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Clinical Pathway – Cost of Treatment – UU SJSN 
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Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ditetapkan 
pada tahun 2004, terdiri dari 9 Bab, 53 Pasal dan 112 Ayat . UU no 40/2004 ini mengatur 
pembentukan Dewan Jaminan Sosial Nasional serta tata laksana Tri Partit antara 1)Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2)Peserta dan 3) Fasilitas Kesehatan  milik 
Pemerintah atau Swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial . Dari aspek makro, penjabaran konsep welfare economics untuk program jaminan 
kesehatan terlihat dimulai dari Bab VI Pasal 18 bagian Kesatu dan bagian Kedua,  dimana 
Pasal 22 , 23, 24, 25 dan Pasal 26 berhubungan dengan keberadaan PERSI; Khususnya 
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) mengenai mutu layanan dan efektivitas-efisiensi biaya 
layanan kesehatan yang masih belum jelas tata  kerjanya, yaitu : ..besarnya pembayaran 
kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan diwilayah 
tersebut...   

Dari aspek mikro, PERSI melihat bahwa rumah sakit anggotanya berusaha untuk 
menjalankan fungsi sosial ekonomis nya, sehingga pola pikir yang sangat mendasar bagi 
PERSI dalam membantu penyusunan peraturan pelaksanaan UU no 40/2004 ini ádalah : 

…. at what cost - biaya atau tarif  maupun kapitasi yang akan disepakati antara BPJS 
dengan fasilitas kesehatan yang ada, (dalam hal ini perumahsakitan) agar prinsip fairness 
dan win-win solution dapat disepakati bersama, oleh karena perumahsakitan secara 
keseluruhan belum semuanya siap dengan perhitungan actual yang komprehensif mulai 
dari pasien masuk sampai pulang . (Cost of Treatment per penyakit) .Disisi lain, perlu 
disepakati terlebih dahulu yang dimaksud dengan pembayaran itu apakah berdasarkan 
biaya ataukah tarif karena secara ekonomis dapat diasumsikan sebagai : a)tarif > biaya (+ 
margin), b)tarif = biaya ; atau c) tarif < biaya. 
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