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IMPLEMENTASI HUBUNGAN KERJA ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN BPJS 

KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi hubungan kerjasama antara BPJS 

Kesehatan dengan Rumah Sakit dalam menjalankan program JKN serta kendala dan upaya 

penyelesaian jika terjadi masalah antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam menjalankan 

program Jaminan Kesehatan Nasional. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

diskriptif, metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, 

sedangkan sumber dan jenis data Primer dan data sekunder
 
, metode pengumpulan data yang 

digunakan studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Metode analisis data  yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif.  Hasil penelitian 

yang diperoleh bahwa Pelaksanaan hubungan kerja antara Rumah Sakit dengan BPJS 

Kesehatan meliputi Dasar hukum perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS 

Kesehatan menurut Pegawai, Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS 

Kesehatan Surakarta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 yang menjadi 

landasan dilaksanakannya perjanjian kerjasama dalam program JKN, Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013. Substansi Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit 

dengan BPJS Kesehatan  antara lain Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 

8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16. Mekanisme 

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan adalah BPJS Pusat dan 

PERSI Pusat. Kendala dan upaya meliputi Sistem Pencairan klaim dari BPJS Kesehatan tidak 

tepat waktu. Upaya penyelesainya adalah dengan cara meningkatkan, menambah kualitas dan 

kuantitas SDM baik. Serta melakukan musyawarah antara kedua belah pihak antara tim 

verifikator BPJS dan tim verifikator Rumah Sakit. Kurangnya Pemahaman pasien mengenai 

berobat ke rumah sakit tanpa menggunakan rujukan dari FKTP, upaya yang dilakukan khusus 

untuk kasus gawat darurat pasien JKN bisa langsung berobat ke rumah sakit tanpa harus 

melalui rujukan FKTP terlebih dahulu.  

 

Kata Kunci : implementasi, bpjs kesehatan dan program jaminan kesehatan  

 

Abstract 

 

This study aims to determine the implementation of a collaborative relationship between 

BPJS Health and Hospitals in carrying out the JKN program and the obstacles and efforts to 

resolve if there is a problem between the hospital and BPJS Health in carrying out the 

National Health Insurance program. This research method uses descriptive type of research, 

this research approach method employs an empirical juridical approach, while the source and 

type of primary data and secondary data, data collection methods used in literature studies and 

field studies. The data analysis method used in this study uses the Qualitative Descriptive 

analysis method. The results showed that the implementation of the work relationship 

between the Hospital and BPJS Health covers the legal basis of the cooperation agreement 

between the hospital and BPJS Health according to the employee, the Head of BPJS Health 

Services Referral Unit Surakarta based on Presidential Regulation Number 12 of 2013 which 

became the basis for the implementation of the cooperation in the JKN program, Regulation 

of the Minister of Health Number 71 of 2013. The substance of the Cooperation Agreement 

between Hospitals and BPJS Health includes. The mechanism of the Cooperation Agreement 

between the Hospital and the Health BPJS is the Central BPJS and the PERSI Center. 
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Constraints and efforts include the Disbursement System claims from BPJS  not on time. The 

solution is to improve, increase the quality and quantity of good HR. As well as conducting 

deliberations between the two parties between the BPJS verifier team and the hospital verifier 

team. The lack of understanding of patients regarding hospitalization without using referrals 

from FKTP, efforts made specifically for emergency cases of JKN patients can immediately 

go to the hospital without having to go through FKTP referrals first. 

 

Keywords: implementation, health bpjs and health insurance program 

 

1. PENDAHULUAN 

Negara dapat dikatakan berhasil jika dapat terwujudnya pembangunan Nasional secara baik. 

Dapat dilihat dari salah satu tolok ukurnya yaitu dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. 

Kesejahteraan tersebut adalah salah satu yang menjadi poin utama karena kesejahteraan 

tersebut berkenaan dengan penghidupan yang layak bagi seluruh warga masyarakat salah 

satunya adalah berkenaan dengan kebutuhan dasar akan kesehatan. Sebab dalam Undang – 

Undang Dasar 1945 telah disebutkan salah satu tujuan Pemerintah dalam memperbaiki tingkat 

kesejahteraan masyarakat pada bidang kesehatan yang tercantum pada Pasal 34 ayat (3) yang 

berbunyi : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak”.  

Kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, 

dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Pengertian 

kesehatan tersebut juga dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) “ Kesehatan adalah keadaan sehat, 

baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 

hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.  Namun pada dasarnya ketidakmerataan akses 

pelayanan kesehatan pada setiap daerah menyebabkan tidak banyak masyarakat yang 

mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian 

dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin dan memberikan perlindungan 

terhadap masyarakat khususnya perlindungan masyarakat pada Jaminan Kesehatan 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – undang. 

Sistem Kesehatan di Indonesia telah dibangun atas dasar sistem superkapitalis dimana 

dirumah sakit milik pemerintah sekalipun masyarakat dapat jatuh miskin karena begitu 

mahalnya biaya berobat bahkan lebih parahnya lagi masyarakat bisa sampai meninggal dunia 

ketika bencana sakit berat menimpanya. Berbeda halnya keinginan pendirian Negri dalam 

Pembukaan UUD 1945, yang mana seharusnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

dibangun untuk melindungi rakyatnya, dalam praktek sektor kesehatan sebelum program 
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Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berfungsi penuh, rakyat tidak terlindungi dari jatuh 

miskin atau mati sekalipun akibat dari bencana sakit yang dideritanya. 

Jaminan sosial adalah skema Jaminan Sosial yang diperuntukan bagi peserta dan 

anggota keluarganya dengan memberi manfaat bila anggota keluarganya atau peserta Jaminan 

Kesehatan mengalami Sakit, Persalinan, kecelakaan kerja, terkena PHK, menghadapi hari tua 

dan meninggal dunia sebelum memasuki pensiun dimana peserta adalah pencari nafkah 

utama. Sistem Jaminan Sosial tersebut merupakan salah satu program Negara yang bertujuan 

untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 

indonesia. Sebagaimana yang di amanatkan pada Undang – undang Dasar 1945 disitu telah 

dijelaskan bahwa negara Indonesia mempunyai peran penting dalam hal Jaminan Sosial yaitu 

dijelaskan dalam pasal 28 H ayat (3)  “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. 

Pada tahun 2000 silam telah dikeluarkan konsep sistem  Jaminan Sosial yang 

kemudian telah disahkan pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem 

Jaminan Sosial Nasional atau sering dikenal sebagai (SJSN). Termasuk didalamnya adalah 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan salah satu program unggulan yang 

dicanangkan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah akan kesehatan yang ada di Indonesia. 

Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pada bidang kesehatan tersebut sebenarnya telah 

dirintis oleh Pemerintah dengan menyelenggarakan berbagai bentuk Jaminan Sosial pada 

bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT. Askes (Persero) Dan PT Jamsostek 

(Persero) yang melayani antara lain pegawai negri sipil, penerima pensiun, veteran, dan juga 

pegawai swasta. Untuk masyarakat yang kurang mampu, Pemerintah juga memberikan 

pelayanan tersendiri melalui Jaminan yang berskema Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) dan juga Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). 

Permasalahan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat, Pemerintah pada tahun 2004 

telah mengeluarkan kebijakanya melalui Undang – Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang – undang ini mengamanatkan bahwasanya Jaminan 

Sosial ini wajib dimiliki bagi seluruh penduduk termasuk didalamnya adalah Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Setelah itu Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan barunya melalui Undang – Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang membagi BPJS menjadi 2 golongan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk 
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program Jaminan Kesehatan Nasional akan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yang 

pelaksanaanya dimulai pada 1 Januari 2014.  

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 juga memaparkan mengenai Jaminan 

Kesehatan yaitu tertera pada Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi “Penyelenggara 

pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerjasama 

dengan BPJS Kesehatan”.  

Jadi pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas 

Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan tersebut 

milik Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun milih swasta sekalipun yang sudah memenuhi 

persyaratan untuk bekerjasama dengan BPJS. 

Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) telah memamarkan mengenai pengaturan biaya yang berkaitan 

dengan jaminan kesehatan yang berbunyi sebagai berikut: 

 “Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) dan Asosiai fasilitas kesehatan di wilayah tersebut”.  

Pada Undang – Undang BPJS pasal 11 telah disebutkan mengenai kewenangan BPJS 

untuk “membuat” kesepakatan besaran pembayaran mengacu”standar tarif yang ditetapkan 

pemerintah (kemenkes). Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Noor 

Arida Sofiana memaparkan kepada rekan – rekan media mengenai keterlambatan pembayaran 

klaim BPJS kesehatan kepada Rumah Sakit Swasta. Keterlambatan tersebut membuat rumah 

sakit swasta terpaksa menalangi biaya untuk rumah sakit hingga dicairkan oleh pemerintah, 

perusahaan obat – obatan juga enggan memasok obat jika biaya tidak disalurkan segera. 

Keterlambatan pembayaran klaim tersebut dikawatirkan akan mengganggu keuangan 

rumah sakit. Bahkan kondisi ini, berpotensi membuat mutu pelayanan menurun, di tengah 

upaya pemerintah mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Saat ini proses 

verifikasi klaim BPJS Kesehatan cukup lama, yakni dua hingga tiga bulan. Selain itu 

pemerintah menetapkan satuan harga pengobatan berdasarkan kelas rumah sakit, tidak 

berdasarkan mutu pelayananya, hal tersebut juga menjadi salah satu permasalahan rumah 

sakit swasta, karena RS swasta tidak menggunakan biaya subsidi dari pemerintah. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut, 1) Bagaiman pelaksanaan hubungan kerja 

antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan, 2) Apa kendala yang dialami pihak rumah sakit 

dan BPJS Kesehatan dalam menjalankan program JKN dan bagaimana upaya penyelesaianya. 
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2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian 

hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana 

hukum yang ada di masyarakat. Jenis penelitian ini termasuk penelitian diskriptif, merupakan 

penelitian yang prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dari gambaran atau menjelaskan 

dan memaparkan data yang ditemukan dalam penelitian. Metode pendekatan yang penulis 

gunakan adalah yuridis empiris, adalah penelitian yang sifatnya mengkaji perilaku 

masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat adalah pihak BPJS Kesehatan dan 

pihak Rumah Sakit.
 
Sumber data terditi dari data primer yang merupakan data yang diperoleh 

langsung dari sumber penelitian berupa dengan melakukan wawancara lanngsung dan 

observasi dengan narasumber.
 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan secara tidak 

langsung melalui dokumen – dokumen resmi, buku – buku, jurnal, dan literatur yang relevan 

dengan penelitian yang penulis lakukan.
 
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan 

adalah studi kepustakaan dan hasi wawancara. Kemudian data dianalisis dengan metode 

deskriptif kualitatif. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan hubungan kerja antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan 

3.1.1 Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 60 tentang BPJS sejak tanggal 1 Januari 

2014, segala tugas dan wewenang PT Askes (Persero) beralih kepada BPJS Kesehatan 

sesuai ketentuan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. 

Dasar hukum perjanjian untuk rumah sakit menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memberikan penjelasan mengenai 

pengertian rumah sakit antara lain “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dalam program JKN merupakan suatu 

kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit untuk saling mengikatkan diri 

satu sama lain terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam program JKN. 

Menurut penulis, kesepakatan para pihak ditunjukkan pada klausula Pasal 2 perjanjian 
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kerjasama bahwa “Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyediaan 

layanan kesehatan bagi peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian ini”  Menurut Pasal 4 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 

Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan peripurna adalah pelayanan 

kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif ,dan rehabilitatif.  

3.1.2 Substansi Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan   

Perjanjian kerjasama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam program JKN di 

seluruh wilayah Indonesia mempunyai substansi yang sama, hanya saja untuk daerah 

terpencil ada penambahan pasal dikarenakan keterbatasan fasilitas kesehatan. 

Substansi perjanjian kerjasama akan dibahas lagi antara BPJS Pusat dengan PERSI 

Pusat untuk diadakan addendum. Seperti diundangkannya Permenkes Nomor 76 

Tahun 2016 pada Desember 2016 berisi kebijakan baru tentang tarif pelayanan 

kesehatan yang peraturannya berlaku surut sehingga penghitungan tarif untuk 

pelayanan yang telah diberikan dari pertengahan Oktober 2016 agar disesuaikan, bila 

ada kekurangan pembayaran klaim maka BPJS Kesehatan daerah akan membayar 

klaimnya.  

Pelaksanaan perjanjian yang diadakan para pihak tidak lepas dari substansi perjanjian 

kerjasama yang telah ditanda tangani. Substansi perjanjian kerjasama ini antara lain 

Pasal 1 tentang definisi dan pengertian, Pasal 2 tentang maksud dan tujuan, Pasal 3 

tentang ruang lingkup dan prosedur, Pasal 4 tentang hak dan kewajiban para pihak, 

Pasal 5 tentang kelas/kamar perawatan bagi peserta, Pasal 6 tentang tarif pelayanan 

kesehatan, Pasal tarif pelayanan kesehatan dan Pasal 8 tentang tata cara pembayaran 

pelayanan kesehatan serta pasal 9 jangka waktu perjanjian, Pasal Pasal 10 tentang 

monitoring dan evaluasi, Pasal 11 tentang sanksi, Pasal 12 tentang pengakhiran 

perjanjian, Pasal 13 tentang keadaan memaksa (force majeure), Pasal 14 tentang 

penyelesaian perselisihan, Pasal 15 tentang pemberitahuan, Pasal 16 tentang lain-lain 

merupakan pasal penutup dari perjanjian kerjasama ini. 

Perjanjian kerjasama juga mengatur mekanisme evaluasi pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh para pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi 

peserta JKN pada Pasal 10. Semua pihak menginginkan program JKN terlaksana 

dengan baik guna tercapainya target pemerintah tahun 2019 seluruh masyarakat 

terlindungi JKN serta seluruh fasilitas kesehatan menjalin kerjasama dengan BPJS 
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Kesehatan. Pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan dilakukan oleh para pihak baik dari pihak BPJS Kesehatan 

maupun rumah sakit secara rutin. 

Pelaksanaan suatu perjanjian haruslah dilakukan berdasarkan asas itikad baik 

sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas para pihak dalam perjanjian 

harus melaksanakan substasi perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. 

Namun pada kenyataannya pelaksanaan perjanjian sering terjadi kesalahpahaman, 

pertentangan diantara para pihak tentang perjanjian itu sendiri. Perjanjian kerjasama 

antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan telah mengatur pada Pasal 14 tentang 

penyelesaian perselisihan. Pertama perselisihan diselesaikan melalui musyawarah dan 

mufakat, bila tidak diperoleh  kesepakatan para pihak akan menyelesaikan melalui 

pengadilan yang dipilih para pihak. 

3.1.3 Mekanisme Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan 

Perjanjian kerjasama ini yang berwenang menentukan serta melakukan perubahan 

terhadap substansi perjanjian kerjasama adalah BPJS Pusat dan PERSI Pusat. Terkait 

menerima aduan keberatan dari rumah sakit, antara BPJS Kesehatan daerah dengan 

PERSI Daerah berbeda. Perihal keberatan akan peraturan maupun substansi perjanjian 

kerjasama merupakan kewenangan bagi PERSI Daerah yang akan dilanjutkan ke 

PERSI PUSAT serta Kementerian Kesehatan sedangkan BPJS Kesehatan Daerah 

hanya berwenang menerima aduan tentang kendala teknis rumah sakit yang 

memberikan pelayanan kesehatan dalam melaksanakan program JKN. Jadi akan 

diadakan diskusi atau musyawarah bersama rumah sakit tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber diperoleh hasil bahwa untuk 

menyusun suatu kontrak atau perjanjian yang baik  diperlukan adanya ansi persiapan 

atau perencanaan terlebih dahulu, biasanya diawali negosiasi. Negosiasi merupakan 

suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Pada tahap ini 

terjadi perundingan tawar-menawar kehendak dari para pihak untuk kemudian 

dituangkan dalam kontrak. Sehingga terjadi persesuaian kehendak antara para pihak 

terhadap kepentingan masing-masing menuju kesepakatan bersama guna melakukan 

perjanjian kerjasama. Tahap perundingan naskah perjanjian kerjasama, yang terlibat 

adalah BPJS Kesehatan Pusat bersama PERSI (Persatuan Rumah Sakit Seluruh 

Indonesia) Pusat atas rekomendasi Kemenkes. Jadi, rumah sakit dalam proses 
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perundingan isi naskah perjanjian kerjasama diwakili oleh PERSI Pusat. Isi dari 

perjanjian kerjasama mengikat para pihak dan isinya tidak menyimpang dari 

permenkes. 

 

3.2 Kendala dan Solusi Yang Dialami Pihak Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan dalam 

menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  

3.2.1 Sistem Pencairan Klaim 

Sistem pencairan klaim dari BPJS Kesehatan tidak tepat waktu. Keterlambatan 

pembayaran klaim yang disebabkan karena pihak BPJS Kesehatan dialami oleh RSUD 

Kabupaten Sukoharjo. Sri Sunarti Kabag. Umum dan SDM menjelaskan, pada 

umumnya klaim dicairkan setelah 30 hari berkas klaim diverifikasi oleh BPJS 

Kesehatan dan dinyatakan lengkap. Terkadang permasalahannya, RSUD Kabupaten 

Sukoharjo sudah mengirim berkas klaim, lalu menghubungi petugas BPJS Kesehatan 

Surakarta untuk dilakukan verifikasi, petugasnya tidak langsung datang ke RSUD 

Kabupaten Sukoharjo untuk memverifikasi. Pihak RSUD Kabupaten Sukoharjo 

disuruh menunggu, alasannya petugas BPJS Kesehatan sedang mengurus keperluan 

rumah sakit lain. Petugas BPJS Kesehatan menjadwalkan minggu kedua atau ketiga 

untuk RSUD Kabupaten Sukoharjo. Padahal pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan 

secara hitungan akuntansi masuk ke pendapatan RSUD Kabupaten Sukoharjo 

terhutang bulan kemarin. RSUD Kabupaten Sukoharjo paling cepat klaimnya 

dibayarkan antara 45 hari hingga 50 hari. Pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan 

tidak tepat waktu dipengaruhi oleh SDM para pihak. Pihak rumah sakit yang keliru 

pendataan grouping INA CBG’snya sehingga BPJS Kesehatan menangguhkan 

pembayaran klaim atau terjadi keterlambatan pembayaran klaim karena kurangnya 

tenaga verifikator BPJS Kesehatan. Solusinya  Musyawarah atau diskusi bersama 

antara rumah sakit dengan Tim BPJS Kesehatan Penagihan atau pencairan klaim 

bermasalah maka petugas verifikator BPJS kesehatan berdiskusi dengan tim 

verifikator rumah sakit. Apabila tidak mencapai kesepakatan, tim kendali mutu dan 

biaya yang akan menemukan solusinya. Penentapan pencairan klaim berdasarkan  

Pasal 4 tentang hak dan kewajiban.   
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3.2.2 Kurangnya Pemahaman pasien mengenai berobat ke rumah sakit tanpa menggunakan 

rujukan dari FKTP 

Kurangnya pemahaman pasien mengenai berobat ke rumah sakit tanpa menggunakan 

rujukan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) sesuai dengan Pasal 15 ayat 

(1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tidak dapat dilayani rumah sakit, 

mengakibatkan kegalauan staff rumah sakit untuk menolak melayani pasien. Hal ini 

disebabkan kurangnya pemahaman peserta JKN mengenai pelayanan kesehatan sistem 

rujukan untuk bisa berobat ke rumah sakit. Keluarga pasien merasa tidak dilayani dengan 

baik lalu berkembang anggapan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut 

membedakan antara pasien umum dengan pasien JKN, padahal pihak rumah sakit 

terkendala peraturan yang menentukan tidak melayani pasien JKN tanpa rujukan FKTP.  

Untuk mencegah terjadinya kendala tersebut dibutuhkan solusi dengan cara, Khusus untuk 

kasus gawat darurat pasien JKN bisa langsung berobat ke rumah sakit tanpa harus melalui 

rujukan FKTP terlebih dahulu. Jadi bagi pasien JKN yang menderita penyakit ringan ingin 

berobat ke rumah sakit di malam hari sedangkan puskesmas sudah tutup, sebaiknya ditunda 

berobat sampai keesokan hari karena hak memperoleh pelayanan  kesehatan sebagai peserta 

JKN tidak dapat dimanfaatkan tanpa melalui rujukan FKTP. Sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 71 Tahun 2013 pasal 8 “Dalam hal di suatu 

kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan 

dan/atau praktik perawat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai 

dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. 

Banyak juga peserta BPJS yang kurang paham mengenai jenis biaya yang ditanggung 

BPJS atau jenis biaya yang dicover BPJS, yang mereka tau bahwa jika sudah masuk 

rumah sakit dan punya kartu BPJS, semua biaya akan ditanggung oleh BPJS 

Kesehatan. Padahal tidak semua biaya pengobatan ditanggung oleh pihak BPJS ada 

juga yang perlu ditanggung peserta BPJS sendiri. Misalnya orang yang melahirkan 

biasanya ada pembelian susu atau popok bayi yang tidak ditanggung oleh BPJS. 

Dengan demikian upaya yang harus dilakukan pihak BPJS Kesehatan dan Rumah 

Sakit memberikan informasi kepada masyarakat umum supaya mengetahui dan 

mengerti bagaimana biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan, jadi tidak akan ada 

kesalah pahaman antara peserta BPJS dengan Rumah Sakit. Upaya yang ditanggulangi 
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agar tidak terjadi kesalah pahaman adalah, diharapkan kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan bisa membenahi terutama: 

Bagi pihak BPJS Kesehatan diharapkan menyebarluaskan / mensosialisasikan tentang 

pentingnya BPJS Kesehatan dan pembiayaan yang ditanggung BPJS dengan lengkap 

dan benar kepada peserta JKN, terutama pada tingkat kalurahan setempat atau pada 

tingkat kegiatan PKK RT. Tujuan dari  tsosialisasi ini untuk memberikan informasi 

secara langsung kepada masyarakat yang belum menjadi peserta atau sudah menjadi 

peserta BPJS Kesehatan, sehingga mereka sadar pentingnya penanggungan / asuransi 

kesehatan. Begitu juga mereka yang menjadi peserta JKN mengerti dan paham jenis 

biaya yang ditanggung BPJS sehingga mereka bisa memperkirakan biaya yang harus 

dikeluarkan sendiri agar tidak salah komunikasi nantinya.  

Bagi Rumah Sakit sebagai rekanan BPJS Kesehatan diharapkan agar meningkatkan 

kinerja karyawan supaya memberikan informasi jenis biaya yang ditanggung BPJS 

Kesehatan yang ada dirumah sakit, terkadang karyawan tidak memberikan informasi 

secara mendetail hanya menanyakan kepemilikan kartu BPJS Kesehatannya saja, 

tanpa memberikan informasi secara jelas biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan di 

rumah sakit tersebut,  dan juga memasang atau menambahkan poster atau spanduk 

tentang BPJS Kesehatan tentang prosedur pelayanan program JKN, agar dapat dibaca 

oleh peserta ketika berada dirumah sakit.  

Baik BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit yang bekerja sama dalam menjalankan 

program JKN, diharapkan dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM) 

yang baik secara kuantitas dan kualitasnya agar dapat terlaksana Program JKN dengan 

baik dan benar. Serta meningkatkan kualitas komunikasi antara BPJS Kesehatan 

dengan Rumah Sakit ataupun dengan Peserta JKN, untuk meminimalisir tingkat 

kesalah pahaman antara pihak dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). 

Dengan demikian akan terjadi keselarasan proses program JKN dengan baik dan 

benar, sehingga dapat menciptakan keadaan yang kondusif dan tidak terjadi kesalah 

pahaman antara Peserta BPJS Kesehatan, Rumah Sakit dan Peserta JKN. 

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat 

suatu akad. Pengertian Akad secara Bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan 

( al – rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan 

mengikatkan salah satunya pada yang lainya hingga keduanya bersambung dan 
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menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata Al – ‘aqlu terdapat dalam QS. Al – Maidah 

ayar 1 menjelaskan mengenai Akad sebagai berikut: 

“Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu. Dihalalkan bagimu 

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan 

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum – hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. AL-

MAIDAH:1) 

Ijab dan Qabul dari perjanjian antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit dalam 

menjalankan Program JKN dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara kedua pihak 

melalui “Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Dengan 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan. Nomor : 744/KTR/VI-

06/12/17”.  Dan telah dibubuhi tanda tangan antara kedua belah pihak. Hal tersebut 

telah memenuhi Rukun akad Ijab dan Qabul. 

Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek suatu 

perjanjian. Subjek dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan Pihak BPJS Kesehatn 

dan Pihak Rumah sakit, yang sudah dicantumkan pada Perjanjian Kerjasama antara 

keduanya pada halaman pertama. Sedangkan Objek dari Perjanjian kerjasama antara 

BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit ini tertera pada Pasal 3 Perjanjian Kerjasama BPJS 

Kesehatan Cabang Surakarta dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor : 744/KTR/VI-06/  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan 

Dasar hukum perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan 

menurut Pegawai, Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS 

Kesehatan Surakarta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 yang 

menjadi landasan dilaksanakannya perjanjian kerjasama dalam program JKN, 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 juga menjadi aturan dasar 

perjanjian kerjasama ini. Kedua peraturan tersebut selain mengatur perjanjian 

kerjasama, juga menjelaskan syarat-syarat fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama 

dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan yang akan mengadakan kerjasama 
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dengan BPJS Kesehatan, dibuat melalui perjanjian kerjasama secara tertulis yang 

dilakukan antara pimpinan fasilitas kesehatan yang berwenang dengan BPJS 

Kesehatan. Perjanjian kerjasama berlaku sekurang-kurangnya (satu) tahun dan dapat 

diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

Perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dalam program JKN merupakan suatu 

kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit untuk saling mengikatkan diri satu 

sama lain terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam program JKN berdasarkan 

Pasal 4 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit 

mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. 

Pelayanan kesehatan peripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, 

preventif, kuratif ,dan rehabilitatif dan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit juga menjelaskan mengenai fungsi dari rumah sakit  

4.1.2 Substansi Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan   

Pelaksanaan perjanjian yang diadakan para pihak tidak lepas dari substansi perjanjian 

kerjasama yang telah ditanda tangani. Substansi perjanjian kerjasama ini antara lain 

Pasal 1 tentang definisi dan pengertian, Pasal 2 tentang maksud dan tujuan, Pasal 3 

tentang ruang lingkup dan prosedur, Pasal 4 tentang hak dan kewajiban para pihak, 

Pasal 5 tentang kelas/kamar perawatan bagi peserta, Pasal 6 tentang tarif pelayanan 

kesehatan, Pasal tarif pelayanan kesehatan dan Pasal 8 tentang tata cara pembayaran 

pelayanan kesehatan serta pasal 9 jangka waktu perjanjian, Pasal Pasal 10 tentang 

monitoring dan evaluasi, Pasal 11 tentang sanksi, Pasal 12 tentang pengakhiran 

perjanjian, Pasal 13 tentang keadaan memaksa (force majeure), Pasal 14 tentang 

penyelesaian perselisihan, Pasal 15 tentang pemberitahuan, Pasal 16 tentang lain-lain 

merupakan pasal penutup dari perjanjian kerjasama ini. 

4.1.3 Mekanisme Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan 

Perjanjian kerjasama ini yang berwenang menentukan serta melakukan perubahan 

terhadap substansi perjanjian kerjasama adalah BPJS Pusat dan PERSI Pusat. Terkait 

menerima aduan keberatan dari rumah sakit, antara BPJS Kesehatan daerah dengan 

PERSI Daerah berbeda. Perihal keberatan akan peraturan maupun substansi perjanjian 

kerjasama merupakan kewenangan bagi PERSI Daerah yang akan dilanjutkan ke PERSI 

PUSAT serta Kementerian Kesehatan sedangkan BPJS Kesehatan Daerah hanya 
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berwenang menerima aduan tentang kendala teknis rumah sakit yang memberikan 

pelayanan kesehatan dalam melaksanakan program JKN. Jadi akan diadakan diskusi 

atau musyawarah bersama rumah sakit tersebut. Tahap perundingan naskah perjanjian 

kerjasama, yang terlibat adalah BPJS Kesehatan Pusat bersama PERSI (Persatuan 

Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Pusat atas rekomendasi Kemenkes. Jadi, rumah sakit 

dalam proses perundingan isi naskah perjanjian kerjasama diwakili oleh PERSI Pusat. 

Isi dari perjanjian kerjasama mengikat para pihak dan isinya tidak menyimpang dari 

permenkes. 

 

4.2 Saran 

4.2.1 Diharapkan pihak BPJS Kesehatan memberikan informasi yang lengkap dan benar 

kepada peserta JKN, melalui sosialisasi program JKN di Kelurahan setempat dan 

peningkatan pihak rumah sakit yang bekerjasama diharapkan meningkatkan kinerja 

sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas SDM agar program JKN 

terlaksana dengan baik dan lancar, serta meningkatkan kualitas komunikasi para pihak 

baik peserta maupun rumah sakit dan BPJS Kesehatan guna menghindari 

kesalahpahaman.  

4.2.2 Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit diharapkan melibatkan instansi 

yang berkaitan seperti peran dokter, apoteker, dokter gigi melayani peserta program 

JKN yag berhubungan dengan penghitungan tarif para ahli medis berbeda-beda 

sehingga harapannya diperoleh hasil kesepakatan tarif yang prospektif dan relevan. 
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