 

pelayanan lain selain disesuaikan dengan diagnosanya dan pasien tidak 

boleh mengeluarkan biaya apapun untuk rumah sakit. Hal tersebut 

menjadikan rumah sakit harus memberikan pelayanan maksimal dan 

memperoleh pembiayaan yang efektif. 

Pelayanan kesehatan dengan mutu yang baik dan biaya terjangkau 

menjadi harapan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, rumah sakit yang 

merupakan pemberi pelayanan kesehatan utama dituntut melakukan 

pengendalian biaya dan pengendalian mutu dengan cara memberikan 

pelayanan kepada pasien sesuai dengan clinical pathway yang sudah 

ditetapkan. Menurut Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah 

sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.  

Kegiatan pembiayaan di rumah sakit wilayah Surakarta saat ini 

didominasi oleh Peserta JKN KIS, sebanyak 94,3% penduduk Surakarta 
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telah terdaftar sebagai peserta JKN KIS di kantor BPJS wilayah cabang 

Surakarta.  

Pembayaran pelayanan kesehatan dari pihak BPJS Kesehatan ke 

rumah sakit harus melalui tahap verifikasi berkas yang diajukan oleh pihak 

rumah sakit kepada pihak BPJS Kesehatan. Berkas yang diajukan terdiri 

dari perawatan pasien rawat jalan dan rawat inap. Berdasarkan Perjanjian 

Kerja Sama dengan BPJS batas pengajuan klaim adalah pada tanggal 10 di 

setiap bulan berikutnya, kemudian dilakukan proses verifikasi oleh 

verifikator BPJS Kesehatan sehingga memunculkan nilai yang nantinya 

disepakati sebagai biaya yang dibayarkan BPJS ke rumah sakit. Jika proses 

verifikasi telah selesai maka pihak rumah sakit akan mendapatkan 

penggantian biaya perawatan pasien setelah 15 hari kerja dari disepakatinya 

jumlah pembayaran yang diajukan.  

Rumah Sakit UNS merupakan salah satu dari 42 fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat lanjut yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di 

wilayah Cabang Surakarta sejak bulan November 2016. Kenaikan jumlah 

pasien dari bulan November 2016 sampai dengan Juni 2017 sebanyak 

86,5%. Banyaknya pasien yang menggunakan BPJS menunjukkan 

banyaknya jumlah klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di rumah sakit UNS, 

kegiatan pengajuan klaim dari pihak rumah sakit ke BPJS Kesehatan 

mengalami keterlambatan. Pada bulan Juli 2017 sampai dengan November 

2017 berkas klaim yang terlambat diajukan rata-rata sebanyak 43% dari 
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total ajuan klaim yang seharusnya. Hal tersebut disebabkan oleh, kurangnya 

SDM sebagai coder dan grouper yang hanya berjumlah 3 orang, kurangnya 

sarana berupa komputer dan printer sebagai komponen utama terlaksananya 

kegiatan grouping ke dalam INACBG yang hanya berjumlah 2 unit, serta 

ketidaklengkapan berkas klaim yang terdiri dari bukti penunjang pelayanan 

(lembar bacaan hasil radiologi, hasil laboraturium, bacaan hasil pemeriksaan 

Echocardiography) yang seringkali terbawa oleh pasien atau hilang dan 

kurang lengkapnya tulisan dokter dalam lembar resume medis dan laporan 

operasi.   

Saat ini langkah yang ditempuh untuk menanggulangi keterlambatan 

pengajuan klaim adalah dengan menambah 1 unit laptop dan mengingatkan 

kembali kepada DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) terkait 

kelengkapan penulisan resume medis atau laporan operasi.  

Jika pengajuan klaim mengalami keterlambatan maka kegiatan 

operasional rumah sakit yang terkait dengan ketersediaan obat, pengadaan 

alat medis dan juga pembayaran insentif  kinerja pegawai juga dapat 

tertunda. Hal ini, tentu akan berdampak pada mutu pelayanan yang 

diberikan rumah sakit kepada pasien.  

Verifikasi digital klaim (Vedika) adalah peralihan proses veifikasi 

yang sebelumnya dilakukan secara manual saat ini dilakukan dengan 

bantuan sistem. Di pertengahan bulan Januari 2018 rumah sakit UNS sudah 

melakukan Vedika (Verifikasi Digital Klaim). Dengan adanya Vedika pihak 

rumah sakit harus secara rutin menyerahkan berkas ajuan klaim di tanggal 
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10 di bulan berikutnya, jika pengajuan klaim tidak mencapai 80% dari total 

ajuan klaim maka secara sistem akan tertolak dan BPJS tidak dapat 

membayarkan biaya perawatan pasien kepada rumah sakit, dan apabila 

Rumah Sakit UNS masih mengalami kendala terkait terlambatnya ajuan 

klaim dan ketidaklengkapan berkas klaim, maka BPJS tidak akan 

membayarkan seluruh biaya perawatan pasien yang diajukan. Oleh karena 

itu perlu dilakukan analisis terhadap proses pengajuan klaim oleh pihak 

Rumah Sakit UNS kepada pihak BPJS.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana proses pelaksanaan pengajuan klaim BPJS sampai dengan 

proses pembayaran klaim BPJS di Rumah Sakit UNS dan faktor-faktor  apa 

saja yang menyebabkan keterlambatan pengajuan klaim BPJS di Rumah 

Sakit UNS?                                                                                                                          

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab 

keterlambatan pelaksanaan proses pengajuan klaim BPJS di Rumah 

Sakit UNS. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan alur pelaksanaan dalam proses pengajuan klaim 

BPJS di Rumah Sakit UNS.  
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b. Mendeskripsikan proses pembayaran klaim dari BPJS ke Rumah 

Sakit UNS.  

c. Mendeskripsikan faktor penyebab keterlambatan proses pengajuan 

klaim BPJS di Rumah Sakit UNS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Rumah Sakit UNS.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

dalam upaya perbaikan terhadap proses pengajuan klaim BPJS di 

Rumah Sakit UNS.  

2. Manfaat bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti lain serta bisa dijadikan refrensi untuk 

penelitian selanjutnya oleh peneliti lain.




